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PREFACE 

Almost everyone agrees on the idea that knowledge is the most important force 
at the present time. A process of learning is necessary to have the knowledge and use it 
in the right place. Universities are the institutions, found on the last stage of education 
and where the education process is carried out both theoretically and practically. Being 
aware of this responsibility, Mersin University always aims to carry forward the sense 
of education at national and international level, depending on the foundation values of 
Republic with Ataturk’s principles and revolutions, by the efforts of academic and 
administrative staff. Our university aims to educate its students in this framework as 
beneficial individuals to society, participatory and productive individuals with the 
ability to transform theoretical knowledge into practical.  

As the first department affiliated to our university and underpin the Tourism 
Faculty, the School of Tourism and Hotel Management started its educational activities 
within the body of Adana Academy of Economic and Administrative Sciences, on April 
4th, 1980. In accordance with The Council of Higher Education the school was taken 
into the scope of Çukurova University in 1982 and it has carried on its academic 
program within the body of Mersin University since April 3rd, 1992. As known; 
tourism industry which has a direct connection with socio-economic prosperity and 
national, regional and local development contribution can be regarded as one of the 
most important means for development. Turkey ranked as the sixth country in the 
World Tourism Organisation’s list of the most tourists attracting countries in 2017. The 
goal should be to force the top spots in the sense of destination attraction, along with the 
ranking of tourism incomes. In this context countries being tourism destinations have to 
follow the developments in the world continuously and renew their structures according 
to new demands and trends. Precisely aat this point, future of tourism was brought into 
question, the 2nd International Congress on Future of Tourism; Innovation, 
Entrepreneurship and Sustainability becomes even more important.  

I believe that Tourism Faculty which has carried numerous organizations from 
the date of its foundation, will run the “2nd International Congress on Future of 
Tourism; Innovation, Entrepreneurship and Sustainability" as successfully as any other 
organization hosted by the Faculty. Hence, our faculty and congress deserve our 
appreciation and support in every sense. I am very glad to host you dear participants in 
our university and Mersin via our congress. On behalf of my university and myself, I 
would like to thank all colleagues, institutions and sector representatives involved in the 
preparation and conduct of this congress in which valuable papers on future of tourism 
will be presented. 

Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI 
Mersin University 

Rector



PRESENTATION 

Mersin University, Faculty of Tourism is one of the oldest Tourism education 
institutions in Turkey. Today, there are 3000 graduates since its foundation in 1980 and 
with its new programs, such Gastronomy and Kitchen Arts and Tourism Guidance, we 
are ready to serve the future of tourism.  

On the other hand, The First Congress on Future of Tourism: Innovation, 
Entrepreneurship and Sustainability (FUTOURISM 2018) has been organized to create 
a platform to discuss all the important concepts, issues and problems related to the 
Future of Tourism. As being one of the most important industries in the World, we 
believe all the stakeholders of the industry must pay the most attention to the future of 
this important phenomenon. We call Tourism a phenomenon since we believe tourism 
highly deserves this description. It’s one of the biggest employers in the world, 
constantly support economies with foreign currency flows and helps underdeveloped 
regions in their economic and social growth. Of course, these important contributions 
do not happen without a cost. Unplanned tourism growth generally ends up with a 
deteriorated environment, sometimes with important social problems and loses of 
various attractions including historical buildings, remains of early civilizations, etc. 
Societies, governments, municipalities, academicians, tourism enterprises and even the 
tourists must work together to keep the sources of tourism sustainable. We believe, The 
Congress on Future of Tourism and other similar congresses have much to do in 
contributing to the future of this important industry. I hope this congress will be an 
important step toward this goal.  

At this point, I want to deeply thank Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI, Rector of 
Mersin University for his ongoing support which made FUTOURISM 2018 Congress a 
great success. Other important thanks will go to MERTID, ÇUKTOB and METIOD for 
their generous supports to FUTOURISM 2018 Congress. Of course one of the biggest 
thanks to our Research Assistants for their time and efforts during the organization and 
implementation of the congress. I would like to thank all the academic staff and 
administrative staff at Tourism Faculty and hundreds of prestigious academicians who 
helped us to review around 150 academic papers which submitted to the FUTOURISM 
2018 as well. There are 126 papers presented in the Congress which made us believe 
that the academicians in the field of tourism present great enthusiasm toward a better 
industry all over the world. I would also like to thank all participants who presented 
their academic works in FUTOURISM 2018 and especially to our distinguished guests 
and keynote speakers, Prof. Dr. Doğan GÜRSOY and Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ, 
BOTH OUR ALUMNI, for their contribution and support for the success of 
FUTOURISM 2018. Of course, our partner universities also deserve a big thank for 
their valuable support and hope we can extend this partnership toward better 
organizations and activities. 

I am so glad to host variety of precious academicians, guests and sector 
representatives within Mersin University and in Mersin. I wish you have a successful 
conference and excellent time in Mersin, Turkey.  

On behalf of the Organizing Committee, 
Prof. Dr. Kemal BİRDİR 
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Turistlerin Yöresel Gastronomi Deneyimlerinin Ölçülebilmesine Yönelik 

Bir Ölçek Geliştirme Çalışması 

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICIa, Arş. Gör. Sercan BENLİa, Dr. Ozan GÜLERa 
a Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

Özet 
Gastronomi son yıllarda turistlerin tatil motivasyonlarında çok önemli yer tutan bir turizm türüne dönüşmüştür. Bu 

noktada destinasyonların kendine özgü yöresel mutfakları turistlerin lezzet deneyimleme dışında farklı kültürleri 
öğrenme ve bilgi edinme deneyimlerine de hizmet etmektedir. Alanyazında yöresel gastronomiye ilişkin çokça 

araştırma bulunmasına karşın, turistlerin gastronomi deneyimlerinin çoğunlukla motivasyon unsurlarından hareketle 

ölçüldüğü görülmektedir. Bu araştırma ile davranış odaklı gastronomi deneyim ölçümü yapılabilmesi amacıyla, yöresel 
gastronomi kapsamıyla bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Veri toplama aracı için, için yüz yüze görüşme, uzman 

görüşü ve alanyazındaki araştırmalarda kullanılan ölçek ifadelerinin bir araya getirilmesiyle bir soru formu 

oluşturulmuştur. 198 katılımcıda elde edilen verilere güvenilirlik analizi ve geçerlilik analizlerinden, içerik ve yapı 
geçerliliği (Açıklayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizi) analizleri gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak 11 madde ile girilen 

analiz sürecinde 1 madde güvenilirlik analizi, 3 madde ise açıklayıcı faktör analizi sürecinde madde havuzundan 

çıkartılmıştır. Akabinde gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda “Mekân Deneyimi” ve “Ürün Deneyimi” 
boyutları altında toplam 7 maddeden oluşan ve model uyum iyilikleri kabul edilebilir değerlerin üzerinde olan bir 

ölçme aracı ortaya çıkmıştır. Araştırma henüz pilot bir araştırma niteliğinde olduğu için bulguların, örneklem, kapsam 

ve sınırlılıklar bir arada düşünülerek değerlendirmeye alınması faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Gastronomi, yöresel gastronomi deneyimi, ölçek geliştirme. 

A Scale Development Study on the Measurement of Tourist’s Local 

Gastronomy Experiences 

Abstract 

Recently, gastronomy has turned into a tourism activity taking very important place in their motivation. At this point, 

local cuisines of the destination serve as a way of learning and enlightenment of different cultures in addition to taste 

experience. Although there are plenty of valuable researches in the literature on local gastronomy, it is seen that the 

most of the studies related to gastronomy experience measure tourists’ experience with reference to motivation factors. 

Unlike the previous studies, this study aims to develop a scale of “local gastronomy experience” in order to measure 

experiences based on behavior rather than motivation. As a data collection tool, a questionnaire has been developed 
with the help of 30 interviews, 20 expert opinions and a research exist in the literature. For the analysis of data 

obtained from 198 participants, both reliability and validity analysis involving Exploratory and Confirmatory Factor 

Analysis have been implemented. As a a result, 1 item during the reliability and 3 item during the Exploratory Factor 
Analysis have been eliminated from the item pool. Following this, measurement scale having good fit statistics and 

validity scores by means of 7 items under the factors of “Place Experience” and “Product Experience” has been 

revealed. Since the study have pilot study characteristic, it is better to evaluate the findings together with study sample, 
scope and limitations. 

Keywords: Gastronomy, local gastronomy experience, scale development. 

Giriş 
Zaman içerisinde insanların turizmden beklentileri değişmiş farklı kültürleri tanıma ve yeni deneyimler elde 

etme istekleri ortaya çıkmıştır. Bu anlamda yerel mutfaklar, insanların özel olarak ilgisini çeken ve yerel tatları 

deneyimlemek için onları harekete geçiren önemli bir motivasyon olmuştur. Bu gelişme sonucunda, gastronomi 
turizmi olgusu ortaya çıkmış ve giderek daha da önemsenir hale gelmiştir (Aksoy & Sezgi, 2015: 80). Özellikle son 

yıllarda turistlerin ana seyahat motivasyonları arasında yerel tatların keşfi ön plana çıkmaktadır (Bucak & Aracı, 2013: 

206). Bu bakımdan gastronomi turizmi, turistlere seyahatlerinde yer alan destinasyonların sahip olduğu yerel tatları 
tanıma, öğrenme, tatma ve satın alarak yanlarında götürme imkanı yaratan bir deneyimdir. Turistlerin yaşadıkları bu 

deneyim tamamen o destinasyona özgün olabilmekle birlikte eşsiz bir yeme-içme deneyimi ortaya çıkmaktadır 

(McKercher, Okumuş & Okumuş, 2008: 137; Beşirli, 2010: 159-160; Çalışkan, 2013: 41). Turistlerin yaptığı 
seyahatlerin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilebilmesi için ana seyahat motivasyonları arasında seyahat 

edilecek bölgenin sahip olduğu yerel yiyeceklerin deneyimlenme isteği bulunmalıdır (Hall ve Mitchell, 2002: 77). Özel 

bir yemeğin tadılması, yemeğin üretim sürecinin tamamına ya da bir kısmına tanık olunması veya ünlü bir şefin 
hazırladığı bir yemeği yemek gastronomi deneyiminin odağında yer almaktadır (Birdir & Akgöl, 2015: 58).  

Sorumlu yazar: Arş. Gör. Sercan BENLİ 
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1. Literatür ve hipotezler 
Gastronomi deneyimi bağlamında literatür incelendiğinde yoğunluklu olarak gastronomi/yerel yemek yeme 

motivasyonunun incelendiği görülmüştür (Steptoe, Pollard ve Wardle, 1999; McKercher, Okumus & Okumus, 2008; 

Fotopoulos, Krystallis, Vassallo, ve Pagiaslis, 2009; Kim, Goh ve Yuan, 2010; Pearson, Henryks, Trott, Jones, Parker, 

Dumaresq ve Dyball, 2011; Nurse Rainbolt et al., 2012; Kim ve Eves, 2012; Çalışkan, 2013; Kraftchick et al., 2014; 

Akdağ, Akgündüz, Güler ve Benli, 2015; Akdag, Guler, Dalgic, Benli & Cakici, 2018). Yapılan çalışmalar; turistlerin 
yemek tercihlerinin incelenmesi (Chang, Kivela ve Mak, 2010), yeme-içme deneyiminden sonra ortaya çıkan olumlu 

ve olumsuz duyguların kaynaklarının araştırılması (Desmet ve Schifferstein, 2008), kırsal bölgelerdeki tarımsal 

çeşitliliğin, üretim-tüketim dengesinin, sürdürülebilirliğin ve bölge kimliğinin oluşturulmasında yiyecek turizminin 
nasıl bir role sahip olduğunun incelenmesi (Everett & Aitchison, 2008), postmodern turistik faaliyetlerin 

şekillenmesinde yaşanılan gastronomi deneyiminin rolünün araştırılması (Everett, 2008), yerel bir yiyeceğin 

deneyimlenmesi sonucunda ortaya çıkan hislerin incelenmesi (Gyimóthy & Mykletun, 2009), bir bölgedeki turistik 
çekicilikleri arasında gastronominin çeken faktör olarak ele alınması (Hillel, Belhassen & Shani: 2013), kültürel turizm 

deneyiminin artırılmasında gastronominin yerinin incelenmesi (Hussain, Lema & Agrusa, 2012), destinasyon çekiciliği 

olarak gastronominin ve destinasyonların yiyecek imajlarının incelenmesi (Karim & Chi, 2010), seyahatçilerin 
anlatımları ile gastronomi deneyimlerinin incelenmesi (Kivela & Crotts, 2009), seyahat amaçlarına göre turistlerin 

yiyecek ve seyahat tutumlarının incelenmesi (Kivela & Crotts, 2005), turistlerin yerel yiyecek tüketme 

motivasyonlarının ölçülmesi (Kim & Eves, 2012), turistlerin destinasyon deneyimleri içinde gastronominin etkisinin 
incelenmesi (Kivela & Crotts, 2006), yiyecek deneyimin turizm deneyimi içerisindeki yerinin incelenmesi (Quan & 

Wang, 2004), yiyecek hizmet deneyiminin ölçülerek turist memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi (Rimmington 

& Yüksel, 1998; Nield, Kozak & LeGrys, 2000; Ling et. al., 2010) şeklindedir. 
Gastronomi turizmi turistlere otellerde sunulan yemeklerden ziyade daha çok yerel mekanlarda yerel 

yiyecek ve içecekleri deneyimlemeleri amacıyla yapılan seyahatleri ifade etmektedir (Birdir & Akgöl, 2015: 58). 

Gastronomi turizmine katılan turistlerin %70 civarında büyük bir kısmı yerel yiyecekleri ve içecekleri tatmakta, nasıl 
yapıldıklarını öğrenmekte, gastronomik ürünleri satın alarak onları çevreleriyle paylaşmaktadırlar (Marzella, 2008: 4; 

Kargiglioğlu & Akbaba, 2016: 88). Bu noktadan hareketle çalışmanın odağında gastronomi deneyimi içinde yer alan 

yerel yiyecekleri tatma eyleminin yanında yerel yiyecek ve içeceklerin üretim ve sunum yerlerini ziyaret etme, nasıl 
yapıldığını öğrenme, yerel yiyecek-içecekleri ve ilgili eşyaları satın alma eylemlerinin de incelenmesi gerekliliği yer 

almaktadır. Dolayısıyla çalışmada, yerel yiyecek deneyimi içerisinde yer alan bu eylemlerin ölçülebilmesi için bir 

ölçeğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında yanıtı aranan araştırma soruları ise şu şekildedir; 
A.S. Araştırma kapsamında tasarlanan yerel yiyecek deneyim ölçeği güvenilir midir? 

A.S. Araştırma kapsamında tasarlanan yerel yiyecek deneyim ölçeği geçerli midir? 

 

Yöntem 

2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki yöresel gastronomi deneyimini yaşayan turistler oluşturmaktadır. Bu 

sayının 10.000’in üzerinde olmasından dolayı örneklem sayısı sınırsız evren formulünden yararlanılarak 384 olarak 
hesaplanmıştır (Ural ve Kılıç, 2011: 47). Ölçek geliştirme çalışmasının ön-test aşaması olarak nitelendirilmesinden 

dolayı 100’ün üzerinde katılımcıya ulaşılması, mümkünse ilk etapta 200 kişiye ulaşılması hedeflenmiştir. Anket 
uygulaması neticesinde ise 198 katılımcıya ulaşılmıştır. 

 

2.2. Veri Toplama Aracı 
Ölçek maddelerini oluşturma çalışması bu alanda bilgi sahibi olan 30 kişiye açık uçlu olarak yöresel 

gastronomi deneyimlerini ve sahip oldukları bilgileri yazmaları istenmiştir. Deneyimleri sürecinde nelere önem 

verdikleri maddeler halinde kodlanmış ve anlamlı bir biçimde gruplandırılmıştır. Elde edilen kod havuzunda yer alan 

ifadeler literatürden de desteklenerek maddeleştirilmiştir. Bu ölçek geliştirme çalışmasında özellikle Shenoy’un (2005) 
doktora tezi maddeleştirme sürecinde büyük katkı sağlamıştır. Shenoy tez çalışmasında, bir turistin tatili süresince 

yaşadığı yeme-içme tercihlerininin tamamını ölçmeye çalışmıştır. Bu çalışmada kullanılan maddeler ise farklı boyutlar 

altında yer alan maddelerin literatür ile desteklenerek bir gastro-turistin yerel yiyecek deneyimini ölçebilecek bir 
ölçeğin oluşturulması amacıyla bir araya getirilmiştir. 

 

2.3. Veri Analiz Teknikleri 
Araştırma kapsamında geliştirilmeye çalışılan ölçeğe yönelik güvenilirlik analizi, geçerliliğini test etmek 

için içerik ve yapı geçerlilik analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapı geçerliliği kapsamında ise açıklayıcı faktör analizi 

(AFA) ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. 

 

3.Bulgular 

3.1. Güvenilirlik Analizleri 
Araştırma kapsamında, geliştirilmek istenen ölçek için kullanılan 11 maddeye yönelik yapılan güvenilirlik 

analizi sonuçları doğrultusunda; 11 maddeden oluşan yerel yiyecek deneyim ölçeğinin madde-bütün korelasyonlarının 
bir madde hariç 0,321-0,596 arasında değiştiği (8 numaralı “Tatilde alışkın olduğum yemekler yerim.” maddesinin 

0,150’dir), yine 8 numaralı madde (0,149) dışındakilerin çoklu açıklayıcılık (R2) katsayılarının ise 0,369-0,630 
aralığında ve Cronbach’s Alfa değerinin 0,839 olduğu tespit edilmiştir. Madde toplam korelasyonların +0,250’den 

büyük olması (Kalaycı, 2010: 412) ve çoklu R2 değerlerinin 0-1 arasında değişmekle birlikte +1’e yaklaşması 

istenirken 0,300’den küçük olmaması arzu edilen bir durumdur (Alpar, 2012: 391). Bir maddenin  madde-toplam 
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korelasyon katsayısı çok düşük ise o maddenin ölçekten çıkarılması gerekir (Özdamar, 2011: 610; Alpar, 2012: 489). 

Bu durumdan ötürü ve maddenin silindiği takdirde güvenilirlik değerindeki yükseliş itibariyle 8 numaralı madde 

ölçekten çıkarılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucu, geliştirilmeye çalışılan ölçeğin yüksek derecede güvenilir 

olduğu kanaatine varılmıştır (Mooi ve Sarstedt, 2011: 221; Özdamar, 2011: 605; Kalaycı, 2012: 405). 

 

3.2. Geçerlilik Analizleri 
Yerel yiyecek deneyimlerinin ölçülebilmesi amacıyla bir araya getirilen maddelerin geçerli bir ölçek 

sayılabilmesi için içerik ve yapı geçerlilik analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 

3.3. İçerik Geçerliliği 
İçerik geçerliği, ölçüm aracının içinde bulunan yapıların ve maddelerin nicelik ve nitelik olarak temsil 

gücünün uygunluğunu kanıtlamaya yönelik bir geçerliliktir (Sekeran ve Bougie, 2013: 226). Bu noktada, ölçekte yer 
alan madde sayısının ilgili yapıyı ölçmek için yeterli sayıda olup olmadığı, boyutların bir kuramsal altyapıyı temsil 

edebilmek için yeterli sayıda olup olmadığı, kullanılan ölçüm aracının daha önce başka bir araştırmada güvenilir ve 

geçerliliğinin temsil edilip edilmediği, yani alanyazında kabul gören araştırmacı ve çalışmalarından faydalanıp 
faydalanılmadığı kontrol edilir (Sekeran ve Bougie, 2013: 226).  

Alanyazında yer alan bu araştırmanın konusuyla ilişkili çalışmaların ayrıntılı bir şekilde incelenmesinden 

sonra kullanılmasına karar verilen maddeler bir İngilizce uzmanından yararlanılarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha 
sonra maddeler uzman görüşüne sunulmuştur. Konu ile ilgili alanyazında çalışmaları olan veya konu hakkında uzman 

görüş sağlayabilecek 21 turizm ve gastronomi akademisyeni (2 profesör, 4 doçent, 9 doktor öğretim üyesi, 4 öğretim 

görevlisi, 2 araştırma görevlisi), uzman kişiler grubu olarak belirlenmiştir. Hazırlanan form, uzmanlara elektronik 
posta aracılığıyla gönderilmiştir. Uzman görüşü için oluşturulan formda; ölçülmeye çalışılan yapının adı ve ölçek 

yapısının içerisinde yer alan maddelerin alındığı referanslar belirtilmiştir. Yine aynı formda; uzmanlardan maddelerin 

ilgili yapıyı ölçmek için uygun olup olmadığı yönündeki görüşlerini iletmeleri ve uygun olmakla birlikte daha iyi 
yazım önerileri de istenmiştir. Uzmanlardan gelen görüşler doğrultusunda ölçek maddelerinin hiçbiri uygunsuz 

görülmemiştir. Ancak, uzmanlar maddelerin anlam ve yazımı ile ilgili bir takım düzeltme ve öneri getirmişlerdir. 

Değerlendirmeler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmış ve tekrar uzmanlara gönderilmiştir. Ortaya çıkan 11 
madde uzmanlar tarafından "gerekli-uygun" şeklinde değerlendirilmiştir. İçerik geçerliği çalışmasına 21 uzman 

katılmıştır. Herhangi bir maddenin söz konusu ölçek içinde kalabilmesi için, o madde için hesaplanan asgari “Kapsam 

Geçerlik Oranı (KGO)” -N/2)/N/2 formülü ile hesaplanmaktadır. Başka bir ifadeyle herhangi bir maddeyi "gerekli" 
gören veya o yapı için "uygun" bulanların, uzman sayısının yarısından çıkarıldıktan sonra elde edilen değerin toplam 

uzman sayısının yarısına oranlanması ile hesaplanmaktadır. Pozitif kapsam geçerlilik oranı, uzmanların yarısından 

fazlasının maddeyi olumlu yönde değerlendirdiğine, diğer taraftan negatif ise tersine uygunsuzluğa işaret etmektedir. 
Uzmanların yarısı uygun, yarısı da uygun değil yorumunu yapmışlarsa KGO sıfır olarak elde edilir (Lawshe, 1975: 

567-568). Uzmanların tamamı her maddeyi gerekli gördüğü için her maddenin KGO’su, 1,00 olarak elde edilmektedir. 

KGO'nun ortalaması “Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ)” olarak belirtilmekte ve KGİ'nin 0,67'den büyük olması arzu 
edilmektedir (Alpar, 2012: 415). Her maddenin her uzman tarafından "gerekli" görülmesi nedeniyle de ölçeğin KGİ 

değeri 1,00 olarak hesaplanmaktadır. Böylece, anketimizde yer alan 11 adet ölçeğin, ilgili yapıyı ölçme bakımından 

uygun olduğu ve içerik geçerliği açısından herhangi bir sorunun bulunmadığı söylenebilir. 
 

3.4. Yapı Geçerliliği 
Yapı geçerliliği, ölçüm sonucu elde edilen bulguların temel alınan teori ile uyuşma durumunu gösterir 

(Sekeran ve Bougie, 2013: 226-227). Bir başka deyişle yapı geçerliliği; ölçekte yer alan maddelerin ölçülmek istenen 

hipotetik yapılar ile yüksek derecede ilişkili olması, hipotetik yapılar arasındaki ilişkilerin teorik altyapı ile uyum 

göstermesi ve kavramsal yapıların diğer geçerlilik analizlerine göre daha geniş bir şekilde açığa çıkarılması işlemi 
olarak ifade edilebilir (Şencan, 2005: 772-773). Ölçme aracında yer alan maddelerin uyuşma geçerliliği çeşitli analiz 

tekniklerine ait uyum iyiliklerinin değerlendirilmesi ile test edilebilir. Bu analizlerin başlıcaları, açıklayıcı faktör 

analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizidir (DFA) (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 709). 
 

3.4.1. Açıklayıcı Faktör Analizi 
Güvenilirlik analizinde çıkarılan 1 maddenin ardından 10 maddeden oluşan ölçme aracının yapısal 

geçerliliğini ortaya koymak amacıyla açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. Faktör analizi uygulama sürecinde 
maddelerin faktörleşmelerinde maddeler arası yük değer farkları 0,100’den fazla olması, faktörleşme tekniği olarak 

fazla sayıda değişkeni az sayıda faktör yapısı altında toplamayı amaçlayan Temel Bileşenler Analizi’nin kullanılması, 

döndürme işlemi için dik döndürme yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan Varimax (maksimum değişkenlik) 
döndürme tekniğinin kullanılması kararlaştırılmıştır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 111-120; Çokluk, 

Şekercioğlu ve Büyüköztürk,  2010: 191-205). Ek olarak, açıklayıcı faktör analizi sürecinde analizin yorumlanabilir 

olmasını sağlayan bazı istatistiki göstergeler de incelenmiştir. Buna göre, faktör analizine dahil edilen maddelerin 
korelasyon matrisinin faktör analizi yapılmasına müsaitliğini ölçen Bartlett Küresellik testinin anlamlılığı ve ölçeklerde 

bulunan her bir maddenin bir diğer maddeyi hata varyansı hesaba katmadan açıklayabilmesini ölçen Kaiser Meyer 

Olkin örneklem yeterlilik testinin sonucunun 0,50’den yüksek olup olmadığı ve anlamlılığı incelendikten sonra analiz 
bulguları, uyuşma geçerliliği kapsamında yorumlanmıştır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 104). 

Yerel yiyecek deneyim ölçeğine uygulanan AFA sonucunda iki alt boyuttan oluşan ve ilk etapta toplam 
varyansın %68,021’ini açıklayan faktör yapısı ortaya çıkmıştır. Maddeler incelendiğinde; 5 numaralı “Gittiğim bölgeye 

özgü içecekleri tadarım.” (0,403), 9 numaralı “Eve götürmek için yerel yiyecekler ve içecekler satın alırım.” (0,474) ve 

11 numaralı “Eve götürmek için yerel mutfak malzemeleri satın alırım.” (0,423) maddelerin faktör yükleri açısından 
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farkın 0,100’ün altında olmasının yanında aynı maddelerin ortak etken varyans oranı açısından kritik değerin oldukça 

altında olduğu görülmüştür. Bunun üzerine ilgili maddeler ölçekten çıkartılarak analiz tekrarlanmıştır. Ortaya çıkan 

analiz bulguları sonucuna göre açıklanan varyans oranı %68,021’e yükselmiştir. Ölçek maddeleri tekrar incelendiğinde 

ortak etken varyans oranı ve faktör yükleri açısından sorun taşıyan bir maddeye rastlanmamıştır (Tablo 1). Yapılan 

AFA sonucunda iki boyutlu bir yapıya ulaşılmıştır. Boyutların isimlendirilmesinde gerek boyut içinde yer alan 

maddelerin anlamları gerekse de literatürden elde edilen bilgiler göz önünde bulundurulmuştur. Birinci sırada yer alan 
“Ürün Deneyimi” boyutu katılımcıların yerel yiyecekleri ve deneyimlerini bir ürün olarak değerlendirdiklerini ifade 

etmektedir. İkinci boyut olan “Mekan Deneyimi” ise katılımcıların yerel yiyecekleri tükettikleri mekanlardaki 

deneyimlerini ölçmektedir. 

Tablo 1. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 
Faktör 

Yükleri 
Eşkökenlilik Özdeğer  

Açık. 

Varyans % 
Alfa 

Faktör 1: Ürün Deneyimi   2,483 2,48 35,469 ,798 

6.Gittiğim bölgeye özgü içeceklerin 

nasıl yapıldığını araştırırım. 
,858 ,737  

2,7
4 

  

10.Eve götürmek için yerel yemek 
tariflerinin bulunduğu kitaplar alırım. 

,768 ,629  
1,9
6 

  

4.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 

içeceklerin nasıl yapıldığını öğrenirim. ,740 ,607  
3,0

9 
  

7.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 
içeceklerin üretim noktalarını ziyaret 

ederim. 

,736 ,556  
2,1

5 
  

Faktör 2: Mekan Deneyimi   2,279 3,76 32,552 ,829 

2.Yerel geleneklere tam olarak uygun 

yiyecek-içeceklerin hazırlandığı 

restoranları tercih ederim. 

,878 ,797  
3,6
9 

  

1.Yerel halkın yemek yediği yerleri 

tercih ederim. 
,860 ,750  3,69   

3.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 
içecek sunan restoranları tercih 

ederim. 

,810 ,686  3,89   

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi; Açıklanan toplam varyans= %68,021 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem uygunluk ölçümü=,766 (%76,6) 

Bartlet’in Küresellik Testi=511,357 d.f=21, p≤0.000 

3.4.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi 
Ölçüm aracının uyuşma geçerliliğinin test edilmesini sağlayan bir diğer analiz de doğrulayıcı faktör 

analizidir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 709). Doğrulayıcı faktör analizi, belirlenen faktör yapılarının teoride 

var olduğu iddia edilen yapı ile ne ölçüde uyuştuğunu göstererek, ölçeğin uyumluluğunu (Hair, Black, Babin ve 

Anderson, 2010: 693) ve kurulan modelin ne kadar iyi bir model olduğunu test eden, yapısal eşitlik modellemesi 
analizinin bir türüdür (Yılmaz ve Çelik, 2009: 53). Bulguların bir kısmı analiz sonucunda paket programlar tarafından 

doğrudan ortaya koyulurken, açıklanan varyans ortalaması (AVE: Avarage Variance Extracted) ve birleşik 

güvenilirliği (CR: Composite Reliability) gibi bir kısım bulgu da, araştırmacının her bir gizil değişken için tek tek elle 
yapacağı hesaplamalar sonucunda ortaya koyulur. Açıklanan varyans ortalaması; her bir gizil değişkene ait gözlenen 

değişkenlerin (madde) standartlaştırılmış faktör yük değerlerinin karelerinin toplamının, gözlenen değişken sayısına 

bölünmesiyle hesaplanır. Ortaya çıkan değerin 0,50’nin üzerinde olması gizil değişken ile gözlenen değişkenler 
arasında yeterli oranda uyuşmanın bir göstergesidir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 709). Birleşik güvenilirlik, 

uyuşma geçerliliğin bir başka göstergesidir. Birleşik yapı güvenilirliği; her bir gözlenen değişkenin standartlaştırılmış 

faktör yük değerlerinin toplamının karesinin, her bir gözlenen değişkenin standartlaştırılmış faktör yük değerlerinin 
toplamının karesi ile her bir gözlenen değişkenin hata payınının toplamına bölünmesiyle elde edilen bir geçerlilik 

göstergesidir (Yılmaz ve Çelik, 2009: 144; Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 710).  0,60 ile 0,70 arasındaki bir 

değer kabul edilebilir, 0,70 ve üzerindeki değerler ise gözlenen değişkenlerin gizil değişkeni yüksek derecede temsil 
ettiğinin bir göstergesi sayılır. Dolayısyla 0,70 ve üzerindeki birleşik geçerlilik değerleri, modelin iç tutarlılık ve 

uyuşma geçerliliği hakkında önemli bir göstergedir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010:710).  

Açıklanan Ortalama Varyans  

(AVE)= 
 

Birleşik Güvenirlik 

= 

  

AVE ve CR hesaplamalarına ek olarak, her bir standartlaştırılmış faktör yük değerinin gizil değişken ile 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiye sahip olması (p≤0.01, p≤0.05),  standartlaştırılmış faktör yük değerinin en az 0.50 

mümkünse 0.70 ve üzerinde olması, gözlenen değişkenlere ait hata varyanslarının kontrol edilmesi ve 0,90 üzerindeki 

maddelerin modelden çıkarılması, her bir faktör yapısının en az üç gözlenen değişkene sahip olması ve kurulan 
modelin ölçme modeli uyum iyiliklerinin kabul edilen uyum iyilikleri aralığında olup olmadığının kontrol edilmesi, 

gerek doğrulayıcı faktör analizi önkoşulları gerekse uyuşma geçerliliği açısından kritik diğer konulardır (Şimşek, 2007: 

86; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 277-284; Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 695-709). 
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Açıklayıcı faktör analizindeki yapılar dikkate alınarak gerçekleştirilen ilk doğrulayıcı faktör analizi 

neticesinde öncelikle gizil değişkenlerin gözlenen değişkenler ile ilişkisinin anlamlılığını gösteren t-testi istatistikleri, 

gözlenen değişkenlerin gizil değişkenler ile ilişki gücünü gösteren standardize yük değerleri ve gözlenen değişkenlerin 

hata payları incelenmiştir. Tablo…’da görüleceği üzere gözlenen değişkenlerin hiçbirinde t-testi istatistikleri, hata 

payları ve standardize yük değerleri açısından sorun teşkil eden bir durum görülmemektedir (p≤0.01). Dolasıyla 

modelden çıkması gereken bir değişken (madde) olmadığı görülmüştür. İkinci adımda ölçme modelinin uyum 
istatistikleri içerisinde en temel iki istatistik olan Normalleştirilmiş Ki-Kare ve RMSEA istatistiği incelenmiştir. 

Gözlenen ve beklenen kovaryans matrisi arasında fark yoktur hipotezine dayanan Ki-kare uyum indeksinin örneklem 

büyüklüğüne duyarlılığı nedeniyle, Ki-karenin serbestlik derecesine bölünmesiyle elde edilen sonucun, 5’in üzerinde 
olmaması (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 267-268), yaklaşık hataların karekökü anlamına gelen RMSEA 

uyum iyiliğinin ise 0,08 ve altında bir değere sahip olması modelin iyi derecede uyuma sahip olduğunu gösterir 

(Özdamar, 2010, 254; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010: 271). Her iki istatistik incelendiğinde 
Normalleştirilmiş Ki-Kare değerinin 2,49, RMSEA’nın ise 0,087 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ölçme modelinin 

bu iki uyum iyiliği açısından uyumlu olduğu söylenebilir. 
 

 
Gözlenen değişkenlerin, AVE ve CR istatistikleri de hesaplanmıştır. Buna göre ölçme modelinde yer alan 

gözlenen değişkenlerin AVE değeri 0.50 ve 0.62, CR değerleri de 0,832 ve 0,798 olarak hesaplanmış ve geçerlilik 
anlamında sorun olmadığı anlaşılmıştır. Tablo …da’ki istatistikler incelendiğinde “Ürün Deneyimi” boyutuda yer alan 

7 numaralı “Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve içeceklerin üretim noktalarını ziyaret ederim.” maddesinin R2 değerinin 

(0.39) ve Standardize Yük değeri’nin (0.63) kısmen düşük olduğu görülmektedir. Her ne kadar analiz raporunda 
modifikasyon önerisi olarak bu maddeye ilişkin bir uyarı gözlenmese de, değerlerin düşüklüğünden hareketle veri 

setinden çıkarılıp analizler tekrarlandığında modelde olumlu yönde bir gelişim olup olmadığı test edilmiştir. 

Gerçekleştirilen analiz sonucunda bu maddenin ölçme modelinden çıkartılması durumunda Normalleştirilmiş Ki-Kare 
istatistiğinin düşmek yerine yükseldiği görülmüştür. Diğer uyum iyilikleri incelendiğinde de maddenin ölçekten 

çıkartılmadığı haline göre daha olumlu bir sonuç ortaya çıkmadığı için, 7 numaralı maddenin ölçme modelinde kalması 

yönünde karar alınmıştır.  
Tablo 2. Ölçme Modeline İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu 

İfadeler StandardizeYük 

Değeri 

Hata Payı T-

değeri 

R2 AVE CR 

Mekan Deneyimi     0.62 0,832 

S1.Yerel halkın yemek yediği yerleri 

tercih ederim. 

0.78 0.39 11.89 0.61   

S2.Yerel geleneklere tam olarak uygun 

yiyecek-içeceklerin hazırlandığı 
restoranları tercih ederim. 

0.88 0.23 13.74 0.77   

S3.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 

içecek sunan restoranları tercih ederim. 

0.70 0.50 10.50 0.50   

Ürün Deneyimi     0.50 0,798 

S4.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 

içeceklerin nasıl yapıldığını öğrenirim. 

0.72 0.48 10.53 0.52   

S6.Gittiğim bölgeye özgü içeceklerin 

nasıl yapıldığını araştırırım. 

0.77 0.40 11.49 0.60   

S7.Gittiğim bölgeye özgü yiyecek ve 

içeceklerin üretim noktalarını ziyaret 

ederim. 

0.63 0.61 8.87 0.39   

10.Eve götürmek için yerel yemek 
tariflerinin bulunduğu kitaplar alırım. 

0.70 0.51 10.16 0.49   
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Normalleştirilmiş Ki-Kare ve RMSEA uyum istatistiklerine ek olarak, AGFI, GFI, RMR, SRMR, CFI, NFI, 

NNFI, IFI, RFI, CAIC gibi diğer örneklem büyüklüğünü, modeldeki serbestlik derecelerini, modelin karmaşıklığını 

dikkate alan ve almayan diğer uyum iyilikleri açısından ölçme modelinin uyuşma geçerliliği de test edilmiştir (Şimşek, 

2007: 47-49). Tablo 3’te bir ölçme modelinin uyuşma geçerliliğine sahip olduğunun göstergesi olan uyum iyiliği 

referans değerleri ile araştırmanın ölçme modeline ait uyum istatistikleri bulunmaktadır. Ölçme aracının uyum 

istatistikleri ile referans değerler karşılaştırıldığında, ölçme modelinin bir bütün halinde kabul edilebilir düzeyde uyum 
iyiliğine sahip olduğu ve uyuşma geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. Sonuç olarak, gözlenen değişkenlerin gizil 

değişkenleri ile kabul edilebilir derecede temsil ettiği, diğer bir deyişle uyuşma gösterdiği söylenebilir. 

 
Tablo 3. Ölçme Modeline Ait Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum İyiliği İndeksleri 
Çalışmanın Ölçme 

Modeline Ait Değerleri 

Referans Değerler 

İyi Uyum İyiliği Değeri 
Kabul Edilebilir Uyum 

İyiliği Değeri 

X2/ df 32.48/13=2,49 0≤ X2/ df≤ 2,5 3<X2/ df≤ 5 

RMSEA 0,08 0≤RMSEA≤ 0,05 0,5<RMSEA≤0,08 

AGFI 0,90 0,95≤AGFI≤1,00 0,90≤AGFI≤0,95 

GFI 0,96 0,90≤GFI≤1,00 

RMR 0,06 RMR≤0,05 

SRMR 0,05 SRMR≤0,08 

CFI 0,97 0,95≤CFI  0,90≤CFI 

NFI 0,95 0,90≤NFI 

NNFI 0,94 0,90≤NNFI 

IFI 0,97 0,95≤IFI  0,90≤IFI 

RFI 0,91 0,90≤RFI 

Model CAIC/Doymuş 
CAIC 

176.07 /126.80 Model CAIC˂Doymuş CAIC 

Kaynak: Şimşek, 2007: 47-49; Yılmaz ve Çelik, 2009: 47; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012: 271-272.  

Sonuç 

 

Turistlerin yöresel gastronomi deneyimlerine yönelik algılamalarının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırma pilot bir araştırma niteliğindedir. Bu nedenle ortaya koyulan bulgular araştırmanın sınırlılıkları çerçevesinde 
değerlendirilmelidir. 198 kişi üzerinden elde edilen verilerin analizi sonucunda tüketicilerin yöresel gastronomi 

deneyimlerini iki boyut altında 7 madde ile güvenilir ve geçerli olarak ölçebilen bir ölçeğin geliştirildiği söylenebilir. 

Geliştirilen bu ölçeğin alanyazındaki diğer araştırmalardan ayrılan en önemli yanı, gastronomi eylemine, motivasyon 

(Steptoe, Pollard ve Wardle, 1999; Hjalager, 2004; McKercher, Okumus & Okumus, 2008; Fotopoulos, Krystallis, 

Vassallo & Pagiaslis, 2009; Kim, Goh & Yuan, 2010; Pearson, Henryks, Trott, Jones, Parker, Dumaresq & Dyball, 

2011; Nurse Rainbolt et al., 2012; Kim ve Eves, 2012; Çalışkan, 2013; Kraftchick et al., 2014; Akdağ, Akgündüz, 
Güler ve Benli, 2015; Akdag, Guler, Dalgic, Benli & Cakici, 2018) ya da kalite, memnuniyet ve sadakat gibi 

(Rimmington & Yüksel, 1998; Nield, Kozak & LeGrys, 2000; Grunert, 2005; Namkung & Jang, 2007; Qin, & 

Prybutok, 2009; Ling et. al., 2010) değişkenlerin aksine doğrudan deneyim eğilimiyle bakmış olmasıdır. Ölçek 
geliştirme sürecinin başlangıcıda soru-madde havuzu oluştururken, katılımcılardan gezdikleri yerlerde yöresel yemek 

davranışlarını yazmaları istenmiştir. Araştırmanın başlangıcındaki amacı olabildiğince az sayıda boyuttan ve maddeden 

oluşarak, tüketicilerin gastronomi deneyimi algılarını ortaya çıkaracak bir ölçek geliştirmekti. Bunun nedeni ise gerek 
çıkış değişkeni gerekse aracı değişken olarak kullanımı kolay, güvenilir ve geçerli bir ölçeği alanyazına kazadırma 

niyetiydi. Gelinen noktada katılımcıların mekan ve ürün deneyimi alt boyutlarından oluşan güvenilirlik ve geçerlilik 

istatistikleri açısından sorun teşkil etmeyen bir ölçek geliştirilmiştir. Ancak bu ölçek henüz nihai hali verilmiş bir ölçek 
değildir. Bunun sebebi de bu ölçeğin farklı gastronomi festivali katılımcılarından ve yöresel mutfak kültürüne sahip 

destinasyonları ziyaret eden ve kendisini gastronomi turisti olarak ifade eden katılımcılardan toplanan verilerle 

desteklenme ihtiyacıdır. Gelecek araştırmalarımızda bu ölçeğin nihai halinin verilmesi için daha yüksek sayıda ve 
homojen örneklemler üzerinde alan araştırmalarımız devam edecektir. 
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Özet  
Otelcilik sektöründe hizmet kalitesi, rekabet avantajı elde etmek için en önemli faktörlerden biri haline 
gelmiştir.Müşterinin yaşam ve bilinç standardı hizmet kalitesinin önemini belirlemektedir.Müşteri memnuniyeti 

oluşturmak, iş imajına katkıda bulunmak, müşteri sadakati oluşturmak ve bir işletmeye rekabet avantajı sağlamak 

ancak hizmet kalitesiyle elde edilebilir. Bu nedenle hizmet kalitesi, turizm ve konaklama endüstrisine rakiplerine 
nispeten farklılaşma şansı verdiğinden hizmet işletmecileri, hizmetlerini iyileştirmek, sorunları hızlı bir şekilde 

tanımlamak ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için genellikle hizmet kalitesineodaklanırlar. Yapılan bu 

çalışmada servqual modelini özgün olarak hizmet kalitesini ölçmek için değil, konaklamada müşteriyi etkileyen 
faktörlerin belirlenmesi için kullanılmıştır . Bu modele göre beş ana kriter (fiziksel ortam, güvenirlik, güvence, empati, 

heveslilik) içeren anket oluşturulmuştur. Beş ana kritere göre hipotezler oluşturulduve anketten elde edilen veriler spss 

yazılımında t-test yöntemi ile analiz edildi.Bu analiz sonuçlarına göre fiziksel ortam, güvenirlik, güvence, empati ve 
heveslilik konaklamada müşteriyi etkileyen faktörler olarak tanımlanmıştır.Tanımlanan parametrelerin önceliklerin 

belirlenmesi için ikili karşılaştırma matrisi olarak ikinci anket oluşturuldu ve sayısal yöntemler (AHP)kullanılarak 

konaklamadaki tanımlanan etkin faktörlerinönem derecesi belirlenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Hizmet,Yalın Hizmet, Hizmet Mükemmeliği, Hizmet Kalitesi, Konaklama, Turizmde Süreklilik, 

Müşteri Memnuniyeti 

 

Abstract 
Quality of service in the that hospitality industry has become one of the most important factors to gain competitive 

advantage. Customer's standard of living and consciousness determines the importance of service quality. Creating 
customer satisfaction, contributing to business image, creating customer loyalty and providing a competitive advantage 

to an enterprise can only be achieved by service quality. Because of this, quality of service gives the tourism and 

accommodation industry a chance to differentiate from their competitors, so service operators are usually focused on 
quality of service in order to improve their services, to quickly identify problems and to provide customer satisfaction. 

In this study servqual was not  used   to measure the service quality but instead  to determine the factors affecting the 

customers regarding the accomodation. According to this model, a survey that contains five main criterias (physical 
environment, reliability, assurance, empathy, enthusiasm) was created. Hypotheses were constructed according to five 

main criterias and the data obtained from the survey were analyzed by t-test method in SPSS software. According to 

the results of this analysis, the physical environment, reliability, assurance, empathy and enthusiasm are defined as 
factors affecting the customer in the accommodation. A second questionnaire was constructed as a binary comparison 

matrix to determine the priorities of the defined parameters and the significance level of the identified active factors in 

the hospitality that was determined using numerical methods (AHP). 
 

Key Words: Service, Lean Service, Service Excellence, Service Quality, Hospitality, Tourism Continuity, Customer 

Satisfaction 

 

Giriş 
 Turizm 19.yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiş ekonomilerde önemli bir faktör olmuştur. Şüphesiz, hiçbir 

şey yerinde kalmaz ve şu anda turizm bir işletme veya küreselleşmiş bir endüstridir (Meethan, K. 2001). Günümüzde 

turizm, içeriği ve rolü, farklı bir faaliyet alanı, tüm dünyada artan sayıda ülke için ekonomik ve sosyal hayatın en 
önemli bileşenlerindendir.Modern medeniyetin değişikliklerine açık olan turizim bu etiklerle birlikte kendini 

geliştirmişve bu sürece adepte olmuştur. Bunun yanında, gelişmesinde kullanılan çok fazla insan ve fiziksel potansiyel 

ile, girişim alanları üzerindeki faydalı etkilerin yanı sıra, turizm ilerlemeye teşvik eden faktörüdür. 
 Turizm dünyanın en büyük ve en gelişmiş endüstrisidir ve gelişmekte olanülkelerin ekonomilerine önemli 

bir katkı sağlıyor çünkü ekonomik kalkınma ve çeşitlendirme için yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır. Böylelikle 

turizm yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde ekonomik kalkınma politikasının ayrılmaz bir unsurudur. 
 Turizmin temel faydaları gelir ve iş yaratmadır. Birçok bölge ve ülke için en önemli refah kaynağıdır. 

Ulusal ekonominin turizmi kullanabilme yeteneği, gerekli altyapıyı ve yatırımcıların ihtiyaçlarını karşılayabilme 
yeteneğini geliştirmek için yatırımın kullanılabilirliğine bağlıdır. 

 Turizmin yararları ekonomik açıdan, turist bir mal tüketicisi ve bir hizmet faydalanıcısıdır.Yaptığı 

harcamalardan, bir kısmı doğrudan turizm sektöründen (konut, gıda, ulaşım vb.) ekonomik birimlere gider, diğer kısmı 
ise ücretler, vergiler vb. şekilde yerel bütçelere veya devlet bütçesine gider.Üçüncü kısım ise turizm sektörünün 
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ihtiyaçlarını karşılamak için bu sektörler tarafından sağlanan ürünlerin ve hizmetlerin ödenmesi için ekonominin diğer 

sektörlerine gitmektedir.Böylelikle, turizm hem yerel toplumun hem de bir ülkenin ekonomisinin ekonomik gelişimini, 

yerli veya yabancı ziyaretçilerden elde edilen kazançlarla destekleyebilir. 

 Kaliteli hizmet, otel endüstrisinde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu durum, endüstrinin işletmecilerinin 

belirli bir zamanda “turistin” neye ihtiyacı olduğunu anlamakta zorlanmalarından kaynaklanmaktadır.Turist karar 

vermeyi ve algılarına dayalı bir eylemde bulunacağından dolayı, turistlere kaliteli hizmet sunabilmek için 
organizasyonun veya otel endüstrisinin turistlerin beklentilerini anlama ve karşılama konusunda çaba göstermesi için 

acil bir ihtiyaç vardır. 

 Hizmet kalitesinin otel işletmelerinin başarısındaki rolü reddedilemez.Otel yöneticilerinin, müşterilerin tam 
olarak ne istediği hakkında iyi bir anlayışa sahip olması hayati önem taşımaktadır.Müşterilerin belirli beklentilerini, 

hizmet kalitesinin boyutlarını ve otel endüstrisinin her bir segmenti için müşterilere göre önem derecelerini 

tanımlamak, hizmet kalitesini iyileştirme konusunda yöneticilere kesinlikle yardımcı olacaktır. 

 

1. Literatür ve Hipotezler 

1.1. Turizm Yönetimi Nedir? 
 Turizm yönetimi, turizm ve konaklama endüstrileriyle ilgili tüm faaliyetlerin gözetimidir.İnsanları gıda, 
konaklama ve turizm endüstrisindeki yönetim pozisyonları için ilgi, deneyim ve eğitim ile hazırlayan çok disiplinli bir 

alandır. Turizm yönetimi ayrıca, potansiyel turizm firmalarine pazar turizmi hizmetleri sunan işletmeleri, dernekleri ve 

kamu yetkililerini de içerebilir.Turizm yönetimi üç alanda birleşir; 

1-Finans, insan kaynakları ve pazarlama gibi işletme işlevleri, 

2-Yönetim teorileri ve ilkeleri, 

3-Seyahat motivasyonu, çevresel faktörler ve turizm organizasyonları gibi turizm endüstrisi konuları. 
 

1.2. Sürdürülebilir Turizm Nedir? 
 Mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan, ziyaretçilerin, 
endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını ele alan turizmdir.Sürdürülebilir turizm geliştirme 

rehberleri ve yönetim uygulamaları, kitle turizmi ve çeşitli niş turizm segmentleri dahil olmak üzere her türlü 

destinasyonda tüm turizm türlerine uygulanabilir. Sürdürülebilirlik ilkeleri, turizm gelişiminin çevresel, ekonomik ve 
sosyo-kültürel yönlerine atıfta bulunur ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti altına almak için bu üç boyut arasında 

uygun bir denge kurulmalıdır. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm şunları yapmalıdır: 

1) Turizm gelişiminde önemli bir unsur olan, temel ekolojik süreçleri koruyan ve doğal mirasın ve biyoçeşitliliğin 
korunmasına yardımcı olan çevresel kaynakların optimal kullanımını sağlanmalıdır. 

2) Ev sahibi toplulukların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı göstermeli, onların yerleşik ve yaşayan kültürel mirasını 

ve geleneksel değerlerini koruyan ve kültürler arası anlayışa ve hoşgörüye katkıda bulunmalıdır. 
3) Sürdürülebilir istihdam ve gelir kazanma fırsatları ile topluma ev sahipliği yapacak sosyal hizmetler ve yoksulluğun 

azaltılmasına katkıda bulunmak da dahil olmak üzere, adil bir şekilde dağıtılan tüm paydaşlara sosyo-ekonomik 

faydalar sağlayan, uzun vadeli ekonomik operasyonların sağlanmalıdır. 
 Sürdürülebilir turizm gelişimi, ilgili tüm paydaşların bilgilendirilmesinin ve geniş katılımın ve mutabakatın 

sağlanması için güçlü bir siyasi liderliğin katılımını gerektirir.Sürdürülebilir turizmin elde edilmesi sürekli bir süreçtir 

ve gerektiğinde gerekli önleyici ve/veya düzeltici önlemleri uygulamaya koyarak, etkilerin sürekli olarak izlenmesini 
gerektirir.Sürdürülebilir turizm, turist memnuniyetini yüksek seviyede tutmalı ve turistlere anlamlı bir deneyim 

sağlamalı, sürdürülebilirlik konularında farkındalık yaratmalı ve aralarında sürdürülebilir turizm uygulamalarını teşvik 

etmelidir.(Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers, UNEP and UNWTO, 2005, p.11-12) 
 

1.3.Hizmet Kalitesi Nedir? 
 Hizmet kalitesi, müşterinin bir hizmet beklentisi ile müşterinin aldığı hizmetin algıları arasında bir boşluk 
olarak tanımlanmıştır (Parasuraman ve diğerleri, 1985).Tüketici memnuniyeti literatürü, bu beklentileri yaklaşan bir 

işlem sırasında ne olacağı konusunda tahminler olarak görürken, hizmet kalitesi literatürü bunları tüketici tarafından 

dile getirilen arzu ya da istek olarak görmektedir (Kandampully, 2002). Bugüne kadar, “evrensel, bütünsel, ya da her 
şeyi kapsayan bir tanım ya da hizmet kalitesi modeli yoktur” (Reeves & Bednard, 1994, s. 436). Grönroos (1984), 

hizmet kalitesini “tüketicinin, algıladığı hizmetle beklentilerini karşılaştırdığı bir değerlendirme sürecinin sonucu” 

olarak tanımlamaktadır. 
Kalitenin tanımları şunları içermektedir: 

a) Müşteriyi tatmin etmek, memnun etmek veya beklentileri aşmak 

b) Belirtilen veya ima edilen ihtiyaçları karşılayan hizmet özelliklerinin sonucu 
c) Açıkça belirtilen şartlara uygunluk 

d) Hizmetin, müşterinin ihtiyaçlarını karşıladığı ve eksikliklerin olmadığı bir kullanım için uygunluk (Chelladurai & 

Chang, 2000). 

 

1.4.Turizmde Hizmet Kalitesi 
 Baker ve Crompton'a (2000) göre, turizm ve rekreasyon alanındaki kalite ile ilgili literatür, 1960'ların 

başlarına kadar uzanmaktadır (s. 785). Turizm literatürü, turistlerin tatil sırasında aldıkları hizmet kalitesini nasıl 
değerlendirdiklerini anlamak için çeşitli girişimlerde bulunmuştur, seyahat acentesi kalitesi (Ryan & Cliff, 1997), otel 

kalitesi (Suh, Lee, Park, & Shin, 1997) vb. Ancak, Frochot'un (2004) belirttiği gibi, “tüketicilerin derin köklü 

ihtiyaçları karşılayabilecekleri hizmet sunumu gibi faydacı hizmetlerin satışına dayanan turizm hizmetlerinin niteliği, 
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değerlendirmesini makul derecede karmaşıklaştırmaktadır” (s. 224).Turizmin yöneticileri, bu çalışmanın sadık 

ziyaretçiler yaratacağına inanarak hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışıyor. Sadık ziyaretçiler 

hedefe dönecek ve başkalarına tavsiye edecektir (Tian-Cole & Cromption, 2003). 

 Sparks ve Westgate (2002), servis başarısızlığının bir kuruluş üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini öne 

sürmektedir, çünkü müşteriler sık sık servis başarısızlığı yaşadıklarında farklı bir sağlayıcıya geçerler.Ancak, hizmet 

sorunları yaşayan müşteriler arasında, tatmin edici bir çözüm alanların servis sağlayıcısına sadık kalma olasılıkları 
daha yüksektir (s. 214). 

 Pawitra ve Tan (2003), Singapur'un imajını Endonezya'dan gelen turistler açısından analiz etmek için 

SERVQUAL'ı kullanmaktadır.Yazarlar, bir hedef görüntüyü ölçmede SERVQUAL kullanımının, verilerin hedef 
tarafından sağlanan benzersiz özellikleri yansıttığından emin olmak için değiştirilmesini gerektirdiğini 

belirtmektedir.Tahmin edilen ve algılanan hizmet arasındaki uçurumu değerlendirerek turist memnuniyeti 

sağlanabilir.Hedef imaj turist algılarını analiz ederek belirlenebilir (s. 399-411). 
 Atilgan ve diğerleri (2003), kültür özelliklerinin turizmde hizmet kalitesi algılarını etkilediğini öne 

sürmektedir.Farklı kültürel grupların hizmet kalitesi boyutları açısından farklı düzeylerde beklenti ve algıya sahip 
olabileceğini bulmuşlardır (p 420).Bu nedenle, SERVQUAL aracındaki birçok öğe farklı nedenlerle farklı müşterilere 

dikkat çekiyor olabilir. Brown ve Bond III (1995), bu öğelerin öneminin, müşterinin zaman, iş kalitesi, mali durum ve 

benzeri gibi unsurların bilincinde olup olmadığına önemini belirtmektedir (s. 30). 

 

1.5.Servis Kalitesi Boyutları 
 Gronroos (1984b) iki hizmet kalitesi boyutunu, “ne” hizmeti verilen teknik yönü ve fonksiyonel yönü ile 

hizmetin nasıl sağlandığını tanımlamıştır.Müşteriler, teknik niteliğin kullanıldığı kaynakların kullanıldığı sürecin 
sonucu olarak gördüklerini algılarlar.Ama aynı zamanda ve daha da önemlisi, sürecin kendisinin işlevlerin kalitesi olan 

işlevini nasıl algıladığını algılıyor. 

 Parasuraman ve arkadaşları (1991) tarafından geliştirilen SERVQUAL aracı, birçok hizmet kalitesinde 
kullanılmakta olan popülerliği kanıtlamıştır. Bunun nedeni, genel bir uygulamaya sahip olması ve herhangi bir alana 

pratik bir yaklaşım olmasıdır. Bir dizi araştırmacı, belirli konukseverlik durumlarına uyacak şekilde modifiye yapılar 

ile konaklama endüstrisindeki hizmet kalitesini ölçmek için SERVQUAL modelini uygulamaktadır. 
 Parasuraman ve arkadaşları (1985), müşterilerin beklentileri ve alınan hizmete ilişkin algıları arasındaki 

boşlukları tanımlamak ve ölçmek için tasarlanan boşluk modelini ve sonraki SERQUAL aracını geliştirmiştir.Tüketici 

bakış açısından hizmet kalitesi, beklenen hizmet ile algılanan hizmet arasındaki farkın yönüne ve derecesine 
bağlıdır.Böylece müşterinin beklenen hizmetini müşterinin algıladığı hizmetle karşılaştırarak, oteller, örneğin hizmet 

standardının uygun olup olmadığını belirleyebilir.Beklentiler ve performans algıları arasındaki uçurum, hizmet 

kalitesinin müşteri perspektifinden belirlendiğini göstermektedir. 
 Hizmet aracı, bir hizmetin kalitesine ilişkin tüketici algılarını ve beklentilerini değerlendirmek için 22 

ifadeden oluşmaktadır.Müşterilerden, kendilerine verilen görüş seviyesinde anlaşma veya anlaşmazlık düzeylerini 

derecelendirmeleri istenir.Tüketici algıları, aldıkları gerçek hizmete dayanmakta, tüketici beklentileri ise geçmiş 
deneyimlere ve alınan bilgilere dayanmaktadır. Bildirimler, hizmet kalitesinin belirleyicilerini veya boyutlarını temsil 

eder. 

 

1.5.1.SERVQUAL Aracıyla Ölçülen Hizmet Kalitesi Beş Boyutu 

1.5.1.1. Dokunulurluk (Fiziksel Ortam) 
 Hizmet fiziksel ortam olduğundan, müşteriler sunulan hizmetlerle ilgili fiziksel ortam değerlerini 

karşılaştırarak hizmet kalitesi algılarını elde ederler.Fiziksel ortam tesislerin, ekipmanın, personelin ve iletişim 
malzemelerinin görünüşüdür. 

 

1.5.1.2.Güvenilirlik 
 Söz verilen hizmeti güvenilir ve doğru bir şekilde yerine getirme yeteneğidir.Güvenilirlik, firmanın 
teslimat, hizmetsunumu, sorun çözümlerive fiyatlandırma konularında verdiği sözleri yerine getirmesi anlamına 

gelir.Müşteriler, sözlerini tutan firmalar, özellikle de hizmet sonuçları ve hizmet kalitesinin temelleri ile ilgili vaatlerini 

yerine getiren firmalarla çalışmak istiyorlar.Tüm firmalar, müşteri güvenilirliği beklentisinin farkında 

olmalıdır.Müşterilerin satın aldıklarını düşündükleri hizmet kalitesinin temellerini sağlamayan firmalar, müşterilerini 

doğrudan kaybederler. 

 

1.5.1.3.Heveslilik 
 Müşterilere yardımcı olmak ve hızlı servis sağlamak için isteklidir.Bu boyut, müşterinin istekleri, soruları, 

şikayetleri ve sorunları ile ilgilenirken dikkat ve titizliği vurgular.Heveslilik, müşterilere yardım edilmesi, sorularına 

cevap verilmesi veya sorunlarıyla ilgilenilmesi için beklemek zorunda oldukları sürelerle müşteriye 
bildirilmesidir.Heveslilik aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarına göre hizmeti özelleştirebilme yeteneğini ve esneklik 

kavramını oluşturur. 

 

 

1.5.1.4.Güvence 
 Sözlerin yerine getirileceğine güvenmek ve firmaya inanmasını sağlamaktır.Güvence, çalışanların bilgili, 

nazik ve firmanın ve çalışanlarının müşterilere güven ve inanç duygusunu uyandırma yeteneği olarak tanımlanır.Bu 
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boyut, müşterilerin, yüksek kabiliyetleri ve/veya değerlendirebilme yeteneği hakkında belirsiz olduklarını düşündükleri 

algıladıkları hizmetler için özellikle önemli olacaktır.Güven ve inanç duygusu uyandırarak müşteriyi firmaya, örneğin 

pazarlama departmanından bir kişidebağlayabilir.Böylece, çalışanlar müşterilerde güven ve inanç duygusu 

uyandırmanın müşterilerden rakabet avantajı vemüşterinin sadakati için öneminin farkındadır. 

 

1.5.1.5.Empati 
 Firmanın müşterilerine kişiselleştirilmiş ilgi ve önemi sağlaması anlamına gelir.Bazı ülkelerde, müşteriye 

onun ihtiyaçlarını bireysel ilgi ile firmanın en iyi şekilde karşıladığını göstermek esastır.Empati, müşterilerin güveni ve 

inancı arttırırken aynı zamanda sadakatin artmasıdır.Bu rekabetçi dünyada, müşteri ihtiyaçları gün geçtikçe artmakta ve 
müşterilerin taleplerini karşılamak için firmaların maksimum hizmetsağlamalıdır, aksi halde kişisel ilgi görmeyen 

müşteriler başka konaklama yerleri araştıracaktır.(The 5 Service Dimensions All Customers Care About, by Chris 

Arlen on October 24, 2008) 

 

1.6. Değer Akış Haritası (VSM) Nedir? 
 VSM ürün ve hizmet yaratma sürecinde ortaya konan değeri, israfı ve israf kaynaklarını görmemizi 

sağlayan ve bu faaliyetlerin akışını analiz eden bir yöntemdir. Yalnızca parçalar üzerinde değil büyük resim üzerinde 
çalışırve bütünü iyileştirmeyi amaçlarız. Müşterinin parasını ödemeye hazır olduğu DEĞER katan faaliyetler ve 

müşteriyi ilgilendirmeyen MUDA olan faaliyetleri birbirinden VSM ile ayırırız. Müşteriden tedarikçiye ürünün üretim 

yolunu izleyerek malzeme ve bilgi akışında yer alan her bir prosesi dikkatli bir şekilde sembollerle çizeriz. (Mike 

Rother ve John Shook, 1998) 

 

1.6.1.Konaklama Değer Akış Haritası  
 Bir konaklamada turistin havalimanından gelişinden, havalimanına dönüşe kadar olan süreç döngüsü 
izlenerek analiz edilmiş ve Değer Akış Haritalama (VSM) yöntemi ile çizilmiştir. Bu çizimin amacıbeş ana faktörün 

tüm sürecini kapsadığını ve konaklamada hangi kısmı etkilediğini göstererek, mevcut durum analizi ile değer katan ve 

değer katmayan (israf-MUDA) yanlarını belirtmektir. Bu sayede yalın hizmette görsel yönetimden yararlanarak hizmet 
mükemmelliğine ulaşmak amaçlanmıştır. 

 

 

http://www.serviceperformance.com/author/chris-arlen/
http://www.serviceperformance.com/author/chris-arlen/
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Şekil 1.Konaklamada Değer Akış Haritası 
 

 
Şekil 1. Konaklamada Değer Akiş Haritasında yeşil oklarladaha önce tanımı yapılan hizmet kalitesinin beş boyutundan 
fiziksel ortamın etkilendiği yerler gösterilmiştir, kırmızı oklar ise hizmet kalitesinin digger boyutlarının etkilendiği 

alanları göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKSEL ORTAM GÜVENİRLİK 

GÜVENCE 

HEVESLİLİK 

EMPATİ 
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1.7. Araştırma Modeli 

Modern görünüşlü mobilya dekor ve dizayna sahip olması

Bina ve odaların göze hoş gözükmesi

Personellerin temiz ve düzgün görünüşe sahip olması

Hizmet verilirken kullanılan eşya ve malzemelerin estetik olması

Verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi

Müşterinin bir sorunu olduğunda, sorunu çözmek için samimi ilgi 

gösterilmesi

Doğru hizmeti ilk seferde vermesi

Hizmetin daha önceden söyledikleri zamanda verilmesi

Kayıtların hatasız tutulması konusunda hassas olması

Personeller bir hizmetin tam olarak ne zaman vereceğini müşterilere 

söylemesi

Personelleri müşterilerine süratli hizmet vermesi

Personelleri her zaman müşterilerine yardımcı olmak istemesi

Personelleri hiç bir zaman müşterilerin isteklerini 

cevaplayamayacak kadar meşgul olmaması

Personellerin davranışları müşterilerinde güven duygusu uyandırması

Müşteriler, işlemleri yapılırken kendilerini güvende hissetmesi

Personellerin müşterilerine karşı her zaman nazik olması

Personellerin müşterilerin sorularına cevap verecek bilgiye sahip olması

Her müşteriyle tek tek ilgilenilmesi

Personellerin çalışma saatleri tüm müşterilere uygun şekilde düzenlenmiş 

olması

Her müşteriyle kişisel olarak ilgilenen personellere sahip olması

Müşterilerinin menfaatini her şeyin üstünde tutulması

Personellerin müşterilerinin özel isteklerini anlayabilmesi
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FİZİKSEL 

ORTAM

GÜVENİRLİK

HEVESLİLİK

GÜVENCE

EMPATİ

 
Şekil 2.Araştırma Modeli 

 

1.8.Hipotezler 

 
H1 : Fiziksel ortam konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

H2 : Güvenilirlik konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

H3 : Heveslilik konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

H4 : Güvence konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

H5 : Empati konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

H0 : Kriter konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerinden değildir. 

S1 : Fiziksel ortam, Güvenilirlik, Heveslilik, Güvence ve Empati konaklamada önem derecesi nasıldır?  

Tablo 1. Hipotezler 

 

2. Yöntem 
a) Bu çalışmada SERQUAL aracın hizmet kalitesindeki etkin faktörleri bulmak için kullanılmıştır. 

b) 5 hipotezi cevaplamak için ana faktör ve onların alt kriterlerine göre 22 sorudan olusan bir anket yapılmıştır. 
c) Anket 62 kişinin arasında dağtılıp ve sonuçları toplanmıştır. 

d) Anket katılımcı sayısı normal dağılım analizine bakılarak katılımcı sayısı yeterlilik durumu incelenmiştir. 

e) Anket güvenirliliğini sağlamak için Cronbach Alpha (α) Katsayısı testi yapılmıştır. 
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f) Anket sorularin SPSS yazılımında one-sample t test yapılmıştır. 

g) Beş ana faktörün önceliklerini belirtmek için ikili karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. 

h) İkili karşılaştırma matrisi 62 kişi arasında dağtılıp ve sonuçlarıtoplanmıştır. 

i) Bu sonuçlardan geometrik ortalama alınıp ve karar matrisinin içine konulmuştur. 

j) Matrisi Expert Choice yazılımında analiz edilmiştir. 

k) Analiz sonuçlarına göre ağırlık değerlerine bakılaraköncelikler belirlenmiştir. 

 

2.1.AraştırmaAmacı 
 Yapılan bu çalışmada konaklamada müşteriyi etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmış.Tanımlanan 

parametreler önem derecesine göre sıralanıp turizim sektöründe sürekliliğin sağlanması için konaklamadaki öncelikler 
belirlenmiştir. 

 

2.2.Örnekleme Ve Veri Toplama 
 Bu çalışmada veri toplamak için anket metodu uygulanmıştır.Araştırmacı tarafından oluşturulan, bilgi 

alınacak kişilere doğrudan doğruya okuyup cevaplandıracakları soruların hazırlanması ile yapılan bilgi edinme, veri 

toplama yöntemidir.Bu yöntem daha çok sosyal içerikli araştırmalarda kullanılmaktadır.İstatistik ilkelerine uygun 
yapılırsa, belirli ölçüde güven verebilen bir örneklemden hareketle ana kütle hakkında genelleme yapılabilir.Ölçekler 

bireylerin tutum ve davranış ve eğilimleri gibi (yargısal verilerin) soyut kavramların ölçülebilmesi için 

kullanılmaktadır. En sık kullanılan ölçekler likert tipi derecelendirme ölçekleridir.Ölçek maddeleri olumludan 
olumsuza veya olumsuzdan olumluya olmak üzere 3- 5-7 veya 9’lu olabilir (Saaty, T, önem derecesi tablosu). Bireye 

belirli bir durum karşısında nasıl davranacağını seçmesi istenir.Bu çalışmada likert tipi ölçek kullanılmış. Güvenirlik; 

bir ölçeğin ölçtüğü bir şeyi her defasında aynı derecede ölçebilmesidir. Her ölçümde, ölçeği dolduran bireyin 
durumunda ölçülen konu ile ilgili bir değişiklik olmamış ise, ölçmenin aynı sonucu vermesi beklenir.bu çalışmada 

anketin güvenirliğin belirtmek için Cronbach Alpha (α) Katsayısı kullanılmış.İki tür örnekleme yöntemi vardır.I-

Tesadüfi örnekleme: Örnek grubu oluşturan tekil unsurların tesadüfen belirlenmesi ile yapılan örnekleme türüdür. 
Tesadüfî örneklemede kıstas rasgelelik değil, deneklerden herhangi birinin seçilme şansının eşitliğidir. II-Koşullu 

örnekleme: Araştırmanın amacına göre deneklerin seçiminin yapıldığı, örneklemelerdir. Bu tür örneklemelerde denek 

kitlesi büyük tutulduğunda bile deneklerde aranan özellikler önceden belirlenir ve buna uygun denekler seçilir. Bu 
çalışmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

 

2.2.1 KatılımcılarınGenel Bilgi Analizleri  

 
Tablo 2.Yaş Grupları   Tablo 3.Cinsiyet 

 

 
Tablo 4.Yıllık Konaklama Sayısı  Tablo 5.Eğitim Seviyesi 

 

 
Tablo 6.Aylık Gelir 

 

2.2.2 Normalik Testi 
 Yapılan çalışmanın geçerli sayılabilmesi için 62 kişiden toplanan verilerin normal dağılıma uyması 

beklenmektedir.Normallik testi üç aşamadan oluşur; 

1- Verilerin şekilsel incelenmesi 
2- Verilerin çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerleri incelenmesi 

3- KolmogorovSmirnov testi 



16 

Verinin aritmetik ortalaması, standart sapması, güven aralığı dağılımın alt ve üst limitlerin görülmektedir.Normallik 

testinin bu aşamasında verilerin şekilsel incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Basıklık (kurtosis) ve Çarpıklık (skewness) değerleri verilerin normal dağılım üzerindeki konumları 

belirtmektedir.Çarpıklık ve basıklık değerlerinin %5 güven aralığı için istatistik değer aralığının ±2.58,%1 güven 

aralığı için de istatistik değer aralığının ±1.96 olması beklenir (Liu vd., 2005). Kolmogorov-Smirnov testinin sonuç 

değerinin anlamlılık verilerin dağılıma uygunluk gösterir, sonuç olarak veriler normallik testinden geçmiştir. 

 

2.2.3Anket Güvenirlilik Testi : 

 

N % Cronbach Alpha N of items

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

Valid 62 100,0

Excludede 0 0,0

Total 62 100,0

4

5

5

TÜM ANKET 

SORULARI
0,945 22

HEVESLİLİK

GÜVENCE

EMPATİ

0,819

0,869

0,843

Reliability StatisticsCase Processing Summary
ALFA

4

4

FİZEKSEL 

ORTAM

GÜVENİRLİK

0,839

0,866

 
Tablo 7.Tüm Anket Sorularının Cronbach Alpha (Α) Katsayısı 

 

Bu testlerin sonuçlarına göre Cronbach Alpha (α) Katsayısı tüm testlerde 0.7 üzerinde olduğu için anket 
güvenirliğe sahiptir. 
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2.2.4Hipotezlerin Testleri : 

 

 
Tablo 8.Hi One Sample T Test 

 

P değerinin 0.05’ten küçük olması (0.000<0.05) ve ortalamanın (Mean)> 3 olmasına göre Hi konaklamada turizimin 

sürekliliğin sağlanması için etkin faktörlerindendir. 

 

2.2.4.1 AHP Yönetimi 
 Çok kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan AHP yöntemi, ilk kez Thomas L. Saaty tarafından 1971 

yılında ortaya atılmış ve 1980 yılında geliştirilmiştir (Saaty, 1990, 2002). AHP çok geniş bir uygulama alanına sahiptir 
ve pek çok karar probleminde etkin olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Saaty (1980), Wind ve Saaty (1980), Golden vd. 

(1989a) ve Zahedi (1986), pazarlama, finans, eğitim, kamu politikaları, ekonomi, Ayşe Kuruüzüm, Nuray Atsan 85 tıp 

ve spor alanlarında çok sayıda başarılı AHP uygulamasını araştırmalarına konu etmişlerdir.AHP’nin üç temel aşaması 
aşağıdaki biçimde özetlenebilir (Oğuzlar, 2007:125); 
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1.aşama; karar probleminin daha kolay kavranılmasını ve değerlendirilmesini sağlayacak biçimde alt problemlere

ayrıştırma sürecidir. Özetle,  karar hiyerarşisi oluşturulmaya çalışılır. 

2.aşama; ikili karşılaştırma matrislerinin oluşturulmasını içerir.

3.aşama; karşılaştırılan her ölçütün göreceli önemleri elde edilir. Sentez aşaması olarak da isimlendirilir.

S1 :Fiziksel Ortam,Güvenilirlik,Heveslilik,Güvence VeEmpati Konaklamada Önem Derecesi Nasıldır? 

Tablo 9’daAHP yazılım programı olan expert choice (Expert Choice Tutorials, 2000:6) kullanılarak ikili 

karşılaştırma başka bir ifade ile A kriterinin B kriterine göre ne kadar önemli olduğutablo haline getirilip, programda 
geometrik ortalama ile saptanmış ve bulunan değerlere göre önem dereceleri belirlenmiştir. 

Fiziksel Ortam 
(FO) 

Güvenilirlik 
(GV) Güvence (GY) 

Heveslilik 
(HE) Empati (EM) 

Fiziksel Ortam (FO) 1.13 0.91 1.49 1.39 

Güvenilirlik (GV) 1.69 3.06 3.40 

Güvence (GY) 2.95 2.77 

Heveslilik (HE) 2.23 

Empati (EM) 

Tablo 9.İkili Karşılaştırma Geometrik Ortalama Sonucu 

Tablo 10. Konaklamadaki Etkin Faktörlerin Önem Derecesi 

Tablo 10’dakarşılaştırma sonucu tutarsızlık oranı 0.05’e göre önem dereceleri belirlenmiştir. 

3. Sonuç ve Öneriler
Yapılan bu çalışmada konaklamada değer akış haritalandırmasından yola çıkarak yalın hizmet, örneğin; 

müşterinin otele gelişinden sonraki süreçte bekleme zamanı ve bekleme nedenleri değer akış haritasında değer katan ve 

değer katmayan işlemler olarak görselleştirilmiştir.Çalışma verilerinin geçerliliği normallik testine tabi tutulmuş ve 

uygun bulunmuştur.Modelin güvenirlilik analizi Cronbach Alpha (α)yapılarak güvenirliğe sahip olduğu belirlenmiştir. 
Belirlenen bu 5 kriterin hipotez testi yapılarak 

Hi ; Kriter konaklamada turizimin sürekliliğin sağlanması içinetkin faktörlerindendir. (i=1,2,3,4,5) 

H0 ; Hikabul edilemez 

Hipotezleri One-Sample T Testi uygulanarak hipotezler kabul edilmiştir. AHP yönteminde ikili 

karşılaştırmaların önem dereceleri Tablo 10’da gösterilmiştir. 

Önem sıralamasında görüldüğü gibi “Güvenirlilik” ve “Güvence” müşteriler için ilk sıralardadır ve Tablo 10 dikkate 
alınarak Şekil 2’de yer alan kriterleri oluşturan alt kırılımlar incelenerek geliştirilmelidir. 

Örneğin; Müşteriye özel elektronik ajandalar oluşturularak ve yetkin personellerle verilen sözlerin ilk seferde doğru ve 

zamanında yerine getirilmesini sağlarken, elektronik ajandadaki verilerin aktarımı ile hataların önüne geçilerek, hatasız 
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kayıt tutulmasına yardımcı olunarak “Güvenirlilik” arttırırken, aynı zamanda personelin o sırada ve/veya verilen 

hizmet sonrasında müşteriye dair alınacak notlar ile  müşterinin hangi davranışlardan hoşlandığı/hoşlanmadığı vb. 

notlar alınarak, daha önce hangi personelin o müşteriyle ilgilendiği fark etmeden o müşteriye daha iyi hizmet vermek 

adına bilgiler elimizde bulunur. Örneğin daha önce A müşterisinin karanlıktan korkması ve kokulu mumları sevmesi 

notu ajandada tutularak müşteri pörtföyüne kaydedildiğinde A müşterisinin sonraki gelişinde gece lambası yanısıra 

odasında kokulu mumlar bulunması A müşterisi için doğru hizmet verilerek, fiziksel ortamın değerini arttırmasına  ve 
A müşterisinde güven duygusu uyandırırken, kişileştrilmiş hizmet verilerek empati yapılması konaklama firmasına 

sağdık olmasını sağlamaktadır. 

 Jeffrey K. LIKER ve Karyn ROSS’un “Toyota Tarzı Hizmette Mükemmellik” kitabında yer aldığı gibi, 
sevdiği bir personelle sohbet eden müşterinin balık tutmayı sevdiğini  ve o gün yakaladığı büyük bir balığı ordan 

ayrıldıktan sonar saatlerce temizlemesi gerektiğini anlatması üzerene personelin balığı otelin mutfağında temizleyip, 

bölmesi ve arabaya sığacak küçük buzdolabına yerleştirerek müşterinin arabasına yerleştirilmesi o müşterinin kişisel 
sorununu çözerken, müşteri için beş kriterin değerini arttırmayısağlamıştır. 

 Konaklama firmaları bu gibi basit ama etkili yöntemleri kendi bünyesinde geliştirmek için gerek kişisel 
çözümler ve/veya hizmetler gerek  genel çözüm ve/veya hizmet için teknoloji, kültür, sanat gibi konularda hem fiziksel 

(otel tasarımı, moda, tablolar) olarak geliştrirken hem personelleri geliştirerek müşteri için kişisel olan global bilgileri 

sunmasına yardımcı olacaktır. 
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Tüketicilerin Destinasyon Seçim Tutumları ile Etnosentrik Tutumları 

Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 
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aÖğr. Gör.,İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 
bProf. Dr.,İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye 

 

Özet 
Turizm sektöründe tüketici davranışını etkileyen sosyal, kültürel, kişisel ve psikolojik faktörlerin yanı sıra farklı 
etkenler de vardır. Etnosentrik tutumlar, yerli ürünleri tercih etmenin yanı sıra, yabancı ürünleri kullanmanın ve satın 

almanın ne derece uygun olduğuna ilişkin görüşlerin değerlendirilmesini ifade etmektedir. Araştırmanın birinci amacı 

tüketicilerin destinasyon seçimlerindeki etnosentrik tutumlarının belirlenmesidir. İkinci amacı ise, destinasyon seçim 
tutumları ile tüketici etnosentrizm eğilimleri arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. Veriler, 16-27 Nisan 2018 tarihleri 

arasında İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde çalışmakta olan 188 akademisyene anket uygulanarak elde edilmiştir. 

Destinasyon seçim tutumunun belirlenmesi için genel tutum ölçeğinden, etnosentrik tutumların belirlenmesinde ise 
Cetscale ölçeğinden yararlanılmıştır. Analizde tanımlayıcı bilgiler için frekans-yüzde dağılımları, hipotez testi için 

korelasyon analizi kullanılmıştır. Faktör analizine göre, her iki ölçek de üç boyuta ayrılmıştır. Tüketici etnosentrizmi 

milliyetçi etnik tutum, yabancı yatırım kısıtlamaları ve liberal etnik tutum boyutları kapsamında incelenmiştir. 
Destinasyon seçim tutumu ölçeği ise, kalite-imaj önceliği, yurt dışı önceliği ve ülke bağlılığı olarak üç boyutta ele 

alınmıştır. Tüketiciler en çok yabancı yatırım kısıtlamaları ve liberal etnik tutum boyutlarında etnosentrik tutum 

gösterirken; destinasyon seçiminde en çok kalite-imaja önem vermekte ve yurt dışı destinasyonları seçme eğilimi 
göstermektedir. Tüketicilerin etnosentrik tutum düzeylerini daha iyi açıklayabilmek için düşük, orta ve yüksek olmak 

üzere üç düzey oluşturulmuştur. Bu düzeylere göre tüketicilerin, ağırlıklı olarak düşük düzeyde etnosentrik tutum 
sergiledikleri görülmektedir. Araştırma sonucuna göre, tüketici etnosentrizm boyutları ile destinasyon seçim tutumu 

boyutları arasında hem pozitif hem de negatif yönde anlamlı düzeyde ilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar kelimeler:Tüketici etnosentrizmi, Destinasyon seçimi, Etnosentrik tutumlar, Cetscale 

 

 

The Relationship Between Destination Choice Attitudes and Ethnocentric 

Attitudes of Consumers 
 

Abstract 
There are also different factors that affect consumer behavior in the tourism sector as well as social, cultural, personal 

and psychological factors. Ethnocentric attitudes refer not only preferring domestic products, but also assessing 

appropriateness of using and purchasing foreign products.There are two aims of the study. The first aim is to determine 
ethnic tendencies of consumers in destination choice. The second aim is to explain relationship between destination 

choice attitudes and consumer ethnocentrism tendencies. The data were obtained from 188 academicians who work in 

İstanbul Arel University between 16-27 April 2018 by a questionnaire. The general attitude scale was used to 
determine destination choice attitudes. Cetscale scale was used when ethnocentric attitudes were determined. 

Frequency-percentage distributions for descriptive information and correlation analysis for hypothesis testing were 

used in the analysis. According to factor analysis, both scales were divided into three dimensions. Consumer 
ethnocentrism has been examined within nationalist ethnic attitudes, foreign investment constraints and liberal ethnic 

attitudes. Destination choice attitudes scale was considered in three dimensions as quality-image priority, foreign 

priority and country dependency. While consumers are mostly ethnocentric in dimensions of foreign investment 
restrictions and liberal ethnic attitudes, they prefer quality-image in their choice of destination and tend to choose 

foreign destinations. Three levels of ethnocentric attitudes were defined as low, medium and high. According to these 

levels, consumers are predominantly ethnocentric at low levels. According to the research result, consumer 
ethnocentrism dimensions and destination choice attitudes dimensions were found to be significantly related to both 

positive and negative aspects. 

 
KeyWords: Consumer ethnocentrism, Destination choice, Ethnocentric attitudes, Cetscale 
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Giriş 
  Küreselleşmeyle birlikte mal ve hizmet satışlarında sınırlar kalkarak uluslararası boyut kazanmaktadır 

(Nadiri ve Tümer, 2010). Uluslararası ticaretin serbestleşmesi sonucunda dünyanın dört bir yanından gelen çeşitli 

ürünler (Uyar ve Dursun, 2015) coğrafi olarak daha fazla alana yayılmaktadır. Böylece uluslararası markalar, sayı 

olarak artış göstermekte ve yerel ürünler karşısında daha büyük pazar payına sahip olabilmektedir. Yerel pazarlardaki 

yabancı mal ve hizmetlerin fazlalığı küreselleşme karşıtı tepkilere yol açmaktadır. Mal ve hizmet paylaşımında 
meydana gelen değişim ve gelişimlerin yanı sıra özellikle dış pazarda ya da yurt içi yabancı ürün tüketiminde tüketici 

davranışını engelleyen çeşitli faktörler ortaya çıkmaktadır. Bu faktörlerden birisi de tüketici etnosentrizmidir.  

  İşletmeler, ürün ve hizmetlerini dünyanın tüm bölgelerine ulaştırma şansına sahipken tüketiciler de geniş 
ürün yelpazesi içinden alternatifler arasından ürün seçimine gitme avantajına sahiptir (Özden, 2018) .  Tüm bu 

seçimleri değerlendirirken tüketiciler mal ve hizmetlerin yabancı bir ülkeye ait olup olmadığına dikkat edebilmektedir. 

Bu değerlendirme, objektif olmaktan daha çok sübjektif nitelik taşıdığından tüketiciler bu noktada önyargılı 
olabilmekte ve ürünün özellikleri ne olursa olsun görmezden gelebilmektedir. 

  Tüketicilerin kendi ülkelerinin ürünlerinin üstünlüğüne olan inançlarını ifade etmek için kullanılan bir 

kavram olan tüketici etnosentrizminde, tüketiciler yerli ürünleri satın almak istemekte ve yabancı ürünleri almayı 
tasvip etmemektedir. Bu tutumların nedeni ise, hem ekonomik hem de sosyal unsurlardan ileri gelmektedir. Ekonomik 

olarak, yerli ekonominin ve istihdamın zarar göreceğine yönelik görüşleri nedeniyle etnosentrik eğilimli tüketiciler 

yabancı ürünleri almayı doğru bulmamaktadır. Sosyal olarak ise, vatanseverlik ile ters düşmesi nedeniyle yabancı 
ürünlerin satın alınması kabul edilmemektedir (Shimp, 1984; Tayfun ve Gürlek, 2014).  

  Tüketicilerin etnosentrik tutumlarının yüksek düzeyde olması, yerli işletmelerin lehine olurken yabancı 

işletmeler için ise pazarda bir dezavantaj haline gelmektedir. Etnosentrik düzeylerin düşük olmasında ise, bu durumun 
tam aksiyle karşılaşılmaktadır. Tüketici etnosentrizmi, pazarlamada tüketici davranışını etkileyen bir etken olarak ele 

alınmasına rağmen, alan yazında yapılan çalışmaların çoğunda malların satın alımındaki etkisi üzerine araştırmalar 

yapılmıştır. Özellikle alan yazında hizmetlere yönelik çalışmaların az olduğu görülmüştür. Bu çalışmaların az olması 
hizmet temelli olan turizm alan yazınında da görülmektedir. Bu nedenle tüketici etnosentrizminin destinasyon seçimi 

ile ilişkisinin araştırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Etnosentrizm İle İlgili Alan Yazın 
  Etnosentrizm kavramı kelime olarak, Yunanca’da ‘millet, ırk’ anlamına gelen ‘ethnos’ ve merkez anlamına 

gelen ‘kentron’ kelimelerine dayanmaktadır (Özçelik ve Torlak, 2011; Yapraklı ve Keser, 2013). Kavram ilk olarak, 

1906 yılında sosyolog William Graham Sumner tarafından kullanılmıştır (Sumner, 1906; Shimp ve Sharma, 1987; 
Cutura, 2006; Arı ve Madran, 2011; Yapraklı ve Keser, 2013; Tayfun ve Gürlek, 2014; Özden, 2018). Sumner (1906), 

etnosentrizm kavramını kişinin kendi kültür ve yaşam tarzını diğer kişilere kıyasla daha üstün bulma eğilimi olarak 

ifade etmiştir. Bu eğilimde olan bireyler, kendi grubunu veya kültürünü merkez olarak tanımlamakta, bu merkezi diğer 
kültürleri değerlendirirken referans noktası olarak görmekte, diğer grup ve kültürleri normalden sapmalar olarak kabul 

etmektedir (Sumner, 1906, s. 13; Toksarı ve Senir, 2014).  

  Etnosentrizm kavramı, tam anlamıyla grup içi ve yabancı gruplar arasındaki farkı ayırt etmek için 
kullanılan sosyolojik bir kavram olmasının yanı sıra bireyin psikolojisine dayanmaktadır (Shimp ve Sharma, 1987; 

Saffu ve Walker, 2005). Etnosentrik tutum, yabancı ürünleri satın almanın uygunluğu ve doğruluğu hakkında inançları 

sunmaktadır. Etnosentrik tüketiciler ülkelerinin ürünlerinin en iyisi olduğuna inanmakta ve bu ürünleri tercih 
etmektedir (Wang ve Zhen, 2004, s. 391).  Ayrıca yurtdışından alınan ürünler üzerinde vergilerin ağırlaştırılmasını ve 

uluslararası ticaretin azaltılmasını önermektedirler (Akhter, 2007, s. 144; Yapraklı ve Keser, 2013). 

Shimp ve Sharma (1987) tüketici etnosentrizmini üç ilkeye dayandırarak açıklamaya çalışmışlardır. Bunlar;  
1. Bir kişinin yabancı ürün alarak kendi ülkesine ekonomik açıdan zarar vereceği korkusu,  

2. Yabancı ürünleri satın almanın etik boyutu,  

3. Yabancı ürünlere karşı kişisel ön yargılardır.  
  Tüketici etnosentrizminin temeli, ürüne dayanmaktadır. Bu da politika, kültür ve birçok sosyal olguya göre 

genellenebilmektedir. Buna göre, ürün bunların bir parçası olmakta ve yan ürün özelliği kazanmaktadır. Kısacası, 

tüketici etnosentrizmi kavramı tüketicilerin satın alma davranışından çok tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan 
bir kavramdır  (Shimp ve Sharma, 1987; Arı ve Madran, 2011).  Bu nedenle tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri 

üzerinde ürün kategorisinin de etkisi olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bazı durumlarda ürün seçiminde, ürün 

özellikleri, etnosentrizmden daha çok etkili olabilmektedir. Bu yüzden etnosentrik eğilimler, üründen ürüne değişiklik 

göstermekte ve farklı düzeylerde olabilmektedir (Thelen, Ford ve Honeycutt, 2006; Aksu Armağan ve Gürsoy, 2011). 

Ayrıca, tüketiciler yerli ve yabancı ürünleri etnosentrizm düzeylerine göre değerlendirmektedirler. Bu doğrultuda 

etnosentrizm düzeyi arttıkça yerli ürünleri yabancı ürünlere kıyasla tercih etme eğilimi de artmaktadır.  
  Turizm açısından tüketici etnosentrizmine özgü yapılan çalışmaların sayısı az olmakla birlikte hizmet 

ağırlıklı çalışmalara da nadiren rastlanılmaktadır. Mal ve hizmetlerin özellik olarak genelleştirilmesi bunun nedeni 

olarak verilebilir. Ancak bu genellemenin aksine mal ve hizmetlerin birbirinden farklı olması tüketicilerin tutumlarında 
değişkenliğe yol açabilmektedir. Çünkü hizmetler mallardan oldukça farklıdır. Hizmetlerin soyutluk, ayrılmazlık, 

heterojenlik ve geçicilik özellikleri bunu gerekli kılmaktadır. Hizmetlerde satın alma öncesi deneme gibi ön test 

olmadığı için algılanan satın alma riski daha yüksektir (Ruyter, Birgelen ve Wetzels, 1998, s. 188). Etnosentrizmi 
hizmetler açısından ele alan çalışmalar genel değerlendirme olarak spesifik bir hizmete odaklanmadan genellikle 

hizmetleri mallarla birlikte değerlendirmişlerdir (Sharma, Shimp ve Shin, 1995; Küçükemiroğlu, 1999; Vida ve 

Fairhurst, 1999; Shoham ve Brencic, 2003). Alan yazında turizm ve etnosentrizm, destinasyon seçimi ve etnosentrizm, 
turistik ürünlerde etnosentrizm anahtar kelimeleriyle yapılan arama sonucunda turizm ile etnosentrizm ilişkisini 

yakından inceleyen çalışmalar aşağıda verilmiştir. 
  Lee ve Lockshin (2011), yerli ürünler üzerinde Çinli turistlerin Avustralya’nın imajını değerlendirdiği 

çalışmada etnosentrizmi de ele almıştır. Çalışmaya göre, destinasyon imajı turistlerin ürüne olan inançlarını 
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etkilemektedir. Destinasyon imajı ürün inançlarını etkilerken, ürün inançları da yerel ürün tercihinde destinasyon 

imajını etkilemektedir. Bu yüzden etnosentrizm, destinasyon seçiminde ve imajında önemli derecede etkilidir. 

Özellikle tüketiciler üzerinde destinasyonun horn etkisi olması destinasyon seçimini negatif olarak etkilemekte ve 

etnosentrik tutumlarının yükselmesine neden olmaktadır (Han, 1989; Lee ve Lockshin, 2011).  

  Tayfun ve Gürlek (2014), tüketici etnosentrizminin yerli turistik ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisine 

yönelik Ankara’da yaptıkları çalışmaya göre, tüketici etnosentrizmi yerli turistik ürün satın alma niyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. Bunun yanı sıra, tüketicilerin orta düzeyde çıkan etnosentrik tutumlarının gelir ve eğitim durumu ile 

ters orantılı olduğu tespit edilmiştir (Tayfun ve Gürlek, 2014). Yoo, Jo, ve Jung (2014) ise, etnosentrizmin Kore’nin 

ülke imajı üzerindeki etkisini ele alarak Çinli ve Japon televizyon izleyicileri üzerine araştırma yapmışlardır. Burch 
(2002)’a göre ülkeler arasında kültürel yakınlık olmasına rağmen etnik merkeziyetçilik bir ülkenin bir diğerine karşı 

olan tutumlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak Yoo vd. (2014), etnosentrizmin ülke imajını istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde etkilemediğini ifade etmiştir. Halis, Halis, ve Adilova (2016), Bakü’de yaptıkları çalışmada 
Azerbaycan vatandaşlarının turistik ürün satın alma kararlarında etnosentrik tutumları incelemişlerdir. Turistik ürün 

satın alımında tüketicilerin etnosentrik düzeyleri düşükken, yurt dışı destinasyonlarına gitme isteklerinin yüksek 
olduğu tespit edilmiştir (Halis vd., 2016). Türkmen ve Köroğlu (2017)’nun etnosentrizm ölçeğinin geçerlik ve 

güvenirliğini test etmek amacıyla İstanbul’da 708 Türk turist üzerinde yaptıkları turizm alanında yapılan bir diğer 

çalışmadır. Etnosentrizm ölçeği paket tur ürününe yönelik uyarlanarak turistlerin etnosentrik eğilimleri ölçülmek 
istenmiştir. CETSCALE ölçeğinin 10 ifadesi kullanılarak yeterli güvenirlik ve geçerlilik oranına ulaşılmıştır.  

Yöntem  

  Araştırma iki amaca hizmet etmektedir. Birinci amaç, tüketicilerin destinasyon seçimlerindeki etnosentrik 
tutumlarının belirlenmesidir. İkinci amaç, destinasyon seçim tutumları ile tüketici etnosentrizm eğilimleri arasındaki 

ilişkinin açıklanmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın ana hipotezi aşağıdaki gibidir.  

 H1: Tüketici etnosentrizmi ile destinasyon seçim tutumu arasında anlamlı düzeyde ilişki vardır. 
 

Şekil 1: Araştırmanın Kavramsal Modeli 

 

 Araştırmada ampirik araştırma deseni kullanılmış olup, araştırma tüketici etnosentrizmi ile destinasyon 
seçim algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta ve dolayısıyla tanımlayıcı bir araştırma niteliği taşımaktadır. Yapılan 

alan yazın incelemesi, incelenen ölçekler ve benzer konulardaki çalışma modelleri sonucunda araştırmanın amacına 

uygun olarak yukarıdaki şekilde araştırmanın kavramsal modeli oluşturulmuştur.  

  

Örnekleme ve Veri Toplama Aracı 

 Araştırma evreni olarak İstanbul Arel Üniversitesinde görev yapmakta olan akademisyenler seçilmiştir. 
Örneklem bu evren üzerinden hesaplanarak, kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Üniversite veri tabanına göre 

toplam akademisyen sayısı 440’tır. Evrenin % 45’i öğretim üyesi, % 55’i öğretim görevlisi, okutman ve araştırma 

görevlisidir. Yeter sayıda örneklem formülüne göre α=0.05 anlamlılık düzeyinde, ±%5’lik örnekleme hatası ile (Arı ve 
Madran, 2011) örneklem büyüklüğü minimum 137 olarak belirlenmiştir.  Hem yüz yüze hem de e-mail aracılığı ile 400 

kişiye anket formları dağıtılmasına rağmen toplamda 200 kişiden cevap alınmıştır. Bu anketlerden eksik ve hatalı 

olanlar çıkarıldıktan sonra 188 anket değerlendirmeye alınmıştır.  
 Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu, üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde 11 (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, meslek, gelir durumu,  yurt dışında 

bulunma, seyahat etmek istenilen mevsim, tatil harcama miktarı, tatil yeri seçimi, tatile gitme sıklığı) sorulu sosyo-
demografik özelliklere yer verilmiştir.  İkinci bölümde destinasyon seçim tutumuna ve etnosentrik tutumlara yönelik 

önermeler yer almaktadır. Destinasyon seçim tutumunu ölçmek için Halis vd. (2016) tarafından Arı ve Madran 

(2011)’ın çalışmalarından esinlenerek geliştirdikleri 15 önermeden oluşan “turistik ürünlere karşı genel tutumlar” 
ölçeğinden yararlanılmıştır. Orijinal ölçekte 15 ifade bulunmasına rağmen faktör analizi sonucunda anti-image 

değerlerinin 0,50’den ve faktör yüklerinin 0,30’dan küçük olması 5 ifadenin değerlendirilmeye alınmamasına yol 

açmıştır. Etnosentrik tutumları ölçmek için ise CETSCALE ölçeğinin Halis vd. (2016) tarafından turistik ürüne 
uyarlanan hali kullanılmıştır. Böylelikle çalışmada destinasyon seçim tutumunu ölçen 10 ifade, tüketici etnosentrizmini 

ölçen 16 ifade kullanılmıştır.   

 Araştırmada kullanılan ölçekler, önceki çalışmalarda geçerli ve güvenilir bulunmasına rağmen, bu 
araştırmada da geçerlilik ve güvenirlik analizine tabi tutulmuştur. Ölçeklerin güvenilirliğini tespit etmek için Cronbach 

Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan analizde, tüketici etnosentrizmi için güvenilirlik düzeyi 0,905 ve destinasyon 

seçim tutum ölçeği için ise 0,661 bulunmuştur. Bu düzeyler, gerek tüketici etnosentrizmini ve gerekse destinasyon 
seçim tutumunu ölçmek için kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılığının oldukça yüksek ve yapılan ölçümün güvenilir 

olduğunu ortaya koymuştur. 

 
 

 

 
 

Tablo 1.Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Katsayıları 

Ölçek Ölçek Aralığı İfade Sayısı Cronbach AlfaKatsayısı 

Destinasyon Seçim 

Tutumu 

Tüketici 

Etnosentrizmi 

H1 
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Tüketici Etnosentrizm (CETSCALE) Ölçeği 5’li Likert Tipi Ölçek 16 0,905 

Destinasyon Seçim Tutumu Ölçeği 5’li Likert Tipi Ölçek 10 0,661 

  

Verilerin Analizi 
 Araştırmanın hedeflenen amaçlarına ulaşmak için analizler SPSS 22.0 programı kullanılarak yapılmıştır. 

Çalışmada öncelikle ölçekler faktör analizine tabi tutulmuş olup KMO ve Bartlett’s testlerinden yararlanılarak 

değişkenler arasındaki ilişkinin gücü tespit edilmeye çalışılmıştır. Etnosentrizm düzeylerinin (Cetscore) 
gruplandırılmasında tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Veriler Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk 

testlerine göre normal dağılım (0,15>0,05) göstermektedir. Tüketici etnosentrizmi ile destinasyon seçim tutumu 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 

Bulgular 
 Çalışmanın bu kısmında veri analizlerine ve veri analizinde kullanılan istatistiksel yöntemlere, 

katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine, etnosentrizm düzeylerine (Cetscore) ve hipotezlerin test edilmesi 
sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

 

Örneklemin Özellikleri  
 Araştırmada yer alan 188 katılımcının sosyo-demografik özelliklerine ait bulgular Tablo 2’ de yer 

almaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Sosyo–Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı (n:188) 
Cinsiyet Sıklık % Seyahat etmek 

için tercih edilen 

mevsim 

Sıklı

k 

% Ortalama yıllık 

tatil harcama 

miktarı 

Sıklık % 

Kadın 114 60,6 Yaz 87 46,3 0-1000 TL 24 12,8 

Erkek 74 39,4 Kış 2 1,1 1001-2000 TL 24 12,8 

Yaş Sıklık % Son 2 1,1 2001-3000 TL 30 16,0 

18-24 yaş 14 7,4 İlkbahar 18 9,6 3001-4000 TL 22 11,7 

25-35 yaş 110 58,5 Dört Mevsim 26 13,8 4001-5000 TL 34 18,1 

36-46 yaş 40 21,3 Yaz, İlkbahar, 
Sonbahar 

12 6,4 5001-7000 TL 34 18,1 

47-57 yaş 18 9,6 Yaz, Sonbahar 10 5,3 7001 TL ve üzeri 24 12,8 

57-67 yaş 6 3,2 Yaz, Kış 8 4,3 Yıllık tatile gitme 

sıklığı 

Sıklık % 

Medeni 

durum 

Sıklık % Yaz, İlkbahar 22 11,7 

Evli 100 53,2 Yaz, Kış, İlkbahar 1 0,5 Yılda 1 56 29,8 

Bekâr 88 46,8 Destinasyon 

seçiminde en 

önemli ölçüt 

Sıklı

k 

% Yılda 2 80 42,6 

Eğitim 

durumu 

Sıklık % Yılda 3 36 19,1 

Lisans 46 24,5 Doğal güzellik 110 58,5 Yılda 4 16 8,5 

Yüksek lisans 94 50,0 Hizmetin kalitesi 40 21,3    

Doktora 48 25,5 Fiyat 32 17,0 

Gelir durumu Sıklık % Marka değeri 6 3,2 

1501-2500 TL 14 7,4 Yurtdışında 

bulunma 

durumu 

Sıklı

k 

% 

2501-3500 TL 72 38,3 

3501-4500 TL 52 27,7 Bulundum  170 90,4 

4501-5500 TL 8 4,3 Bulunmadım 18 9,6 

5501 ve üzeri 42 22,3 Toplam  188 100 

 
 Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların % 60,6’sı kadın, % 39,4’ü erkektir. Örneklemin önemli bir 

kısmının genç olmasından kaynaklı olarak katılımcıların yaklaşık % 80’inin 25-46 yaş grubunda olduğu görülmektedir. 

Genel olarak katılımcıların % 75,5’i lisansüstü eğitimli olup, % 66’sının 2501-4500 TL gelire sahip olduğu tespit 
edilmiştir. Medeni durumlarına göre, katılımcıların % 53,2’si evli, %46,8’i ise bekârdır. İstatistiklere göre katılımcılar 

çoğunlukla yaz mevsiminde seyahat etmeyi tercih etmekte ve destinasyon seçiminde en çok destinasyonun doğal 

güzelliğine (% 58,5) ve hizmet kalitesine (% 21,3) dikkat etmektedir. Yaz aylarının tercih edilmesinin nedeni olarak, 
yaz aylarında üniversitelerin eğitim-öğretime ara vermesi ve akademisyenlerin izin haklarını kullanmak için yaz 

aylarının en uygun zaman olması verilebilir. Katılımcıların %90,4’ü yurtdışında en az bir kez bulunduklarını, % 36,2’si 

yıllık ortalama 4001-7000 TL civarında tatil harcaması yaptıklarını ve %42,6’sı yılda 2 kez tatile gittiklerini 
belirtmişlerdir.  
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Faktör Analizi 
Tüketici etnosentrizmi ölçeğinin orijinali ölçmede tek boyutlu, destinasyon seçim tutumu ölçeği ise, dört 

boyutlu yapı sergilemektedir. Çalışmada ölçeklerin boyutluluk özelliği gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla 

keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Ölçeklerin gerçekten ölçülmek isteneni ölçüp ölçmediğini tespit etmek ve varsa 

bağımsız faktörleri ortaya çıkarmak için varimaks rotasyonu kullanılmıştır (Stoel ve Muhanna, 2009). Faktör analizine 

başlamadan önce, Barlett küresellik testi ile Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) testi yapılmıştır.  İstatistiksel olarak 
örneklemin yeterliliğini ifade eden KMO değerinin %60’ın üstünde olması önerilmektedir (Field, 2000; İslamoğlu ve 

Alnıaçık, 2016).  Bununla birlikte değişkenlerin uygunluklarına bakmak için “Ters imaj korelasyon matrisi” (anti-

image correlation matrix) yardımıyla kısmi korelasyon incelenmiş ve KMO değeri 0,50’nin (Hair, Black, Babin ve 
Anderson, 2010; Yaşlıoğlu, 2017),  faktör yükleri de 0,30’un altında kalan ifadelerin ölçekten çıkarılması uygun 

görülmüştür. Böylece 16 ifadeli tüketici etnosentrizmi ölçeği ve 10 ifadeli destinasyon seçim tutumu ölçeği tekrardan 

faktör analizine tabii tutulmuştur. Son olarak tüketici etnosentrizmi ölçeği için KMO değeri 0,879 olarak iyi düzeyde, 
destinasyon seçim tutumu ölçeği için KMO değeri 0,703 ile orta düzeyde olup sonuç istatistiksel bakımdan anlamlı 

çıkmıştır (p<0,001).  

Tüketici etnosentrizminin faktör analizi sonucunda, toplam varyansın % 70’lik kısmı açıklanmış ve öz 
değeri 1’den büyük olan üç faktörlü belirlenmiştir. Boyutlar milliyetçi etnik tutum, yabancı yatırım kısıtlamaları ve 

liberal etnik tutum olacak şekilde boyutlandırılmıştır.  Bu doğrultuda tüketici etnosentrizmi, temel bileşeni sayılan üç 

boyut altında ölçülmektedir. İlgili alan yazın incelendiğinde, daha önce yapılan araştırmalarda da tüketici etnosentrizm 
ölçeğinin boyutlandırıldığı görünmektedir (Aysuna, 2006; Halis vd., 2016; Şahin ve Sancı, 2017). Ortalamaya (1,61) 

göre, katılımcıların destinasyon ve turistik ürün seçiminde çok fazla milliyetçi tutum sergilemedikleri görülmektedir. 

Turizm sektöründeki yatırımlara bakıldığında, yabancı yatırımcı kısıtlamaları (2,10) boyutundaki etnosentrik 
eğilimlerin düşük olduğu, fakat liberal etnik tutum (2,66) boyutunda katılımcıların diğer boyutlara göre daha yüksek 

etnosentrik eğilim gösterdikleri ortaya çıkmıştır.  

Faktör analizi sonucunda, destinasyon seçim tutumu ölçeğinden 5 ifade,  anti-image korelasyon katsayısı 
0,50’nin ve faktör yükleri 0,30’un altında değer aldığı için analize dahil edilmemiştir. Ölçeğin açıklanan varyansına 

göre öz değerleri 1’den büyük olan üç faktör ortaya çıkmıştır. Halis vd. (2016)’in çalışmasında, dört boyut şeklinde ele 

alınan faktörler bu çalışmada kalite ve imaj önceliği, yurt dışı önceliği ve ülke bağlılığı olarak üç boyutta incelenmiştir. 
Bu boyutlardan en çok katılımın olduğu ifadeler “Yurtdışına gideceksem hangi ülkeye gideceğim önemlidir” ve 

“Yabancı kültürleri öğrenme eğilimim yüksektir” ifadeleri olmuştur.  

Gruplandırılmış Etnosentrizm Düzeyi (Cetscore) 
Katılımcıların etnosentrizm gruplarını belirlemek için katılımcılar Cetscore değerlerine göre, üç gruba 

ayrılmıştır. Düzeyler belirlenirken ölçeğin 16 ifadesinden her birine verilen en yüksek değer 5’li Likert ölçeğinde 
“Kesinlikle Katılıyorum” ifadesi olduğu için en yüksek tüketici etnosentrizm düzeyine sahip bir katılımcının alacağı 

maksimum puan 16x5= 80 olarak tespit edilmiştir (Caruana ve Magri, 1996; Aysuna, 2006; Arı, 2007; Akın, Çiçek, 

Gürbüz ve İnal, 2009; Şahin ve Sancı, 2017). Gruplar belirlenirken birinci aralık 16-40 puan (1-2,5) arası düşük 
etnosentrizm düzeyi; 40-56 puan (2,5-3,5) aralığı orta etnosentrizm düzeyi; 56-80 puan (3,5–5) aralığı yüksek 

etnosentrizm düzeyi olarak belirlenmiştir. Bu sınıflandırma sonucunda ulaşılan etnosentrizm düzeyi Tablo 3’te 

görülmektedir. 

Tablo 3. Gruplandırılmış Etnosentrizm Düzeyi (Cetscore) 
Etnosentrizm Düzeyleri Puan Sıklık Yüzde 

Düşük Etnosentrizm (16-40) 28,32 152 80,6 

Orta Etnosentrizm (40-56) 46,24 36 19,4 

Yüksek Etnosentrizm (56-80) 0 0 0 

Katılımcıların etnosentrizm düzeylerine bakıldığında, çoğunluk olarak %80,6’lık kısmı düşük düzeyde 

etnosentrik eğilim gösterirken, % 19,4’lük kısmı orta düzeyde etnosentrik eğilim göstermektedir. CETSCORE 

puanlarına göre düşük düzeyde etnosentrik eğilim gösteren katılımcıların puanları 28,32 iken, orta düzeyde etnosentrik 
eğilimlerin ise 46,24 puanda olduğu görülmektedir. Bu sonuç, etnosentrizm ile ilgili yapılan çalışmalardaki (Aysuna, 

2006; Arı, 2007; Tayfun ve Gürlek, 2014; Şahin ve Sancı, 2017) etnosentrizm düzeyleri ile farklılık göstermektedir. 

Bir diğer deyişle daha önceki yapılan çalışmalardaki tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri yüksek iken bu araştırmadaki 
tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri düşük çıkmıştır.  

Tablo 4. Tüketici etnosentrizmi ile destinasyon seçim tutumu arasındaki ilişki 
Pearson’s Korelasyon analizi Kalite-İmaj Önceliği Yurt Dışı Önceliği Ülke bağlılığı 

Milliyetçi etnik tutum ,011 -,301** ,427** 

Yabancı yatırım kısıtlamaları -,080 -,088 ,144* 

Liberal etnik tutum ,174 -,264** ,613** 

** p<0,001* p<0,05 

Tüketici etnosentrizmi ile destinasyon seçim tutumu arasındaki ilişkiye yönelik Tablo 4’te verilen Pearson 

korelasyon analizine göre, milliyetçi etnik tutum ile yurt dışı önceliği arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki varken; 

ülke bağlılığı ile pozitif yönlü anlamlı düzeyde bir ilişkisi vardır. Kısacası, tüketiciler destinasyon seçiminde yurt dışı 
destinasyonlarına ne kadar çok öncelik verirlerse milliyetçi etnik tutumları bir o kadar düşük olmaktadır.  Fakat, bunun 
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tam tersi olarak ülke bağımlısı olan tüketiciler destinasyon seçiminde ne kadar çok yurt içi destinasyonlarını seçerse, 

bir o kadar milliyetçi etnik tutumları da artmaktadır (0,001). Yabancı yatırım kısıtlamaları ile ülke bağlılığı arasında 

pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır (0,05). Tüketiciler, destinasyon seçiminde kendi ülkelerine öncelik vermekte ve 

paralel olarak ülkede turistik hizmet veren yabancı yatırımcılara bazı kısıtlamaların getirilmesini istemektedir.   Ayrıca, 

liberal etnik tutum ülke bağlılığı ile pozitif yönlü ilişkiliyken, yurt dışı önceliği ile negatif yönlü ilişkilidir. Buna göre, 

tüketiciler destinasyon seçiminde kendi ülke çıkarlarını düşünerek hareket etmekte ve tatil için kendi ülkesini ya da 
komşu ülkeleri tercih etmektedir. Aksine, yurt dışı destinasyonlarını tercih ettikleri takdirde kendi ülkesinden çok 

yabancı acente hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Bu veriler doğrultusunda “Tüketici etnosentrizmi ile destinasyon 

seçim tutumu arasında anlamlı düzeyde ilişki vardır” hipotezi desteklenmektedir. 

Sonuç 
 Tüketicilerin yerli ve yabancı ürünlere karşı tutumları tüketicilerin etnosentrizm düzeylerine göre, değişiklik 

göstermektedir. Tüketicilerin etnosentrizm düzeyleri arttıkça yerli ürünlere olan satın alma eğilimleri artarken; 
etnosentrizm düzeyleri azaldıkça yabancı ürünlere karşı olan satın alma eğilimleri artmaktadır. Tüketici 

etnosentrizminin etkisinin artmasına veya azalmasına yol açan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler; tüketicinin 

yakın çevresi, ülkeler arası gerçekleşen tarihsel olaylar, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum, ülkede meydana 
gelen politik olaylar, etnosentrik davranış gösterilen ürün kategorisi, tüketicinin demografik özellikleri, etnosentrik 

davranış gösterilen ürüne yerli alternatifin olup olmaması, tüketicinin yurt dışına seyahat edip etmemesi, etnosentrik 

davranışa konu olan ürün veya ürün gruplarının fiyatı, tüketicinin içinde yaşadığı toplumun kültürü, ülkelerin 
gelişmişlik düzeyi, tüketicinin alışkanlıklarının, deneyimlerinin, tutumlarının ve davranışlarının zamanla değişmesi 

olarak belirtilmektedir (Aysuna, 2006, s. 85; Asil, 2010, s. 40; Küçükaydın, 2012, s. 106; Yapraklı ve Keser, 2013; 

Ünsalan ve Bayraktar, 2017).  
 Tüketiciler, kendi görüşleri ve değerleri doğrultusunda gitmek istediği destinasyona karar verdiğinden 

etnosentrik tutumlarına uygun olarak seçim yapmakta ve turistik ürün satın alımında bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

tüketici etnosentrizminin destinasyon seçimi ile ilişkisi irdelenmiş ve tüketicilerin destinasyon seçimindeki tutumları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada milliyetçi etnik tutum, yatırım kısıtlamaları ve liberal etnik tutum boyutlarından 

oluşan tüketici etnosentrizmi ölçeğinden (Cetscale) ve kalite-imaj önceliği, yurtdışı önceliği ve ülke bağlılığı 

boyutlarından oluşan destinasyon seçim tutumu ölçeğinden yararlanılmıştır. Güvenilirlik ve geçerlilikleri test edilen 
ölçeklerden tüketici etnosentrizminde katılımcıların ağırlıklı olarak liberal etnik tutum sergiledikleri (2,66) ve tatil için 

kendi ülkelerini tercih etme eğilimi (2,90) gösterdikleri tespit edilmiştir. Destinasyon seçim tutumunda ise, katılımcılar 

çoğunlukla yurt dışı destinasyonlarını seçme eğilimi göstermekte (3,71) ve bu destinasyonları seçerken 
destinasyonların kalite ve imajını (3,08) da göz önünde bulundurmaktadır. Katılımcılar destinasyon seçiminde en 

önemli kriterlerin doğal güzellik (% 58,5) olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcıların çoğunluğu yaz 

aylarında tatile gitmeyi tercih etmekte ve yıllık tatil için 4001-7000 TL arasında harcama yapmaktadır. Tatil 
harcamaların yanı sıra katılımcılar yılda en az iki kez tatile gitmektedir. Veriler, katılımcıların aktif olarak turistik ürün 

alıcısı olduğunu ve düzenli olarak turizm hizmetlerinden yararlandığını göstermektedir.  

 Destinasyon seçimindeki etnosentrizm tutumu ifade eden Cetscore puanları, tüketicilerin genel olarak 28,32 
puanla düşük düzeyde etnosentrik tutum sergilediğini göstermektedir Bu puan, destinasyon seçiminde etnosentrik 

eğilimlerin az da olsa etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları destinasyon seçim tutumu ve tüketici 
etnosentrizminin boyutlar açısından hem negatif hem de pozitif yönde ilişkili olduğunu göstermektedir. Milliyetçi etnik 

tutum ve liberal etnik tutum yurt dışı önceliği ile negatif yönde ilişkiliyken; ülke bağlılığı ile pozitif yönde ilişkilidir. 

Bu yüzden, milli değerlerini ön planda tutarak ülke vatandaşlarının ekonomik çıkarını düşünerek hareket eden 
tüketicilerin, yurt dışı destinasyonlarını seçme ihtimalleri oldukça düşüktür. 

 Bu çalışma, tüketicilerin destinasyon seçimindeki tüketici etnosentrizm düzeylerinin belirlenmesi ve 

destinasyon seçim tutumu ile ilişkisinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Turizm açısından bu konu 
üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı sayıda olması ilerleyen zamanlarda bu konudaki çalışmaların artacağını 

göstermektedir. Bu yüzden çalışmanın, aynı konuda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol gösterici olacağı 

düşünülmektedir.  Bunun yanı sıra, örneklemin özelliklerine göre destinasyon seçiminde etnosentrik eğilimlerin 
farklılık gösterebileceğinden genel yargıya ulaşılması açısından daha fazla araştırmanın yapılması gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır.  Akademisyenler üzerinde yapılan bu çalışmada, örneklemin katılımcıların yurt dışında bulunma durumu 

ve tatile gitme sıklığı yüksek olduğundan etnosentrik eğilimlerin düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır.  Bu da 
tüketici etnosentrizminin, örneklemin özellikleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, farklı özelliklerdeki 

örneklem üzerinde aynı konunun araştırılmasının farklı sonuçlar vereceği düşünülmektedir.  

 Etnosentrik tutumlar, turizm alanında çok dikkat çekilen bir konu olmadığı için alanda yapılan çalışmalar 
yetersiz kalmaktadır. Hâlbuki bu alanda yapılan çalışmaların ve farklı turizm birimlerinde farklı etnik gruplara 

uygulanması turizm işletmelerin hedef pazarını ve kitlesini daha iyi tanımlayabilmelerine yardımcı olacaktır.  

 Araştırma verileri turistik ürün tüketicileri genel olarak yurt dışı destinasyonlarına eğilim gösterdiği için 
etnosentrizm düzeyleri düşük çıkmıştır. Ancak bunun yanı sıra boyutlar arasındaki farklılıklar tüketicilerin hala tutum 

olarak kendi ülkelerini ön planda tuttuklarını göstermektedir. Bu yüzden yurt içi destinasyonlarının turizm açısından 

kalkındırılması ve iç bölgelerin turizme kazandırılması yerel yönetimler ve turizm paydaşlarının birlikte hareket 
etmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için alternatif ya da özel ilgi turizmleri olan jeoturizm, spiritüel turizm, yaratıcı 

turizm gibi güncel trendlere dikkat çekilmelidir.  

 Yurt dışı destinasyonlarını tercih eden tüketiciler mal ve hizmeti kimden nasıl satın aldıklarına dikkat 
etmezken, yurt için destinasyonlarını tercih eden tüketiciler, yerli satıcıların ve operatörlerin ürünlerini tercih 

etmektedir. Özellikle yurt dışı turistik ürün satışlarında yerli acentaların “outgoing” konseptte daha iyi performans 

sergileyebilmeleri için yurt dışını tercih eden tüketicilere ağırlık vermeli ve farkındalık yaratmalıdır. Bu farkındalık 
kültür, din, dil, ırk vb. etnik özellikler doğrultusunda değil; güvenlik, rahatlık, garanti, kolaylık vb. işlevleri ön planda 

tutarak söz konusu tüketicileri bir araya getiren ortak noktalar doğrultusunda olmalıdır. Milliyetçi etnik tutum gösteren 



26 

tüketicilerin ülke bağımlılıkları da yüksek olduğundan yurt içi ağırlıklı turizm hizmetleri veren turizm işletmeleri 

pazarlama alanında ve hizmetlerin yerli tüketiciye sunumunda farklılık oluşturmalıdır. Buradaki amaç tamamen yerli 

tüketicileri yabancılardan ayırmak değil, yerli tüketicinin ülke bağlılığına ve milliyetçi tutumuna saygı duymaktır.  
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Özet 
1950 yılı sonrası teknoloji hızla gelişmesi küreselleşmeyi hızlandırmıştır. Teknoloji tarihin her döneminde insanların 

işlerini kolaylaştırmıştır. Ancak teknolojinin bilinçsizce ve aşırı kullanması ve beraberinde birçok sorunu ortaya 
çıkartmıştır. İnsan hayatının her alanında teknolojiyle iç içe yaşaması beraberinde teknolojik bir yorgunluğu ve baskıyı 

getirmiştir. Günlük hayatta kullanılan dil bile teknopoliten kültürden etkilenmiş, arayüzey, geri-besleme, çıktı gibi 

kavramlar insanlar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı teknolojinin insan sağlığına 
olumlu ve olumsuz etkilerinin, turizm sektöründe yönelimleri nasıl etkilediğini araştırmaktır. Çalışmada önce turizm 

ile teknoloji arasındaki ilişki hakkında alan yazın taranmış, teknolojinin insan üzerindeki psikolojik, fiziksel ve sosyal 

etkilerini ele alarak, sonrasında farklı ülke örnekleri incelenerek, bu çerçevede gelişen turizm taleplerini ve arzlarını 
örnekler sunulmuştur. Teknoloji ile turizm arasındaki ilişki turizm arzı ve talebindeki yönelimler incelenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Turizm, Sağlık, Turizm Talebi 

 

The Effects of Technology on Human Health and the Reflection of 

Tourism Sector 
 

Abstract 

 
The rapid development of technology after 1950 accelerated globalization. Technology has made people's business 
easier at every stage of history. However, it has caused many problems with the unconscious and excessive use of 

technology. In all areas of human life, technology has brought a technological tiredness and oppression together with 

technology. Even the language used in everyday life is influenced by the technopolitical culture, and concepts such as 
interface, feedback, and output are widely used among people. The aim of this research is to investigate how the 

positive and negative effects of technology on human health affect tourism demands. In the research, firstly the 
literature about the relationship between tourism and technology has been scanned, the psychological, physical and 

social effects of technology on human being, and then examples of different countries have been examined and 

examples of developing tourism demands and their offerings have been presented. The linear relationship between 
technology and tourism is laid out in the context of tourism supply and demand. 

 

Keywords: Technology, Tourism, Health, Tourism Request 

 

Giriş 
Günümüzde insanların ihtiyaç ve beklentileri her geçen gün değişmektedir. Bu ihtiyaç ve beklentileri 

karşılamak amacıyla teknoloji alanında yapılan çalışmalar bu doğrultuda ilerlemektedir. Bu nedenle insanların ihtiyaç 

ve beklentilerindeki değişim hızı teknolojinin gelişim sürecini de etkileyerek hızlandırmaktadır. Bu gelişimin temel 

nedeni ise, insanlar ihtiyaç ve beklentileri olduğu gibi yine bu gelişimden, insanların etkilenmesidir (Karaçam, 2014: 

546). Teknoloji kavramı denilince insanların zihninde genel olarak yeni model elektronik cihazlar, bilgisayarlar ve ileri 

çağlardaki muhtemel yaşam ortamlarına dair yeni gelişen icatlar gelmekte olsa da, teknoloji sadece bilgisayar ve bunun 

gibi elektronik cihazlardan ibaret değildir (Bilecik vd., 2005: 3).1990’lı yılların başında Türkiye’de kişisel 
bilgisayarların kullanımının hızlı bir biçimde yaygınlaşması toplumsal ve politik değişimlere neden olmuştur 

(Bulduklu ve Özer, 2016: 2964). Bu yılların takibindeki yıllarda hızlı bir biçimde beraberinde mobil iletişim 

teknolojilerini, akıllı telefonları ve tabletleri yaratarak “akıllı devrim” olarak adlandırılan bir kavram ortaya çıkmıştır 
(Yi ve Yin, 2010: 315; Sunar vd., 2018). Graham Bell tarafından 1876 yılında telefonun icadı ile başlayan telefon 

teknolojisi gelişim gösterse de kablolu olması nedeniyle bağlı kalmıştır. Zaman içerisinde mobilite kavramı ile yeni 

nesil kablosuz iletişim araçları gelişerek, kullanıcı sayısı her geçen gün artmaktadır (Kalba, 2008: 31). Cep telefonları 
insan hayatına girdiği andan itibaren hem geleneksel telefon işlevlerini yerine getirmiş hem de sabit telefonların 

hareketsiz olma sorununu ortadan kaldırmışlardır (Özcan ve Koçak, 2003:241).  Akıllı telefonlar konuşma ve iletişim 

kurma özelliklerinin yanı sıra internet bağlantısı özellikleriyle de insanların sürekli sanal ağlara her yerden 
bağlanmalarına olanak sağlamaktadır (Bulduklu ve Özer, 2016: 2965). Teknoloji bir yandan insan hayatında birçok 

kolaylık sağlarken diğer bir yandan teknolojinin kullanımıyla ortaya çıkan sağlık sorunları da bulunmaktadır.  
Yapılan bu çalışmada teknolojinin gelişimine paralel olarak olumlu ve olumsuz etkileri belirlenmiş ve bu 

doğrultuda turizm sektörüne yansımaları ele alınmıştır.  
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1.Teknoloji Kavramı ve Gelişimi 
Teknolojinin tarihi incelendiğinde, üretilen teknoloji ürünü araç gerecin, bilimin yardımı olmaksızın, 

sınama yanılmalarla, usta çırak ilişkileriyle gelişmiştir (İnam, 2004: 17). Teknolojinin genel olarak günlük yaşam 

standartlarını belirleyen toplumsal gelişmelerdeki rolü herkes tarafından kabul görmektedir (Ansal, 2004: 37). 

Teknoloji insanın hayatını yakından ilgilendiren bütün ihtiyaçlarını ve faaliyetlerini kolaylaştırarak, rahat bir biçimde 

karşılamaya yönelik geliştirilen, uygulama yöntemleri ile aynı amaca hizmet etmesi için geliştirilen araç ve gereçlerin 
tümünü kapsayan bir süreci ifade etmektedir (Seçer, 2006: 26; Kaş, 2015: 9). Önceden bir mal olarak görülen 

teknoloji, günümüzde bilgi içeriği ve etkileri bakımından sosyo-ekonomik süreç olarak da ifade edilmektedir (Kiper, 

2004: 67).  
Teknoloji kelimesi köken olarak incelendiğinde Yunanca’da “ustalık’’ anlamına gelen “techne” ve “bilgi” 

anlamına gelen “logy” kelimelerinden oluşmaktadır (Arı, 2006: 4). Kapsamlı bir açıdan incelendiğinde teknoloji, 

endüstriyel üretimden elektronik iletişime, ulaşımdan tarımsal teknolojilere, tıp ve nihayet modern savaş aygıtına, içine 
yerleştirildiğimiz ilişkiler sistemini düşündüğümüzde, çeşitli teknolojilerin, onların bağlantı ve ilişkilerinin, yaşamın 

her alanına nüfuz ettiğini gözlemlenmektedir (Kuban, 2004: 313). Teknoloji hem işletmeler açısından hem de ülke 

açısından ekonomik büyümenin anahtarıdır (Balcı, 2013: 6). Bilgi akışının hızlı ve süreklilik kazandığı günümüzde 
bütün bilgilerin topluma yansıması olarak ‘’değişim’’ kaçınılmaz olarak ifade edilmektedir (Özbek, 2003: 1). 

Teknolojinin insanların hayatına farklı şekillerde girmesi sonucu insanları toplum hayatında değişim yapmaya 

itmektedir (Turan ve Haşit, 2014: 109). Bilim ve teknolojinin gelişimi için, popüler bilim basınından gelecek için 
sıralananlara bakıldığında; robotlar, uzayın fethi, ölümsüzlük vb. teknolojiler insanlığa altın çağ vadettiği 

öngörülmektedir. Bunun yanı sıra günlük hayatta kullanılan dil bile teknopoliten kültürden etkilenmiş, arayüzey, geri-

besleme, çıktı gibi kavramlar insanlar arasında yaygın olarak kullanılmaktadır (Kuban, 2004: 313).  Bunun yanı sıra 
yakın gelecekte birçok kişinin kavramakta zorluk çekeceği birçok değişiklik insan hayatında ilişkileri değiştireceğini 

göstermektedir (Kiper, 2004: 9). Bütün bu açıklamalar doğrultusunda toplum ile teknoloji arasında iki yönlü 

etkileşimin olduğunu göstermektedir (Karaçam, 2014: 546). Günümüzde teknolojiyi kullanmak artık ayrıcalıktan çok 
zorunluluk haline dönüşmüştür. İnsanların sürekli değişen ve gelişen teknolojiye uyumu, teknolojiyi anlayabilmesi ve 

sunduğu fırsatlardan yarar sağlaması için bilgi, beceri, tutum ve alışkanlık kazanmaları gerekmektedir (Yılmaz vd., 

2010: 106). Teknoloji insan hayatını birçok alanda hayatını kolaylaştırdığı gibi, kullanımı ile ilgili bir takım olumsuz 
etkileri de beraberinde getirmiştir.  

 

1.1.Teknolojinin ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri 
Teknoloji, temel bilimler ve bunlara dayalı olarak gelişen ve gerçekleştirdiği yeni üretim, ulaşım, 

haberleşme araçlarıyla toplumun yapısını değiştirmekte ve her ülkenin bu değişime yapısal olarak uyumunu gerekli 

kılmaktadır (Akkoyunlu, 1996: 127). Teknoloji kavramı din, sanat, edebiyat ve ahlak gibi benzer kültürün bir 

parçasıdır ve bu doğrultuda gelişim göstermektedir. Fakat günümüzde, teknolojinin ekonomik, kültürel ve toplumsal 
alanlara etkileri üzerine yoğunlaşmaktadır (Aksoy, 2003: 5; Kaş, 2015: 16). William Mckeefery’e göre bir teknolojinin 

etkisi, bulunan o teknolojinin insan hayatındaki yeteneklerini arttırabilme olanaklarıyla ölçülebilmektedir. Bu 

açıklamaya örnek olarak, ilkel toplumdan tarım toplumuna geçiş sürecinde, pulluk o zamana kadar bilinen bütün 
tekniklerden daha fazla ilerleme sağlamış ve sonrasında Pulluk ve gübrenin birlikte kullanılmasıyla tarım devrimine 

neden olmuştur. Sanayi devrimine geçişte ise buharlı makinenin bulunması insan yeteneklerini aynı şekilde artırarak 
sanayi devrimini beraberinde getirmiştir. 

 

1.1.1. Teknolojinin Olumlu ve Olumsuz Etkileri 
Teknoloji kullanımının günlük insan yaşamına olan katkıları ve sınırlılıklarının tartışılmasına rağmen, 

teknoloji uygun koşullarda ve başarılı olarak kullanıldığı takdirde insan yaşamını kolaylaştırmakta, rahatlatmakta ve 

doyumlu kılmaktadır (Akkoyunlu, 1996: 128). Bilim ve teknolojinin gelişimiyle ilgili popüler bilim basınından gelecek 

için bir takım öngörüler bulunmaktadır. Bu öngörüler; robotlar, uzayın fethi, ölümsüzlük vb. teknolojilerin insanlığa 
altın çağ vadettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra günlük hayatta kullanılan dil bile teknopoliten kültürden etkilenmiş, 

arayüzey, geri-besleme, çıktı gibi kavramlar insanlar arasında yaygın olarak kullanır hale gelmiştir (Kuban, 2004: 313). 

Teknolojinin olumlu etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir:  
- Teknolojik gelişmelerle birlikte son yıllarda, iletişimin dünya çapında yaygınlaşması farklı ülkelerdeki 

araştırmacıların daha kolay haberleşme imkânlarını kullanmalarına ve bu durumun sonucunda, dünyada yeni fikirler ve 

yenilikler kısa süre içerisinde ulusal sınır tanımadan yayılmasına neden olmuştur. Yeniliklerin hız kazanması, 
uluslararası ticareti teşvik etmektedir (Arı, 2006: 1).  

- Teknolojik olanakların ve politikalarının geliştirilmesi işgücünün niteliğini, donanımını ve üretkenliğini artırmada 

önemli bir rol oynamaktadır. Üretim ve bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmeler üretim koşullarını, çalışma koşullarını, 
üretim anlayışını ve organizasyon yapısını da etkilemekle birlikte ulusal ve uluslararası pazarda rekabet avantajı 

oluşturabilmektedir (İçli, 2001: 67). 

- Teknoloji sadece firmaların ve sektörlerin rekabet edebilmesi için değil aynı zamanda ülkelerin verimlilikleri 
açısından da hayati bir öneme sahiptir. Oluşturduğu etkiler göz önünde bulundurulduğunda ülkelerin gelişmişlik 

düzeylerinde belirleyici rol oynamaktadır (Kiper, 2004: 61). 

- Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler günlük hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır (Çalık ve Çınar, 
2009: 88). İnternet vasıtasıyla insan ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir aracı konumuna gelmiştir (Akkuş vd., 

2014: 403). 
- Teknolojinin gelişimi insanların yaşam standartlarını artırarak teknoloji sayesinde insanlar daha az çalışarak daha 

fazla üretim yapmış ve kendisine daha fazla zaman ayırmıştır (Erdoğan, 2011: 10). 
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- Günümüzde gerek sağlık alanında gerek ulaşımda gerekse iletişim araçlarındaki gelişim sayesinde insanların 

hastalıklarını daha kısa sürede ve kolay bir şekilde tanımlayıp tedavi olabilmeyi mümkün kılmaktadır. 

- Teknoloji insan hayatına kattığı en önemli faydalardan biriside ulaşım sektöründe olmuştur. Gelişmeler 

neticesinde mesafeler kısalmış ve zaman olarak tasarruf sağlamaktadır.  

Teknolojinin olumlu etkilerinin yanı sıra canlılar ve çevre üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır (Terlik, 2010: 

23). Bu etkilerden bazıları:  
- Bilgi toplumunda, bireyselliğin ön plana çıkması insanları topluma karşı yabancılaşmaktadırlar (Kocacık, 2003: 

6). 

- Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte yazılım hırsızlığı, virüs üreterek sistemleri sabote etme, siber 
güvenlik, özel yaşamı ihlal gibi kötü amaçlı kullanımlar artmıştır (Çelik, 1998: 57). 

- Teknolojinin çok ve bilinçsiz kullanımı insanlarda stres, yorgunluk gibi psikolojik sorunları ortaya çıkartmaktadır.  

- İnsanlar teknolojinin hızlı temposuna maruz kalmakta bu durum insanların duygusallıklarından uzaklaşmasına 
neden olmaktadır (Terlik, 2010: 21). 

- Teknolojinin gelişmesiyle insan ömrü uzamış, bu durum nüfusun artmasına neden olmuştur. Nüfus artışı önemli 
çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlardan bazıları, gürültü kirliliği, çevre kirliliği gibi sorunlar 

insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. 

- İnsanların teknolojiyle elde ettiği kolaylıklara alışan bireyler, uzun uğraşlarla başarılabilen işler için yaptıkları 
çalışmalarda zorlanmaktadırlar. Bu durum birçok işini sanal ortamda gerçekleştiren insanlar için günlük hayatta kitap 

okumak, ders çalışmak konularda zorluk çekmektedirler (Terlik, 2010: 26). 

- Gelişmiş ülkelerin, teknoloji doruğuna ilerlemek istemesi özellikle gelişmekte olan ülkelerin sorunlarını daha da 
artmıştır. Bir yandan sanayileşme sürecini tamamlayamamış olmanın sıkıntılarını yaşarken, diğer yandan da teknoloji 

üretememenin sorunları ile dışarıdan alınan teknolojilerin kendi ideolojileriyle uyumsuzluğunun ortaya çıkardığı 

bunalımlar nedeniyle sorunlar yaşamaktadırlar (Kocacık, 2003: 9). Teknolojinin silah sanayisinde kötü amaçlarla 
kullanılması insanlık tarihinde katliamlara sebep olmuştur. Bunun en önemli örnekleri Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan 

atom bombaları olarak gösterilebilir. 

- İnternet ve sosyal medya olarak ifade edilen olgular aile içi iletişimi koparmakta ve akıllı telefon uygulamaları 
bağımlılık yaparak özellikle gençlerde nomofobi gibi hastalıkları ortaya çıkartmaktadır. 

- Teknolojinin ilerlemesiyle insan gücü yerini teknolojiye bırakmıştır. Bu bağlamda teknoloji iş gücünü azaltmış, 

fabrikalarda ve tarlalarda çalışan insanların işsiz kalmasına neden olmuştur. 
- Teknolojik ürünlerin yaratmış olduğu elektromanyetik alanlar insan sağlığına zarar vermekte ve pek çok teknolojik 

gelişme çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya neden olmaktadır.  

2. Teknolojinin Turizm Sektörüne Yansımaları
İnternetin gelişimi ve kullanımının yaygınlaşması turizm sektörü açısından incelendiğinde ulaşım 

seçenekleri, imaj, tanıtım ve reklam, daha fazla kitleye ulaşma, sistemi kontrol edebilme, akıllı sistemler gibi 

gelişmeler turistlerin gideceği destinasyon hakkında önceden bilgi alabilmesi, yorum sitelerinde daha önce 
deneyimleyen kişilerin fikirlerini öğrenebilmek erişilebilirliği artırabilmek gibi bir çok olumlu yönü bulunmaktadır. 

İnternetin gelişmesiyle birlikte olumlu yönleri bulunduğu gibi bir takım olumsuz yönleri de oluşmaktadır. Örnek olarak 

yazılım hırsızlığı, virüs üreterek sistemleri sabote etme, siber güvenlik, özel yaşamı ihlal gibi kötü amaçlı kullanımlar 
artmıştır (Çelik, 1998: 57). Teknolojinin kültüre de bir takım etkileri ortaya çıkmıştır. Küreselleşme ve ulaşımda 

yaşanan gelişmeler sonucu kültürler arası etkileşim hızlanmıştır. Toplumların örf ve adetleri yavaş yavaş yok olmaya, 

unutulmaya başlamıştır. Günlük hayatta kullanılan dil bile teknopoliten kültürden etkilenmiş, arayüzey, geri-besleme, 
çıktı gibi kavramlar insanlar arasında yaygın olarak kullanır hale gelmiştir (Kuban, 2004: 313). Teknolojinin en büyük 

etkisi insan sağlığına olan etkileridir. Teknolojinin gelişmesiyle birçok hastalığa tedavi yöntemleri geliştirilmiş ve 

insan ömrü uzamıştır. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimiyle yeni bir fikir, buluş vb. yenilikler küresel anlamda 
yaygınlaşmış, sağlık alanındaki buluşlar, insanların daha iyi hizmet ve fiyat gibi etkenlerden dolayı tedavi olmak 

amacıyla başka ülkelere yönelmesine neden olmuştur. Bu duruma örnek olarak New York’ta 250.000 dolara yapılan 

bir kalp damar ameliyatının Hindistan’da 50.000 dolara yapılmaktadır (Gülmez, 2012: 34). Bu durum ülkeler arasında 
rekabeti artırmış sağlık turizminin gelişmesine neden olmuştur. Sağlık turizmi, sağlık amacıyla seyahat edenleri 

medikal turizm, termal ve SPA-Wellness Turizm, İleri Yaş ve Engelli Turizm olmak üzere üçe ayırmaktadır (Aktepe, 

2013: 171). Türkiye’nin 2023 yılı sağlık turizmi hedefleri ise 2 milyon uluslararası hastayı Türkiye’de tedavi etmek ve 

20-25 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlamaktadır (TÜRSAB Sağlık Turizmi Raporu, 2013). 

İnternetin yaygınlaşması sosyal medya araçlarının kullanımını artırmış, insanlar arası iletişim sanal bir 

ortama geçmesine neden olmuştur. We Are Social 2017 raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte ikisi en 
az bir cep telefonuna sahip iken, yarısından fazlası en az bir adet akıllı telefon kullanmaktadır ve ayrıca günümüzde 

sağlanan web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonlarından sağlanmaktadır. Özellikle genç yaştaki bireylerde 

görülen nomofobi olarak bilinen, cep telefonu, tablet vb. sanal haberleşme araçlarından yoksun olma durumundan 
kaynaklanan huzursuzluk ve endişe durumu olarak tanımlanan modern hayatın ortaya çıkarttığı bir rahatsızlıktır 

(Erdem vd., 2017: 2; Utrecht, 2016). Kavram ilk olarak 2008 yılında İngiltere’de Posta İdaresi tarafından 2100 akıllı 

telefon kullanıcısına yapılan bir araştırma ile ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaya katılan bireylerin yarısından fazlasının 
nomofobi rahatsızlığına yakalanmış oldukları ve erkeklerin kadınlardan daha fazla nomofobi riski taşıdığı tespit 

edilmiştir (Erdem vd., 2017: 4).  

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir çok çalışmada (Tavolacci vd., 2015: 172-188; Sharma vd., 2015: 
705-707; Erdem vd., 2017: 1-12; Yıldırım vd., 2016: 1322-1331; Adnan ve Gezgin, 2016: 141- 158) yaklaşık olarak 

her üç öğrenciden birinin nomofobik olduğu belirtilmiştir (Minaz ve Bozkurt, 2017: 271). 
Son yıllarda yapılan araştırmalar dijital teknolojinin mevcut kullanımının bağımlılığa geçtiğini ve insan 

davranışları ve sağlığı üzerinde olumsuz etkiler göstermektedir (Donnelly, 2012). Teknolojilerin olumsuz etkileri 
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incelendiğinde nörolojik komplikasyonlar, psikolojik rahatsızlıklar ve sosyal problemler ön plana çıkmaktadır. Tüm bu 

araştırmalara istinaden, dijital teknolojinin kullanımında beklenen büyümeyle birlikte, bu olumsuz etkilerle, uzak bir 

gelecekte küresel nüfusun önemli bir bölümünün etkilenebileceği öngörülmektedir (Cash vd., 2012). Büyük önem 

oluşturan bu sorunlar, çeşitli sağlık uzmanları mesleki sağlıklı yaşam aktiviteleri, stres yönetimi, iş-yaşam dengesi 

atölyeleri ve dijital arınma ile geri çekilmeleri için artan bir ihtiyaç olarak görülmektedir (Smith ve Kelly, 2006). 

Teknolojiyle iç içe olan yaşamdan kaçmak isteyen bireyler teknolojinin kısmi veya hiç kullanılmadığı doğa temelli 
turizm türlerine yönelmelerine neden olmaktadır.  

Şekil 1. Dijital Arınmaya Entegre Olabilecek Turizm Türleri 
Kaynak: Sunar vd., 2018: 8. 

Dijital arınma tatilleri ilk olarak Karayipler’de yer alan Saint Vincent and Grenadine (Pekyaman, 2015: 

574) olup, 2013 yılında ABD'de, 2015 yılında da Avrupa’da başlamıştır. Bu destinasyonlar üzerinde yapılan 
araştırmalara göre sağlıklı yaşam temalı tatil yerlerinin, dijital arınma tatili için en fazla popülariteye sahip olduğunu 

göstermektedir (Emek, 2014). 

Genel olarak, seyahat acenteleri dijital arınma tatil paketlerini üç şekilde sunmaktadır (Hoving, 2017): 

1) Seyahat edenlerin, hiçbir şekilde dijital cihazlar taşımaması nedeniyle kendisinin sorumlu olduğu detoks 

paketlerinden oluşmaktadır. Burada ziyaretçilerin istek ve beklentilerine göre imkân sağlayabilmektedir. 

2) Dijital cihazların hiç olmadığı fakat acil vb durumlar için destinasyon yakınında ortak kullanım alanı 
olarak Bilgi İletişim Teknolojileri bağlantısının sağlandığı detoks paketleri, 

3) Bilgi İletişim Teknolojileri bağlantılarından oldukça uzak olan hiçbir biçimde teknolojinin olmadığı 

detoks paketleri sunulmaktadır.  
Teknolojinin aşırı kullanımı insan vücuduna bir takım fiziksel, psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıkları en aza 

indirmek ve insanları doğaya karşı daha duyarlı olmaya ve bilinçlendirme, sağlıklı beslenme, spor aktiviteleri gibi, 

günlük hayatın stresinden kurtulmak ve teknolojiden uzaklaşmak amacıyla doğa turizmi, spor turizmi, yayla turizmi, 
termal turizm, kırsal turizm, çiftlik turizmi ve sağlık turizmi ile entegre edilerek sağlıklı yaşam için bir takım 

etkinlikler oluşturulabilmektedir.  

3.Sonuç
Teknoloji tarihin her döneminde insanların işlerini kolaylaştırmıştır. Teknolojide yaşanan gelişmeler, insan 

yaşamındaki değişimler ve refah düzeyindeki artışlar her geçen gün turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısındaki artışı 

da hızlandırmıştır. Sağlık turizmi son yıllarda ivme kazanan bir turizm türü olmuştur. Genel olarak sağlık turizmi 

medikal turizm, termal ve SPA-Wellness Turizm, İleri Yaş ve Engelli Turizm olmak üzere üçe ayırmaktadır. Teknoloji 

alanındaki gelişmeler insan hayatında birçok kolaylık sağladığı gibi bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. 

İnsan hayatının her alanında teknolojiyle iç içe yaşaması beraberinde teknolojik bir yorgunluğu ve baskıyı getirmiştir. 
Teknolojinin aşırı kullanımı insan vücuduna bir takım fiziksel, psikolojik ve sosyolojik rahatsızlıkları da beraberinde 

getirmektedir. 

Yapılan bu çalışmanın amacı teknolojinin kullanımının insan sağlığına olumlu ve olumsuz etkilerini 
incelemek, turizm sektöründe tüketici konumunda olan turistlerin yönelimlerini nasıl etkilediğini araştırmaktır. 

Çalışmada önce turizm ile teknoloji arasındaki ilişki hakkında alan yazın incelenmiş, teknolojinin insan üzerindeki 
psikolojik, fiziksel ve sosyal etkilerini ele alarak bu çerçevede gelişen turizm yönelimleri sunulmuştur.  

Çalışmada sonuç olarak, zorunlu bir ihtiyaç olan insan sağlığı ve oluşturduğu pazarın büyüklüğü özellikle 

gelişmekte olan ülkeler için döviz girdisi sağlama açısından son derece önem arz etmektedir. Sağlık turizminin dışında 
insanların teknolojik baskıdan kaçmak amacıyla teknolojinin kısmi olduğu veya hiç olmadığı doğa temelli tatilleri 

kapsayan dijital arınma paketleri ortaya çıkmıştır. Dijital arınma paketlerinin oluşmasındaki en önemli nedenler; 

İnsanların çalışma saatleri dışında çevrim içi olmaları, 24 saat ulaşım imkânı insanları etkilemiş ve aile bağları ve insan 
ilişkilerinin zayıflamasıdır. Bu duruma örnek olarak son yıllarda bireylerin ve işverenlerin çalışanlarının tükenmişlik 
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sendromu yaşamamaları ve sosyalleşmeleri için birçok etkinlik yapılması, Fransa’da mesai saatleri dışında maillere 

bakılmaması gibi örnekler gösterilebilmektedir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda dijital arınma bir ihtiyaç haline 

dönüşmüş ve dijital arınma tatili sunan destinasyonlara ilgi artmıştır. Dijital arınma gençlik turizmi, doğa turizmi, 

sağlık turizmi, çiftlik turizmi, spor turizmi, yayla turizmi, termal turizm, kırsal turizm, macera turizm türleriyle ile 

entegre edilerek turizmin yerli ve yabancı ziyaretçilere farklı bir deneyimler sunulabileceği ve turizmde bir hareketlilik 

oluşturabileceği öngörülmektedir. Çalışmada öneri olarak ise; dijital arınma ile entegre edilebilecek veya yeni 
oluşturulacak olan destinasyon dijital arınma adı altında anılmasını sağlanarak ve bir marka oluşturulmalıdır.  
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Özet 
Dünyada turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni olan 
internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla ziyaretçiler gidecekleri destinasyon hakkında önceden araştırma 

yapmakta ve bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır. Bu nedenle ziyaretçi deneyimlerinin paylaşıldığı uygulamalar ve web 

siteleri popüler hale gelmiştir. Yapılan bu araştırmanın amacı online müşteri deneyimleri ve itibar yönetiminin turizm 
sektöründeki önemini uygulamalar aracılığıyla araştırmaktır. Araştırmada önce turizm- itibar yönetimi- online müşteri 

deneyimleri hakkında alan yazın taranmış, turizm paydaşları açısından önemi ve etkileri ele alınmış, sonrasında farklı 

örnek uygulamalar incelenerek sunulmuştur.  
 

Anahtar Kelimeler: İtibar Yönetimi, Online Müşteri Deneyimleri, Turizm 

 

Abstract 

 
The number of people participating in tourism activities in the world is increasing day by day. The most important 

reason for this situation is the increasing use of the internet and it is used to research and to have knowledge about the 
destination by the visitors. That's why the applications and websites where visitor experiences are shared have become 

popular. The purpose of this research is to examine the importance of online customer experience and reputation 

management in the tourism sector through applications. Prior to the survey, tourism-reputation management-the 
literature on online customer experiences was scanned and presented, examining the significance and impact of 

tourism stakeholders and then examining different country examples. 

 

Keywords: Reputation Management, Online Customer Experiences, Tourism 

 

Giriş 
Dünyada turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısı her geçen gün hızla artmaktadır. Bu durumun en önemli 

nedenlerin bir tanesi teknolojinin sürekli olarak gelişmesidir. Bilgi ve iletişim teknolojileri, insan hayatının her 
alanında yoğun bir şekilde varlığını hissettirmeye başlamıştır. Bu teknolojilerin iş ortamlarında kullanılması da, hem 

çalışanlar üzerinde hem de toplumda bir takım değişikliklere yol açmıştır (Turan ve Çetinkaya, 2010: 2). Günümüz 

tüketicileri, yeni deneyimler yaşamak için yenilik arayışlarını karşılayacak alternatifler araştırmaktadırlar (Ha ve Jang, 
2013: 155). Bu durumun en önemli nedeni olan internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla ziyaretçiler gidecekleri 

destinasyon hakkında önceden araştırma yapmakta ve bilgi sahibi olmaya çalışmaktadır (Ateş vd., 2016: 470). 

Ziyaretçiler seyahatlerini planlamadan önce internet aracılığıyla araştırma yapmaktadırlar. Bu bağlamda destinasyon 
seçiminde internet ve bilgi teknolojilerinin önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. Bu nedenle ziyaretçi 

deneyimlerinin paylaşıldığı uygulamalar ve web siteleri popüler hale gelmiştir (Summak vd., 2017: 830).  

Potansiyel turistleri destinasyona çekme açısından, online yorumların yapıldığı web siteleri stratejik bir 
önem arz etmektedir. İnternet aracılığıyla destinasyonlar ile ilgili hazırlanan web siteleri, potansiyel turistlerin tatil 

planlarını şekillendirmesinde bilgi kaynağı olmasından dolayı destinasyon imajının oluşmasında etkili olmaktadır 

(Çiçek vd., 2013: 2). Bu tarz içerikteki uygulamaların destinasyonun ziyaretçiler açısından nasıl algılandığı ve 

destinasyon açısından olumlu yönden etkilediği gibi olumsuz yönden de etkilemektedir. İnternetin ve özellikle Web’in 

büyük bir gelişim göstermesiyle birlikte imaj ve teknoloji arasındaki bağ güçlü olmasından dolayı destinasyon yönetim 

örgütleri teknolojik sistemleri etkili imaj yaratmada önemli bir araç olarak kullanmaktadır (Pender ve Sharpley, 2005: 
254). Bu durumda tüketici konumunda olan ziyaretçiler kadar üretici konumunda olan destinasyonun ve/veya 

konaklama işletmelerinin itibarı açısından da bu değerlendirmeler son derece önemlidir. Ziyaretçi şikâyetlerinin doğru 

analiz edilmesi ve ziyaretçilerin beklentilerini karşılama ve iyileştirme çalışmaları gibi konular destinasyon için 
oldukça önemlidir (Sunar vd., 2018). Bu bağlamda talep edenler ile arz edenler arasındaki memnuniyetin karşılıklı 

olarak en üst seviyeye çıkartılması için tarafların birbirlerini dikkate almaları ve eksikliklerin giderilmesi ziyaretçilerin 

memnuniyet düzeylerini artıracağı gibi destinasyon ve/veya konaklama işletmesi imajına ve itibarına olumlu yönde 
katkı sağlayacaktır. 

Yapılan bu çalışmanın konusunu, online müşteri deneyimlerinin destinasyon ve/veya işletmenin müşteri 

gözünden eksiklerini görebilmesi ve bunları olumlu yönde giderebilmesi açısından ön plana çıkan itibar yönetimi adı 
altında yapılan örnek uygulamaların incelemesi oluşturmaktadır. Literatürde incelendiğinde konunun genellikle online 

müşteri deneyimleri olarak ziyaretçiler açısından incelenmiş, işletme ve/veya destinasyon itibarı açısından ele 

alınmamış olması çalışmanın önemini artırmaktadır.  
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2.Kavramsal Çerçeve 

2.1.Turizm ve Turizm Sektörü 
Teknolojide yaşanan gelişmeler ve insan hayatındaki değişimler sonucunda turizm faaliyetlerine katılan kişi 

sayısı hızla artmaktadır. Dünya Turizm Örgütü verileri incelendiğinde 1965 yılından bu yana geçen süre içerisinde her 
yıl bir önceki yıl ile kıyaslandığında sürekli olarak artış göstermiş ve daha çok turistin seyahat etmekte olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle sahip olduğu ekonomik potansiyel ile turizm endüstrisi, dünyanın en büyük 

endüstrilerinden biri olarak kabul edilmektedir (Gökçe vd., 2017: 559). Özellikle ekonomiye olan katkılarıyla ön plana 
çıkan turizm sektörü, oluşturduğu ulusal ve uluslararası hareketlilik sebebiyle uyarıcı etkilere sahip, dolaylı ve 

doğrudan etkilediği ekonomideki diğer sektörleri canlandıran, istihdam ve gelir etkisi yapan bir unsurdur (Öztaş, 2002: 

20). Turizmin, ülke ekonomilerine sağladığı katkı göz önünde bulundurulduğunda, ülkeler yoğun rekabet ortamında 
sağladığı katkıyı artırmak amacıyla, kısa ve uzun vadede planlamalar yapmakta ve stratejiler geliştirmektedir. 

Turizmde temel amaç, ülkenin, bölgenin veya yörenin gelişimini sağlamaktadır. Turizm faaliyetlerine katılan bireyler, 
gideceği destinasyonu belirlemesi için çok sayıdaki alternatifleri dikkate alarak seçmesiyle gerçekleşmektedir 

(Özdemir, 2008: 33). Turizm sektörünün ayrıca, ülkeler için etkin olarak tanıtım ve pazarlama aracı olması önemi 

artırmaktadır. Turizm sektörünün paydaşlarından olan turizm işletmeleri, yoğun rekabet ortamında, kaynaklarını en 
etkin biçimde kullanmaya yöneltmektedir (Kaya vd., 2010: 144). Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye´nin oluşturduğu 

planlamalar ve stratejiler 2023 yılına kadar, uluslararası pazarda turist sayısı ve turizm geliri bakımından ilk beş ülke 

arasında önemli bir varış noktası ve uluslararası bir marka haline getirilmesinin sağlanması olarak belirlenmiştir. 
Sayısal olarak hedeflere bakıldığında 2023 yılında, 63 milyon turist, 86 milyar dolar dış turizm geliri ve turist başına 

yaklaşık olarak 1350 dolar harcamaya ulaşılmasıdır. 

 

2.2.Destinasyon Seçiminde Sosyal Medyanın Önemi ve Online Müşteri Deneyimi 

Kavramı 
Teknoloji, internet başta olmak üzere iletişim araçlarının gelişmesiyle, insan hayatında bilgiye ulaşma 

noktasında kolaylıklar sağlamaktadır. Yeni çıkan bir yeni teknolojinin oluşturduğu uygulamaların sayısı hızla artmakta 

ve destinasyonlarla ilgili internet aracılığıyla yürütülen birçok faaliyet bulunmaktadır (Özdemir, 2007: 890). 
Oluşturulan bu faaliyetlerin ön plana çıkanları ile, söz konusu destinasyonun kültürel, tarihi ve turistik çekiciliklerini 

ön plana çıkartarak, gerek bölgenin yöresel etkinliklerini tanıtmak gerekse bölgeyle ilgili ulaşım, konaklama, yeme-

içme, eğlence vb. ihtiyaçlar ile ilgili bilgi vermek amaçlanmaktadır (Sarı ve Kozak, 2005: 258). İnternetin gelişimine 
kitle iletişim araçlarının entegre edilmesi, beraberinde geleneksel medyada yeni teknolojinin gelişmesini getirmiş ve 

bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu gelişim ile bilgisayar tabanlı sistemler, mobil yaratıcılık gibi teknolojiler sosyal medya 

bileşenlerinin güç kazanmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştır (Köseoğlu, 2006: 152). Sürekli gelişen teknoloji, son 
zamanlarda toplum yaşantısında ve alışkanlıklarında önemli değişiklikleri ortaya çıkarmıştır. Özellikle günümüzde ön 

plana çıkan olmazsa olmaz haline gelen akıllı telefonlar kullanan kişi sayısı hızla artmaktadır. Akıllı telefonlar 

sayesinde, telefon görüşmeleri yapılabilmesinin yanı sıra bu cihazlarda SMS, GPS, Wi-Fi, 3G, Bluetooth gibi bağlantı 
seçenekleri ile internet bağlantısı, uygulamaların yüklenebileceği bir uygulama marketi, üzerinde uygulama 

geliştirilebilen bir mobil işletim sistemi, dokunmatik ekran, dâhili veya arttırılabilir hafıza, navigasyon, görüntü ve ses 
kaydı gibi özellikler bulunabilmektedir (Taner, 2013: 129).  Dijital pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği 

ile hazırlanan ve 238 ülkeden toplanan veriler doğrultusunda yayımlanan “Digital Global Overview” isimli raporda 

sosyal medya kanalları ve kullanıcı sayıları hakkında güncel bilgiler, istatistikler ve trendler yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Yıllara Göre Sosyal Medya Kanalları ve Kullanıcı Sayıları  
 2015  2016 2017 2018 

Facebook 1,366 1,590 1,871 2, 234 

QQ 829 860 877 783 

Qzone 629 653 632 563 

Whatsapp 600 900 1000 1500 

Facebook Messenger 500 800 1000 1300 

Wechat 468 650 846 1000 

Skype 300 300 300 300 

Instagram 300 400 600 813 

Twitter 284 320 317 330 

Tumblr 230 555 550 794 

Viber 209 249 100 260 

Baidu Tieba 200 300 300 300 

Line 170 212 217 203 

Sina Weibo 157 222 297 392 

Vkontakte 100 100 90 - 

Snapchat 100 200 300 255 

Pinterest - 100 150 200 

Linkedin - 100 106 260 

Youtube - - 1000 1500 

Kaynak: Digital in 2015, 2016, 2017, 2018 Global Overwiew 
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2018 yılı itibariyle dünya genelinde toplam 3,297 milyar sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Son dört 

yılda en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya aracı Facebook olmuştur. Digital in 2018 Global Overwiew raporuna 

göre Facebook 2,234 milyar kullanıcıya sahiptir.  

Sosyal medyayla birlikte bireylerin yaratıcılık noktasındaki davranışları ve düşüncelerinde olumlu 

değişimler yaşanmıştır. Daha popüler olabilmek, hedef kitleleri etkileyebilmek ve dikkati üzerine çekebilmek adına 

daha yaratıcı mesajlar ve içerikler oluşturulmaya başlanmıştır. Sosyal medya “kullanıcılara bilgi sağlama, düşünce, ilgi 
ve bilgi paylaşma imkânı sunarak karşılıklı etkileşim oluşturan çevrimiçi araçlar ve web siteleri için kullanılan ortak 

bir terim” olarak ifade edilmektedir (Sayımer, 2008: 34). Sosyal medyada birçok araç bulunmakta ve bu araçlar genel 

olarak wikiler, bloglar, mikrobloglar, içerik paylaşım siteleri, mesleki ağlar, podcast, forum, sosyal imleme siteleri 
olarak sınıflandırılmaktadır (Vural ve Bat, 2010: 3356).  

Teknoloji ve internette yaşanan tüm bu gelişmeler ile birlikte imaj ve teknoloji arasındaki bağ güçlenmiş ve 

destinasyon yönetim örgütleri teknolojik sistemleri etkili imaj yaratmada önemli bir araç olarak kullanmaktadır 
(Pender ve Sharpley, 2005: 254). Potansiyel turistleri destinasyona çekme açısından, destinasyonlara ait içerik 

barındıran web siteleri stratejik bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra internet aracılığıyla destinasyonlarla ilgili web 
siteleri, potansiyel turistlerin ziyaret öncesi planlarını şekillendirmekte, bilgi edinmelerini sağlamakta ve bir 

destinasyon imajı yaratmaktadır (Çiçek vd. , 2013: 2). İnternet ile müşteri ve firma arasında karşılıklı ve etkin bir 

iletişimin kurulması neticesinde, müşteri istek ve ihtiyaçlarının daha kolay ve daha hızlı öğrenilmesi, etkin bir şekilde 
müşteri hizmetinin sunulmasına yardımcı olmakla birlikte, maliyetlerdeki azalma ile müşterilere daha düşük fiyatlarda 

ürün ve hizmet sunulması gibi sağladığı avantajlar sonucu müşteri tatminini olumlu yönde etkilemektedir (İnan; 

2002,124-125). 
Online yorumlar, deneyimlenen bir ürün veya hizmetin sanal ortamda paylaşması sonucu tüketicilere detaylı 

ve güvenilir bilgiye ulaşma imkânı sunan önemli bir bilgi kaynağı şeklinde ifade edilmektedir (Liu ve Park, 2015).  

Gretzel vd. (2007) tarafından yapılan çalışmada sosyal medyada paylaşılan tüketici yorumlarının tatil planlaması 
yapacak olan turistik tüketicilerin karşılaşabilecekleri olası riskleri düşürdüğü, onlara kalacak yerler hakkında 

alternatifler sunduğu ve böylece kendilerine olan güveni arttırdığı belirtmiştir. 

Günümüzde tatile çıkma niyeti olan insanların dörtte üçü tatillerini planlarken bilgi kaynağı olarak online 
müşteri yorumlarını göz önünde bulundurmaktadırlar (Aymankuy vd., 2013: 380). Turizm sektörü açısından 

incelendiğinde ise bu durum, online müşteri yorumlarının sektörün yapısından dolayı daha önemli bir konuma sahip 

olmasına neden olmaktadır. Bunun en önemli nedeni ise, turizm ürünlerinin deneyimsel olması ve bu deneyimler ile 
ilgili bilgi ve yorumların bu ürünleri daha önceden deneyen tüketicilerden sağlanabilmesidir (Sarıışık ve Özbay, 2012: 

1-2). Bireyler seyahat etmiş diğer kişilerin seyahat deneyimlerine ve sosyal medyada yer alan yorumlarına bakarak, 

tatilleri ile ilgili belirsizliği azaltabilmeyi ve güvenilir bilgi elde edebilmeyi amaçlamaktadır (Yoo vd., 2007; Egger, 
2010). Bu durum nedenle satın alma niyeti olan tüketicilerin, bu yorumlar aracılığıyla daha önce deneyim yaşamış 

kişilerin düşüncelerine daha fazla önem vermelerine neden olmaktadır. 

 

2.3. Turizm Sektöründe İtibar Yönetimi 
Herhangi bir kurum açısından ister kendi ülkesinde ister küresel düzeyde olsun pazarda işletme olarak ayakta 

kalabilmesinin tek yolu, tüketici güvenini kazanmaktır (Brissette, 2005: 24). Sokrates, “İtibar ateş gibidir, bir kez 

yanınca söndürmeden sürdürebilirsin ama söndürürsen hemen sonrasında yakamazsın. Dürüst olun. Dürüstseniz, 
ayakta kalırsınız” sözleriyle itibarı ve önemini belirtmeye çalışmıştır (Usta, 2006: 37). 

İtibar yönetimi, kurum ve kuruluşların öz değerlerini nasıl değerlendireceklerinden başlayarak nasıl 

koruyacaklarına kadar uzanan geniş bir süreci kapsamaktadır (Karatepe, 2008: 78). Bazı kaynaklar kurum itibarını 
kurum kimliği olarak tanımlarken, bazı kaynaklarda kurum itibarı geçmişteki siciline dayanarak paydaşların kurumla 

ilgili ortak görüşleri olarak ifade edilmektedir. Başka bir ifadeyle, stratejik ve finansal başarımlara neden olacak 

paydaşların olumlu olarak geri bildirimlerini içeren iyi isim elde etme ve onaylanma yöntemidir (Usta, 2006: 37). 
Turizm sektörü için itibar yönetimi imajları ve kurumsal kimlikleri açısından son derce önemlidir. Sektörde faaliyet 

gösteren turizmle ilgili tüm işletmeler ve kurumlar sosyal medya ortamlarında kurumsal kimliklerini yansıtabilme 

fırsatı elde etmekte ve böylece fazla para harcamadan kendileriyle ilgili olumlu imaj geliştirme yeteneğine sahip 
olabilmektedirler (Yavuz, 2018: 49).  

 

2.4. Turizm Sektöründe Online Müşteri Deneyimleri İle İtibar Yönetimi İlişkisi 
Kurum itibarı, ürünlerin ve hizmetlerin satılmasına, yatırımcıları çekme, yetenekli çalışanları tutma ve kamu 

yönetimini etkileme uygulamalarını geliştirmeye etki etmektedir. Yazarlar ve halkla ilişkiler uzmanları, itibarın güçlü 

bir kavram olduğu ve üzerinde önemle durulmasına değecek ve övgüyü hak edecek bir güç olduğu konusunda aynı 

görüştedirler. Bir kez kaybedilmesi ya da tahrip olması durumunda yeniden kazanılmasının çok zor olduğunu 
vurgulamaktadırlar (Nakra, 2000: 35). Turizm sektörü açısından bakıldığında turizm ürünlerinin deneyimsel olması ve 

bu deneyimler ile ilgili bilgi ve yorumların bu ürünleri daha önceden deneyen tüketicilerden sağlanabilmesi online 

müşteri deneyimlerinin aktarıldığı sosyal medya araçlarıyla sağlanabilmektedir (Manap ve Adzharudin, 2013: 55). 
Kurumsal imaj ve kurumsal itibar yönetimi bütün kurumların ve işletmelerin üzerinde önemle durmaları gerekli olan 

bir kavramdır. Bu kavramlar tanıtım ve pazarlama çabası olmakla birlikte, dünyadaki turizm pastasından pay almaya 

çalışan tüm ülkeler, turistik destinasyonlar ve turizm işletmeleri açısından da önem oluşturmaktadır.  

 

2.5. Örnek Uygulamalar 
Akıllı telefonlar, günün her anında arama ve mesaj kontrolü yapılan, kitap ve gazete okunan, sosyal medya, e-

posta takibi yapılan ve internete girilen bunun yanı sıra alışveriş yapılabilen bir araç haline dönüşmüştür (Minaz ve 

Bozkurt, 2017: 269). Gündelik hayatta hemen hemen her konuda akıllı telefonlardan yararlanılmakta, not almak yerine 
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telefonla görüntüler alınmaktadır (Aktaş ve Yılmaz, 2017: 87). İşlevleri ve kullanım motivasyonları her geçen gün 

değişen bu aygıtlar, günümüzde birer mobil bilgisayar haline dönüşmüştür. Bireylerin ve toplumların yaşam 

alışkanlıklarında ve iş yapma yöntemlerinde de değişikliklere neden olmuştur (Bulduklu ve Özer, 2016: 2967). Dijital 

pazarlama ajansı We Are Social, Hootsuite işbirliği ile hazırlanan ve 238 ülkeden toplanan veriler doğrultusunda 

yayımlanan “Digital Global Overview” adlı raporun internet ve dijitalin gelişimi ile ilgili güncel bilgiler, istatistikler ve 

trendler yer almaktadır. 
 

 

Tablo 2. İnternetin 2015-2018 Yılları Arasındaki Kullanım İstatistikleri 
 2015- DNO 2016- DNO 2017- DNO 2018- DNO 

Dünya Nüfusu (milyar) 7,210 7,395 7476 7615 

Aktif İnternet Kullanıcı Sayısı 3,010 - %42 3419 - %46 3773 - %50 4087 - %54 

Aktif Sosyal Medya Kullanıcı 

Sayısı 

2,078 - %29 2307 - %31  2789 - %37 3297 - %43 

Mobil İnternet Kullanıcı Sayısı 3,649 - %51 3790 - %51 4917 - %66 5061 - %66 

Aktif Mobil Sosyal Medya 

Kullanıcı Sayısı 

1685 - %23 1968 - %27 2549 - %34 3087 - %41 

YILLARA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Aktif İnternet Kullanıcı Sayısı +%21 (525M) +%10 (332M) +%10 (354M) +%7 (276M) 

Aktif Sosyal Medya Kullanıcı 

Sayısı 

+%12 (222M) +%10 (219M) +%21 (482M) +%13(390M) 

Mobil İnternet Kullanıcı Sayısı +%5 (185M) +%4 (141M) +%5 (222M) +%2 (100M) 

Aktif Mobil Sosyal Medya 

Kullanıcı Sayısı 

+%23 (313M) +%17 (283M) +%30 (581M) +%14(389M) 

Kaynak: Digital in 2015, 2016, 2017, 2018 Global Overwiew (*DNO: Dünya Nüfusuna Oranı ) 

 
Hazırlanan bu araştırmanın raporuna göre We Are Social’ın araştırmalarında tespit ettiği bazı bilgiler 

aşağıdaki gibi özetlenebilir:  
- Dünyanın yarısından fazlası en az bir adet akıllı telefon kullanmaktadır. 

- Dünya nüfusunun yaklaşık olarak üçte ikisi en az bir cep telefonuna sahiptir. 

- Günümüzde sağlanan web trafiğinin yarısından fazlası artık cep telefonlarından sağlanmaktadır.  

- Dünya nüfusunun yaklaşık olarak beşte biri internet üzerinden alışveriş yapmaktadır. 

Tüm bu istatistikler doğrultusunda gelişen internet kullanımı sanal mağazaların açılmasına sosyal medya 

araçları üzerinden ticaret tanıtımlarının gerçekleşmesine neden olmuştur. Buradaki en önemli neden ise maliyetin daha 
az olması ve kısa süre içerisinde daha geniş kitlelere ulaşılabilinmesidir. Turizm sektörüne bakıldığında ise sosyal 

medya ile ilgili birçok uygulama üzerinden araştırmalar yapılması, geri bildirimler alınması ve sosyal medya üzerinden 

imaj ve itibar yönetimi kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde dijital medya, sosyal medya, mobil pazarlama, dijital medya 
planlama gibi iş kolları oluşmuştur. 

Konaklama işletmeleri için sosyal medya yönetimi gerek imaj ve itibar açısından gerekse müşterilerin geri 

bildirimleri açısından son derece önemli bir hale gelmiştir. Bu nedenle işletmeler profesyonel yardımlar almakta ve 
sosyal medya hesaplarını yönetebilmek adına geliştirilen programları satın almaktadırlar.  

Bu uygulamalardan birisi de Trust You adlı misafir geri bildirim platformudur. 2008 yılında çıkış yeri 

Almanya olan ve dünyada yazılan ilk online misafir memnuniyeti ve itibar yönetimi programı olan Trust You (Dalan, 
2015), her hafta 500.000 otel için 3 milyondan fazla misafir incelemesi yapmakta, anketler ve sosyal ağlar üzerinden 

veri toplayarak analiz etmektedir.  

Trust You 

Dünyada birçok zincir otel grupları tarafından da kullanılan Trust You sistemsel olarak online ortamda 

herhangi bir otel hakkında çıkan bütün global misafir yorumlarını bir araya getirerek tüm yorumları ve sistemi 

yönetebilme imkânı sağlamaktadır. Otelde neler olup bittiği hakkında, tüm şikâyetleri kategorize ederek her birini 
kendi içerisinde görebilme, hangi departmanlarda sorun olduğunu, hangi dönemlerde başarısız olunduğunu, 

çevresindeki rakipleri ile analiz ederek detaylı bir biçimde değerlendirebilme ve raporlama imkânı sunmaktadır. Oteller 

normal şartlarda sosyal medyayı takip edebilmek için bir ajansa ihtiyaç duymaktayken, Trust You ve Trust You gibi 
programlar daha az istihdam, objektif yaklaşım ve çok daha bilinçli bir dataya sahip olma olanağı sağlamaktadır. Trust 

You ayrıca telefon uygulamasına sahip olduğundan sürekli olarak güncel analizler yapmakla birlikte, otel işletmeleri 

açısından online ortamda görüne bilirliği artırmak, işlemleri iyileştirmek, müşteri beklentilerini anlayabilme açısından 
oldukça önemli işler yapan bir yazılımdır.   

Trust You, Fuel Travel ve Travel Tripper ABD’de yapmış oldukları bir çalışmada 900’den fazla online 

seyahat sitelerindeki rezervasyon işlemlerinde cinsiyete göre, yaş aralıklarına göre, tercih etme nedenleri, görsellerin 
etkisi, kullanıcıların en çok dikkat ettikleri fazla zaman geçirdikleri kriterleri analiz etmişlerdir.  Çalışma sistemi 

seyahet edenin geçtiği aşamalar Resim 1’de gösterilmektedir.  
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Kaynak: www.trustyou.com, 2018. 

 

Resim 1 incelendiğinde seyahat eden kişinin döngüsünde ilk aşama arama ve rezervasyonla başlamaktadır. 

İlk aşama kendi içerisinde ilk arama, seçim değerlendirmesi ve rezervasyon kararı olmak üzere üç grupta 
toplanmaktadır. Bu gruplamalar ile ilgili analizler yaparak gezginlere yönelik çekicilikler oluşturulmaktadır. İlk 

aramada seyahat edecek olan kişilerin %48’i Google aramaları, %43’ü rezervasyon motorları, %42’si Facebook 

üzerinden aramalar yaparak bilgi edinmektedir. Ayrıca gezginlerin %91’i arama motorlarına yönelmekte ve bu 
kişilerin %81’i Google arama motorunu tercih etmektedir. Yine bu kişilerin %61’i Google’ın otel arama sonuçlarını 

değerlendirmektedir. Burada gezginler geceleme oranı, inceleme puanı, otel sınıfı, otelin imajı ve marka incelemesi 

yapmaktadır. En çok kullanılan beş rezervasyon kanalı ise; %42 Expedia, %42 Hotels.com, %32 Travelocity, %30 
Tripadvisor, %28 Google olmuştur. Yapılan rezervasyonların %66’sı bilgisayarlardan, %18’i mobil telefondan, %16’sı 

ise akıllı tabletlerden yapılmıştır.  

Google tarafından geliştirilen bir sistem olan göz izleme sistemi, otellere özel gezginlerin web sitelerinde 
neleri izledikleri, hangi konularda daha fazla zaman harcadıkları gibi unsurları belirleyerek kategorilendirmekte ve web 

sitelerini daha aktif kullanılması için fikirler sunmaktadır.  

 

 
Resim 2. Örnek Google Göz İzleme Haritası 

 

Duygu Analiz Programı 

İşletmelerin devamlılığını sağlayabilmesi ve mevcut imajlarını koruyarak geliştirebilmesi sosyal medyayı 

etkin kullanıp yönetebilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle her geçen gün yeni yazılımlar, uygulamalar ortaya 

çıkmaktadır. Duygu analizi programı adı verdiğimiz Selçuk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerinden Eyüp 
ASLAN ve bilgisayar mühendisi Cemalettin SERİT tarafından geliştirilen ve yapım aşaması devam eden bir 

uygulamadır. Üzerinde çalışmaların devam ettiği program şu an sadece Twitter üzerinden analizler 

gerçekleştirmektedir.  
Twitter’ın 2007 yılında kurulması ile beraber sosyal medyada yayılan ve aktif bir şekilde  kullanmaya 

başlanan ardından diğer sosyal medya platformlarında da hızlıca yayılmaya başlayan ve “#” sembolü ile ifade edilen 
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“hashtag” sözcük ortaya çıkmıştır. Konu etiketi olarak da bilinen hashtag Facebook, Pinterest, Tumblr, Instagram, 

Google+ ve Vine gibi sosyal medya kanallarında çok sık kullanılmakta, yazılı ve görsel medyada etkili olmaktadır. 

Sosyal medya kullanıcılarının %71’i bugün hashtag kullanmaktadır (Boşça, 2015).  

Digital in 2018 Global Overwiew raporuna göre 330 milyon Twitter kullanıcısı bulunmaktadır. Geliştirilen 

duygu analizi programı Local bir Host üzerinden çalışmakta analiz yapılmak istenen sözcük/sözcüklerin aratılmasıyla, 

“hashtag”lenmiş bu sözcüklerle ilgili atılmış tweetleri zaman aralığı ve tweet sayısını belirleyerek analiz 
yapabilmektedir. Kelimelerin kodlandığı bu programda analiz sonucu atılan tweetler üzerinden pozitif- negatif- tarafsız 

oranları belirlenmekte, hashtag ile atılan tweetlerin kategorilendirilmesi (politik, seyahat, sağlık, teknoloji vb.) 

yapılmaktadır.  

 

 

3. Sonuç 
Bilim ve teknolojinin gelişimiyle ilgili popüler bilim basınından gelecek için öngörülenlere bakıldığında; 

robotlar, uzayın fethi, ölümsüzlük vb. teknolojilerin insanlığa altın çağ vadettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra günlük 

hayatta kullanılan dil bile teknopoliten kültürden etkilenmiş, arayüzey, geri-besleme, çıktı gibi kavramlar insanlar 
arasında yaygın olarak kullanır hale gelmiştir (Kuban, 2004: 313). Teknolojinin hızlı gelişmesi internet kullanımının 

yaygınlaşması, bilgiye erişimin kolaylaşması ile tüketiciler bir ürün veya hizmeti satın almadan önce internet üzerinden 

araştırma yapmakta sosyal medya araçları vasıtasıyla daha önce deneyimleyen kişilerin fikir ve görüşlerini dikkate 
almaktadırlar.  

İşletmeler açısından bakıldığında bu durum daha fazla kişiye erişim, etkin tanıtım, maliyetlerin düşürülmesi 

gibi imkânlar sağlarken, diğer bir yandan itibarını ve imajını koruyabilmek, geribildirimleri görebilmek adına sosyal 

medyayı etkin kullanmayı ve yönetebilmeyi zorunlu kılmaktadır.  Bu çalışmada sosyal medya ve internet 

kullanıcılarının otel işletmeleri açısından önemi, bu kaynakları yönetebilmek ve etkili bir biçimde yararlanabilmek 
adına öne çıkan uygulamalar ve programların işleyişi ele alınarak farkındalık oluşturmak amaçlamıştır. Sonuç olarak 

çalışmada bu tarz uygulamaların mevcut pazarı görebilmek, tüketicileri tanıyabilmek, geribildirimler alarak eksik ve 

hatalı yönleri görebilmek, tanıtımı etkinleştirebilmek, müşteriler ile etkin iletişim kurabilmek hedef pazarda işletmeye 
uygun müşterileri bulabilmek gibi birçok faydası olacağı, ayrıca etkin kullanımının işletmelere büyük katkı sağlayacağı 

vurgulanmaktadır. Konaklama işletmeleri açısından bu tarz uygulama veya programlar aracılığıyla sağlanan 

geribildirimlerle ziyaretçilerin istek ve beklentilerine cevap verebileceği, hataların ve eksikliklerin giderilebileceği, 
işletme imajı ve itibarının olumlu yönde etkileyebileceği belirtmektedir. 

Çalışma sonucu sunulan öneriler şunlardır: 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı bu tarz program ve uygulamalara yatırımlar yaparak uluslararası pazarda 

Türkiye imajına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

- Bu tarz program ve uygulamalar oluşturularak, Hedef 2023 Stratejilerinde öncelik verilen turizm 
türlerinin tanıtımında değerlendirilmelidir.  

- Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri kapsamında oluşturulabilecek bir uygulama veya program 

aracılığıyla konaklama işletmeleri, seyahat acentaları, müzeler, turist rehberleri gibi turizmin paydaşlarını kapsayan bir 

sistem oluşturulmalı ve geribildirimlerle ziyaretçilerin istek ve beklentilerine cevap verilmesi, hataların ve eksikliklerin 
giderilebilmesi hususunda değerlendirilmelidir. 
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Özet 
Küresel bazda artan müşteri beklentileri, teknolojinin ve inovasyonun gelişimi ile deneyimsel pazarlama farklı bir 

rekabet anlayışı oluşturmuştur. Modern pazarlama içerisinde yer alan deneyimsel pazarlama, yenilikçilik fikirleriyle 

birleşerek deneyimin satın alındığı pazarlama koşullarını da etkilemiştir. Deneyimsel pazarlama ile tüketici zihninde 

yer etmek ve anı oluşturmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacını, kruvaziyer turizminde deneyimsel 

pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin kaç boyuttan oluştuğunun ortaya konulması 

oluşturmaktadır. Araştırmanın ana kütlesini Kuşadası limanını ziyaret eden cruise gemi turistleri oluşturmaktadır. 
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmaya katılmak isteyen kişiler gruba dahil edilmiştir. 

Oluşturulan anket 2017 haziran-ekim ayları arasında Kuşadası limanını ziyaret eden 69 gemi içerisinden 550 kişiye 

uygulanmıştır.  Yapılan araştırma sonucunda kruvaziyer turizmi içerinde deneyimsel pazarlamanın altı boyut ve ayrıca 
müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti bir boyut olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Deneyimsel Pazarlama, İnovasyon, Müşteri Sadakati, Tekrar Ziyaret Etme Niyeti.  

 

 A Research On Determining The Dimensions Of Experiential Marketing 

Customer Loyalty and Visiting Visits In Cruise Tourism 
 

Abstract 
Increasing customer expectations on a global basis, the development of technology and innovation, and experiential 

marketing have created a different understanding of competition. Experiential marketing in modern marketing, 

combined with innovation ideas, also influenced the marketing conditions that were acquired through experience. With 
experiential marketing, it is aimed to place in the consumer mind and to create a moment. In this context, the purpose 

of the research is to demonstrate how experiential marketing in cruise tourism has created customer loyalty and the 

intention to revisit it. The main bulk of the research is cruise ship tourists who visit the port of Kuşadası. The group 
was included in the study for those who wanted to participate in the survey by using easy sampling method. The survey 

was applied to 550 persons from 69 vessels visiting Kuşadası port between June-October of 2017. As a result of the 

research made, it has been determined that experiential marketing within the cruise tourism is a dimension of six 
dimensions and also intention to visit the customer loyalty and revisit. 

 

Keywords: Experiential Marketing, Innovation, Customer Loyalty, The Attitude Of Revisit 

 

 

Giriş 
Geleneksel pazarlama anlayışı veya klasik pazarlama anlayışı, literatürde geçen 1920’li yıllarda tüketici 

istek ve ihtiyaçlarının önemsenmediği “üretim, ürün” ve “satış” kavramlarının üstünlüğüne dayandığı, tüketicilerin 

ürün satın alırken nelere dikkat ettiğini ve hangi sebeplerle ürünü tercih ettiğini önemsemeyen pazarlama anlayışıdır 
(Alabay, 2010: 214). Geleneksel pazarlama yaklaşımını genel olarak “ürünün imajla boyanması” şeklinde ifade etmek 

mümkündür. Bu çerçevede pazarlama tanımları incelendiğinde, en yaygın kullanılan tanım 1985 yılında Amerikan 

Pazarlama Birliği (American Marketing Association)’nin kabul etmiş olduğu “pazarlama, kişisel veya örgütsel 
belirlenen hedeflere ulaşmayı sağlayacak değişimleri oluşturmada, fikirlerin, ürünlerin, hizmetlerin fiyatlandırılması, 

tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir” şeklinde tanımlanmıştır (Üner, 2003: 45; 

Doyle, 2003: 144; Ünver, 2013: 7; Yükselen, 2017: 1-3). 
Deneyim İngilizce “experience”, Latince ise “experientia”, anlam olarak ise “dünya ile kurulan ilişki” 

şeklinde ifade edilmektedir (Uygur ve Doğan, 2013:33; İnce, 2015:55;Artış Yetiş, 2015: 90; Koçak Alan ve Tümer 

Kabadayı, 2014: 203-2017; Kara ve Çiçek, 2015: 177-200). Turizm açısından deneyim zenginleştirici bir unsurdur. 
Turizm ürününe yönelik deneyim üretim ve tüketimin meydana gelmesiyle oluşmaktadır. Deneyimler kendiliğinden 
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oluşmayan, hazırlanan bir konsept doğrultusunda ve genel durumu etkisi altına alan oluşumlardır. Böylece turistik 

deneyim için duyusal, duygusal ve müşteri bilgisiyle deneyim oluşur. Turizm deneyimi olgusu karmaşık olmasına 

rağmen, kişisel özellikler, ürün ve ortama göre şekillenerek karmaşık yapılı bir olay örgüsü şeklinde hissedilir (Çetin 

ve İstanbullu, 2014: 181). Deneyim işletmeler için tüketicilerin dikkatini çekmek, hizmetlerini sahne, ürünlerini dekor 

olarak kullanabilecekleri bir satış arttırma ve rekabet edilebilirlik unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Metalar misliyle, 

mallar somut, hizmetler soyut ve deneyimler ise akılda kalıcılık ile ölçülebilir. Deneyim kişinin olguyu yaşaması 
bakımından soyut değildir fakat tüketici bunu soyutlaştırarak değer vermektedir. Böylece kişiler deneyimi 

soyutlaştırarak kendi hatıralarında unutulmazlaştırarak belleklerine kaydederler. Bu durum farklı algılamadan ötürü iki 

kişinin aynı anda farklı deneyim yaşayabileceğini de oluşturur. Geçmişten günümüze deneyim kavramına yönelik 
yapılan çalışmalar incelendiğinde; deneyimin müşteri memnuniyeti ve sadakatinden, ekstrem spor deneyimlerine, 

mimari yapıların çekiciliklerinin müşteri deneyimindeki etkisine kadar birçok sektör içerisinde kullanılan bir çekicilik 

ve bağlılık unsuru olduğu görülmektedir. Deneyimsel pazarlama ile ürün ve hizmette duyusal ve duygusal tatmin 
hedeflenir. Böylece deneyimler malların önüne geçmektedir. Örneğin; ilk kez yenilen egzotik bir meyve uzun süre 

hatırlanır veya gidilen bir safari turunda edinilen deneyimler arkadaş çevresine anlatılır ve karşılıklı etkileşimler 
gerçekleşir. Böylece deneyimler malların önüne geçmektedir (Tunç, 2017: 16; Başar, 2015: 6).  

Sadakat, bir müşterinin ürüne, markaya, mağazaya, üreticiye yada hizmet verene bağlılığını ifade 

etmektedir. Sadakat, bir ürünün yada hizmetin müşterisi olma sıklığı, sürekli olarak aynı ürün veya hizmeti yada 
işletmeyi tercih etmesi olarak da ifade edilmektedir. Günümüz küreselleşmesinde işletmeler ürettikleri ürün veya 

hizmet ile fark yaratarak müşteri sadakati oluşturmayı amaçlamaktadır. Artan rekabet ortamı işletmelerin üretmiş 

oldukları ürünün kısa bir süre içerisinde başka bir işletme tarafından benzerinin üretildiği ikame ürünlerin çok olduğu 
pazar koşulları bulunmaktadır (Koçer, 2017: 217). Bu sebeple işletmeler teknolojik gelişmelerle birlikte müşterileri 

sürekli kılmak ve marka bağımlılığı oluşturabilmek için farklı pazarlama ve satış teknikleri geliştirmektedir. İşletmeler 

müşteri sadakati ile etkileşimi bir defalık olarak düşünmeyip uzun ömürlü müşteri ilişkileri stratejileri geliştirmektedir. 
Satın alma sonrasında gerçekleşen deneyim ve bu deneyimin sonunda değerlendirme evresi davranışsal niyetlerin 

gelecekte tekrar ziyaret etme, ürün veya hizmeti tekrar kullanma gibi sonuçlar doğurmaktadır (Özer ve Günaydın, 

2010: 127).  

1. Literatür
Yapılan literatür taraması sonucunda müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti ile ilgili yapılan araştırmalara 

yer verilmiştir.  
Başar (2015) tarafından yapılan çalışmaya göre, kültür ve sanat faaliyetlerine katılan ziyaretçilerin deneyimsel 

pazarlama faaliyetleri sonucu kültür ve sanat faaliyetlerine karşı sadakatlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan araştırma 

sonucunda, müze ziyaretçilerinin müşteri tatmininin müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği ayrıca tekrar ziyaret 
etme niyetini olumlu etkide bulunduğu bulgular arasındadır. Bireylerin deneyim boyutlarını (duyusal, duygusal, 

düşünsel, davranışsal ve sosyal) sunan müze ziyaretleri sonucunda görüşler dikkate alınarak müşteri tatmini, sadakati 

ve tekrar ziyaret etmeyi etkilediği ortaya konulan diğer bir bulgudur.  
Selvi ve Ercan (2006)’ a göre otel işletmelerinin sadık müşteri oluşturabilmeleri için ilk olarak hizmet kalitesini 

yükseltmesi, müşteri istek ve şikayetlerinin zamanında karşılanması son olarak da personel tutum ve davranışlarının 

beklenen düzeyde olması gerekmektedir.  
Erk (2009)’a göre, hizmet kalitesi ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. İspir (2008)’a 

göre ise, müşteri ilişkileri ile müşteri sadakatinin arasında pozitif yönlü etki bulunduğu sadık müşteri oluşturmada 

etkili bir iletişim yöntemidir.  
Tunç (2017) yapmış olduğu çalışmaya göre deneyimsel pazarlama yönteminin müşteri memnuniyeti ve sadakati 

üzerinde olumlu etkiye sahip olup olmadığı Burger King işletmesini ziyaret eden müşteriler üzerinde araştırılmıştır. 

Araştırma sonucunda yeni ürün çıkartma sıklığı arttıkça sadık müşteri elde etme oranının arttığı  elde edilen çıkarımlar 
arasında yer almaktadır. 

Uşaklı (2016) tarafından yapılan araştırma sonucunda müşteri memnuniyetinin tekrar ziyaret etme, tavsiye etme, 

olumlu duyurum ve daha fazla ödeme davranışsal niyetlerinin olumlu ilişkiye sahip olduğu edinilen bulgular 
arasındadır. Bir diğer sonuç ise, misafirler arası iletişimin, konforun, profesyonelliğin müşteri memnuniyeti ve sadakati 

olumlu etkilediği bulgusu elde edilmiştir.  

Şahin (2015) tarafından yapılan araştırmanın amacını turizm sektörü içerisinde bulunan restoran işletmelerinde 

deneyimsel pazarlamanın müşteri bağlılığı ve memnuniyeti yaratması kapsamında, restoran işletmelerinde sunulan 

deneyimin tüketici davranış niyetleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, deneyimsel fayda ve 

boyutlarının müşteri sadakati ve memnuniyete etkili olduğu tespit edilerek, deneyimsel pazarlamanın tüketim 
öncesinde ikna edici, memnuniyet ve tekrarcı müşteri oluşturabilme etkisinin olduğu tespit edilmiştir.  

Erbaş (2010) tarafından yapılan araştırmanın amacı, deneyimsel pazarlamanın müşteri memnuniyeti ve sadakati 

üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırma sonucunda ise, müşteriler tarafından en çok deneyimsel pazarlama 
öğesinin Starbucks‘ta internet kullanım olanağı davranışsal deneyim olarak belirtilmiş olup, en az beğenilen 

davranışsal deneyim olarak ise işletme ilgili haberlerin web sitesinden takip etme duyusal deneyim olarak tespit 

edilmiştir. 

2. Yöntem
Araştırmanın anakütlesini Kuşadası Limanı’nı günlük veya gece konaklamalı ziyaret eden kruvaziyer gemi 

turistleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda veri toplama yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Yapılan bu 

araştırma kapsamında geliştirilen anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde katılımcılara 

11 açık uçlu soru ile demografik özelliklerinin tespit edilmesine yönelik (yaş, cinsiyet,eğitim düzeyi vb.) sorular 
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bulunmaktadır. Bu bölümün içerisinde çoklu yanıt içeren kruvaziyer seyahat beklentilerinin ölçülmesine yönelik soru 

bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünü deneyimsel pazarlama boyutlarının tespitine yönelik yer alan sorular, 

1 ”Kesinlikle Katılmıyorum” ve 5 “Kesinlikle Katılıyorum” arasında değişen 5’li Likert Tipi ölçek ile hazırlanmış ve 

katılımcıların bu soruları cevaplandırmaları istenmiştir. Deneyimsel pazarlama kapsamında kruvaziyer gemi seyahati 

deneyimini belirlemeye yönelik 29 soruya verilen yanıtlar deneyimsel pazarlama boyutlarına yöneliktir. Anket 

formunun son bölümünde ise katılımcıların deneyimsel pazarlama müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin 
tespitine yönelik 8 soru sorulmuştur. 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacını, kruvaziyer turizminde deneyimsel pazarlama, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

niyetinin kaç boyuttan oluştuğunun tespit edilmesi oluşturmaktadır.   

2.2. Örneklem ve veri toplama 
2017 yılının Haziran ve Ekim aylarında Kuşadası limanına ziyarete gelen 69 gemiden 550 gemi turistine 

uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler bilgisayar ortamına kodlanıp SPSS 21.0 paket 

programından yararlanılarak istatistiksel analizleri yapılmıştır. Anket katılımcılarının deneyimsel pazarlama 
boyutlarını belirlemek amacıyla oluşturulan değişkenlerin güvenilirlik katsayısı (Croncbach Alfa) 0,911 bulunmuş olup 

oldukça güvenilir düzeydedir. Örneklem yeterlilik testi sonucu KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,865 bulunmuştur. 

Bu değer örneklem büyüklüğünün yeterli ve veriler için faktör analizinin uygun kullanılabileceğini göstermektedir. 
Araştırma verilerinin analizlerinin yapılmasından önce anket formunda bulunan ikinci ve üçüncü bölümün basıklık 

(Skewness) ve çarpıklık (Kurtosis) değerleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucunda araştırma verilerinin 

normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk normallik 
değerlerine bakılmış ve değerler +2/-2 arasında olduğundan dolayı verilerin normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. 

Araştırmada öncelikle kruvaziyer turist katılımcılarının demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni 

durumu, mesleği, milliyeti) ve seyahat özellikleri (kiminle seyahat ettiği, daha önceki seyahat durumu, gemi şirketi 
ismi, seyahatten beklenti) frekans ve yüzde dağılımları, ikinci bölüm deneyimsel pazarlamanın boyutlarına yönelik 

yöneltilen önermelere ise faktör analizi yapılmıştır. 

2.3. Bulgular 
Ankete katılan kruvaziyer gemi turistlerine yönelik bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir. Cinsiyet, yaş, eğitim 

düzeyi, seyahate kimin ile katıldığı, milliyeti, gemi şirketi ve daha önce gemi ile seyahat edilip edilmediği deneyimsel 

pazarlama demografik özelliklere ilişkin bulgular değerlendirilmiştir.  

Tablo 1.Kruvaziyer Turistlerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
Cinsiyet n % Meslek n % 

Kadın 
Erkek 

Toplam 

210 
332 

542 

38,7 
61,3 

100,0 
Öğrenci 

Kamu çalışanı 
Kamuda yönetici 

Evhanımı 

Emekli 
Özel sektör çalışanı 

Özel sektörde yönetici 

Esnaf  
Tüccar 

Toplam  

12 
60 

86 

30 
138 

136 

61 
10 

9 

542 

2,2 
11,1 

15,9 

5,5 
25,5 

25,1 

11,3 
1,8 

1,7 

100,0 

Medeni durum  n % 

Kadın 

Erkek  

Toplam 

321 

221 

542 

59,2 

40,8 

100,0 

Yaş n % 

18-25 

26-35 

36-45 
46-55 

56 yaş ve üzeri 

Toplam 

9 

52 

87 
190 

204 

542 

1,7 

9,6 

16,1 
35,1 

37,6 

100,0 

Eğitim Düzeyi n % Aylık Gelir Düzeyi n % 

İlköğretim  
Lise 

Lisans 

Y.Lisans ve Doktora 
Toplam  

1 
76 

449 

16 
542 

,2 
14,0 

82,8 

3,0 
100,0 

500- 1000 Euro 

1001-2000 Euro 
2001-3000 Euro 

3001-4000 Euro 

4001 Euro ve üzeri 
Toplam  

0 
12 

194 

304 
27 

542 

0 
2,2 

35,8 

57,0 
5,0 

100,0 

Kiminle seyahat ediyorsunuz? n % 
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Tek başıma 

Ailemle 

Kız/Erkek arkadaşımla 

Sosyal arkadaşımla 

Toplam 

22 

286 

123 

111 

542 

4,1 

52,8 

22,7 

20,5 

100,0 

Milliyetiniz? n % 

Amerikan 
İngiliz  

Rus 

Finlandiyalı 
Japon  

Fransız 

İsviçli 
İsviçreli 

Danimarkalı 

İtalyan 
Alman  

Belçikalı 

Avusturyalı 

İrlandalı 

Romanyalı 

Portekizli 
Hollandalı 

Norveçli 

İspanyol 
Güney Kıbrıslı 

İzlandalı 

Toplam  

85 
99 

14 

12 
32 

29 

29 
36 

22 

36 
52 

9 

9 

11 

3 

7 
16 

16 

9 
14 

2 

542 

15,7 
18,3 

2,6 

2,2 
5,9 

5,4 

5,4 
6,6 

4,1 

6,6 
9,6 

1,7 

1,7 

2,0 

,6 

1,3 
3,0 

3,0 

1,7 
2,6 

,4 

100,0 

Daha önce gemi ile seyahat ettiniz mi? n % 

Evet 

Hayır  

Toplam  

109 

433 

542 

20,1 

79,9 

100,0 

 
Deneyimsel pazarlama boyutlarını ölçmeye yönelik yapılan çalışmanın güvenilirliği 0,911 olarak tespit 

edilmiştir. İfadelerin korelasyon değerlerine herhangi bir arttırıcı etkisi bulunmaması sebebiyle madde çıkartılmamıştır. 

İlgili tabloya göre katılımcıların %61,3 erkek, %38,7 kadın katılımcılardan oluşmaktadır. Yaş dağılımında en büyük 
payı 56 yaş ve üzeri ve 46-55 yaş aralığı oluşturmaktadır. Katılımcıların büyük çoğunluğu %82,8 katılım oranıyla 

lisans eğitim düzeyine sahiptir. Anket katılımcıların %25,5’ini emekliler oluştururken, seyahatlerini %52,8 aileleriyle 

geçirmektedir. Daha önce gemi seyahati gerçekleştirmeyenlerin oranı %79,9’dur. Katılımcıların aylık gelir düzeyi 
çoğunlukla 3001-4000 Euro aralığındadır. Katılımcıların milliyetlere göre farklılıkları ise Avrupa ülkelerinden 

İngiltere ve ardından ise Amerikan vatandaşları takip etmektedir. 

 

Tablo 2. Deneyimsel Pazarlama Faktör Analizi 
 

İfade 

No 

 

Deneyimsel Pazarlama 

Düzeyine Yönelik İfadeler 

Faktörler   

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Ort. Std. 

sapm

a 

 Hizmet-Keyif 

S.19 Gemide spa, sauna, jakuzi, 

masaj gibi aktiviteler 

deneyimsel olarak hoşuma 

gitmektedir. 

,850      4,24 ,649 

S.20 Rezervasyonda vaad edilen 

hizmet ile sunulan hizmet 

kalitesi tutarlıdır.  

,773      4,26 ,638 

S.21 Gemide sunulan hizmet 

özenlidir.  

,763      4,25 ,610 

S.22 Gemi ile seyahat etmekten 

keyif alıyorum. 

,592      4,26 ,618 

S.23 Gemi seyahati sosyal çevremin 

genişlemesine yardımcı oldu. 

,582      4,27 ,614 

Gemi Performansı 

S.25 Gemi seyahati ile farklı 

yiyecekler tatma fırsatı 

bulurum. 

 ,916     4,28 ,607 

S.26 Gemi içerisinde samimi 

personel ve müşteri iletişimi 

deneyimi yaşadım. 

 ,908     4,27 ,594 
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S.27 Gemi ile seyahat etmekten 

genel olarak tatmin oldum. 

,886 4,27 ,584 

S.28 Farklı yerler ziyaret ederek 

değişik turistik deneyimler 

yaşamak için gemi ile seyahat 

etmeyi tercih ederim. 

,849 4,27 ,563 

S.29 Farklı yerler görmek keyif 

vericidir.  

,712 4,28 ,553 

Seyahat Hissiyatı  

S10 Gemide çalışanların ilgisi 

müşterilere yüksek düzeydedir.  

,917 4,29 ,632 

S11 Gemi seyahati ile farklı 

şehirleri görme fırsatı bulmak 

beni rahat hissettirmiştir.  

,817 4,28 ,657 

S.12 Gemi ile seyahat etmek bana 

başka dünyadaymışım hissi 

vermektedir.  

,796 4,29 ,641 

Görsellik  

S.1 Seyahatimi geçirdiğim gemide 

rahat ve huzurlu bir ortam 

vardır. 

,823 4,30 ,551 

S.2 Destinasyon ziyaretlerinde 

bulunan tarihi eserler 

etkileyicidir.  

,790 4,45 ,570 

S.3 Gemide duvar ve zemin 

renkleri birbiriyle uyumludur. 

,776 4,41 ,543 

S.4 Gemide mobilya ve döşemeler, 

estetik ve ilgi çekicidir.  

,739 4,43 ,531 

Düşünsel Katkı 

S.15 Gemi ile seyahat etmeyi bir 

avantaj olarak düşünüyorum. 

,840 4,23 ,669 

S.16 Gemi ile seyahat etmek yaşam 

kalitemi yükseltmektedir.  

,828 4,27 ,645 

S.17 Gemi ile seyahat etmek bana 

farklı deneyimler kazandırıyor.  

,688 4,24 ,636 

S.18 Gemi seyahati ile farklı 

şehirlerdeki gezi alanlarına 

uygun giriş ücretleri 

sunulmaktadır.  

,650 4,27 ,620 

Yeterlilik  

S.6 Gemi şirketinin web sitesi 

müşterilere interaktif iletişim 

imkanı sağlamaktadır.  

,847 4,36 ,549 

S.7 Gemide aydınlatma yeterli 

düzeydedir.  

,817 4,33 ,575 

S.8 Gemide sıcaklık yeterli 

düzeydedir.  

,612 4,27 ,611 

Özdeğerler (Eigenvalue) 8,982 2,199 2,069 1,888 1,627 1,254 

Açıklanan Varyans (Faktörlere göre 

%) 

37,427 9,161 8,619 7,865 6,781 5,225 

Toplam Açıklanan Varyans (%) %57,870 

Uygulama Test Türü Sonuç 

Kruvaziyer Turizmde Deneyimsel 

Pazarlama Davranışlarına Yönelik 

Sorular 

Cronbach’s Alpha  0.911 

KMO 0.865 

Bartlett Küresellik Test 0.000 

Araştırmada kruvaziyer turistlerin deneyimsel pazarlama boyutlarını ölçmeye yönelik uygulanan faktör 

analizi ve genel güvenilirlilik analizi sonuçları ile turistlerin deneyimsel pazarlama boyutlarına ilişkin görüşlerine ait 
faktör analizi değerleri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin özdeğeri 1’den 

büyük ve toplam varyansın %57,870’unu açıklayan altı faktör olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ölçek için uygulanan 

faktör analizinde Barlertt’s sonucu, faktör analizinin uygulanabileceği (p>0,01) ve Kaiser- Meyer- Olkin değeri ise 
0,865 örneklem hacminin yeterli düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanında ölçeğe yönelik hesaplanan 

Cronbach’s Alpha değerinin 0,911 olduğu belirtilmiştir. Bu değerler ölçeğin iç tutarlılık düzeyinin yeterli olduğunu 

göstermektedir.  
Tabloya göre turistlerin deneyimsel pazarlama boyutlarına yönelik faktör analizi sonucunda altı faktör tespit 

edilmiştir. Sırasıyla tespit edilen deneyimsel pazarlama boyutları; hizmet ve keyif, gemi performansı, seyahat hissiyatı, 

görsellik, düşünsel katkı ve yeterliliktir. Tespit edilen boyutlar kruvaziyer turizminde deneyimsel pazarlama 
boyutlarını oluşturmaktadır. Hizmet ve keyif boyutu geminin sunmuş olduğu hizmetleri içermektedir. İkinci sırada 

gemi performansı yer almaktadır. Gemi performansını yiyecek içecek kalitesi, farklı sunum şekilleri, personel tutum ve 

davranışları, seyahat tatmini ve gemi seyahatinden alınan keyif oluşturmaktadır. Seyahat hissiyatı boyutunda müşteri 
ilgi düzeyi, gemi rotasının sunmuş olduğu farklı şehir imkanları, diğer kişilerden farklı ve özel hissetme duygusu 

oluşturmaktadır. Gemide sunulan görsel sunular dekorasyon, renkler, duvar ve zemin uyumu gibi estetiklik içeren 
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içerikler ise görsellik boyutunu oluşturmaktadır. Düşünsel katkı boyutu, sunulan gemi hizmetinin turistlere bir avantaj 

hissinin verilmesidir. Turistler yaşam kalitesinin yükseldiğini, farklı deneyim yaşadıklarını algılamaktadır. Yeterlilik 

boyutu ise, gemi seyahatinden önce araştırma kısmında gemi şirketinin sunmuş olduğu web site imkanı, seyahat 

kısmında ise yeterli ısınma veya serinleme ve aydınlatma etkilemektedir.  

Tablo 3. Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Yönelik Bulgular 

İfadeler 

K
esin

lik
le

 

k
a

tılm
ıy

o
r
u

m
 

K
a

tılm
ıy

o
r
u

m
 

K
a

ra
r
sızım

 

K
a

tılıy
o
r
u

m
 

K
esin

lik
le

 

k
a

tılıy
o
r
u

m
 

A
r
itm

e
tik

 

o
r
ta

la
m

a
 

x
 

S
ta

n
d

a
r
t sa

p
m

a
 

S
.S

. 

Gemi seyahati hakkında diğer insanlara 

olumlu tavsiyeler vereceğim. 

0 0 ,7 57,7 41,5 4,407 ,506 

Fikrimi soran kişilere gemi şirketi ile 

seyahat etmesini tavsiye edeceğim. 

0 0 2,0 58,9 39,1 4,370 ,523 

Bu gemi şirketi ile seyahat etmeleri için 

arkadaşlarımı ve akrabalarımı teşvik 

edeceğim. 

,2 ,2 4,6 65,7 29,3 4,238 ,554 

Gemi ile tekrar seyahat edersem yine 

aynı gemi şirketini tercih ederim. 

,7 3,7 21,4 58,1 16,1 3,850 ,753 

Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi şirketi 

ile seyahat etmeyi düşünüyorum. 

9,6 15,1 41,9 26,4 7,0 3,060 1,038 

Gelecekte bu bölgeye tekrar aynı gemi 

şirketiyle seyahat etmek isterim. 

14,0 25,3 40,0 14,9 5,7 2,730 1,058 

Gelecekte bu bölgeyi tekrar seyahat 

ettiğimde aynı şirketle seyahat etmeyi 

planlıyorum.  

17,7 31,5 32,7 12,7 5,4 2,564 1,085 

Gelecekte bu bölgeye tekrar seyahat 

ettiğimde aynı gemi şirketini seçmek için 

çaba göstereceğim.   

22,0 29,0 30,8 12,5 5,7 2,511 1,133 

Genel ortalama  8,02 13,1 21,7

6 

38,3

6 

18,72 3,466 0,831 

Uygulama Test Türü Sonuç 

Kruvaziyer Turizmde Müşteri Sadakati ve 
Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Yönelik 

Sorular 

Cronbach’s Alpha 0.864 

KMO 0.781 

Bartlett Küresellik Testi 0.000 

Araştırma kapsamında ölçeğin son kısmını deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 

davranışı boyutlarının ölçümüne yönelik 5’li Likert tipi önermeleri oluşturmaktadır. Yapılan güvenilirlik analizi 

(Cronbach’s Alpha) sonucu ile katılımcıların müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme davranışına yönelik standart 
sapma ve aritmetik ortalama analizi sonuçları tabloda verilmiştir.  Kruvaziyer turizmde müşteri sadakati ve tekrar 

seyahat etme davranışına yönelik önermelerin Cronbach’s Alpha değeri 0,864 yüksek düzeyde güvenilir düzeydedir. 

Aritmetik ortalama değeri ortalamaları incelendiğinde katılımcıların müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetlerinin 
orta düzeyde (x: 3,466) olduğu tespit edilmiştir. Müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin gemi şirketine bağlı 

sunulan hizmet ile doğru orantılıdır.  

Tablo 4. Müşteri Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Faktör Analizi 

İfadeler 
Müşteri 

Sadakati 

Tekrar 

Ziyaret 

Etme 

Niyeti 

Ort. 
Std. Sapma 

Gemi seyahati hakkında diğer insanlara olumlu 

tavsiyeler vereceğim. 

,859 4,38 ,584 

Fikrimi soran kişilere bu gemi şirketi ile seyahat 

etmesini tavsiye edeceğim. 

,934 4,34 ,598 

Bu gemi şirketi ile seyahat etmeleri için arkadaşlarımı ,805 4,21 ,618 
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Anketin üçüncü bölümünü oluşturan deneyimsel pazarlama müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetine 
yönelik 5’li likert tipi sorulara yapılan faktör analizi sonucundan iki faktör tespit edilmiştir. Bunlar müşteri sadakati ve 

tekrar ziyaret etme niyeti faktörleridir. Deneyimsel pazarlamada müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti 

boyutlarını bu iki faktör oluşturmaktadır. İlk dört önerme müşteri sadakati boyutunu, sonraki dört önerme ise tekrar 
ziyaret etme niyeti boyutunu oluşturmaktadır. Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk anlamlılık testi sonuçlarına göre 

sig. ,000 anlamlı düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

3. Sonuç 
Değişen günümüz koşullarında deneyimsel pazarlama müşteri istek ve ihtiyaçlarının tatmin edilmesi için 

kullanılan bir pazarlama yöntemdir. Deneyimsel pazarlama ile müşteri istek ve ihtiyaçları tespit edilerek farklı 

pazarlama yöntemleri ve akılda kalıcılık arttırılır. Bu sayede klasik pazarlama yöntemleri yerine akılda kalıcılık ve 

tutundurma müşteri dikkatini çekerek uzun vadede anılarında yer etmiş tavsiye, müşteri tatmini ve sadakati gibi 

kavramlarını arttırmaktadır.  

Araştırmanın örneklem grubunu Kuşadası limanını ziyaret eden kruvaziyer gemilerin yabancı turistleri 
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan turistlerin %38,7 kadın, %61,3 erkektir. Katılımcıların genelini %82,8 lisans 

mezunları oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan katılımcıların %52,8’i ailesiyle seyahat etmektedir. Katılımcıların 
%57,0 3001-4000 Euro gelir düzeyine sahiptir. Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğunu %18,3 İngiliz turistler 

oluşturmaktadır. Katılımcıları %79,9’u daha önce gemi ile seyahat etmediklerini belirtirken, gemi şirketi çoğunluğunu 

Celestryal Olympia oluşturmaktadır. Bunun sebebi olarak ise 2017 yılında kruvaziyer gemi şirketlerinin çoğunluğunun 
Türkiye rotasından çekilmiş olması gösterilebilir. Yapılan araştırma sonucunda kruvaziyer turizmde deneyimsel 

pazarlamanın hizmet ve keyif, gemi performansı, seyahat hissiyatı, görsellik, düşünsel katkı ve yeterlilik olmak üzere 

altı boyuttan olduğu tespit edilirken; müşteri sadakatinin müşteri sadakati, tekrar ziyaret etme niyetinin ise tekrar 
ziyaret etme niyeti adı altında birer boyuttan olduğu tespit edilmiştir. Deneyimsel pazarlama boyutları arasından en 

yüksek boyutların “görsellik” ve “yeterlilik” oluşturmaktadır. Katılımcıların %58,9’unun gemi seyahatlerini tavsiye 

edeceklerini belirterek ayrıca tekrar aynı gemi şirketiyle seyahat etmemeyi düşünenlerin oranı yüksektir. Araştırmaya 
katılanların müşteri sadakatini gemi seyahatinin farklı bir deneyim olması hissiyatının oluşturduğu sonucuna 

varılmıştır. Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi şirketiyle seyahat etmeyi ‘kararsızım’ önermesi %41,9 oran ile dikkat 

çekmektedir. Ayrıca buna karşın gemi şirketinin sunmuş olduğu hizmete karşılık müşteri sadakati yüksek, tekrar 
ziyaret etme kapsamında aynı gemi şirketini seçme oranında ‘kararsızlık’ oranı yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde 

edilen bulgular göz önüne alınarak kruvaziyer turizmde deneyimsel pazarlama ile ilgili şu önerilerde bulunulabilir; 

 Deneyimsel pazarlamanın müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin boyutlarının bulunması yalnızca 

kruvaziyer turizm için değil turizm işletmeleri için de bir örnek oluşturabilir,  

 Deneyimsel pazarlama boyutları içerisinde yer alan duyusal, duygusal ve işitsel boyutlardan faydalanarak 

işletmelerin akılda kalıcılıkları arttırabilir ve müşterilere sunulan hizmetler anıya dönüştürülebilir,  

 Yenilikçilik çalışmaları ile füturist düşünce birleştirilerek turistlere verilen hizmet teknolojiyle birleştirilip 

tekno-deneyim sunularak akılda kalıcılık arttırılabilir,  

 Müşterilerin davranışsal deneyimlerinde yer edinme yaşam standartlarının farklılaşması, değiştirilmesi gibi 

duygular uyandırmaktadır. Kruvaziyer turizm de olduğu gibi müşterilerin duygularında canlılık hissetmeleri 

turizm işletmeleri için bir teşvik oluşturabilir,  

Deneyimsel pazarlama boyutları kruvaziyer turizm açısından müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme 
niyetinin ölçülmesine yönelik yapılan bu çalışma, örneklem boyutunun arttırılması diğer çalışmalar için ayrıca katkı 

sağlayacaktır. Bu sebeple fikir edinimi sağlaması sebebiyle önem oluşturmaktadır. Yenilikçilik ve inovasyondan da 

faydalanarak kruvaziyer turizm de olduğu gibi turizm işletmeleri için de deneyimsel pazarlama farklı bir pazarlama 

ve akrabalarımı teşvik edeceğim. 

Gemi ile seyahat edersem yine aynı gemi şirketini 

tercih ederim. 

,420  3,83 ,778 

Gelecek yıllarda tekrar aynı gemi şirketiyle seyahat 

etmeyi düşünüyorum. 

 ,866 3,04 1,04 

Gelecekte bu bölgeye tekrar aynı gemi şirketiyle 

seyahat etmek isterim. 

 ,966 2,71 1,06 

Gelecekte bu bölgeyi tekrar seyahat ettiğimde aynı 

şirketle seyahat etmeyi planlıyorum. 

 ,974 2,55 1,08 

Gelecekte bu bölgeye tekrar seyahat ettiğimde aynı 

gemi şirketini seçmek için çaba göstereceğim. 

 ,964 2,50 1,13 

Toplam Açıklanan Varyans (77,056)   

Uygulama Test Türü Sonuç 

 

Kruvaziyer Turizmde Müşteri 

Sadakati ve Tekrar Ziyaret Etme 

Niyetine Yönelik Sorular 

Cronbach’s Alpha 0.864 

KMO 0.781 

Bartlett Küresellik Test, 0.000 
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yöntemi olarak görülebilir. Diğer yandan bu çalışma, bir sonraki çalışmalarda deneyimsel pazarlamanın müşteri 

sadakati ve tekrar ziyaret etme niyetinin etki ve ilişkisine yönelik çalışmalar yapılması için bir ön çalışma niteliği de 

taşımaktadır. 
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Katılımcıların Yeşil Satınalma Davranışlarının Belirlenmesi: 

Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği 
 

Sevda SAHİLLİ BİRDİRa, 
a . Doç. Dr., Mersin Üniversitesi,Turizm Fakültesi, Mersin / Türkiye  

Özet 
Yeşil pazarlama, işletmelerin, tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerini gerçekleştirirken, doğal 

çevreye en az düzeyde zarar verecek şekilde yapılmasını hedefleyen bir pazarlama türüdür. Yeşil ürün ise, doğal 

kaynakları tüketmeden geri dönüştürülebilen veya değeri korunabilen ve dünyayı kirletmeyen ürünler (Altunöz, Arslan 
ve Hassan, 2014) olarak tanımlanmaktadır. Yeşil tüketici, diğer tüketicilere oranla yeşil ürünleri satın alan, kullanan ve 

bunu yaşam biçimi haline getiren kişilere denmektedir (Shamdasani, Chon-Lin ve Richmond, 1993). Çevreye duyarlı 
tüketicilerin, yeşil tüketici davranışlarını sergileme eğilimlerinin yüksek oranda gerçekleştiği (Roberts, 1996; Çabuk, 

Nakıboğlu ve Keleş, 2008) yapılan çalışmalarla bulgulanmıştır.  

Bu çalışmanın amacı Adana Portakal Çiçeği Karnavalına katılanların yeşil satın alma davranışlarını, yaşam tarzlarını, 
ve karnavala yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın verileri Nisan 2018’de kolayda örnekleme yoluyla 

toplanmıştır. Alanyazında birçok araştırmacı yeşil satın alma davranışları ve etkileri üzerine çalışmıştır. Bu 

çalışmaların bazılarının da konuyu çevre bazlı tüketime ve beraberinde gelişen tüketici davranışları açısından ele 
aldıkları belirlenmiştir (Altunöz, Arslan ve Hassan, 2014; Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş, 2008). Portakal Çiçeği 

Karnavalına katılanların yeşil satın alma davranışları ve yaşam tarzlarına yönelik bir çalışmanın daha önce yapılmamış 

olması konunun önemine işaret etmektedir. Çalışma sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların çevre duyarlılığı 
konusunda kısmen eğitim aldığı, yeşil ürün satın alırken önem verilen “yeşil ürün satın alma” davranışının “çevreye 

zarar veren ürünleri satın almam” olduğu, yeşil ürün satın alan karnaval katılımcılarının düzenli bir yaşam sürmeye 

gayret ettiği ve işi ve özel hayatı arasında bir denge kurmaya çalışan, hazır gıda tüketmek istemeyen evli ve 
çoğunluğunun lise mezunu katılımcılar olduğu saptanmıştır.   

 

Anahtar Sözcükler: Yeşil satın alma, Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana. 

 

Determination of Green Purchasing Behavior of Participants:  

Orange Blossom Carnival Example 
 

Abstract 
Green marketing is defined as a type of marketing aimed at minimizing the harm to the natural environment while 
businesses are carrying out activities to meet the demands and needs of consumers. Green products are defined as 

products that can be recycled without exhausting natural resources, or whose value is preserved and which do not 
pollute the world (Altunöz, Arslan and Hassan, 2014). The green consumer is defined as people who buy, use and 

make it a living form compared to other consumers (Shamdasani, Chon-Lin and Richmond, 1993). Environment-

conscious consumers have been found to have a tendency to exhibit green consumer behaviors at high rates (Roberts, 
1996, Çabuk, Nakıboğlu and Keles, 2008).  

The purpose of this study is to determine the green purchasing behaviors, lifestyles, and attitudes of those who 

participated in the Orange Blossom Carnival in Adana. The data of the study was collected from a sample in April 
2018 at Adana Orange Blossom Carnival. Many researchers in the field have studied green consumer behaviors and 

their effects. Some of these studies have also been dealt with in terms of environment-based consumption and 

developing consumer behaviors (Altunöz, Arslan and Hassan, 2014, Çabuk, Nakıboğlu and Keles, 2008). The current 
study is important because there is not a similar study carried in on people attending a Carnival. The results of the 

study shows that, participants in the survey were educated about environmental awareness, “green product purchasing” 

behavior is  important when purchasing green products, they are not “purchasing products that are environmentally 
damaging”. It’s also found that carnival participants purchasing green products endeavor to live a regular life who are 

trying to establish a balance between work and private life, married, do not want to consume prepared food and 

majority of whom are high school graduates. 

 

Key Words: Green purchasing, Orange Blossom Carnival, Adana. 

 

Giriş 
Son otuz yıl içinde kademeli olarak artan çevre bilinci, işletmeleri çevreye karşı duyarlı stratejiler 

geliştirmeye yöneltmekle beraber, tüketicilerin satın alma davranışlarına da yansımaktadır. Şimdiye kadar yapılan 

çalışmalarda yeşil tüketimin, tüketicilerin çevreye yönelik tutum ve davranışlarını nasıl etkilediğinin incelediği 

görülmektedir. Bu çalışmalarda çevreye dönük davranışların (demografik ve psikolojik değişkenler gibi) ne olduğu ve 
bu davranışları etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır (Uddin ve Khan, 2016). Tüketiciler, kaliteli ve çevreye 

duyarlı ürün satın alma, çevreyle dost ambalaja sahip ürünleri tercih etme, tüketim eylemlerinde ise, sürdürülebilir 

eylemlerde bulunmak gibi sosyal, çevreye duyarlı davranışlar göstermeye başladıkları ve bu konuda işletmelere baskı 
oluşturdukları söylenebilir (Ay ve Ecevit, 2005: 238; Karsu, 2013: 161).  Örneğin, Amerikalıların %70’inden 



50 

fazlasının çevre korumaya destek olduklarını ve %49’unun çevreye zararlı olabilecek ürünleri satın almayı terkettikleri 

belirlenmiştir (Kim ve Choi 2005). 

Çevreci hareketin 1980’lerden sonra ortaya çıkması ile tüketici davranışlarına yansımaları ile günümüzde 

çevre dostu veya yeşil ürün olarak ifade edilen ürünlere yönelik talepte artış olduğu görülmektedir. Bu durum 

beraberinde, işletmelerin yeşil pazarlarda yer alan tüketicilerin isteklerine uygun, yeşil ürünler üretme baskısı 

yartmakta, işletmelerin pazarlama çalışmalarını bu yönde yaparak yeni fırsatlar sunmakta, kaynakların etkinliği ve en 
önemlisi işletmelerin sorumluluklarının yanında çevreyi koruyacak uygulamalara yönelmelerine neden olmaktadır 

(Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009:458; Ay ve Ecevit, 2005: 238; Kim ve Choi, 2005:592).  

Tüketicilerin çoğunluğu satın almalarının çevresel kaygılardan etkilendiğini bildirmektedir (Kim ve Choi, 
2005).  Yeşil veya çevre dostu ürünler, dünyayı kirletmeyen, doğal kaynakların tükenmesini engelleyen, geri 

dönüştürülebilen veya korunabilen ürünlerdir (Demirbas, 1999; Shamdasani, Chon-Lin ve Richmond, 1993:488–489; 

Al-Salman, 2016). Günümüzde sayıları giderek artan çevre bilinçli tüketicilerin özelliklerinin belirlenmesi ve 
davranışlarının değerlendirilmesi, işletmelerin çevresel duyarlılıklarını planlamada ve bu çabayı ürün yapılarına, üretim 

sistemlerine ve pazarlama yönetimlerine yerleştirmede önemli katkılar saglayacaktır.  

 

1.Literatür 
Çabuk, Nakiboğlu ve Keleş (2008) çalışmalarında, tüketicilerin yeşil satın alma davranışları ile sosyo-

demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Toplamda 600 tüketiciden elde veriler anket aracılığıyla 
toplanmıştır.  Çalışmada, tüketicilerin yeşil satın alma davranışları ile cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim ve gelir 

değişkeni arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yeşil ürün satın alan tüketicilerin,  kadın, genç, evli, eğitimli 

ve yüksek gelire sahip bireylerden oluştuğu bulgulanmıştır.  
Satın almaya yönelik niyet, tutum ve satın alma davranışı üzerinde yaşam tarzı, çevre bilinci ve ilgilenim 

değişkenlerinin rolünü belirlemek isteyen Mataracı (2017), İstanbul’un üç semtindeki semt pazarı ve organik semt 

pazarlarından alışveriş yapan tüketicilerle yüz yüze görüşme ile 900 adet anket toplamıştır. Çalışmanın sonucunda, 
çevre dostu ürünler satın almaya yönelik niyet ve tutum üzerinde çevre bilinci, ilgilenim ve yaşam tarzı değişkenlerinin 

etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, davranışsal çevre bilinci ve satın alma niyetinin, çevre ile dost ürünler satın alma 

davranışını etkileyen faktörler olduğu bulgulanmıştır.  
Çevresel kaygılar, toplumsallık duygusu ve öz-imaj değişkenlerinin, yeşil satın alma davranışı üzerindeki 

etkisini ölçmek amacını taşıyan Al-Salman’ın (2016) çalışmasında, toplumsallık duygusunun yeşil satın alma 

davranışını etkilemediğini, buna karşın, çevresel kaygı ve öz-imajın Türk tüketicinin yeşil ürün satın alma tercihlerini 
şekillendirerek yeşil satın alma davranışlarını etkilediği tespit edilmiştir. 

Ritter, Borchardt, Vaccaro, Pereira ve Almedia (2015), yeşil ürün tüketimini neyin motive ettiğini 

belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada 337 anket toplanmıştır. Sonuçta tüketicilerin bilgi düzeyi, 
çevreci tutumu, sosyal durumu ve çevre bilinci ile yeşil tüketim arasında güçlü ilişkiler olduğu belirlenmiştir.   

Büyükahraz (2012) çalışmasında, demografik (cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sayısı) ve 

psikografik (çevresel ilgi, kaygı ve duyarlılık) değişkenlerin yeşil ürün satın alma davranışına etki eden faktörleri  
belirlemeye yönelik Gaziantep’in en büyük 5 alışveriş merkezinde anket tekniği kullanılarak 891 tüketiciden veri elde 

etmiştir. Çalışmanın sonunda tüketicilerin çevresel ilgi, kaygı ve duyarlılık düzeyi arttıkça yeşil ürün satın alma 
davranışının arttığı belirlenmiştir.  

Minton ve Rose (1997:37-48) yapmış oldukları keşifsel çalışmada, çevresel kaygının göreceli etkilerini 

tutum, norm veya kişisel normun davranışsal niyet üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırmada anketler posta 
yoluyla toplanmış ve MANOVA/ANOVA ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılmış. Yapılan analizler sonucunda, 

tutumun davranışsal niyet üzerinde birincil etkiye sahipken, kişisel normun davranışlar üzerinde birincil etkiye sahip 

olduğu bulgulanmıştır.   
Aracıoğlu ve Tatlıdil (2009), çalışmalarında tüketicilerin çevre bilinç düzeylerinin satın alma davranışına 

etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada anket, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak İzmir’deki 360 tüketici ile yüz 

yüze görüşme ve internet aracılığı ile uygulanmıştır.  Elde edilen sonuçlar ışığında katılımcıların, tercih yapmak 
durumunda çevreye daha az zarar veren ürünün tercih edilebileceği tespit edilmiştir.  

Carvalho, Salgueiro ve Rita (2015) çalışmalarında, tüketicilerin sürdürülebilirlik yapısını ölçmeye 

çalışmıştır. Çalışma,  Portekiz'deki en üst düzey sürdürülebilir projelerden birinin posta listesinde yer alan ve en az bir 
kez sürdürülebilir bir ürün tüketen 992 geçerli web tabanlı anket aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.  Çalışmada, 

sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin bilinçli tüketimi neyin tetiklediğini belirlemeye çalışmışlardır. Sonuçta, tüketici 

sürdürülebilirlik bilinci’ne etki eden beş faktör elde edilmiş ve faktörlere mevcut literatürle uyumlu,  “geri ödeme 
duygusu”, “bilgiye ulaşmak”, “etiketleme ve akran baskısı”, “sağlık sorunları” ve “kriz senaryosu” adları verilmiştir. 

Sonuçlar, tüketicilerin farkındalık kazanmak için kullandıkları farklı yolları olduğunu ve “yeşil” veya “sosyal” olarak 

sorumlu ürünleri tüketmeyi amaçladıkları ve bunu sürdürülebilir kılmaya  başlayabileceğini göstermiştir. 
Yaşam tarzı, kişinin zamanını ve parasını nasıl harcadığını gösteren “tüketim modeli” olarak tanımlanabilir. 

Diğer bir ifadeyle kişinin gelirini, farklı ürünler ve hizmetlere ne oranda pay ayırdığı, ne tür ürün ve hizmetleri daha 

çok satın aldığı ve bu davranışı ile diğer tüketicilerden nasıl farklılaştığını göstermektedir (Solomon, 2011). Fraj ve  
Martinez’in (2006) çalışmalarının amacı, çevre dostu davranışların hangi değerleri ve yaşam tarzlarını en iyi şekilde 

açıkladığını belirlemektir. Çalışmada ekolojik tüketici profilini tanımlamak için Değerler ve Yaşam Tarzı ölçeği ile 

Çevresel ve Tutum ve Bilgi ölçeği uyarlayarak İspanyol yaşam tarzının belirlenmesine çalışılmıştır. Veriler, anket ile 
yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Toplamda 573 anket elde edilmiş ve ilgili analizlerden sonra yapısal eşitlik 

analizi yapılmıştır. Sonuçta, çevresel örüntülerin ve kendini gerçekleştirme değerlerinin, ekolojik pazar bölümlerini en 

iyi niteleyen değerlere sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu tüketici grubu, kendini gerçekleştirme duygusuyla hareket 
eden, kendilerini sürekli geliştirmeye çalışan ve onlar için yeni bir meydan okuma oluşturan eylemlerde bulunan 
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insanlardır. Ayrıca, ekolojik bir yaşam tarzı, ürünlerin seçilmesi ve geri dönüştürülmesi ve çevreyi korumak için 

etkinliklere katılması ile karakterize edilmiştir.  

Çevre bilinci, tüketici davranışı ile demografik ve psikografik değişkenlerin ilişkisini belirlemek amacıyla 

Ay ve Ecevit (2005) tarafından yapılan çalışmada, psikografik degişkenlerin demografik değişkenlere göre çok daha 

etkin olduğu bulgulanmıştır.  

Young, Hwang, McDonald ve Oates (2010) tarafından yapılan çalışmada, yeşil tüketicinin satın alma süreci 
araştırılmıştır. Çalışma nitel bir çalışma olup, veriler 81 kişi ile “derinlemesine mülakat” yapılarak toplanmıştır. Sonuç 

olarak, yeşil olmanın zaman ve çaba gerektirdiği, tüketicilerin yeşil olmak için hayatlarında buna yer açmaları gerektiği 

vurgulanmıştır.  
Değer-tutum-davranış ilişkisinin kavramsal çerçevesini ele alan Kim ve Choi’nin (2005) çalışmasında, yeşil 

satın alma davranışının temel öncelikleri tanımlanmış ve ekolojik tüketim üzerindeki etkilerini açıklamak için bir 

model geliştirmişlerdir. Yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak, kollektivizm, çevresel endişe ve Algılanan Tüketici 
Etkililiğinin (PCE) ekolojik satın alma üzerindeki etkileri ve birbirleriyle olan ilişkileri incelenmiştir. Sonuçlar 

kolektivizm etkisinin Algılanan Tüketici Etkililiği (PCE) üzerinden aktığını göstermektedir; Kolektivist değer 
yönelimleri, tüketicinin etkinliği hakkındaki inançları etkilediği ve bunun da yeşil satın alma davranışını etkilediği 

belirlenmiştir. Diğer yandan çevresel kaygının, yeşil satın alma davranışını doğrudan etkilediği belirlenmiştir.  

Yeşil pazarlama felsefesinin, öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve öğrencilerin yeşil pazarlama ile ilgili 
uygulamalara karşı tutum ve davranışlarının ne olduğunu araştırdıkları çalışmada Ayyıldız ve Genç (2008),  

öğrencilerin büyük çoğunluğunun satın aldığı ürünlerin çevreye olumsuz etkisi olduğunu öğrendiğinde buna tepki 

göstereceği ve çevre sorunlarına duyarlı olduklarını tespit etmişlerdir.   

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ilk olarak 2013 yılında “Nisan’da Adana’da” sloganıyla hayata 

geçirilmiş olup, sivil inisiyatifle gerçekleştirilen geleneksel bir sokak karnavalıdır. Karnavala katılım sayıları yıllar 

itibariyle artış göstermiş olup (Wikipedia, 2016), her yıl büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Birçok etkinliğe ev 

sahipliği yapmanın yanında, on beş bine yakın kişinin özel kostümleriyle katıldığı kortej ile Türkiye’nin birçok 
yerinden olduğu gibi yurtdışından gelen misafirlerin de karnavala katılmasıyla karnaval coşkusu ile katılım artırmıştır 

(Turizmin Sesi, 2016). Karnavalda imza günleri, sanatsal sergiler, kültür ve sanat etkinlikleri, lezzet istasyonları, 

söyleşiler, tanıtım etkinlikleri ve Adana iline özgü yerel yiyecekler, hediyelik ve el işi stantları gibi etkinliklerin 
gerçekleştirilmesi nedeniyle karnavala katılanların yeşil ürün satın alma davranışına yönelik tutumları belirlenmek 

istenmiştir.  

Bu çalışmanın amacı Portakal Çiçeği Karnavalına katılanların yeşil satın alma davranışlarını, yaşam 
tarzlarını ve karnavala yönelik tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın verileri 7-8 Nisan 2018’de kolayda örnekleme 

yoluyla Adana’da toplanmıştır. Alanyazında birçok araştırmacı yeşil satın alma davranışları ve etkileri üzerine 

çalışmıştır. Bu çalışmaların bazılarının da konuyu çevre bazlı tüketime ve beraberinde gelişen tüketici davranışları 
açısından ele aldıkları belirlenmiştir (Çabuk, Nakıboğlu ve Keleş, 2008; Büyükahraz, 2012; Altunöz, Arslan ve 

Hassan, 2014; Alsalman, 2016; Mataracı, 2017). Portakal Çiçeği Karnavalına katılanların yeşil satın alma davranışları 

ve yaşam tarzlarına yönelik bir çalışmanın daha önce yapılmamış olması konunun önemine işaret etmektedir. 
Yapılacak analizler sonucunda katılımcıların yeşil satın alma davranışları, yaşam tarzları ve karnavala yönelik 

tutumları tespit edilecek ve öneriler sunulacaktır.  Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır;   
 1. Yeşil ürün satın alan katılımcıların profili nasıldır? 

2. Katılımcılara göre yeşil ürün satın almanın önem düzeyi nedir?  

3. Yeşil ürün satın alan katılımcıların yaşam tarzları nasıldır? 
4. Katılımcıların yeşil ürün satın almaya yönelik davranışları demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık 

göstermekte midir? 

5. Katılımcıların karanavaldan memnuniyet ve davranışsal niyetleri demografik özelliklerine göre anlamlı 
farklılık göstermekte midir? 

 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evreni, 6-8 Nisan 2018 tarihinde Adana Portakal Çiçeği Karnavalına katılan yerli ve yabancı 

katılımcılardır. Ancak, tüm evrene ulaşmak maddi ve zaman açısından zor olduğundan örneklem seçimi yapılmıştır.  

Seçilen örnek kütlenin, ana kütlenin özelliklerini taşıyabilmesi için, resmi kaynaklardan faydalanılmıştır. Uluslararası 
Portakal Çiçeği Karnavalında 2014 yılında 140.000 kişi ve 2015 yılında 350.000 kişinin etkinlikleri izlediği 

belirlenmiştir (Nisanda Adanada, 2016). Buradan hareketle, örneklem hacmi belirleme aşamasında basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi formülü (n=t2.p.q/d2) kullanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004:48). Örneklem büyüklüğü, %95 
güven düzeyinde ve ±0.05’lik sapma aralığı ile n=(1.96)2x(0.5)x(0.5)/(0.05)2=384 kişi olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme kullanılmıştır (Yükselen, 

2000:69; Nakip, 2003:184). Ancak, anketin doldurulması kişilerin isteğine bağlı olduğundan ve anketin doldurulması 
iki gün (7-8 Nisan 2018) ile sınırlandırıldığından hedeflenen örneklem (91 geçerli anket) büyüklüğü sayısına 

ulaşılamamış olup, araştırmanın sınırlılıklarından biri olduğu söylenebilir.    

 

2.3.Veri Toplama Yöntemi 
Çalışmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, toplamda beş bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde yedi maddeden oluşan yeşil ürün satın alma davranışına ait ölçek, ikinci bölümde on bir 
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maddeden oluşan yaşam tarzına ait ölçek, üçüncü bölümde altı maddeden oluşan genel memnuniyet ve davranışsal 

niyete ilişkin ölçek ve son bölümde ise,  demografik özellikler yer almaktadır. Ölçeklerin geliştirilmesinde ilgili 

literatür taraması yapılmış ve yeşil ürün satın alma davranışı ölçeği için Ayyıldız ve Genç (2008), Aracıoğlu ve Tatlıdil 

(2009), Büyükahraz (2012) ve Alsalman’ın (2016) çalışmalarından esinlenilmiştir. Yeşil ürün satın alma davranışı 

ölçeği “çevreye zarar veren ürünleri satın almam, çevre dostu ürün satın almak için daha fazla para ödemeye razıyım, 

genellikle seçme imkanım varsa, çevreye en az zarar veren ürünleri satın alırım, çevreye duyarlı olmayan firmaların 
ürünlerini satın almamaya özen gösteririm, ürün satın alırken çevre duyarlılığı benim için çok önemli değildir, 

dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünleri satın almak için çaba harcarım ve ekolojik nedenlerden dolayı çevre 

dostu ürünler satın alırım” ifadelerinden oluşmaktadır.  
Yaşam tarzı değişkeni ölçeği için ise, Fraj ve Martinez (2006), Carvalho, Salgueiro ve Rita (2015) ve 

Mataracı’nın (2017) çalışmalarından faydalanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler şunlardır: Günümüzde biz insanlar 

yaşam şeklimizle doğaya zarar veriyoruz, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünler tüketmeyi tercih 
ederim, çöpleri atarken geri dönüştürülebilir malzemeleri ayırırım, küresel ısınmaya olumsuz etki edecek davranışlarda 

bulunmamaya çalışırım, hazır gıdalar tüketmemeye çalışırım, sebze ve meyve ağırlıklı beslenirim, katkı maddesi 
içermeyen gıdalar tüketmeye çalışırım,  düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmanın gerekli olduğunu düşünüyorum, 

stres düzeyini azaltmak için çaba gösteririm, düzenli bir yaşam sürmeye gayret ederim ve işimle/sorumluluklarımla 

özel hayatım arasında bir denge kurmaya çalışırım. 
Öte yandan, karnavalın genel memnuniyet ve davranışsal niyeti ölçeği için Dalgıç, Sahilli Birdir ve 

Birdir’in (2017) çalışmasından yararlanılmıştır. Bu ölçek ise, şu ifadelerden oluşmaktadır: Genel olarak bu 

karnavaldan elde ettiğim deneyimden memnunum, genel olarak bu karnavala katılmaktan tatmin oldum, bir bütün 
olarak düşündüğümde, bu karnavalda olmak bana mutluluk verdi, gelecekte, bu karnavala tekrardan katılma 

niyetindeyim, bu karnavalı çevremdekilere tavsiye edeceğim ve bu karnaval hakkında çevreme olumlu sözler 

söyleyeceğim. 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliğinin sağlanması için, araştırma örneklemi özelliklerini taşıyan 

katılımcılara öntest uygulanmıştır. Ön uygulama, 05 Nisan 2018 tarihinde Adana’da uygulanmıştır. Toplam 25 anket 

elde edilmiş ve veriler ilgili analizlere tabi tutulmuştur. Öntest güvenirlilik analizlerinde “yeşil ürün satın alma 
davranışı” ölçeği yedi maddeden oluşmakta olup, Cronbach α değeri .787 olarak belirlenmiştir. Yaşam tarzı ölçeği ise, 

on bir maddeli olup, Cronbach α değeri .910  olarak bulgulanmıştır. Bununla birlikte, altı maddeden oluşan genel 

memnuniyet ve davranışsal niyet ölçeğinin Cronbach α değeri .907’dir.  Ön uygulamadan elde edilen 25 anket, ana 
araştırma için toplanan anketlerle birleştirilmemiştir.   

Ana uygulamada veriler, 07-08 Nisan 2018 tarihlerinde Adana’da yüz yüze veri toplama yöntemlerinden 

biri olan bırak ve topla yöntemi (Ibeh, Brock ve Zhou (2004: 157-163) ile elde edilmiştir.  Güvenirlilik analizlerinde 
“yeşil ürün satın alma davranışı” ölçeği Cronbach α değeri .820 ve Yaşam tarzı Cronbach α değeri .912  olarak 

belirlenmiştir. Öte yandan, genel memnuniyet ve davranışsal niyet ölçeğinin Cronbach α değeri .951’dir. Katılımcıların 

yeşil ürün satın alma, yaşam tarzı ve genel memnuniyet ve davranışsal niyetlerinin belirlenmesi için “katılım” ölçeği 
kullanılmış ve ölçeğin maddeleri 5’li Likert Ölçeğine göre derecelendirilmiştir. Katılımcıların her bir maddeye ilişkin 

katılım düzeylerini “kesinlikle katılmıyorum” (1), “katılmıyorum” (2), “ne katılıyorum ne katılmıyorum” (3), 

“katılıyorum”  (4) ve “kesinlikle katılıyorum” (5) seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcılardan 
toplam 109 anket geri toplanmış ancak 18 anket eksik veri nedeniyle işleme tabi tutulmamıştır. Verilerin analizi için 

aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmış olup, t-testi, ANOVA ve Faktör 

analizlerinden de yararlanılmıştır.  

3. Bulgular

3.1. Araştırma Sorusu 1: Yeşil ürün satın alan katılımcıların profili nasıldır? 
Tablo 1, Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların demografik özelliklerini içermektedir. Araştırmaya 

katılanların yaklaşık %65’inin “erkek” ve %35’inin “kadın”lardan oluştuğu ve %61,5’inin “bekar” olduğu 

belirlenmiştir. Yaşları itibariyle katılımcılar ele alındığında, en büyük oranın %51,6 ile “21-30” yaş aralığındaki 

katılımcılara ait olduğu, bunu, %25,3’lük bir oranla “31-40” yaş aralığı ve %17,6’lık bir oranla “41-50” yaş 
aralığındaki katılımcılar izlemektedir. Araştırmaya katılan Portakal Çiçeği Karnavalı katılımcıların eğitim durumları 

incelendiğinde, %58,2’sinin “lisans” mezunu olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %39,6’sının “öğrenci”, 

%15,4’ünün “memur” ve %14,3’ünün “serbest meslek” sahibi olduğu belirlenmiştir.  Katılımcıların %44’lük bir oranla 

“2000 Tl ve altı” bir gelire sahip olduğu,  %23,1’lik bir oranla “4001 TL ve üstü”  bir gelire sahip olduğu, %18,7’sinin 

“3001-4000 TL” arası bir gelire sahip olduğu ve %14,3’ünün “2001-3000 TL” arası bir gelire sahip olduğu 

belirlenmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  
 

 F %  F % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Bekar 
Evli 

Toplam  

 

Meslek 

Akademisyen 

Serbest Meslek 
Yönetici 

Öğrenci 

İşçi 

Memur 

Toplam 

 

32 

59 

91 

 

 

56 
35 

91 

 
 

3 

13 
9 

36 

9 

14 

91 

 

35,2 

64,8 

100 

 

 

61,5 
38,5 

100 

 

 

3,3 

14,3 
9,9 

39,6 

9,9 

15,4 

100 

Yaşınız 

21-30 

31-40 

41-50 
51-60 

Toplam 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 

Lise 
Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

Toplam 

 

Gelir Düzeyi 

2000 Tl ve altı 

2001-3000 

3001-4000 
4001 ve üstü 

Toplam 

 

47 

23 

16 
5 

91 

 

 

6 

22 
4 

53 

6 

91 

 

 

40 

13 

17 
21 

91 

 

51,6 

25,3 

17,6 
5,5 

100 

 

 

6,6 

24,2 
4,4 

58,2 

6,6 

100 

 

 

44,0 

14,3 

18,7 
23,1 

100 

 

Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların %6,6’sının çevre ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğu, 
%29,7’sinin çevre duyarlılığı konusunda eğitim aldığı ve %92,3’ünün doğa ile dost ürünlerin satın alımının çevrenin 

korunmasına yardımcı olduğunu düşündüğü bulgulanmıştır. Ayyıldız ve Genç (2015:521-524) tarafından yapılan 

çalışmada,  öğrencilerin %20,6’sının çevre ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üyeliği olduğu, %14,2’sinin üniversite 
eğitimi süresince çevre ile ilgili bir teorik ders aldığı belirlenmiştir. Bu bulgu, mevcut çalışmanın bulguları ile 

paralellik göstermektedir.  

Öte yandan, Adana’nın en önemli üç çevre sorununun ne olduğu sorusuna alınan yanıtlar inclendiğinde, 
katılımcılara göre, Adana’nın en önemli çevre sorununun “yapılaşmadaki bozukluklar (%67)” olduğu belirlenmiştir. 

Bunu %34,1’lik bir oranla “gürültü kirliliği ve mimari” ile %22’lik bir oranla “hava kirliliği” izlemektedir. 

Büyükahraz’ın (2012) benzer çalışmasında, katılımcılara göre Gaziantep’in en önemli çevre sorunlarının ilk üçünün 

sırayla “endüstriyel kirliliği”, “görüntü kirliliği ve mimari yapılaşmadaki bozukluklar” ve “toprak kirliliği” olduğu 

belirlenmiştir. Benzer bir diğer çalışmada ise, araştırmaya katılanların %69’unun hava, toprak ve su kirliliğinden 

etkilendikleri belirlenmiştir (Aracıoğlu ve Tatlıdil, 2009:445). Bu sonuçlar, mevcut çalışmanın bulgularına benzer 
sonuçlar taşımaktadır. 

 

3.1. Araştırma Sorusu 2: Katılımcılara göre yeşil ürün satın almanın önem düzeyi nedir?  
İkinci araştırma sorusu ile, karnavala katılanların yeşil ürün satın alırken önem verdikleri “yeşil ürün  satın 

alma” davranışının hangisinin olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların “yeşil 

satın alma” ile ilgili ifadeler ele alındığında, en yüksek ortalamayı  “çevreye zarar veren ürünleri satın almam  

(4,1758)” ifadesinin aldığı tespit edilmiştir. Bunu, “çevreye duyarlı olmayan firmaların ürünlerini satın almamaya özen 
gösteririm (4,0549)”, “ekolojik nedenlerden dolayı çevre dostu ürünler satın alırım (4,0440)”, “çevre dostu ürün satın 

almak için daha fazla para ödemeye razıyım (4,0110)” ve “genellikle seçme imkanım varsa, çevreye en az zarar veren 
ürünleri satın alırım (3,9890)” izlemektedir. Al-Salman (2016:89) tarafından yapılan çalışmada, “birbirine eşit olan iki 

ürün arasından seçim yapmam gerekirse, insanlara ve çevreye daha az zararlı olanı satın alırım (4,01)” maddesi, bu 

çalışma ile benzer sonuçlar göstermektedir.  

 

3.1. Araştırma Sorusu 3: Yeşil ürün satın alan katılımcıların yaşam tarzları nasıldır? 
Araştırmada cevap aranan üçüncü soru, yeşil ürün satın alan karnaval katılımcılarının yaşam tarzlarının 

nasıl olduğudur. Yapılan analizler sonucunda,  yeşil ürün satın alan karnaval katılımcılarının düzenli bir yaşam 
sürmeye gayret ettiği ve işi ve özel hayatı arasında bir denge kurmaya çalışan, hazır gıda tüketmek istemeyen evli ve 

çoğunluğunun lise mezunu katılımcılar olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, stres düzeyini azaltmak için çaba 

harcayan işçi, 2001-4001 ve üstü bir gelire sahip olan, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş ürünler tüketmeyi 
tercih eden, küresel ısınmaya olumsuz etki edecek davranışlarda bulunmamaya çalışan, sebze ve meyve ağırlıklı 

beslenen,  düzenli olarak sağlık kontrolleri yaptırmanın gerekli olduğunu düşünen, çevre ile ilgili bir sivil toplum 

kuruluşuna üyeliği olanlar ve çevre duyarlılığı konusunda eğitim alanlar olduğu bulgulanmıştır. Lorek (2015), 
tarafından yapılan çalışamada, katılımcıların %37’sinin “organik gıda” satın aldığı ve en önemli kriterin sağlık olduğu 

belirlenmiştir.  
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3.1. Araştırma Sorusu 4: Katılımcıların yeşil ürün satın almaya yönelik davranışları 

demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 
Katılımcıların cinsiyeti ve yeşil ürün satın alma davranışına  yönelik yapılan t testi sonucunda anlamlı 

farklılık olmadığı belirlenmiştir. Bu bulgu mevcut literatür ile tutarlı sonuçlar üretmiş olup, yapılan çeşitli 
araştırmalarda cinsiyet ile yeşil ürün satın alma davranışları arasında önemli bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir (Ay 

ve Ecevit, 2005:244; Al-salman, 2016:90-100). Bununla birlikte, literatürde kadınların, erkeklere oranla daha fazla 

yeşil ürün satın aldıkları (Çabuk, Nakiboğlu ve Keleş, 2008; Büyükahraz, 2012; ) bulgusu da mevcuttur.    
Medeni durum ile yeşil ürün satın alma davranışına  yönelik yapılan t testi sonucunda anlamlı farklılık 

bulunan tek madde “çevreye zarar veren ürünleri satın almam (,036)” olup, söz konusu maddeye “bekar” katılımcıların 

“evli” katılımcılara  oranla daha çok önem verdikleri bulgulanmıştır.   
Yeşil ürün satın alma davranışının yaşa ve mesleğe göre yapılan ANOVA analizinde hiçbir maddede 

anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Bu bulgu, Ay ve Ecevit’in (2005:244) çalışması ile paralellik göstermekle birlikte, 
genç yaştaki bireylerin çevresel konulara çok daha fazla duyarlı olduğu, ancak, yaş ile yeşil ürün satın alma davranışı  

arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı vurgulanmıştır. Öte yandan, Büyükahraz (2012) tarafından yapılan çalışmada, 

tüketicilerin  yaşı ve yeşil ürün satın alma davranışı arasında farklılık bulunmuştur. Buna göre, yaş arttıkça yeşil ürün 
satın alma davranışı da beraber artmaktadır. En çok yeşil ürün satın alanlar “50 yaş ve üzerindeki” yaş grubunda olan 

katılımcıların olduğu, en az yeşil ürün satın alanların ise, “25 yaş altı” gençler olduğu tespit edilmiştir.  

Yeşil ürün satın alma davranışı ile katılımcıların eğitim düzeyine göre yapılan ANOVA analizi sonucunda, 
“dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünleri satın almak için çaba harcarım (,046)” maddesinde  anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Bu sonuca göre, “lise” mezunu katılımcılar,  “ilköğretim”, “lisans” ve “lisansüstü” mezuniyet 

düzeylerine sahip katılımcılara oranla “yeşil satın almaya” daha fazla önem vermektedirler.  Öte yandan, katılımcıların 
gelir düzeyleri ile “yeşil satın alma” davranışlarına yönelik yapılan ANOVA analizi sonucunda   “dönüştürülmüş 

malzemelerden üretilen ürünleri satın almak için çaba harcarım (,030)” maddesinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Söz 

konusu faklılığın, “2001-3000 TL” arası gelir düzeyine sahip katılımcıların (4,2308), “yeşil satın alma” davranışını 
diğer gelir grubundaki katılımcılara oranla daha fazla önemsedikleri tespit edilmiştir. Moreo’nun (2008) yapmış olduğu 

benzer çalışmada, düşük gelir düzeyine sahip katılımcıların Yeşil Tutumlarının çalışmada elde edilen boyutlara yönelik 

olumlu görüşlere sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.  
Al-salman (2016:90-100) tarafından yapılan çalışmada, çevre dostu ürün satın alma davranışı ile 

demografik özelliklerden  cinsiyete ve medeni duruma göre yapılan t testi sonucunda anlamlı farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte, yaş değişken ile çevre dostu ürün satın alma davranışına yönelik yapılan ANOVA analizi 
sonucuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Öte yandan, aynı çalışmada, yapılan ANOVA analizi sonucunda, 

çevre dostu ürün satın alma davranışının gelir grupları değişkeninin incelenmesinde anlamlı farklılık bulunduğu ve bu 

farklılığın, “3001-5000 TL (4,07)” arası gelire sahip olan katılımcılar ile “1000 TL-altı (3,32)” gelire sahip olan 
katılımcılar arasında olduğu belirlenmiştir. Çevre dostu ürün satın alma davranışı ile eğitim  değişkenine uygulanan 

ANOVA analizi sonucunda “lise” ile “lisasüstü” mezunları arasında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu 

bulgular çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.  

3.1. Araştırma Sorusu 5: Katılımcıların karanavaldan memnuniyet ve davranışsal 

niyetleri demografik özelliklerine göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanların %91,2’sinin “genel olarak bu karnavaldan elde ettiği 

deneyimden memnun” olduğu, %89’unun  “genel olarak bu karnavala katılmaktan tatmin” olduğu, %92,3’ünün “bu 

karnavalda olmaktan mutluluk” duyduğunu, %91,2’sinin “gelecekte, bu karnavala tekrardan katılma niyetinde” 

olduğu, %92,3’ünün “karnavalı çevresindekilere tavsiye edeceği” ve %88’inin “karnaval hakkında çevresine olumlu 
sözler söyleyeceği” belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların karanavaldan memnuniyet ve davranışsal niyetleri 

ile  cinsiyet ve medeni durum için t testi ve yaşa, eğitim durumuna, gelire ve mesleğe göre yapılan ANOVA 

analizlerinde  hiçbir maddede anlamlı farklılıklar bulunmamıştır.  

4. Sonuç
Çevrenin korunması tüm toplumun ortak görevi olup, günümüzde tüketiciler arasındaki çevre bilincinin ve 

çevre dostu davranışların piyasa bölümlemesinde kullanılan temel kriterlerden biri haline geldiği fark edilmektedir. 

Tüketiciler arasında “yeşil” ürünlerin popülaritesi artmakta, bu da şirketlerin faaliyetlerini ve ürün portföylerini 

etkilemektedir (Lorek, 2015:116; Büyükahraz, 2012). İnsanların “yeşil” ürünleri satın almasını sağlayan ana faktörler 

arasında sağlık nedenleri (organik gıdalar geleneksel gıdalardan daha sağlıklı sayılır) ve bunları kullanmaları sayesinde 
elde edebilecekleri tasarruflar (enerji tasarrufu sağlayan ürünler, tüketici sonrası atık ayrışmasının faydaları) yer 

almaktadır  (Lorek, 2015:127). 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılanların %30’nun  çevre duyarlılığı konusunda eğitim 
aldığı, %6,6’sının çevre ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye olduğu ve büyük çoğunluğunun “yeşil ürün satın 

alma”nın  çevrenin korunmasına yardımcı olduğunu düşündüğü tespit edilmiştir. Öte yandan, Adana’nın en önemli 

çevre sorunlarının sırasıyla, “yapılaşmadaki bozukluklar”, “gürültü kirliliği ve mimari” ve “hava kirliliği” olduğu  
belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılanların çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu, yaşları itibariyle “21-30” yaş aralığındaki 

gençlerden oluştuğu, çoğunluğun “lisans” mezunu olduğu bulgulanmıştır.  Ayrıca, katılımcıların çoğunluğunun  
“bekâr” ve “öğrenci” olduğu ve orta gelir düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir.  

Karnavala katılanların yeşil ürün satın alırken çevreye zarar veren ürünleri satın almamaya özen 
gösterdikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte, çevreye duyarlı olmayan firmaların ürünlerini satın almamaya özen 

gösterdikleri, ekolojik nedenlerden dolayı çevre dostu ürünler satın aldıkları, çevre dostu ürün satın almak için daha 
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fazla para ödemeye razı oldukları ve çevreye en az zarar veren ürünleri satın almaya çalıştıkları tespit edilmiştir. Bu 

bulgu, Al-Salman (2016:89) tarafından yapılan çalışma ile paralellik göstermektedir.  

Öte yandan, yapılan t testi ve varyans analizleri sonucunda, cinsiyet, yaş ve meslek değişkenleri ile “yeşil 

satın alma” davranışı arasında anlamlı farklılıklar bulunmamıştır. Katılımcıların eğitim düzeyi ve gelir düzeyleri ile 

“yeşil satın alma” davranışı arasında yapılan varyans analizi sonucunda, “dönüştürülmüş malzemelerden üretilen 

ürünleri satın almak için çaba harcarım” maddesinde  anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, “lise” 
mezunu katılımcılar,  diğer mezuniyet düzeylerine sahip katılımcılara oranla “yeşil satın almaya” daha fazla önem 

vermektedirler.  Öte yandan, “2001-3000 TL” arası gelir düzeyine sahip karnaval katılımcılarının, “yeşil satın alma” 

davranışını diğer gelir grubundaki katılımcılara oranla daha fazla önemsedikleri saptanmıştır. Bu bulgu, Moreo’nun 
(2008) Yeşil Tutumlara yönelik çalışması ile tutarlılık göstermektedir.  

Karnaval katılımcıları yaşam tarzları açısından incelendiğinde, çevre ile ilgili bir sivil toplum kuruluşuna 

üyeliği olan, çevre duyarlılığı konusunda eğitim alan ve düzenli bir yaşam sürmeye gayret eden, işi ve özel hayatı 
arasında bir denge kurmaya çalışan, hazır gıda tüketmek istemeyen evli ve çoğunluğunun lise mezunu katılımcılar 

olduğu tespit edilmiştir.  
Yeşil ürünler tüketmeye yönelen tüketiciler, ekolojik ürünlerin satın alınması yönünde olumlu bir tutum 

sergileyerek, doğaya saygı değerlerini ifade ederler ve çevre korumaya yönelik faaliyetlerde yer almak isterler. Bu tür 

eylem değişikliği, tüketicilerin çevre bilincinin arttığının ve çevre kirliliğine bakış açısının değişmeye başladığının bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir.  Dünya genelinde artan çevreci eğilimler, işletmelerin çevreci uygulamalara uyum 

sağlamasını ve bu yönde çalışmaları hızlandırmaları gerektiğini göstermektedir.  

Bu çalışma Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na katılanlarla sınırlandırılarak yaplmış olup, kapsamı 
genişletilerek diğer turistik çekim merkezlerinde de gerçekleştirilebilir. Ayrıca, bu çalışmanın, belirli aralıklarla 

tekrarlanması ve ortaya çıkan sonuçlarla, mevcut araştırmanın sonuçlarının karşılaştırılması ile katılımcı profilindeki 

değişmeler ve gelişmeler izlenebilir.  
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Özet 
Bu araştırmanın öncelikli amacı otel işletmelerinde çalışanların sosyal ve ekonomik değişim algılarının işe 

adanmışlıklarına ve işten ayrılma niyetlerine etkisini belirlemektedir. Ayrıca bu araştırmada işten ayrılma niyetinin 

çalışanların işe adanmışlıkları üzerindeki etkisinin de tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan bir 
anket formu Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenlere kolayda örnekleme 

yöntemiyle Ocak-Mart 2018 döneminde uygulanmış ve 401 geçerli anket formu elde edilmiştir. Yararlanılan ölçeklerin 

geçerlilikleri keşfedici faktör analizi, güvenirlikleri ise Cronbach alfa değerlerine bağlı olarak belirlenmiştir. Önerilen 
hipotezleri test etmek için yapılan regresyon analizleri sonucunda sosyal değişimin işe adanmışlığı artırdığı, işten 

ayrılma niyetini azalttığı; ekonomik değişimin sadece işten ayrılma niyetini artırdığı; işten ayrılma niyetinin ise işe 

adanmışlığı azalttığı belirlenmiştir. Bu kapsamda otel yöneticilerinin işgörenlerin işe adanmışlık gibi istendik 

tutumlarını artırmak için algılanan sosyal değişimi; işten ayrılma niyeti gibi istenmedik duygu ve düşünceleri azaltmak 

için algılanan sosyal değişimi pozitif hale getirmeleri önerilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Sosyal değişim, ekonomik değişim, işe adanmışlık, işten ayrılma niyeti   

Impact of Social and Economic Change Exchanges on Hotel Employees' 

Job Dedication and Turnover Intention 
 

Abstract 
The primary aim of this research is to the effect of the perceptions of hotel employees’ social and economic exchange 

on their job dedication and turnover intention. It is also aimed to determine the effect of hotel employees’ turnover 
intention on their job dedication in this research. In this context, questionnaire form was applied in January-March 

2018 with convenience sampling method and 401 valid questionnaire forms were obtained. The validity of the scales 

was determined by exploratory factor analysis and their reliability was determined by Cronbach alpha values. It was 
found out in consequence of testing the hypotheses that social exchange increased job dedication and reduced turnover 

intention; economic exchange only increased turnover intention; turnover intention reduced job dedication. In this 
context, it can be suggested that hotel managers make positive changes in perceived social exchange in order to 

increase their willingness to work, such as job dedication. Another suggestion is to hotel managers make the perceived 

social change positive to reduce unwanted feelings and thoughts, such as turnover intention. 
 

Key words: Social exchange, economic exchange, job dedication, turnover intetion 

 

 

Giriş 
Emek-yoğun bir sektörde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde insan unsuru ön plana çıkmaktadır. Hizmet 

sunan işletmeler olan turizm işletmelerinde hizmeti alan ve hizmeti verenin insan olmasından dolayı iletişim ve 

etkileşim önemlidir. Turizm işletmelerinde çalışanların birbirleriyle ve yönetimle olan olumlu ilişkisi, iletişimi ve 
etkileşimi kuvvetlendirmektedir (Jeong ve Oh, 2017: 116). Bu durumu sosyal değişim kuramıyla açıklamak 

mümkündür. Sosyal değişim kuramı, bireyler arası güvene dayanan ve karşılıklı sosyo-duygusal değişimlerin meydana 

gelmesi sonucunda çalışanların olumlu çıktılar meydana getirebileceğini savunur (Emerson, 1981: 35). İşletmedeki 

sosyal değişim düzeyinin artmasıyla birlikte çalışanların işe adanmışlık düzeylerinin artacağı (Li, Sanders ve Frenkel, 

2012; Liao, Yang, Wang, Drown ve Shi, 2013) ve işten ayrılma niyetlerinin azalacağı (Shore, Bommer, Rao ve Seo, 

2009; Loi, Mao ve Ngo, 2009) belirtilebilir. Diğer bir değişim türü olan ekonomik değişimde ise sosyal değişimin 
aksine kısa vadede dönüş isteği, belirli vaadler ve ekonomik kaynaklar söz konusudur  (Jiwen Song, Tsui ve Law, 

2009: 57). Değişim içerisinde maddi kaynakların yer alması, sosyal değişimin aksine güven duygusu yerine belirli 

vaadlere dayanması ve kısa vadede geridönüş beklentisi, diğer farklı ekonomik getirisi olan beklentiler (ikramiye, terfi 
vb.) nedeniyle çalışanlar açısından olumsuz çıktılara neden olabilmektedir. Bu nedenle ekonomik değişim sosyal 

değişimin aksine çalışanların işe adanmışlıklarını azalttığı (Greene, 2012) ve işten ayrılma niyetlerini arttırdığı (Shore, 

Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao ve Ngo, 2009) belirtilebilir. 
Turizm işletmelerinde hizmet sunum sürecinin aksamaması için işgören devir hızının azaltılması 

gerekmektedir. Kalifiye işgörenlerin işletmede tutulması, işi bilen ve işletmeyi tanıyan işgörenlerle operasyonların 

yürütülmesi, müşteri memnuniyetin sürdürülmesi gibi sebepler çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltmanın 
önemine işaret etmektedir. Ayrıca, işten ayrılan çalışanın yerine yeni bir çalışan bulunması, oryantasyon süreci ve 
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eğitim masrafları, işletmede yapacağı iş hataları işletmeye birer maliyet olarak yansımaktadır (Yang, 2008: 433). İşten 

ayrılmaları azaltabilmek için çalışanların iş yaşamlarında mutlu olmaları önemlidir. Çalışanlara sosyal ilişkiler yanında 

işletme açısından önemli olduklarını hissettirmek, çalışanlara geribildirim vermek önemli hususlardır. Böylelikle 

çalışanlarının işlerine daha çok bağlanmaları ve adanmaları sağlanabilir. İşlerine adanan ve örgüte bağlanan çalışanlar, 

işlerine ve sorumluluklarına odaklanarak olumsuz düşüncelerini azaltabileceklerdir. Diğer bir ifadeyle, işe bağlanan 

çalışanın işten ayrılma niyeti azalacaktır (Van Scotter ve Motowidlo, 1996; Van Scotter, 2000). 
Bu çalışmada, Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel çalışanlarının işletmedeki sosyal ve ekonomik 

değişim algılarının işe adanmışlıkları ve işten ayrılma niyetlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Çalışmada öncelikli 

olarak değişkenlerle (sosyal değişim, ekonomik değişim, işe adanmışlık ve işten ayrılma niyeti) ilgili literatür 
taramasına yer verilmiştir. Devamında araştırma hipotezlerinin gerekçeleri ve araştırma yöntemi sunulmuştur. 

Toplanan verilerin analiz sonuçları detaylı olarak bulgular kısmında sunularak çalışma, sonuç ve öneriler bölümüyle 

tamamlanmıştır. 

 

1. Literatür ve hipotezler 

1.1.Sosyal ve Ekonomik Değişim 
Bireyler arası etkileşimi sosyal ve ekonomik değişim olarak ikiye ayırmak mümkündür. Sosyal değişim, 

karşılıklı güvene dayanan ve sosyo-duygusal (socia-emotinal) kaynakların değişimini içeren değişim türüdür (Jiwen 

Song, Tsui ve Law, 2009: 57). Sosyal değişimin temelinde kişiler arası güven, belirli konularda karşılıklı değişim ve 

bazı yükümlülükler söz konusudur (Emerson, 1981: 35). Sosyal değişimde, bireyler arası değişimin ne zaman 

gerçekleşeceği belirsiz olmasına karşın karşılıklı güvene dayanan ilişkilerle yapılan iyiliğin geridönüşü süre kısıdı 

olmadan beklenir (Blau, 1964). Ekonomik değişim ise, belirli vaadlere ve sözleşmelere dayanan ekonomik değişimleri 

içermektedir (JiwenSong, Tsui ve Law, 2009: 57). Diğer bir ifadeyle ekonomik değişimde, bireyler arası karşılıklı 
belirli işlemlere (transactions) ve ekonomik değişimlere de ihtiyaç duyulmaktadır (Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, 

2006: 839).  Sosyal değişimdeki ilişkisel sözleşmelerden farklı olarak ekonomik değişimde işlemsel sözleşmeler 

(transactional contracts) mevcuttur (Konovsky ve Pugh, 1994: 658). 
Turizm işletmelerinde hizmetin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesi için çalışanların birbirleriyle olan 

etkileşimi ve iletişimi önemlidir. Müşteri isteklerinin hızlı ve tam olarak yerine getirilebilmesi için birbirleriyle 

koordine çalışan işgörenlerin örgütte bulunması gerekmektedir. Bu, çalışanların sosyal değişimleriyle mümkün 
olabilmektedir (Gould-Williams ve Davies, 2005: 4). İşletmede, sosyal değişim yerine ekonomik değişimin ön planda 

olması hem çalışanlar hem de örgüt için olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Belirli sözleşmelere dayanan ve 

sadece ekonomik kaynakların değişimini kapsayan ekonomik değişim iletişim/etkileşim sorunu ve hizmette kalitenin 
düşmesi gibi problemler ortaya çıkarabilmektedir (Loi, Mao ve Ngo, 2009: 404). 

İlgili alanyazında yapılan çalışmalarda, sosyal değişimin örgütsel vatandaşlık davranışı (Konovsky ve Pugh, 

1994; Jiwen Song, Tsui ve Law, 2009), örgütsel bağlılık (Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006; Lavelle, Rupp ve 
Brockner, 2007; Shore, Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao ve Ngo, 2009), iş performansı (Jiwen Song, Tsui ve 

Law, 2009), algılanan örgütsel destek (Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006) ile pozitif yönlü ilişkisinin olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca, sosyal değişim işletme çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini de azaltmaktadır (Shore, 
Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao ve Ngo, 2009). Ekonomik değişim ise işletme çalışanları için örgütte 

istenmedik/olumsuz çıktılara sebep olabilmektedir. Ekonomik değişimin, örgütsel bağlılık (Shore, Tetrick, Lynch ve 
Barksdale, 2006; Loi, Mao ve Ngo, 2009; Shore, Bommer, Rao ve Seo, 2009), iş performansı (Jiwen Song, Tsui ve 

Law, 2009), örgütsel vatandaşlık davranışı (Jiwen Song, Tsui ve Law, 2009), algılanan örgütsel destek (Shore, Tetrick, 

Lynch ve Barksdale, 2006) ile negatif ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. Ayrıca ekonomik değişimin 
işletme çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini artırdığı da belirlenmiştir (Shore, Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao 

ve Ngo, 2009). 

 

1.2.İşe Adanmışlık 
İşe adanmışlık, bir işletme çalışanın sorumlu olduğu işleri yerine getirirken istekli bir şekilde ekstra 

performans ortaya koyma durumudur. İşe adanmışlık, bir çalışanın işlerini eksiksiz yerine getirmesi ve işleri dışında da 

ekstra performans ortaya koymasını ifade etmektedir (Harzer ve Ruch, 2014: 187).  İşe adanmışlık derecesi, işin 
çalışan bireye yüklemiş olduğu psikolojik kimlik ve işin imajıyla ilgili tutumla doğru orantılı olarak artış 

göstermektedir (Lodahl ve Kejner, 1965). İşe adanmışlık derecesi yüksek olan çalışanlar, işletme içerisindeki kurallara 

uymak, sorumluluklarını yerine getirmek için daha fazla çaba sarf etmektedirler (Van Scotter ve Motowidlo, 1996: 
526). Bunlara ek olarak işe adanmışlık, çalışanların iyi oluş düzeyini de arttırmaktadır (Lee, Choo ve Hyun, 2016: 3). 

Emek-yoğun bir sektörde faaliyet gösteren turizm işletmeleri açısından ele alındığında, işe adanmış çalışanlar müşteri 

memnuniyetini arttıracaktır (Karatepe ve Olugbade, 2009: 511). Turizm işletmelerinde çalışan bireylerin işe 
adanmışlık seviyelerinin yükselmesiyle iş bilgileri ve iş performanslarında artış meydana gelecektir (Van Scotter ve 

Motowidlo, 1996: 526). Ayrıca, işe adanmışlıkları artan çalışanların örgütsel bağlılıkları artacak (Molina, Gonzalez, 

Florencio ve Gonzalez, 2014), işten ayrılma niyetleri azalacaktır (Van Scotter, 2000). 

 

1.3.İşten Ayrılma Niyeti 
İşten ayrılma niyeti, bir çalışanda işletmeden ayrılma düşüncesinin oluşması ve çalışanın alternatif iş 

olanaklarını incelemesi durumu, işletme ile olan bağı koparmadaki son adımlardan biri olarak tanımlanabilir (Tett ve 
Meyer, 1993: 262). Mobley (1977) işten ayrılma niyetini, bazı psikolojik adımların (mevcut işin değerlendirilmesi, 

mevcut işten memnun olmama durumunun ortaya çıkışı, ayrılma düşüncesi, ayrılma maliyetlerinin değerlendirilmesi, 
ayrılma durumunda başvurulabilecek işletmelerin değerlendirilmesi, mevcut iş ile yeni bulunan işin kıyaslanması, 

kalma ya da ayrılma durumu) sonucunda bireylerin geri çekilmedeki karar süreci olarak belirtmiştir. İşten ayrılma 
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niyeti sonucunda, işletme çalışanının ayrılma kararı vermesiyle birlikte işletme açısından tecrübeli çalışan kaybının 

yanı sıra işten ayrılan kişinin yerini doldurmak için bir dizi maliyete katlanma zorunluluğu ortaya çıkarmaktadır (Yang, 

2008: 433).  

Turizm işletmeleri açısından düşünüldüğünde, emek-yoğun bir sektör için işten ayrılma niyetinin önemli bir 

konu olduğu belirtilebilir. İşten ayrılmaların fazla olduğu bu sektörde, müşterilere kaliteli hizmet sunmak, müşterilerle 

iyi etkin iletişim kurmak, müşterileri memnun etmek gibi kritik konularda sorun yaşanabilmektedir. Kalifiye personel 
bulma, yeni personele eğitim verilmesi, para ve zaman kaybı gibi durumlardan dolayı mevcut personeli elde tutma 

çabaları turizm işletmeleri açısından önem arz etmektedir (Choi, 2006: 322).  Bunlara ek olarak, işletmelerin 

operasyonel faaliyetlerinde bazı aksaklıklar ve stratejik rekabet avantajını kaybetme riskleri de ortaya çıkabilir (Tracey 
ve Hinkin, 2008: 14). Yapılan araştırmalara göre, işten ayrılma niyetini arttıran en önemli hususlar iş tatminsizliğinin 

meydana gelmesi ve örgüte bağlılığın azalmasıdır (Choi, 2006; Yang, 2008). 

 

1.4.Hipotezlerin Geliştirilmesi 
Sosyal değişim teorisi, bireylerarası basit değişimlere dayalı etkileşimlere göre tutum ve davranışların 

şekilleneceğini savunur (Blau, 1964).  Bu teori etkileşim ve iletişim içerisinde olan grupların tesadüfen meydana 
gelmediğini, karşılıklı değişimler sonucunda oluştuğunu ileri sürmektedir (Homans, 1961: 13). Sosyal değişimde saygı, 

arkadaşlık, önemseme gibi soyut sosyal maliyetler ve yararlar mevcuttur (Gefen ve Ridings, 2002: 50). Sosyal 

değişimin yüksek ve güçlü olduğu işletmelerde işgörenler, sorumluluklarını yerine getirme duygularıyla 
çalışmaktadırlar. Bu çalışanlar, çoğu zaman da kendi sorumluluklarının üzerinde/ötesinde örgüte daha fazla katkı 

sağlamaya çalışmaktadırlar (Shore, Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006: 845). Bu durumda sosyal değişimin 

çalışanların işe adanmışlıklarını üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Yapılan çalışmalarda da sosyal 
değişimin çalışanların işe adanmışlıkları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür (Li, Sanders ve Frenkel, 

2012; Liao, Yang, Wang, Drown ve Shi, 2013; Agarwal, 2014). Ayrıca, sosyal değişimin çalışanların işten ayrılma 

niyetlerini de azalttığı yapılan araştırmalarda bulgulanmıştır (Shore, Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao ve Ngo, 
2009). Sosyal değişim teorisi ve yapılan çalışma sonuçlarına bağlı olarak H1 ve H2 geliştirilmiştir: 

H1. Sosyal değişim, çalışanların işe adanmışlık düzeylerini artırıcı etkiye sahiptir. 

H2. Sosyal değişim, çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltıcı etkiye sahiptir. 
Ekonomik değişim teorisine göre işletme çalışanları uzun vadeli ve açık uçlu değişim beklentisinde değildir 

ve ekonomik anlaşmalar yaparak belirli değişimleri gerçekleştirmek istemektedirler. Kısa vadeli finansal 

yükümlülükler ve çalışanların ekonomik beklentileri, çalışanların davranışlarını biçimlendirmektedir (Shore, Tetrick, 
Lynch ve Barksdale, 2006: 839). İşletme çalışanları yaptıkları işlerden parasal ödül, promosyon gibi dışsal faydalar 

elde edeceklerine inanıyorlarsa örgüt için çalışmaya devam ederler (Bock ve Kim, 2002: 15). İşletme çalışanlarının 

ekonomik değişimlerinin süresinin artması, ekonomik değişimlerde oluşan azalma, ekonomik değişimlerin beklentileri 
karşılamaması gibi hususlar örgüt çalışanın performansını ve davranışını olumsuz olarak etkilemektedir (Shore, 

Tetrick, Lynch ve Barksdale, 2006: 846). Greene (2012), tarafından ekonomik değişim ile işletme çalışanlarının işe 

adanmışlıkları arasında negatif bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Buna ek olarak, ekonomik değişimin çalışanların işten 
ayrılma niyetlerini arttığı yapılan araştırmalarda bulgulanmıştır (Shore, Bommer, Rao ve Seo, 2009; Loi, Mao ve Ngo, 

2009). Ekonomik değişim teorisi ve ilgili çalışma sonuçları dikkate alınarak H3 ve H4 geliştirilmiştir: 

H3. Ekonomik değişim, çalışanların işe adanmışlık düzeylerini azaltıcı etkiye sahiptir. 
H4. Ekonomik değişim, çalışanların işten ayrılma niyetlerini artırıcı etkiye sahiptir. 

İşle bütünleşme teorisi (work engagement theory), işletme çalışanlarının pozitif enerjileriyle ne kadar çok 

çalışırlarsa, işten ayrılma niyetlerinin o kadar az olacağını belirtmektedir (Saks, 2006: 602). Diğer bir ifadeyle, bir 
işletmede psikolojik ve duygusal olarak meşgul olan çalışanlar, işten ayrılma niyetini tetikleyen stres ve yorgunluğu 

daha az yaşamaktadırlar (Kahn, 1990: 700). Bu teoriye göre, çalışanların işi çekici bulması ve işlerine adanmaları 

çalıştıkları işletmede kalmalarını sağlayacaktır. Böylelikle, işine adanan bireylerin işten ayrılma niyetleri azalacaktır 
(Saks, 2006: 602-603). İşten ayrılma niyetine sahip çalışanların işlerine daha az adanacaklarını da söylemek 

mümkündür. Yapılan çalışmalarda da işten ayrılma niyetinin işe adanmışlık üzerinde negatif yönlü bir etkiye sahip 

olduğu bulgulanmıştır (Van Scotter, 2000; Bhatnagar, 2012; Dane ve Brummel, 2013; Micheal, 2014; Meng ve Han, 
2014). İşle bütünleşme teorisi ve yapılan araştırmaların sonuçlarına bağlı olarak H5 önerilmiştir: 

H5. Çalışanların, işten ayrılma niyetleri işe adanmışlıklarını azaltmaktadır.  

 

2. Yöntem 
Veriler Antalya’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel çalışanlarından anket formu ile toplanmıştır. Ankette yer 

alan ölçeklerin, işten ayrılma niyeti ölçeği hariç, maddeleri İngilizce'den Türkçe'ye çevrilmiş ve akademik uzman 
yardımıyla anketin kalitesinin sağlanması için ölçek maddeleri tekrardan İngilizce'ye çevrilmiştir (Brislin, 1970). 

Toplamda 500 anket formu, 5 yıldızlı 4 otele dağıtılmıştır. Çalışanlardan sosyal değişim, ekonomik değişim, iş 

adanmışlık ve işten ayrılma niyeti algılarıyla ilgili soruları yanıtlamaları istenmiştir. Dağıtılan 500 anketten 416 
tanesinin geridönüşü olmuştur. Bu anket formlarından 401'inin kullanılabilir olduğu belirlenmiştir. Buna göre anket 

geridönüş oranının % 83 olduğu söylenebilir. 

Bu çalışmada standart ölçekler kullanılmış ve 5'li Likert ölçeğinde bir formda ölçülmüştür (1 = Kesinlikle 
Katılmıyorum 5 = Kesinlikle Katılıyorum). Çalışanların sosyal ve ekonomik değişime ilişkin görüşleri Shore, Tetrick, 

Lynch ve Barksdale (2006) tarafından geliştirilmiş olan 16 maddelik ölçek kullanılarak belirlenmiştir. Sosyal değişim 

ölçeğinin güvenilirliği 0,96, ekonomik değişim ölçeğinin ise 0,91'dir. Çalışanların kendi işe adanmışlıklarına ilişkin 
görüşleri Lee, Choo ve Hyun (2016) tarafından kullanılan 7 maddelik ölçek kullanılarak belirlenmiştir. Bu ölçeğin 

güvenilirliği 0,90’dır. Son olarak, çalışanların işten ayrılma niyetleri Akgündüz ve Akdağ (2014) tarafından kullanılan 

4 maddelik ölçek ile belirlenmiştir. Bu ölçeğin güvenilirliği ise 0.97’dir. 
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3. Bulgular 
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının %65’i (260 kişi) erkek ve %52’si (194 kişi) üniversite mezunudur. 

Katılımcıların %61’i (219 kişi) sezonluk iş statüsünde olup %51’i (178 kişi) 18-24 yaş aralığındadır. Bunlara ek olarak, 

otel çalışanlarının %93’ünün (263 kişi) 1-5 yıl arasında aynı işletmede çalıştığı ve %55’inin (104 kişi) 1-5 yıl arasında 

iş deneyimine sahip olduğu belirtilebilir. Tablo 1’de katılımcıların özellikleri detaylı olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 
Cinsiyet n % Yaş N % 

Kadın 141 35 18 -24 yaş 178 51 

Erkek 260 65 25-34 yaş 150 43 

Eğitim   35 yaş ve üzeri 21 6 

İlkokul 4 1 İşletmedeki Deneyim   

Ortaokul 3 1 1-5 yıl 263 93 

Lise 170 46 6-10 yıl 21 7 

Üniversite 194 52 İş Tecrübesi   

İş Statüsü   1-5 yıl 104 55 

Sezonluk 219 61 6 yıl ve üzeri 84 45 

Tüm Yıl 141 39    

 
Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeklerin geçerliliklerini belirlemek amacıyla keşfedici faktör 

analizileri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde faktör sayısının tespitinde özdeğerin 1’den büyük olmasına, ilgili faktör ile 

en az 0,50 düzeyinde yüke sahip olmasına (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010),  binişiklik durumunda iki faktör 
arasında yük farkının en az 0,10 olmasına (Büyüköztürk, 2002) ve Varimax dönüşümü uygulanmasına karar 

verilmiştir. 

Tablo 2’de Sosyal-Ekonomik Değişim Ölçeğine ait keşfedici faktör analizi sonuçları özetlenmiştir. Sosyal-
Ekonomik Değişim Ölçeğinin KMO değeri 0,950 olarak bulgulanmıştır. Buna ek olarak, Bartlett Küresellik testi 

sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (x²=6662,146; p<0,001). Belirtilen testlerin sonuçları göz önüne alındığında 

Sosyal-Ekonomik Değişim Ölçeğine faktör analizi yapılmasının uygun olacağı görülmüştür.Yapılan faktör analizi 
sonucunda, ölçekten yer alan iki madde analizlerden çıkarılmıştır. Geriye kalan 14 madde iki faktör altında toplanmış 

ve varyansın yaklaşık olarak %78’ini açıklamıştır. 

 

Tablo 2. Sosyal-Ekonomik Değişim Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi  
 Faktör 

yükü 

Ortalama Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Güvenirlik  

Sosyal Değişim  3,633 6,614 47,241 ,974  
İşteki başarım, uzun vadede bu oteldeki 

konumumun belirlenmesinde etkili olacaktır. 

,907      

Otel ile olan ilişkimde özveride bulunduğum ve 
elde ettiğim birçok şey vardır. 

,905      

Bugün çok çalışmış olmamı umursamıyorum. 

Eninde sonunda otel tarafından 
ödüllendirileceğimi biliyorum. 

,903      

Çalıştığım otelin benimle ilgilendiğini bildiğim 

için otelin çıkarlarını korumaya çalışırım. 

,891      

Çalıştığım otel ile ilişkim karşılıklı güvene 

dayanır.  

,891      

Genellikle hak ettiğimi otelden almadığımı bilsem 
bile, çabalarımın gelecekte ödüllendirileceğini 

bilirim. 

,882      

Çabalarımın hiçbir zaman ödüllendirilmeyeceğini 
biliyorum. 

,874      

Çalıştığım otel bana önemli bir yatırım yapıyor. ,684      

Ekonomik Değişim  3,176 4,307 30,762 ,891  
Aldığım ücret ve diğer kazanımlara gösterdiğim 

çaba eşit düzeydedir. 

,837      

Çalışma durumumu en doğru şöyle 
tanımlayabilirim: Bir günlük adil bir ödeme için, 

ücretin karşılığı kadar çalışıyorum. 

,833      

Maaşım ödendiği için, otelin gerektirdiği işleri 
yapıyorum. 

,791      

Aldığım ücrete ve diğer kazanımlara eşit düzeyde 

çalışıyorum. 

,777      
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İşletme ile olan ilişkim kesinlikle ekonomik bir 

boyuttadır: Çalışıyorum ve bunun karşılığında 

ödeme yapıyorlar.  

,725      

Otele ne kadar katkıda bulunduğumu ve ne kadar 

kazanım (maaş ve ekstra ücret gibi) elde ettiğimi 

dikkatli bir şekilde izlerim. 

,673      

KMO=,950 Barlett’sTesf of Sphericity=6662,146 Sig.=<0,001  

Toplam Açıklanan Varyans=0,78003 Güvenirlik=,749 F=49,692 Genel Ortalama=3,457 Genel sapma=6,30421 

 
Tablo 3’de İşe Adanmışlık Ölçeğine uygulanan keşfedici faktör analizi sonuçları özetlenmiştir. İşe 

Adanmışlık Ölçeğinin KMO değerinin 0,825 ve Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür 
(x²=2592,359; p<0,001). Belirtilen değerler gözönüne alındığında ölçeğe açıklayıcı faktör analizi yapılmasının uygun 

olacağı belirlenmiştir. Analiz sonucunda 7 maddenin orijinalinde olduğu gibi tek faktör altında toplandığı 

belirlenmiştir. 

 

Tablo 3. İşe Adanmışlık Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 
 Faktör 

yükü 

Ortalama Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Güvenirlik 

İşe Adanmışlık  4,107 4,596 65,651 ,890 

Zor görevleri severim. ,850     

Görevimi tamamlamak için zorluklarla 

baş etmeye çalışırım. 

,849     

İşlerimi tamamlamak için fazladan 

mesai yaparım. 

,814     

Gerekenden fazla çalışırım. ,804     

Zor görevlerin hevesle üstesinden 

gelirim. 

,803     

İşimde önemli ayrıntılara dikkat 

ederim. 

,802     

Disiplinliyimdir, kendimi kontrol 

ederim.  

,747     

KMO=,825 Barlett’sTesf of Sphericity=2592,359 Sig.=<0,001 Toplam Açıklanan Varyans=0,65671 

Güvenirlik=,890 F=160,774 

 
İşten Ayrılma Niyeti Ölçeğine uygulanan keşfedici faktör analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. İşten 

Ayrılma Niyeti Ölçeğinin KMO değerinin 0,880 ve Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür 

(x²=2273,714; p<0,001). Belirtilen değerler göz önüne alındığında ölçeğe faktör analizi yapılmasının uygun olacağı 
belirlenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin orijinalinde olduğu gibi 4 maddeden ve tek faktörden oluştuğu 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 4. İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 
 Faktör 

yükü 

Ortalama Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Güvenirlik 

İşten ayrılma niyeti  2,256 3,709 ,92725 ,974 

Bazen yaptığım işi bırakmak zorunda olduğumu 
düşünüyorum. 

,965     

Başka bir otelde çalışmak için bu otelden 

ayrılmayı düşünüyorum. 

,964     

Muhtemelen önümüzdeki yıl yeni bir iş 

arayacağım. 

,963     

Çalışma koşullarım kötüleşirse, bu otelden 
ayrılmayı düşünüyorum. 

,960     

KMO=,880 Barlett’sTesf of Sphericity=2273,714 Sig.=<0,001Toplam Açıklanan Varyans=0,92725 Güvenirlik=,974 

F=2,723 

 
Tablo 5’de değişkenlere ait ortalama, standart sapma, Cronbach’s Alpha ve ilişki değerleri verilmiştir. 

Sosyal değişim değişkeninin ekonomik değişim (r=-0,640; p˂0,001) ve işten ayrılma niyeti (r=-0,863; p˂0,001) 

değişkenleriyle arasında anlamlı ve negatif ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sosyal değişim değişkeninin işe 
adanmışlık ile anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğu da diğer bir bulgudur (r=0,847; p˂0,001). Ekonomik değişim 

değişkeninin işe adanmışlık değişkeniyle arasında anlamlı ve negatif bir ilişki (r=-0,530; p˂0,001) ve işten ayrılma 

niyeti (r=0,709; p˂0,001) değişkeniyle arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Son olarak, işe adanmışlık 
değişeniyle işten ayrılma niyeti değişkeni arasında anlamlı ve negatif bir ilişkinin olduğu görülmüştür (r=-0,771; 

p˂0,001).  
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Tablo 5. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Hata, Güvenilirlik ve Korelasyon Analizi Sonuçları 

  Ortalama St. Hata 1 2 3 4 

1 İşten Ayrılma 

Niyeti 

2,256 1,06 (,974)a    

2 Sosyal Değişim 3,633 ,97 -,863** (,974)a   

3 Ekonomik Değişim 3,176 ,57 ,709** -,640** (,891)a  

4 İşe Adanmışlık 4,107 ,63 -,771** ,847** -,530** (,890)a 

** p<0.01 (2-yönlü). a Değişkene ilişkin cronbach’ alfa değeridir. 

 
Sosyal ve ekonomik değişim değişkenlerinin işe adanmışlık değişkeni üzerindeki etkisini belirlemek için 

çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucuna göre sosyal değişimin işe adanmışlık üzerinde anlamlı ve 
pozitif etkisinin olduğu bulgulanmıştır (β=,556; p<0,01). Ekonomik değişmin ise işe adanmışlık üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür (β=,019; p>0.05). Analiz otel çalışanlarının işe adanmışlığının yaklaşık %72’si sosyal 

ve ekonomik değişim değişkenleriyle açıklandığını göstermektedir. Bulgular H1 hipotezini desteklenmesine rağmen 
H3 hipotezini reddetmektedir. 

 
Tablo 6. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. VIF CI β Std. Hata β t 

(Sabit) 2,063 0,161  12,844 ,000  1,000 

Sosyal Değişim ,556 0,022 0,861 24,839 ,000 1,694 5,535 

Ekonomik Değişim ,019 0,031 0,021 0,610 ,542 1,694 20,308 

R=,847 R²=,718 ∆R²=,716 F=506,341 Sig.=,000 D-W=2,240; Bağımlı Değişken: İşe Adanmışlık 

 
Sosyal ve ekonomik değişim değişkenlerinin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemek için 

gerçekleştirilen çoklu regresyon analizi sonuçları Tablo 7’de özetlenmiştir. Analizi sonucunda, sosyal değişmin işten 

ayrılma niyeti üzerinde anlamlı ve negatif etkisinin olduğu (β=-,403; p<0,001) ve ekonomik değişimin işten ayrılma 

niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisinin olduğu (β=,605; p<0,01) belirlenmiştir. Analiz otel çalışanlarının işten 
ayrılma niyetlerinin yaklaşık %82’sinin sosyal ve ekonomik değişim tarafından açıklandığını göstermektedir. Analiz 

sonuçlarına bağlı olarak H2 ve H4 kabul edilmiştir. 

 
Tablo 7. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 

Standardize 

Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. VIF CI β Std. Hata β t 

(Sabit) 2,204 ,218  10,119 ,000  1,000 

Sosyal Değişim -,403 ,035 -,405 -11,404 ,000 2,770 3,923 

Ekonomik Değişim ,605 ,039 ,547 15,395 ,000 2,770 20,143 

R=,905 R²=,818 ∆R²=,818 F=897,279 Sig.=,000 D-W=1,971; Bağımlı Değişken: İşten Ayrılma Niyeti 

 
Otel çalışanlarının işten ayrılma niyetlerinin işe adanmışlıkları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen basit regresyon analizi Tablo 8’de özetlenmiştir. Analiz sonuçları işten ayrılma niyetinin çalışanların 
işe adanmışlıklarını azalttığını (β=-,692; p<0,01) göstermekte ve işe adanmışlığın yaklaşık %60’ının işten ayrılma 

niyeti tarafından açıklandığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına bağlı olarak H5 kabul edilmiştir. 

 
Tablo 8. Değişkenlere Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken 

Standardize 

Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. VIF CI β Std. Hata β t 

(Sabit) 5,372 ,072  75,114 ,000  1,000 

İşten Ayrılma Niyeti -,692 ,029 -,771 -24,217 ,000 1,000 4,506 

R=,771 R²=,595 ∆R²=,594 F=586,478 Sig.=,000 D-W=2,006; Bağımlı Değişken: İşe Adanmışlık 
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Sonuç 
Sosyal Değişim Teorisi ve İşle Bütünleşme Teorisine dayandırılan bu araştırmada otel çalışanlarının sosyal 

ve ekonomik değişim algılarının işten ayrılma niyetleri ve işe adanmışlıkları üzerindeki etkisi; işten ayrılma 
niyetlerinin işe adanmışlıkları üzerindeki etkisi ampirik olarak test edilmiştir. Araştırma sonuçları sosyal değişimin otel 

çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini azalttığı hipotezini desteklemektedir. Bu bulgu çalışanların çalışma arkadaşları 

ve yöneticileri ile adil bir değişim içerisinde olduğunu algılamaları halinde işten ayrılma niyetlerinin azaldığını 
belirleyen Biron ve Boon (2013) ve Osman vd. (2016) tarafından yapılan araştırma bulgularıyla örtüşmektedir. Ayrıca 

bu çalışmada sosyal değişimin çalışanların işe adanmışlıklarını artırdığı da belirlenmiştir. Bu bulgu da çalışanların 

sosyal değişime bağlı olarak çalışanların örgütleri tarafından desteklendiklerini algılamaları durumunda işe 
adanmışlıklarının arttığını belirleyen Muse ve Stamper (2007) ve Muldoon (2017) tarafından yapılan araştırma 

bulguları ile örtüşmektedir.  

Sosyal değişimin işten ayrılma niyeti ve işe adanmışlık üzerindeki etkisine ilişkin bulgular çalışanların ilişki 
içerisinde olduğu çalışma arkadaşları ve yöneticileri tarafından desteklendiklerini, çabalarının karşılığını aldıklarını 

düşünmeleri durumunda gönüllü işten ayrılma niyetlerinin azalacağını ve işlerine daha fazla yoğunlaşarak işe 

adanacaklarını göstermektedir. Otel yöneticileri çalışanların ilişkili olduğu insanlara karşı davranışlarını dikkate alan 
bir değerlendirme sistemi geliştirerek ve açık iletişim ile çalışanlara ilişkin değerlendirmelerini çalışanlarla paylaşarak, 

çalışanlara gelişimi için fırsat vererek ve çalışanlarla ilgilenerek çalışanların işletme ile adil bir değişim içerisinde 

olduklarını düşünmelerini sağlayabilirler. Böylelikle çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azalması ve işe 

adanmışlıklarının artırılması mümkün olabilecektir. 

Yapılan bu araştırma ekonomik değişimin otel çalışanlarının işten ayrılma niyetlerini arttırdığını 

göstermektedir. Çalışanların örgüt ile ilişkilerinde ekonomik değişimi esas almaları halinde örgütten gönüllü olarak 
ayrılma isteklerinin artacağına ilişkin bulgu, Shore vd. (2009) tarafından yapılan araştırma bulguları ile örtüşmektedir. 

Ekonomik değişimin işten ayrılma niyetini artırdığı yönündeki bu bulgu otel çalışanları için ekonomik kazanımların 

işletmede gönüllü olarak çalışmak için yeterli olmadığını göstermektedir. Çalışanların işletme ile kurdukları ekonomik 
temelli ilişkilerin sonradan dahil olacağı işletmelerde de kurulabilmesi çalışanların işten gönüllü olarak ayrılma 

isteklerinin artmasına neden olabilmektedir. Bu etki Hezberg’in Çift Faktör Teorisine dayandırıldığında kurulan 

ekonomik ilişkinin işin doğasında var olan bir sağlık etmeni olarak değerlendirilmesi gerektiği, çalışanların işte kalma 
niyetlerini artırmak için ilişki temelli sosyal değişimin oluşturulması gerektiği söylenebilir. Bu nedenle otel 

yöneticilerinin ekonomik değişimin gerekli olduğu fakat çalışanların işten ayrılmalarını engellemek için yeterli 

olmadığını göz önünde bulundurarak ekonomik değişimi sosyal değişim ile desteklemeleri gerekmektedir. 
Bu araştırmada, beklenildiği gibi, gönüllü olarak işten ayrılma niyetlerinin otel çalışanlarının işe 

adanmışlığını azalttığı belirlenmiştir. Bu bulgu işten ayrılma niyetinin çalışanların işe adanmışlığını azalttığını 

belirleyen Dane ve Brummel (2013), Micheal (2014) ve Meng ve Han (2014) tarafından yapılan araştırma bulguları ile 
de örtüşmektedir. Bu bulguyu işten ayrılma niyetinde olan çalışanların işe yönelik katkılarının azaldığı şeklinde 

yorumlamak mümkündür. Olumsuz bir duygu ve düşünce olarak ortaya çıkan işten ayrılma niyetinin işe adanmışlık 

gibi çalışanların olumlu tutum ve davranışlarında azalmaya neden olduğu için otelcilik sektöründe yöneticilerin, 
çalışanların işten ayrılma niyetinin oluşmasında etkili olan faktörleri (öncülleri) belirlemeye yönelik çaba sarf etmeleri 

gerektiği söylenebilir. Bunun için yöneticilerin çalışanlarla iletişim halinde olmaları ve çalışanları gözlemlemeleri, 
çalışanların davranışlarında ve performanslarındaki değişmeleri değerlendirmeleri yararlı olacaktır.  

Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde sosyal değişimin otel çalışanlarının örgütte gönüllü 

olarak çalışmaya devam etmeleri ve işe adanmaları için ekonomik değişimden daha etkili olduğu görülmektedir. Bu 
nedenle ekonomik değişimin sosyal değişim gibi motive edici ve örgüte bağlayıcı bir unsur olmaktan uzaklaştığını 

söylemek mümkündür. Bu durumun ortaya çıkmasında çalışanların değişen özellikleri, kariyer beklentileri ve çevre 

şartlarının etkili olduğu düşünülmektedir. 
Sınırlılıklar ve Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler 

Bu araştırmanın çeşitli sınırlılıkları vardır. En önemli sınırlılık araştırmanın düşük sezonda yapılması 

nedeniyle sadece Antalya’da bulunan sınırlı sayıdaki otel işletmelerinden veri toplanmış olmasıdır. Bu nedenle sonuç 
ve önerileri tüm otel çalışanlarına genellemek mümkün olmamıştır. Ayrıca araştırmada sadece işgörenlerden veri 

toplanması tek yönlü değerlendirmeye neden olmuştur. Yapılacak araştırmalarda hem işgörenlerden hem de 

yöneticilerinden veri toplanması daha sağlıklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. Ayrıca yapılacak araştırmalarda 

departmanlara göre tabakalı örnekleme yapılarak departmanlar arasında karşılaştırma yapılabilir; sosyal ve ekonomik 

değişimin çalışanların işe gömülmüşlüğüne etkisi belirlenebilir. 
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Festival Anahtar Başarı Faktörlerinin Y Kuşağına Mensup Bireylerin 

Deneyim Algılarına Etkisi: Portakal Çiçeği Festivali’nde Bir Uygulama 
 

Ali DALGIÇa*, Kemal BİRDİRa 
a Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye 

 

Özet 
Festivaller, belirli bir sürede, belirli bir programda, katılımcılara farklı deneyimler yaşatmak için yapılan etkinliklerdir. 

Festivallerin sürekli hale gelebilmesi için katılımcıların deneyimlerini arttıracak faktörlerin süreç öncesinde etkin bir 
şekilde bir araya getirilmesi gerekmektedir. İlgili alanyazında bu faktörler, anahtar başarı faktörleri olarak 

belirtilmektedir. Program, çalışanlar ve gönüllüler, festival alanı ve erişebilirlik, tesisler, güvenlik, uygunluk, hediyelik 

eşya gibi festival anahtar başarı faktörleri katılımcıların duygusal ve bilişsel deneyimleri üzerinde etkiye sahiptir. 
Hangi anahtar başarı faktörlerinin deneyime etki ettiğini bilmek uygulayıcılar açısından son derece önemlidir. Bu 

bağlamda, bu araştırmada Portakal Çiçeği Festivali’ne katılım gösteren Y kuşağına mensup kişilerin algıladıkları 

anahtar başarı faktörlerinin deneyim algılarına etkisi araştırılmıştır. Veriler, 3-9 Nisan 2017 yılında Adana’da 
düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali’nde toplanmıştır. Veri toplamada kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş ve yüz 

yüze temas tekniği kullanılmıştır. Veriler toplama süreci sonunda 451 geçerli anket formu elde edilmiştir. Verilerin 

analizi sonucunda, bilgi (β=,168; p<0,001), çalışanlar ve gönüllüler (β=,139; p<0,01), festival alanı ve erişebilirlik 
(β=,167; p<0,001), tesisler ve planlama (β=,097; p<0,05), program (β=,091; p<0,05) ve güvenlik (β=,123; p<0,01) 

boyutlarının katılımcıların duygusal deneyimleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. 

Ayrıca, bilgi (β=,170; p<0,01), tesisler ve planlama (β=,156; p<0,01), program (β=,107; p<0,05), güvenlik (β=,106; 
p<0,05), uygunluk (β=,098; p<0,05) ve fiyat (β=,122; p<0,01) boyutlarının katılımcıların bilişsel deneyimleri üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu diğer bir bulgudur. Bulgular ışığında, Portakal Çiçeği Festivali ve benzer 

ölçekli festival katılımcılarının hem duygusal hem de bilişsel deneyim yaşayabilmeleri için uygulayıcılarının 
bilgilendirme, güvenlik, festival programı, tesisler ve planlama unsurlarına dikkat etmeleri önerilebilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Festival anahtar başarı faktörleri, Festival deneyim algısı, Portakal Çiçeği Festivali 

 

The Impact of Festival Key Success Factors on Perception of Experiences 

of Individuals Belonging to the Y Generation: An Application in the 

Orange Blossom Festival 
 

Abstract 
Festivals are activities designed to give different experiences to a participant in a certain time, in a certain program. In 
order for festivals to become sustainable, the factors that will enhance the participants' experiences need to be brought 

together effectively before the process.These factors are specified as key success factors in the relevant literature. 

Festival key factors such as program, employees and volunteers, festival area and accessibility, facilities, security, 
convenience and souvenirs have important effects on participants’ emotional and cognitive experiences. Knowing 

which key success factors affect the experience is extremely important from the point of operators. In this sense, effect 

of key success factors perceived by Y generation participators joining Orange Blossom Festival on experience 
perceptions was researched in this study. Data were gathered in Orange Blossom Festival organized in Adana between 

3-9 April 2017. Convenience sampling method was chosen and face to face contact technique was used in data 

collection. 451 valid questionnaire forms were obtained at the end of data collection process. It was found out in the 
consequence of data analysis that information (β=,168; p<0,001), employees and volunteers (β=,139; p<0,01), festival 

area and accessibility (β=,167; p<0,001), facilities and planning (β=,097; p<0,05), program (β=,091; p<0,05) and 

security (β=,123; p<0,01) dimensions have significant and positive effect on participants’ emotional experiences. 
Moreover, information (β=,170; p<0,01), facilities and planning (β=,156; p<0,01), program (β=,107; p<0,05), security 

(β=,106; p<0,05), convenience (β=,098; p<0,05) and price (β=,122; p<0,01) have significant and positive effect on 
participants’ cognitive experiences is another finding. It may be advisable for practitioners to pay attention to 

information, safety, festival programs, facilities and planning elements so that participants in the Orange Blossom 

Festival and similar sized festivals can experience both emotional and cognitive experiences. 
 

Key Words: Festival key success factors, perception of festival experience, Orange Blossom Festival 
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Giriş 
Festivaller, yerel halk, düzenlenen bölge ve katılımcılar açısından bir çok olumlu etkiyi beraberinde getiren 

önemli olaylardır. Festivallerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle birlikte yerel halkın gelirinde artış, bölgedeki 

ürün ve hizmetlere talebin artması, turizm faaliyetlerinin çoğalması ve turizm sezonunu uzaması, yeni alt yapı ve 

tesislerin inşaası, eğlence ve sosyalleşme fırsatlarının artması, kültürlerarası etkileşim fırsatı, yerel halkta heyecan ve 

gurur duygularının açığa çıkması gibi birçok olumlu etki yaşanacaktır (Fredline, Jago ve Deery, 2003: 27).Festivallerin 
başarıya ulaşması etkinlik öncesi ve etkinlik sırasındaki süreçlerin başarı bir şekilde yerine getirilmesine bağlıdır. Bu 

durumu en iyi şekilde açıklayan “sistemler teorisi”, belirli girdilerle (maddi kaynaklar, insan kaynakları, tesisler, araç 

ve teçhizatlar vb.) ve belirli çevresel faktörlerle (toplum, organizatörler, belirsizlikler, bağlantılar (networks) vb.) farklı 
sonuçların alınabileceği ortaya koymaktadır (Getz ve Frisby, 1988: 24). 

Festivallerin başarıya ulaşması için bazı anahtar başarı faktörlerinin bir arada olması gerekmektedir. 

Anahtar başarı faktörlerinden, çalışanlar ve gönüllüler, yiyecek, bilgi, uygunluk, hediyelik eşya, program, festival alanı 
ve tesisler, erişebilrilik, güvenlik gibi faktörlerin ön plana çıktığı söylenebilir (Lee, Lee, Lee ve Babin, 2008; Yoon, 

Lee ve Lee, 2010; Saayman, Kruger ve Erasmus, 2012; Anil, 2012; Wu ve Ai, 2016; Lee ve Chang, 2017). Belirtilen 

faktörlerin katılımcıların algı ve davranışları üzerinde etkiye sahip olduğu belirtilebilir. Belirtilen faktörler, 
katılımcıların imaj (Wong, Wu ve Cheng, 2015; Wu ve Ai, 2016) ve deneyim algılarını (Cole ve Illum, 2006; Mason 

ve Paggiaro, 2012; Lee ve Chang, 2017) etkiledeği gibi festival sadakatlerini de etkileyebilmektedir (Cole ve Illum, 

2006; Lee, Lee, Lee ve Babin, 2008; Yoon, Lee ve Lee, 2010; Mason ve Paggiaro, 2012). 
Bu çalışmada,festival anahtar başarı faktörlerinin Y kuşağına mensup bireylerin deneyim algılarına etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma alanı olarak ise, Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali seçilmiştir. Çalışmada 

öncelikli olarak, literatür taraması bölümü (anahtar başarı faktörleri ve deyimle ilgili bilgiler verilmiş, değişkenlerle 
ilgili çalışmalar incelenmiştir) verilmiştir. Daha sonra, hipotezlerin geliştirilmesi ve yöntem bölümleriyle çalışmaya 

devam edilmiştir. Oluşturulan hipotezlerin testi bulgular bölümünde detaylı olarak sunulmuştur. Son olarak çalışma, 

sonuç ve öneriler bölümüyle tamamlanmıştır. 

 

Literatür Taraması 
Düzenlenen etkinliklerin başarıya ulaşabilmesi için birden fazla faktörün bir araya getirilmesi 

gerekmektedir. Düzenlenecek olan etkinliğin çeşiti ve temasına uygun bir etkinlik alanın bulunması, etkinlik alanının 

katılımcılar açısından erişebilir olması, etkinlik alanı çevresinde katılımcıların ihityaçlarını karşılayabilecek tesislerin 

bulunması (konaklama, yeme-içme vb.), yapılan programın kaliteli ve yönetilebilir olması, etkinlik öncesi ve sırasında 
uygun çalışanların ve gönüllülerin olması, dinlenme alanlarını yeterli olması, araç park alanlarının bulunması, yeterli 

güvenlik önemlerinin olması, etkinlik öncesi ve sırasında yeterli bilgilendirmeni yapılması (sosyal medyadan 

bilgilendirme, yönlendirme işaretlerinin olması vb.), hediyelik eşya ve yiyecek-içecek satılan yerlerin bulunması gibi 
birçok faktör etkinliğin başarıya ulaşabilmesi için anahtar başarı faktörüdür (Bitner, 1992;Saleh ve Ryan, 1993; Getz, 

1997; Lade ve Jackson, 2004; Cole ve Illum, 2006; Taylor ve Shanka, 2008; Lee, Lee, Lee ve Babin, 2008;Özdemir ve 

Çulha, 2009;  McDowall, 2011; Anil, 2012; Wu, Wong ve Cheng, 2014; Kim, 2015). Bu faktörlerin bir araya 
getirilmesiyle etkinlik katılımcıları, yerel halk ve etkinliğin düzenlendiği bölge olumlu çıktılara sahip olmaktadır. 

Etkinlik katılımcıların algılarını ve davranışlarını değiştirme konusunda anahtar başarı faktörleri önem arz etmektedir. 

Başarılı olarak gerçekletirilen etkinlikler, katılımcıların imaj algısını (Wong, Wu ve Cheng, 2015; Wu ve Ai, 2016) ve 
deneyimini (Cole ve Illum, 2006; Mason ve Paggiaro, 2012; Lee ve Chang, 2017) etkilemektedir. Buna ek olarak, 

katılımcıların sonraki etkinlere katılımında anahtar başarı faktörleri rol oyanaktadır (Cole ve Illum, 2006; Lee, Lee, 

Lee ve Babin, 2008;Yoon, Lee ve Lee, 2010; Mason ve Paggiaro, 2012). 
Etkinlik çeşidi olarak kültürel kutlamalardan biri olan festivaller, belirli bir dönemde, belirli bir program 

oluşturulak, genel olarak yerel halk tarafından organize edilen, kültürel kimliği güçlendirme, eğlenme, aktivetelere 

katılma ve boş zamanı değerlendirme gibi fırsatlar sunan etkinliklerdir (Janiskee, 1980; Getz, 1989). Festivaller, 
katılımcılara belirli bir dönemde farklı deneyimler sunabilemektedir. Deneyim, belirli bir periyotta, sıradan olmayan 

bir olaydan ortaya çıkan bilgiler ve duyguların bireylerin hafızasında yer etmesi olarak belirtilebilir (Kim, 2010: 781; 

Biaett, 2013: 15; Geus, Richards ve Toepoel, 2016: 277). Deneyim genel olarak duygusal ve bilişsel deneyim olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. Duygusal deneyim, bireylerin hisleri, duyguları ve değerleriyle ilgiliyken bilişsel deneyim 

bireylerin düşünceleri, öğrenmeleri ve yargılarıyla ilgili bir durumdur (Getz, 2007: 171; Pettersson ve Getz, 2009: 

310). İlgili alanyazın incelendiğinde festival anahtar başarı faktörlerinin katılımcıların deneyimlerini anlamlı ve pozitif 

olarak etkilediği görülmüştür (Cole ve Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 2009; Mason ve Paggiaro, 2012; Ayob, Wahid 

ve Omar, 2013; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; Lee ve Chang, 2017). Festival anahtar başarı faktörlerinden olan 

program (Cole ve Chancellor, 2009; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; Lee ve Chang, 2017), olanaklar (Cole ve Illum, 
2006; Cole ve Chancellor, 2009; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015); eğlence (Cole ve Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 

2009, Mason ve Paggiaro, 2012; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015); tesisler (Lee ve Chang, 2017) gibi faktörlerin 

deneyim üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu belirtilebilir. 
İlgili alanyazında, Cole ve Illum (2006), Amerika’da düzenlenen bir festivale katılanların memnuniyetleri, 

festival deneyimleri ve festival sadakatleri arasındaki etkiyi ortaya koymayı amaçlamışlardır. Katılımcılarından 

toplanan 413 verinin analizi sonucunda, festival anhatar başarı faktörü olarak belirtilebilecek olan “aktiviteler”, 
“olanaklar” ve “eğlence” boyutlarının festival deneyimi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu ortaya 

koymuşlardır (β=.94, p≤0.001).Cole ve Chancellor (2009) tarafından yapılan benzer bir çalışmada, 293 kişiden veri 

toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda olanaklar (β=.22, p≤0.01), program (β=.20, p≤0.01) ve eğlence (β=.31, 
p≤0.01) değişkenlerinin festival deneyimi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu bulgulamıştır. Mason ve 

Paggiaro (2012), İtalya’da düzenlenen bir fesitvalde yapmış oldukları araştırmada 380 katılımcıdan veri elde 
etmişlerdir. Verilerin analizi sonucunda, etkinlik başarısını etkileyen faktörlerin (eğlence, yiyecek ve konfor) etkinlik 

duygusal deneyimini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği bulgulanmıştır (β=.75, p≤0.001).Jung, Ineson, Kim ve Yap 
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(2015), Galler’de düzenlenen bir festivalde yapmış oldukları çalışmada, festival başarı faktörlerinden olan “program” 

(β=.23, p≤0.001), “yiyecek ve diğer olanaklar” (β=.43, p≤0.001) ve “eğlence” (β=.16, p≤0.001) değişkenlerinin festival 

deneyimi üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu ortaya koymuşlardır.Lee ve Chang (2017) tarafından 

Tayvan’da düzenlenen iki festivalde yapılan araştırmada, 901 katılımdan veri elde eilmiştir. Verilerin analizi 

sonucunda anahtar başarı faktörlerinden olan program (β=.58, p≤0.001) ve tesisler (β=.19, p≤0.001) değişkenlerinin 

duygusal deneyim üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip oldukları bulgulanmıştır. 

 

Hipotezlerin Geliştirilmesi 
Bir ürün yada hizmetin meydana getirilebilmesi için maddi kaynaklar, insan kaynakları, tesisler, araç ve 

teçhizatlar gibi bir çok girdiye ihtiyaç duyulabilir. Benzer şekilde etkinliklerin oluşturulmasında da belirtilen girdilere 

(maddi kaynaklar, insan kaynakları, tesisler, araç ve teçhizatlar vb.) ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli çevresel faktörler 

(toplum, organizatörler, belirsizlikler, bağlantılar (networks) vb.) ve girdilerin (insan kaynakları, maddi kaynaklar, 
materyal kaynakları, tesisler vb.)  birleşmesiyle farklı sonuçlar almak mümkün olabilir (Getz ve Frisby, 1988: 24). Bu 

durumu en iyi bir şekilde açıklayan teorinin “sistemler teorisi” olduğu söylenebilir. Sistemler teorisine göre 

etkinliklerin oluşturulabilmesi bir çok girdiye diğer bir ifade ile anahtar başarı faktörlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
İhtiyaç duyulan faktörlerin bir araya getirlmesiyle başlayan süreç, etkinliğin devamı boyunca etkin bir yönetim, 

koordinasyon ve iletişim ile başarılı bir şekilde sonuçlandırılabilir. Başarıya ulaşan etkinlikler ise, katılımcılar üzerinde 

olumlu algılar oluşturarak davranışlarını etkileyebilir (Getz ve Frisby, 1988: 27; Mallen ve Adams, 2008: 37-
38).Sistemler teorisine ek olarak ilgili alanyazında yapılan çalışmaların sonuçları ele alındığında girdi olarak 

belirtilebilecek olan anahtar başarı faktörlerinin, katılımcıların deneyim algısını etkileyebileceği söylenebilir (Cole ve 

Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 2009; Mason ve Paggiaro, 2012; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; Lee ve Chang, 
2017). Festival anahar başarı faktörlerinin (çalışanlar ve gönüllüler, yiyecek, bilgi, uygunluk, hediyelik eşya, program, 

festival alanı ve tesisler, erişebilirlik, güvenlik), katılımcıların deneyim algıları (duygusal ve bilişsel) üzerinde pozitif 

bir etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarda bulgulanmıştır (Cole ve Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 2009; Mason 
ve Paggiaro, 2012; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; Lee ve Chang, 2017). Sistemler teorisi ve araştırma sonuçları göz 

önüne alınarak şu hipotezler geliştirilmiştir; 

Hipotez 1a: Festival anahtar başarı faktörlerinden çalışanlar ve gönüllüler boyutu, katılımcıların festivale 
yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1b: Festival anahtar başarı faktörlerinden yiyecek boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1c: Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1d: Festival anahtar başarı faktörlerinden uygunluk boyutu, katılımcıların festivale yönelik 
duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1e: Festival anahtar başarı faktörlerinden hediyelik eşya boyutu,  katılımcıların festivale yönelik 

duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1f: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival programı boyutu, katılımcıların festivale yönelik 

duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1g: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival alanı ve tesisler boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1h: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival erişebilirliği boyutu, katılımcıların festivale 
yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1ı: Festival anahtar başarı faktörlerinden güvenlik boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1i: Festival anahtar başarı faktörlerinden çalışanlar ve gönüllüler boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1j: Festival anahtar başarı faktörlerinden yiyecek boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 
deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1k: Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1l: Festival anahtar başarı faktörlerinden uygunluk boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1m: Festival anahtar başarı faktörlerinden hediyelik eşya boyutu, katılımcıların festivale yönelik 
bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1n: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival programı boyutu, katılımcıların festivale yönelik 

bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1o: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival alanı ve tesisler boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1ö: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival erişebilirliği boyutu, katılımcıların festivale 
yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1p: Festival anahtar başarı faktörlerinden güvenlik boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler. 
Ölçeklere uygulanan açıklayıcı faktör sonucunda çıkan maddeler bağlamında, bazı boyutların birleştiği 

görülmüştür. Bu bağlamda, meydana gelen yeni boyutlar bağlamında hipotezlerde bir takım değişiklik meydana 

gelmiştir. Buna göre hipotezler şu şekildedir; 
Hipotez 1a: Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
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Hipotez 1b: Festival anahtar başarı faktörlerinden çalışanlar ve gönüllüler boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1c: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival alanı ve erişebilirlik boyutu, katılımcıların 

festivale yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1d: Festival anahtar başarı faktörlerinden tesisler ve planlama boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1e: Festival anahtar başarı faktörlerinden program boyutu,  katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1f: Festival anahtar başarı faktörlerinden güvenlik boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 
deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1g: Festival anahtar başarı faktörlerinden uygunluk boyutu, katılımcıların festivale yönelik 

duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1h: Festival anahtar başarı faktörlerinden hediyelik eşya boyutu, katılımcıların festivale yönelik 

duygusal deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1ı: Festival anahtar başarı faktörlerinden fiyat boyutu, katılımcıların festivale yönelik duygusal 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1i: Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 
deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1j: Festival anahtar başarı faktörlerinden çalışanlar ve gönüllüler boyutu, katılımcıların festivale 

yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1k: Festival anahtar başarı faktörlerinden festival alanı ve erişeiblirlik boyutu, katılımcıların 

festivale yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1l: Festival anahtar başarı faktörlerinden tesisler ve planlama boyutu, katılımcıların festivale 
yönelik bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1m: Festival anahtar başarı faktörlerinden program boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1n: Festival anahtar başarı faktörlerinden güvenlik boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1o: Festival anahtar başarı faktörlerinden uygunluk boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 
deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  

Hipotez 1ö: Festival anahtar başarı faktörlerinden hediyelik eşya boyutu, katılımcıların festivale yönelik 

bilişsel deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler.  
Hipotez 1p: Festival anahtar başarı faktörlerinden fiyat boyutu, katılımcıların festivale yönelik bilişsel 

deneyim algılarını anlamlı ve pozitif yönde etkiler. 

 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evreni, Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivaline katılım gösteren Y kuşağına mensup 

bireylerdir. 2017 yılında 03-09 Nisan’da düzenlenen bu etkinliğin katılımcı sayısı net olmamakla beraber, festival 
resmi sitesinde korteje katılan sayısının 90.000 kişi civarında olduğu ve bu rakamın 2015 verilerine (2015 katılımcı 

sayısı 350.000 kişi civarındadır) denk geldiği belirtilmiştir (Nisandaadanada.com). Bu bağlamda 2017 festival 

katılımcı sayısının yaklaşık 350.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir (Nisandaadanada.com). Festivale katılım gösteren 
Y kuşağına mensup olan bireylerin hepsine ulaşmanın maddi ve zamansal kısıtından dolayı örneklem alma işlemi 

yapılmıştır. 30 yaş ve altı katılımcıların en az 3’de 1 oranında katılmış olacağı varsayımıyla, Y kuşağına mensup olan 

katılımcıların sayısının 100.000 kişiden fazla olduğu belirtilebilir. Bu bağlamda, örneklem büyüklüğünün 384 kişi 
olacağı söylenebilir (Sekaran ve Bougie, 2013: 268). Çalışmada veriler, 03-09 Nisan 2017 tarihleri arasında; kolayda 

örnekleme yolu tercih edilerek toplanmıştır. Veri toplama süreci sorucunda geçerli 451 ankete ulaşılmıştır. 

 

Ölçekler 
Festival anahtar başarı faktörleri ölçeği farklı yazarların yapmış oldukları çalışmalar göz önüne alınarak 

oluşturulmuştur. “Çalışanlar ve Gönüllüler” dört madde, “Yiyecek” dört madde, “Bilgi” beş madde ve “Uygunluk” üç 

madde olarak Anil (2012) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Anil (2012) tarafından yapılan çalışmada 

“Çalışanlar ve Gönüllüler” boyutunun güvenirliliği 0,94; “Yiyecek” boyutunun güvenilirliği 0,79; “Bilgi” boyutunun 

güvenilirliği 0,80 ve “Uygunluk” boyutunun güvenilirliği 0,74 olarak bulgulanmıştır.“Hediyelik Eşya” boyutu 3 madde 
olarak Lee ve Chang (2017) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Lee ve Chang (2017) tarafından yapılan çalışma 

“Hediyelik Eşya” boyutunun güvenilirliği 0,93 olarak bulgulanmıştır.“Program” boyutu, 6 madde olarak Yoon, Lee ve 

Lee (2010) tarafından yapılan çalışmadan uyarlanarak alınmıştır. Yazarlar tarafından bu ölçeğin güvenilirliği 0,89 
olarak bulgulanmıştır. “Festival Alanı ve Tesisler” boyutu Lee, Lee, Lee ve Babin (2008) tarafından yapılmış olan 

çalışmadan alınmış ve 6 maddeden oluşan bu boyutun güvenilirliğinin 0,91 olduğu belirtilmiştir.“Erişebilirlik” boyutu 

3 madde olarak, Wu ve Ai (2016) tarafından yapılan çalışmadan alınmıştır. Wu ve Ai (2016), bu 3 maddenin 
güvenilirliğini 0,74 olarak bulgulamıştır.Son olarak, “Güvenlik” boyutu 3 madde şeklinde, Saayman, Kruger ve 

Erasmus (2012) tarafından yapılan çalışmadan uyarlanarak anket formuna konulmuştur. Yazarlar tarafından 

“Güvenlik” boyutunun güvenilirliği 0.88 olarak bulgulanmıştır. Bu ölçekte bulunan maddelerin tepki kategorileri 5’li 
Likert derecelemesi şeklinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 5=Kesinlikle 

katılıyorum) oluşturulmuştur. 

Festival deneyim algısı ölçeği 11 madde olarak oluşturulmuştur. Duygusal ve bilişsel deneyim olarak ikiye 
ayrılan festival deneyim algısı ölçeği, Akyıldız (2010), Geus, Richards ve Toepoel (2016) ve Lee ve Chang (2017)  
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tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılarak  meydana getirilmiştir. Festival duygusal deneyim algısı 6 madde 

olarak Lee ve Chang (2017) tarafından yapılan çalışmadan, festival bilişsel deneyim algısı ise 5 madde olarak Akyıldız 

(2010) ve Geus, Richards ve Toepoel (2016) tarafından yapılan çalışmalardan yararlanılarak anket formuna 

konulmuştur.Bu ölçekte bulunan maddelerin tepki kategorileri 5’li Likert derecelemesi şeklinde (1=Kesinlikle 

katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) oluşturulmuştur. 

 

Bulgular 
Festivale katılan 18-29 yaş aralığındaki bireylerin %52,3’ü (236 kişi) kadın, %47,7’si (215 kişi) erkek; 

%84,5’i (381 kişi) bekar ve %45’i (203 kişi) lise mezunudur. Katılımcıların %36,1’inin (163 kişi) aylık geliri 1500 TL 
ve altındadır. Bunlara ek olarak, katılımcıların %43,9’u (198 kişi) festivale ilk kez katıldığını belirtmiştir. 

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 
 n %  n % 

Cinsiyet(n=451)   Yaş(n=451)   

Erkek 215 47,7 18-29 yaş 451 100,0 

Kadın 236 52,3 Gelir(n=451)   

Medeni Durum(n=451)   1500 Tl ve altı 163 36,1 

Evli 70 15,5 1501 – 2500 Tl 157 34,8 

Bekar 381 84,5 2501 – 3500 Tl 86 19,1 

Eğitim Durumu(n=451)   3501 Tl ve üzeri 45 10,0 

İlköğretim 51 11,3 Katılma Sıklığı(n=451)   

Lise 203 45,0 İlk Kez 198 43,9 

Önlisans 65 14,4 İkinci Kez 109 24,1 

Lisans  123 27,3 Üçüncü Kez 54 12,0 

Lisansüstü 9 2,0 Dördüncü Kez 90 20,0 

 

Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeğin geçerliliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinde özdeğerin 1’den büyük olmasına, ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke 

sahip olmasına (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010),  binişiklik durumunda iki faktör arasında yük farkının en az 

0,100 olmasına (Büyüköztürk, 2002) ve Varimax dönüşümü uygulanmasına karar verilmiştir. Tablo 2’de Festival 
Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği’ne ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları yer almaktadır.Festival Anahtar Başarı 

Faktörleri Ölçeğinin KMO değerinin 0,874 ve Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür 

(x²=9566,145; p<0,001). Belirtilen testlerin sonuçları göz önüne alındığında Festival Anahtar Başarı Faktörleri 

Ölçeği’ne açıklayıcı faktör analizi yapılmasının uygun olacağı görülmüştür. Yapılan açıklayıcı faktör analizi 

sonucunda, ölçekten yer alan 5 madde analizlerden çıkarılmıştır (4 madde iki faktöre yük verdiği ve yükler arası 

değerin 0,100’den küçük olmasından dolayı; 1 madde 0,500’den düşük faktör yüküne sahip olduğu için çıkarılmıştır.). 
Geriye kalan 32 madde dokuz faktör altında toplanmış ve varyansın yaklaşık olarak %74’ünü açıklamıştır. 

 

Tablo 2. Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Bilgi  3,985 10,340 3,412 

Festivalle ilgili broşürler yeterli bilgi sağladı. 0,835 4,055   

Festivalle ilgili bilgilendirme panoları yeterli bilgi sağladı. 0,826 3,988   

Festival alanını gösteren yönlendirme işaretleri yeterli bilgi 
sağladı. 

0,765 3,971   

Festival öncesi yeterli duyurular (gün, saat, etkinlikler vb.) 

yapıldı. 
0,741 3,995   

Festivalle ilgili sosyal medya üzerinden yeterli bilgi verildi. 0,596 3,915   

Çalışanlar ve Gönüllüler  4,161 10,202 3,367 

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler sorularımıza hızlı yanıt verdi. 0,886 4,153   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler festival hakkında yeterli 

bilgiye sahipti. 
0,880 4,153   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler yardımcı olma konusunda 

istekliydi. 
0,845 4,217   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler nazikti. 0,805 4,124   

Festival Alanı ve Erişebilirlik  4,216 10,161 3,353 

Festival alanı iyi düzenlenmişti. 0,797 4,237   
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Festival alanının atmosferi iyiydi. 0,786 4,190   

Festivale gelmek için ulaşım araçları yeterliydi. 0,734 4,190   

Festivalin gerçekleştirildiği saatler uygundu. 0,652 4,263   

Festival alanı temizdi. 0,641 4,197   

Tesisler ve Planlama  4,176 9,650 3,185 

Festival alanın çevresinde bulunan tesisler (kafe, restoran, 

market vb.) yeterliydi. 
0,841 4,190   

Festival programı iyi yönetildi. 0,813 4,177   

Festival alanı yeterince genişti. 0,721 4,192   

Festival programı iyi planlanmıştı. 0,668 4,146   

Program  4,098 8,986 2,966 

Festival programı zengindi. 0,816 4,137   

Festival programı eğlenceliydi. 0,813 4,053   

Festival programı tatmin ediciydi. 0,707 4,137   

Festivalde satılan hediyelik eşyalar arasında yerel ürünler 

mevcuttu. 
0,663 4,064   

Güvenlik  4,264 7,697 2,540 

Festival alanında alınan güvenlik önlemleri yeterliydi. 0,823 4,235   

Festival alanında bulunan güvenlik görevlilerinin sayısı 

yeterliydi. 
0,768 4,252   

Festival alanında bulunan acil yardım ekibi yeterliydi. 0,706 4,306   

Uygunluk  3,838 6,388 2,108 

Tuvaletler temizdi. 0,729 3,822   

Araç park alanları yeterliydi. 0,687 3,765   

Dinlenme alanları yeterliydi. 0,590 3,926   

Hediyelik Eşya  4,077 6,111 2,017 

Festivalde satılan hediyelik eşyalar çeşitliydi. 0,785 4,053   

Festivalde satılan hediyelik eşyalar kaliteliydi. 0,722 4,102   

Fiyat  3,870 4,299 1,419 

Festival alanında satılan yiyecekler makul fiyatlıydı. 0,855 3,771   

Festivalde satılan hediyelik eşyaların fiyatları makuldü. 0,633 3,969   

KMO Değeri: 0,874;  Bartlett Testi Sonucu: 9566,145;  Toplam Açıklanan Varyans: %73,835;  Genel ortalama: 

4,076; Genel Güvenirlik:0,926 

 

Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeğine uygulanan açıklayıcı faktör analizi sonrasında Festival Deneyimi Ölçeği 
için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeğinde dikkate alınan bazı kurallar (faktör 

sayısının tespitinde özdeğerin 1’den büyük olması, ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke sahip olması (Hair, 

Black, Babin ve Anderson, 2010),  binişiklik durumunda iki faktör arasında yük farkının en az 0,100 olması 
(Büyüköztürk, 2002) , Varimax dönüşümü uygulanması gibi), bu ölçeğin açıklayıcı faktör analizinde de göz önünde 

bulundurulmuştur.Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği ile ilgili Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve değişkenlerin 

normal dağılıma sahip olup olmadığını belirleyebilmek için Bartlett Küresellik testi yapılmıştır. KMO değerinin 0,895 

ve Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (x²=3196,938; p<0,001). Belirtilen testlerin 

sonuçları göz önüne alındığında Festival Deneyimi Ölçeği’ne açıklayıcı faktör analizi yapılmasının uygun olacağı 

saptanmıştır. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda, ölçekte yer alan 1 madde iki boyuta da yük verdiği ve yükler 
arası farkın 0.100’den küçük olmasından dolayı analizlerden çıkarılmıştır. Geriye kalan 10 madde 2 faktör altında 

toplanmış ve varyansın yaklaşık %72’sini açıklamıştır. 
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Tablo 3. Festival Deneyimi Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Festival Deneyimi Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Festival Duygusal Deneyimi  4,248 41,034 4,103 

Yaşadığım deneyim beni umutlandırdı. 0,869 4,274   

Yaşadığım deneyim beni neşelendirdi 0,842 4,319   

Yaşadığım deneyim iyiydi. 0,814 4,241   

Yaşadığım deneyim bana heyecan verdi. 0,808 4,365   

Yaşadığım deneyim bana huzur verdi. 0,787 4,201   

Yaşadığım deneyimden hoşnut kaldım. 0,646 4,084   

Festival Bilişsel Deneyimi  4,082 30,485 3,048 

Festival vasıtasıyla yeni bakış açıları kazandım. 0,862 4,133   

Festival sayesinde hayatı değerlendirmem/kavrayışım değişti. 0,826 4,119   

Festivalde yer alan etkinlikler beni düşünmeye sevketti. 0,806 4,002   

Festival vasıtasıyla yeni beceriler kazandım. 0,744 4,075   

KMO Değeri: 0,895;  Bartlett Testi Sonucu: 3196,938;  Toplam Açıklanan Varyans: %71,518;  Genel ortalama: 

4,165; Genel Güvenirlik:0,915 

 

Tablo 4’de değişkenlere ait ortalama, standart sapma, Cronbach’s Alpha ve ilişki değerleri görülmektedir. 

Araştırma kapsamında yer alan tüm değişkenlerin (bilgi, çalışanlar ve gönüllüler, festival alanı ve erişebilirlik, tesisler 
ve planlama, program, güvenlik, uygunluk, hediyelik eşya, fiyat, festival duygusal deneyimi ve festival bilişsel 

deneyimi) birbirleriyle anlamlı ve pozitif ilişkili olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 4. Değişkenlere ait korelasyon analizi sonuçları 

 Bilgi 

Çalışanlar 

ve 

Gönüllüler 

Festival 

Alanı ve 

Erişebilirlik 

Tesisler 

ve 

Planlama 

Program Güvenlik Uygunluk 
Hediyelik 

Eşya 
Fiyat 

Festival 

Duygusal 

Deneyimi 

Festival 

Bilişsel 

Deneyimi 

Bilgi (1)           

Çalışanlar 

ve 

Gönüllüler 

0,228** (1)          

Festival 

Alanı ve 

Erişebilirlik 

0,426** 0,380** (1)         

Tesisler ve 

Planlama 
0,366** 0,315** 0,614** (1)        

Program 0,299** 0,287** 0,505** 0,494** (1)       

Güvenlik 0,392** 0,323** 0,503** 0,427** 0,431** (1)      

Uygunluk 0,407** 0,194** 0,408** 0,370** 0,441** 0,298** (1)     

Hediyelik 

Eşya 
0,259** 0,289** 0,384** 0,288** 0,463** 0,395** 0,494** (1)    

Fiyat 0,169** 0,134** 0,146** 0,126** 0,230** 0,139** 0,266** 0,219** (1)   

Festival 

Duygusal 

Deneyimi 

0,466** 0,388** 0,564** 0,493** 0,466** 0,490** 0,401** 0,367** 0,150** (1)  

Festival 

Bilişsel 

Deneyimi 

0,381** 0,262** 0,409** 0,410** 0,366** 0,350** 0,336** 0,179** 0,245** 0,595** (1) 

Standart 

Sapma 
0,646 0,578 0,692 0,677 0,714 0,712 0,808 0,753 0,800 0,591 0,693 

Cronbach’s 

Alpha 
0,868 0,905 0,895 0,874 0,865 0,828 0,727 0,735 0,688 0,913 0,874 

Ortalama 3,985 4,161 4,216 4,176 4,098 4,264 3,838 4,077 3,870 4,248 4,082 

Not: **p<0.01   

 
Hipotezlerin testi için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan regresyon analizinde, festival anahtar başarı 

faktörlerinin, duygusal deneyimin0,455’ini (F=42,822; p<0,001) açıkladığı görülmüştür. Bu sonuca göre, festival 

anahtar başarı faktörlerinin, festival katılımcılarının duygusal deneyimleri üzerinde önemli bir belirleyici olduğu 
belirtilebilir. Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi (β=,168; p<0,001), çalışanlar ve gönüllüler (β=,139; p<0,01), 

festival alanı ve erişebilirlik (β=,167; p<0,001), tesisler ve planlama (β=,097; p<0,05), program (β=,091; p<0,05) ve 

güvenlik (β=,123; p<0,01) boyutlarının katılımcıların duygusal deneyimleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip 
olduğu bulgulanmıştır. Bu bağlamda, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e ve 1f hipotezlerinin kabul edildiği belirtilebilir. 
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Tablo 5. Değişkenlere ait regresyon analizi sonuçları 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. β Std. Hata β t 

(Sabit) 0,716 0,203  3,536 ,000 

Bilgi 0,168 0,038 0,184 4,455 ,000 

Çalışanlar ve Gönüllüler 0,139 0,040 0,135 3,497 ,001 

Festival Alanı ve Erişebilirlik 0,167 0,043 0,196 3,928 ,000 

Tesisler ve Planlama 0,097 0,041 0,111 2,374 ,018 

Program 0,091 0,038 0,110 2,417 ,016 

Güvenlik 0,123 0,036 0,148 3,397 ,001 

Uygunluk 0,054 0,033 0,074 1,661 ,097 

Hediyelik Eşya 0,023 0,034 0,029 ,656 ,512 

Fiyat -0,006 0,027 -0,008 -,230 ,818 

R= 0,683;  R2= 0,466; Düzeltilmiş R2= 0,455;  F=42,822; Sig F=0,000; Bağımlı Değişken: Duygusal Deneyim 

 
Anahtar başarı faktörlerinin festival katılımcılarının bilişsel deneyimlerini etkisini ortaya koymak için 

regresyon analizi yapılmıştır.  Yapılan regresyon analizi sonucunda, festival anahtar başarı faktörlerinin, bilişsel 

deneyimin 0,293’ünü (F=21,745; p<0,001) açıkladığı görülmüştür. Festival anahtar başarı faktörlerinden bilgi (β=,170; 
p<0,01), tesisler ve planlama (β=,156; p<0,01), program (β=,107; p<0,05), güvenlik (β=,106; p<0,05), uygunluk 

(β=,098; p<0,05) ve fiyat (β=,122; p<0,01) boyutlarının katılımcıların bilişsel deneyimleri üzerinde anlamlı ve pozitif 

bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Bunlara ek olarak, hediyelik eşya (β=,-135; p<0,01) boyutunun bilişsel 
deneyim üzerinde negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, 1i, 1l, 1m, 1f, 1o ve 1p hipotezlerinin kabul 

edildiği belirtilebilir. 

 

Tablo 6. Değişkenlere ait regresyon analizi sonuçları 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 

Standart Katsayılar 

 

Sig. β Std. Hata β t 

(Sabit) 0,780 0,270  2,884 ,004 

Bilgi 0,170 0,050 0,159 3,375 ,001 

Çalışanlar ve Gönüllüler 0,090 0,053 0,075 1,692 ,091 

Festival Alanı ve Erişebilirlik 0,098 0,057 0,098 1,715 ,087 

Tesisler ve Planlama 0,156 0,054 0,152 2,856 ,004 

Program 0,107 0,050 0,110 2,116 ,035 

Güvenlik 0,106 0,048 0,109 2,202 ,028 

Uygunluk 0,098 0,043 0,114 2,254 ,025 

Hediyelik Eşya -0,135 0,046 -0,147 -2,938 ,003 

Fiyat 0,122 0,036 0,141 3,381 ,001 

R= 0,554;  R2= 0,307; Düzeltilmiş R2= 0,293;  F=21,745; Sig F=0,000; Bağımlı Değişken: Bilişsel Deneyim 

 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, festival anahtar başarı faktörlerinin Y kuşağına mensup bireylerin deneyim algılarına etkisi 

araştırılmıştır. Portakal Çiçeği Festivali’nde yapılan bu araştırmada alanyazında yer alan araştırmalarla bir takım 

benzerlik ve farklılıkların olduğu görülmüştür. İlk olarak, kullanılan anahtar başarı faktörleri ölçeğinde bazı 
farklılıkların olduğu söylenebilir. Ölçeğin orijinalinde olduğu gibi maddeler 9 boyut altında toplanmasına rağmen 

açıklayıcı faktör analizi sonucunda bazı maddelerin ölçekten çıkarılması nedeniyle boyut isimleri değişmiştir. 

Maddelerin çıkarılma nedeni ise büyük çoğunlukla bir maddenin birden fazla faktöre yük vermesi diğer bir ifade ile 
“binişik” olmasıdır. Çıkarılan maddeler beraberinde bazı hipotezlerin yeniden kurgulanmasına neden olmuştur.  

İlgili alanyazında yapılan araştırmalarla, araştırma sonuçları kıyaslandığında büyük ölçüde benzerliklerin 

olduğunu söylemek mümkündür. Anahtar başarı faktörlerinden olan “bilgi”, “çalışanlar ve gönüllüler”, festival alanı ve 
erişebilirlik”, “tesisler ve planlama”, “program” ve “güvenlik” boyutlarının Y kuşağına mensup olan katılımcıların 

festival duygusal deneyimlerini anlamlı ve pozitif etkilediği yapılan regresyon analizi sonucunda bulgulanmıştır. Bu 

bulguların Cole ve Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 2009; Mason ve Paggiaro, 2012; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; 
Lee ve Chang, 2017 tarafından yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlikler gösterdiği söylenebilir. Buna ek olarak, 

“bilgi”, “tesisler ve planlama”, “program”, “güvenlik”, “uygunluk” ve “fiyat” boyutların Y kuşağına mensup olan 
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katılımcıların festival bilişsel deneyimlerini anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmüştür. Bulgulanan bu sonucunda 

alanyazında yapılan araştırma sonuçlarıyla benzer olduğu söylenebilir (Cole ve Illum, 2006; Cole ve Chancellor, 2009; 

Mason ve Paggiaro, 2012; Jung, Ineson, Kim ve Yap, 2015; Lee ve Chang, 2017). Ancak, “hediyelik eşya” boyutunun 

Y kuşağına mensup olan katılımcıların festival bilişsel deneyimlerini negatif yönde etkilediği bulgulanmıştır. Böyle bir 

durumun ortaya çıkmasının nedeni araştırmanın sadece Y kuşağına mensup kişiler üzerinde yapılması ve İlgili 

festivalde bulunan hediyelik eşyaların Y kuşağı bireylere uygun olmamasından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Gelecek 
yıllarda festivalin önemli bir katılımcı grubunu oluşturan bu kuşağın ilgisini çekecek hediyeliklerinde üretilip satılması, 

festivalin imajına ve başarısına olumlu yansıyacaktır. Öte yandan, Bilişsel deneyimin düşünceler, öğrenmeler ve 

yargılarla ilgili bir durum olması nedeniyle (Getz, 2007: 171; Pettersson ve Getz, 2009: 310), Y kuşağına mensup olan 
bireyler öğrenimlerini, düşüncelerini ve yargılarını “hediyelik eşya” unsurundan değil “program” da yer alan 

aktivitelerden elde ettikleri ileri sürülebilir. 

Portakal Çiçeği Festivali ve benzeri ölçekteki festivaller üzerine yapılacak olan araştırmalarda, “bilgi”, 
“tesisler ve planlama”, “program” ve “güvenlik” faktörlerinin çalışma kapsamında yer alması önerilebilir. Belirtilen 

faktörler Y Kuşağı açısından duygusal ve bilişsel deneyim üzerinde pozitif etkiye sahip olan değişkenlerdir. Yapılacak 
olan sonraki araştırmalarda, kapsam dışında yer alan diğer katılımcıların (farklı kuşaklar) araştırmada yer alması 

karşılaştırmaları mümkün kılacaktır. Ayrıca tüm yaş aralıklarının araştırma kapsamında yer alması bazı değişkenlerin 

(hediyelik eşya gibi) etki yönlerini ve bazı değişkenlerin ise anlamlılıklarını (duygusal deneyim için uygunluk, 
hediyelik eşya, fiyat; bilişsel deneyim için çalışanlar ve gönüllüler, festival alanı ve erişebilirlik) etkileyebilir. Portakal 

Çiçeği Festivali ve benzer ölçekli festivallerin yönetiminde yer alan uygulayacılar için ise anahtar başarı faktörlerini 

dikkatli bir şekilde sürece sokmaları gerektiği belirtilebilir. Özellikle festival öncesi ve sırasındaki bilgilendirmeler 
(sosyal medyadan, reklam, etkinlik sırasındaki bilgilendirmeler, yönlendirmeler vb.), tesisler ve planlamalar (etkinlik 

öncesi yapılacak planlamalar ve konaklama, yiyecek-içecek tesisleri, diğer ihtiyaçlar için tesisler vb.), program 

(festival programının uygunluğu, programın duyurulması, program içerisindeki aktiviteler vb.) ve güvenlik (yeterli 
güvenlik güçlerinin bulunması, sağlık ekibi ve ambulansın bulunması vb.) hususlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. 

Her çalışmada olabileceği gibi bu çalışmada da bazı sınırlılıklar mevcuttur. Araştırmanın amacı 

kapsamında, deneyim değişkeni dışında katılımcıların algı (imaj vb.) ve davranışlarını (sadakat vb.) ölçen herhangi bir 
değişken yer almamaktadır. Yapılacak olan sonraki çalışamalarda belirtilen değişkenler araştırma kapsamına dahil 

edilerek kapsamlı sonuçlar elde edilebilir. Buna ek olarak, sonraki araştırmalarda sadece Y kuşağı değil tüm kuşaklar 

diğer bir ifadeyle farklı yaş aralıkları eklenerek farklılıklara bakılabilir. Bu durum katılımcıların hangi anahtar başarı 
faktörlerini ön planda tuttuklarını daha kapsamlı olarak gösterecektir. Son olarak, yapılacak sonraki araştırmalarda 

kolayda örneklem yerine kota örneklemesi seçilebilir. Etkinlik süresinin daha fazla olduğu festivallerde kota 

örneklemesinin seçimi daha sağlıklı sonuçları beraberinde getirebilir. 
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Uygulama 
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Özet 
Festivallerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için katılımcıların memnuniyeti önemlidir. Katılımcıların memnun olması ve 

sonraki etkinliklere katılım göstermesi, uygulayıcıların gerekli olan faktörleri bir araya getirmesi ve süreci iyi 

yönetmelerine bağlıdır. Festival anahtar başarı faktörleri olarak belirtilen bu faktörlerin, hangilerinin en önemli 
faktörler olduğu, hangi başarı faktörlerinin gerekli olduğu gibi konuların uygulayacılar tarafından bilinmesi sonraki 

etkinlikler için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmada festival katılımcılarının festival anahtar başarı 

faktörlerine göre segmentelere ayırma (kümeleme) işlemi yapılmıştır. Veriler, 3-9 Nisan 2017 yılında Adana’da 
düzenlenen Portakal Çiçeği Festivali’ne katılan Y kuşağına mensup katılımcılardan toplanmıştır. Veri toplama işlemi 

kolayda örnekleme ile yüz yüze temas tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama süreci sonunda 451 

geçerli anket formu elde edilmiştir. Y kuşağına mensup katılımcıların segmentlere ayırma işleminde kümeleme 

analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda, katılımcıların dört kümede (tüm boyutları algılayanlar, güvenlik 

boyutunu algılayanlar, çalışanlar ve gönüllüler boyutunu algılayanlar, tesisler ve planlama boyutunu algılayanlar) 

toplandığı görülmüştür. Bu bağlamda, Portakal Çiçeği Festivali uygulayıcılarının “çalışanlar ve gönüllüler”, “tesisler 
ve planlama” ve “güvenlik” boyutlarını etkin bir şekilde ortaya koydukları söylenebilir. Sonraki etkinlikler için, 

“erişebilirlik”, “hediyelik eşya” ve “fiyat” faktörlerini süreç içerisinde daha etkin yöneterek, tüm boyutları 

algılayanların sayısı arttırılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Festival anahtar başarı faktörleri, Portakal Çiçeği Festivali, Kümeleme analizi 

 

Segmentation of Y Generation Individuals According to Festival Key 

Success Factors Perceptions: An Application in the Orange Blossom 

Festival 
 

Abstract 
Participants' satisfaction is important for ensuring the continuity of festivals. Participants' satisfaction and participation 

in following events depend on operators' effective combination of necessary factors and a good management process. 
That, operators know which factors indicated as festival key success factors and which success factors are necessary 

has importance for the success of next events. In this sense, segmenting (clustering) festival participants was executed 
in accordance with festival key success factors in this study. Data were gathered from Y generation participators 

joining Orange Blossom Festival organized in Adana between 3-9 April 2017. Data collection process was performed 

by using convenience sampling method and face to face contact technique. 451 valid questionnaire forms were 
gathered at the end of data collection process. Clustering analysis was executed in segmenting Y generation 

participants. It was observed in analysis results that participants were gathered in four clusters (those perceiving all 

dimensions, those perceiving security dimension, those perceiving employees and volunteers dimension and those 
perceiving facilities and planning dimension). In this sense, it can be stated that Orange Blossom Festival operators 

execute "employees and volunteers", "facilities and planning" and "security" dimensions effectively. The number of 

those perceiving all dimensions can be increased by managing "accessibility", "souvenirs" and "price" dimensions 
effectively for the next events. 

 

Key Words: Festival key success factors, Orange Blossom Festival, Clustering analysis 

 

 

Giriş 
Başarılı bir etkinlik süreci, etkinliğin devamlılığı için önemlidir. Etkinlik öncesi ve sırasında uygulayıcıların 

almış olduğu kararlar bağlamında girdilerin niteliği ve sayısı etkinlik başarısında önemli bir rol oynamaktadır. 
Belirtilen bu girdilere “anahtar başarı faktörleri” adı verilebilir. Anahtar başarı faktörleri, etkinliğin alanı, etkinlik 

çalışanları, erişebilirlilik, tesisler, güvenlik gibi bir çok unsurdan meydana gelmektedir (Lade ve Jackson, 2004; Lee, 

Lee, Lee ve Babin, 2008; Özdemir ve Çulha, 2009; Anil, 2012). Bu faktörlerin bir araya getirilmesi katılımcıların 
algılarını ve davranışlarını etkileyebilmektedir (Cole ve Illum, 2006; Lee, Lee, Lee ve Babin, 2008; Yoon, Lee ve Lee, 

2010; Mason ve Paggiaro, 2012; Wong, Wu ve Cheng, 2015; Wu ve Ai, 2016; Lee ve Chang, 2017). Bu bağlamda, 

katılımcıların anahtar başarı faktörleri algılarını bilmek, daha sonra düzenlenecek olan etkinlikler açısından önem arz 
etmektedir. Etkin bir şekilde gerçekleştirilen faktörlerin neler olduğu, hangi faktörlerin süreç içerisinde sekteye 

uğradığı, katılımcı topluluklarının hangi faktörleri öne çıkardığı gibi hususları bilmek uygulayıcılar açısından sonraki 
etkinliğe hazırlığın bir parçasıdır. 
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Kültürel etkinliklerin bir parçası olan “festivaller”, bir tema kapsamında gerçekleştirilen ve tema hakkında 

katılımcılara bilginin yanında eğlence de sunan belirli süreli etkinliklerdir (Janiskee, 1980; Getz, 1989). Festivallerin 

devamlılığını sağlamak için genç nesilin fikirlerini öğrenmek, sonraki katılımları açısından önemlidir. Halihazırda 

festival katılımcılarının büyük çoğunluğu, Y kuşağı olarak nitelendirilebilecek genç nesildir (Uğurlu ve Uğurlu, 2011; 

Shuib, Edman ve Sabran, 2013). Sonraki etkinliklerde yapılacak değişiklikler, etkinliğin programının oluşturulması, 

katılımcı sayısının arttırılması gibi önemli hususların gerçekleştirilebilmesi Y kuşağından elde edilecek olan bilgilere 
bağlı olabilir. 

Bu çalışmada, Y kuşağına mensup bireylerin  festival anahtar başarı faktörleri algılarına göre segmentlere 

ayrılması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak literatür taraması bölümü verilmiş ve festival örnekleminde araştırılan 
“anahtar başarı faktörleri” incelenmiştir. Daha sonra, yöntem başlığı altında araştırmanın evren ve örneklemi ile 

kullanılan ölçeklere değinilmiştir. Bulgular kısmında toplanan verilerin analiz sonucu detaylı olarak verilmiştir. Son 

olarak çalışma sonuç ve öneriler kısmıyla sonlandırılmıştır. 

 

Literatür Taraması 
Festivallerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için süreç öncesi ve sırasında bazı faktörlerin bir araya 

getirilmesi gerekmektedir. Festival için gerekli olan faktörler “anahtar başarı faktörleri” olarak belirtilebilir. Anahtar 

başarı faktörleri, katılımcıların algılarını ve davranışlarını değiştirebilen, katılımcılara farklı deneyimler yaşatabilen 

unsurlardır. Festival alanın seçimi, yeterli sayıda çalışanın ve gönüllüleri olması, festival alanına erişebilirliğin 
sağlanması, gerekli bilgilendirmelerin yapılması, festival programının uygunluğu, yiyecek-içecek ve konaklama 

tesislerinin yeterliliği gibi bir çok faktör “anahtar başarı faktörü” olarak nitelendirilebilir (Bitner, 1992; Getz, 1997; 

Lade ve Jackson, 2004; Cole ve Illum, 2006; Taylor ve Shanka, 2008; Yuan ve Jang, 2008; Lee, Lee, Lee ve Babin, 
2008; Esu ve Arrey, 2009; Marais, 2009; Özdemir ve Çulha, 2009; Yoon, Lee ve Lee, 2010; Choi, 2011; Erasmus, 

2011; Marais ve Saayman, 2011; McDowall, 2011; Anil, 2012; Manners, Kruger ve Saayman, 2012; Mason ve 

Paggiaro, 2012; Saayman, Kruger ve Erasmus, 2012; Wan ve Chan, 2013; Wu, Wong ve Cheng, 2014; Kim, 2015; 
Kong, 2015).  

Anahtar başarı faktörleri farklı etkinliklere göre değişiklik gösterebileceği gibi etkinliğin boyutuna göre de 

farklılık gösterebilir. Yapılan çalışmalarda, festival etkinliğinin başarı olabilmesi için “festival alanı”, “festival 
programı”, “tesisler”, “olanaklar”, “uygunluk”, “çalışanlar”, “hediyelik eşya”, “bilgi”, “erişebilirlik”, “yiyecek”, 

“güvenlik” gibi faktörlerin olması gerekliliği savunulmuştur (Lade ve Jackson, 2004; Cole ve Illum, 2006; Taylor ve 

Shanka, 2008; Lee, Lee, Lee ve Babin, 2008; Esu ve Arrey, 2009; Özdemir ve Çulha, 2009; Yoon, Lee ve Lee, 2010; 
Choi, 2011; Erasmus, 2011; Anil, 2012; Mason ve Paggiaro, 2012; Kim, 2015;  Kong, 2015). İlgili alanyazında yapılan 

araştırma sonuçlarıTablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Festival Anahtar Başarı Faktörleri İle İlgili Çalışmalar 
Yazarlar Anahtar Başarı Faktörleri 

Lade ve Jackson (2004) Festival programı, festival alanı, tesisler, festival öncesi planlama, 

aktiviteler 

Cole ve Illum (2006) Aktiviteler, olanaklar, eğlence 

Taylor ve Shanka (2008) Olanaklar, atmosfer, uygunluk, gastronomi ve lojistik (konaklama ve ulaşım 
olanakları vb.) 

Lee, Lee, Lee ve Babin (2008) Uygunluk, bilgilendirme, tesisler, çalışanlar, program içeriği, hediyelik 

eşyalar ve yiyecek 

Esu ve Arrey (2009) Organizasyon ve pazarlama, tesisler ve gastronomi, alışveriş olanakları 

Özdemir ve Çulha (2009) Festival programı, çalışanlar, tesisler, yiyecek-içecek, hediyelik eşyalar, 

uygunluk ve bilgi 

Yoon, Lee ve Lee (2010) Bilgilendirme, festival programı, hediyelik eşya, yiyecek ve tesisler 

Choi (2011) Festival programı, festival ürünleri, doğal çevre, uygun tesisler, bilgi 

Erasmus (2011) Güvenlik ve personel, mekanlar, aktiviteler ve toplum, park ve restoranlar, 
pazarlama ve erişebilirlilik, konaklama 

Anil (2012) Festival alanı, yiyecek ve uygunluk 

Mason ve Paggiaro (2012) Yiyecek, eğlence ve konfor  

Wan ve Chan (2013) Etkinlik alanı ve erişebilirlik, yiyecekler, etkinlikteki olanaklar, çevre ve 
ambiyans 

Kim (2015) Festival erişebilirliliği, festival uygunluğu (dinlenme alanları, temiz 

tuvaletler, park yeri vb.), kişilerarası kolaylaştırıcılar (kişilerle kaynaşma, 

dinlenme fırsatı, yeni kişilerle arkadaşlık), yapısal kolaylaştırıcılar (iyi 
hava, çeşitli deneyimsel aktiviteler, yerel yiyecekler vb.) 

Kong (2015) Eğlence (düzenlenen eğlenceler), konfor (güvenlik, temizlik, tuvaletler, 

park alanları vb.) ve ürün (kaliteli yiyecek-içecek, yiyecek-içecek fiyatları 
vb.) 

 

Yöntem 

Evren ve Örneklem 
Çalışmanın evreni, Adana’da düzenlenen Portakal Çiçeği Festivaline katılım gösteren Y kuşağına mensup 

bireylerdir. Düzenlenen bu etkinliğe katılıan tüm Y kuşağına mensup kişilere ulaşmanın zamansal ve maddi kısıtlardan 
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dolayı hemen hemen imkansız olmasından, örneklem alma yoluna gidilmiştir. 2017 yılındaki festivale yaklaşık 

350.000 kişinin katıldığı etkinliğin resmi sitesinde ilan edilmiştir (Nisandaadanada.com). Y kuşağına mensup 

katılımcıların ise 3’de 1 oranında olabileceği öngörüsüyle, 100.000’den fazla katılımcı sayısının olduğu söylenebilir. 

Bu durum göz önüne alınarak, örneklem büyüklüğünün 384 kişi olacağı belirtilebilir (Sekaran ve Bougie, 2013: 268). 

Etkinliklerin sınırlı gün aralıklarında yapılmasından dolayı kolayda örnekleme yolu seçilmiştir. Çalışmanın verileri, 

etkinlik süresi içerisinde (03-09 Nisan 2017) toplanmış ve geçerli 451 anket elde edilmiştir. 
 

Ölçekler 
Festival anahtar başarı faktörleri ölçeğinde “Çalışanlar ve Gönüllüler”, “Yiyecek”, “Bilgi” ve “Uygunluk” 

boyutları Anil (2012) tarafından yapılan çalışmadan, “Hediyelik Eşya” boyutuLee ve Chang (2017) tarafında yapılan 

çalışmadan, “Program” boyutu Yoon, Lee ve Lee (2010) tarafından yapılan çalışmadan, “Festival Alanı ve Tesisler” 

boyutu Lee, Lee, Lee ve Babin (2008) tarafından yapılan çalışmadan, “Erişebilirlik” boyutu Wu ve Ai (2016) 
tarafından yapılan çalışmadan, “Güvenlik” boyutu Saayman, Kruger ve Erasmus (2012) tarafından yapılan çalışmadan 

uyarlanarak anket formuna konulmuştur. Belirtilen ölçeklerin hepsinin daha önceden geçerliliği ve güvenilirliği (en az 

0,70 güvenilirlik değeri) sağlanmıştır. Bu ölçekte bulunan maddelerin tepki kategorileri 5’li Likert derecelemesi 
şeklinde (1=Kesinlikle katılmıyorum, 3=Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) oluşturulmuştur. 

 

Bulgular 
Festivale katılan 18-29 yaş aralığındaki bireylerin %52,3’ü (236 kişi) kadın, %47,7’si (215 kişi) erkek; 

%84,5’i (381 kişi) bekar ve %45’i (203 kişi) lise mezunudur. Katılımcıların %36,1’inin (163 kişi) aylık geliri 1500 TL 

ve altındadır. Bunlara ek olarak, katılımcıların %43,9’u (198 kişi) festivale ilk kez katıldığını belirtmiştir. 

 

Tablo 2. Demografik Özellikler 

 
Araştırma kapsamında yararlanılan ölçeğin geçerliliğini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör sayısının tespitinde özdeğerin 1’den büyük olmasına, ilgili faktör ile en az 0,500 düzeyinde yüke 

sahip olmasına (Hair, Black, Babinve Anderson, 2010), binişiklik durumunda iki factor arasında yük farkının en az 
0,100 olmasına (Büyüköztürk, 2002) ve Varimax dönüşümü uygulanmasına karar verilmiştir. Tablo3’de Festival 

Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği’ne ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları yer almaktadır. 

Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği ile ilgili Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve değişkenlerin normal 
dağılıma sahip olup olmadığını belirleyebilmek için Bartlett Küresellik testi yapılmıştır. KMO değerinin 0,874 ve 

Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olduğu görülmüştür (x²=9566,145; p<0,001). Belirtilen testlerin sonuçları 

göz önüne alındığındaFestival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği’ne açıklayıcı faktör analizi yapılmasının uygun olacağı 
görülmüştür. Yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda; ölçekten yer alan 5 madde analizlerden çıkarılmıştır (4 

madde iki faktöre yük verdiği ve yükler arası değerin 0,100’den küçük olmasından dolayı; 1 madde 0,500’den düşük 

faktör yüküne sahip olduğu için çıkarılmıştır.). Geriye kalan 32 madde dokuz faktör altında toplanmış ve varyansın 
yaklaşık olarak %74’ünü açıklamıştır. 

 

Tablo 3. Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Festival Anahtar Başarı Faktörleri Ölçeği Faktör 

Yükü 
Ortalama 

Açıklanan 

Varyans 
Özdeğerler 

Bilgi  3,985 10,340 3,412 

Festivalle ilgili broşürler yeterli bilgi sağladı. 0,835 4,055   

Festivalle ilgili bilgilendirme panoları yeterli bilgi sağladı. 0,826 3,988   

Festival alanını gösteren yönlendirme işaretleri yeterli bilgi 
sağladı. 

0,765 3,971   

 n %  n % 

Cinsiyet(n=451)   Yaş(n=451)   

Erkek 215 47,7 18-29 yaş 451 100,0 

Kadın 236 52,3 Gelir(n=451)   

Medeni Durum(n=451)   1500 Tl ve altı 163 36,1 

Evli 70 15,5 1501 – 2500 Tl 157 34,8 

Bekar 381 84,5 2501 – 3500 Tl 86 19,1 

Eğitim Durumu(n=451)   3501 Tl ve üzeri 45 10,0 

İlköğretim 51 11,3 Katılma Sıklığı(n=451)   

Lise 203 45,0 İlk Kez 198 43,9 

Önlisans 65 14,4 İkinci Kez 109 24,1 

Lisans  123 27,3 Üçüncü Kez 54 12,0 

Lisansüstü 9 2,0 Dördüncü Kez 90 20,0 
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Festival öncesi yeterli duyurular (gün, saat, etkinlikler vb.) 

yapıldı. 0,741 3,995   

Festivalle ilgili sosyal medya üzerinden yeterli bilgi verildi. 0,596 3,915   

Çalışanlar ve Gönüllüler  4,161 10,202 3,367 

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler sorularımıza hızlı yanıt verdi. 0,886 4,153   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler festival hakkında yeterli 

bilgiye sahipti. 
0,880 4,153   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler yardımcı olma konusunda 

istekliydi. 
0,845 4,217   

Festivalde çalışanlar ve gönüllüler nazikti. 0,805 4,124   

Festival Alanı ve Erişebilirlik  4,216 10,161 3,353 

Festival alanı iyi düzenlenmişti. 0,797 4,237   

Festival alanının atmosferi iyiydi. 0,786 4,190   

Festivale gelmek için ulaşım araçları yeterliydi. 0,734 4,190   

Festivalin gerçekleştirildiği saatler uygundu. 0,652 4,263   

Festival alanı temizdi. 0,641 4,197   

Tesisler ve Planlama  4,176 9,650 3,185 

Festival alanın çevresinde bulunan tesisler (kafe, restoran, 

market vb.) yeterliydi. 
0,841 4,190   

Festival programı iyi yönetildi. 0,813 4,177   

Festival alanı yeterince genişti. 0,721 4,192   

Festival programı iyi planlanmıştı. 0,668 4,146   

Program  4,098 8,986 2,966 

Festival programı zengindi. 0,816 4,137   

Festival programı eğlenceliydi. 0,813 4,053   

Festival programı tatmin ediciydi. 0,707 4,137   

Festivalde satılan hediyelik eşyalar arasında yerel ürünler 
mevcuttu. 

0,663 4,064   

Güvenlik  4,264 7,697 2,540 

Festival alanında alınan güvenlik önlemleri yeterliydi. 0,823 4,235   

Festival alanında bulunan güvenlik görevlilerinin sayısı 

yeterliydi. 
0,768 4,252   

Festival alanında bulunan acil yardım ekibi yeterliydi. 0,706 4,306   

Uygunluk  3,838 6,388 2,108 

Tuvaletler temizdi. 0,729 3,822   

Araç park alanları yeterliydi. 0,687 3,765   

Dinlenme alanları yeterliydi. 0,590 3,926   

Hediyelik Eşya  4,077 6,111 2,017 

Festivalde satılan hediyelik eşyalar çeşitliydi. 0,785 4,053   

Festivalde satılan hediyelik eşyalar kaliteliydi. 0,722 4,102   

Fiyat  3,870 4,299 1,419 

Festival alanında satılan yiyecekler makul fiyatlıydı. 0,855 3,771   

Festivalde satılan hediyelik eşyaların fiyatları makuldü. 0,633 3,969   

KMO Değeri: 0,874;  Bartlett Testi Sonucu: 9566,145;  Toplam Açıklanan Varyans: %73,835;  Genel ortalama: 

4,076; Genel Güvenirlik:0,926 

 

Tablo 4’de değişkenlere ait ortalama, standart sapma, Cronbach’s Alpha ve ilişki değerleri görülmektedir. 

Bilgi değişkeninin çalışanlar ve gönüllüler (r=0,228;p˂0,001); festival alanı ve erişebilirlik (r=0,426;p˂0,001); tesisler 
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ve planlama (r=0,366;p˂0,001); program (r=0,299;p˂0,001); güvenlik (r=0,392;p˂0,001); uygunluk 

(r=0,407;p˂0,001); hediyelik eşya (r=0,259;p˂0,001) ve fiyat (r=0,169;p˂0,001) değişkenleriyle arasında anlamlı ve 

pozitif ilişki olduğu belirlenmiştir. Çalışanlar ve gönüllüler değişkeninin festival alanı ve erişebilirlik 

(r=0,380;p˂0,001); tesisler ve planlama (r=0,315;p˂0,001); program (r=0,287;p˂0,001); güvenlik (r=0,323;p˂0,001); 

uygunluk (r=0,194;p˂0,001); hediyelik eşya (r=0,289;p˂0,001) ve fiyat (r=0,134;p˂0,001) değişkenleriyle arasında 

anlamlı ve pozitif ilişki olduğu da diğer bir bulgudur. Ayrıca, festival alanı ve erişebilirlik değişkeninin tesisler ve 
planlama (r=0,614;p˂0,001); program (r=0,505;p˂0,001); güvenlik (r=0,503;p˂0,001); uygunluk (r=0,408;p˂0,001); 

hediyelik eşya (r=0,384;p˂0,001) ve fiyat (r=0,146;p˂0,001) değişkenleriyle arasında anlamlı ve pozitif ilişki olduğu 

belirtilebilir. Tesisler ve planlama değişkeninin program (r=0,494;p˂0,001); güvenlik (r=0,427;p˂0,001); uygunluk 
(r=0,370;p˂0,001); hediyelik eşya (r=0,288;p˂0,001) ve fiyat (r=0,126;p˂0,001) değişkenleriyle arasında anlamlı ve 

pozitif ilişki olduğu bulgulanmıştır. Program değişkeninin ise güvenlik (r=0,431;p˂0,001); uygunluk 

(r=0,441;p˂0,001); hediyelik eşya (r=0,463;p˂0,001) ve fiyat (r=0,230;p˂0,001) değişkenleriyle arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. Diğer taraftan güvenlik değişkeninin uygunluk (r=0,298;p˂0,001); hediyelik eşya 

(r=0,395;p˂0,001) ve fiyat (r=0,139;p˂0,001) değişkenleriyle arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 
Bunlara ek olarak, uygunluk değişkeninin hediyelik eşya (r=0,494;p˂0,001) ve fiyat (r=0,266;p˂0,001) değişkenleriyle 

arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Son olarak, hediyelik eşya değişkenin fiyat 

(r=0,219;p˂0,001) değişkeniyle arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu görülmüştür. 
 

Tablo 4. Değişkenlere Ait Korelasyon Analizi Sonuçları 
 

Bilgi 

Çalışanlar 

ve 

Gönüllüler 

Festival 

Alanı ve 

Erişebilirlik 

Tesisler 

ve 

Planlama 

Program Güvenlik Uygunluk 
Hediyelik 

Eşya 
Fiyat 

Bilgi (1)         

Çalışanlar 

ve 
Gönüllüler 

0,228** (1)      

  

Festival 

Alanı ve 

Erişebilirlik 

0,426** 0,380** (1)     

  

Tesisler ve 

Planlama 
0,366** 0,315** 0,614** (1)    

  

Program 0,299** 0,287** 0,505** 0,494** (1)     

Güvenlik 0,392** 0,323** 0,503** 0,427** 0,431** (1)    

Uygunluk 0,407** 0,194** 0,408** 0,370** 0,441** 0,298** (1)   

Hediyelik 

Eşya 
0,259** 0,289** 0,384** 0,288** 0,463** 0,395** 0,494** 

(1)  

Fiyat 0,169** 0,134** 0,146** 0,126** 0,230** 0,139** 0,266** 0,219** (1) 

Standart 
Sapma 

0,646 0,578 0,692 0,677 0,714 0,712 0,808 
0,753 0,800 

Cronbach’s 

Alpha 
0,868 0,905 0,895 0,874 0,865 0,828 0,727 

0,735 0,688 

Ortalama 3,985 4,161 4,216 4,176 4,098 4,264 3,838 4,077 3,870 

Not: **p<0.01 

 

Festivale katılan Y kuşağına mensup bireylerin anahtar başarı faktörleri algılarını segmentlere ayırmak için 

kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizinin ana amacı, gözlemleri belirli sahiplik özelliklerine göre 
gruplandırmaktır. Kümeleme analizinin temsil kabiliyetini güçlü kılmak için 1,000 veya daha fazla yapılması 

gereksinimine rağmen kümeleme yapmak için 100 gözlem değeri de yeterli olabilir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 

2010). Öncelikli olarak hiyerarşik kümeleme analizi yapılmış ve aglomerasyon katsayıları (agglomeration coefficients) 
incelenerek 4 ila 6 arasında kümenin oluşabileceği sonucuna varılmıştır. Daha sonra, K-means kümeleme analizi 

kullanılarak 4 kümenin uygun olacağı görülmüştür. Kümeleme analizi sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

 

Tablo 5. Kümeleme Analizi 

 
Küme 1 

(n=181) 

Küme 2 

(n=170) 

Küme 3 

(n=34) 

Küme 4 

(n=66) 
F-Değeri 1-2 1-3 1-4 2-3 2-4 3-4 

Bilgi 3,97 4,29 3,01 3,75 57,408*** *** *** y *** *** *** 

Çalışanlar 

ve 

Gönüllüler 

4,04 4,50 3,84x 3,81 45,308*** 

*** * * *** *** y 

Festival 

Alanı ve 

Erişebilirlik 

4,01 4,65 2,87 3,98 182,119*** 

*** *** y *** *** *** 

Tesisler ve 

Planlama 
3,94 4,68 2,91 4,29x 159,596*** 

*** *** ** *** *** *** 

Program 3,99 4,60 2,85 3,73 129,148*** *** *** ** *** *** *** 

Güvenlik 4,01 4,87x 3,42 3,99 102,344*** *** *** y *** *** *** 

Uygunluk 4,01 4,24 2,18 3,21 159,761*** ** *** *** *** *** *** 
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Hediyelik 

Eşya 
4,11 4,54 3,12 3,27 115,207*** 

*** *** *** *** *** y 

Fiyat 4,10 4,00 3,19 3,24 34,701*** 
y *** *** *** *** y 

Küme Adı Tüm 

Boyutları 

Algılayan

lar 

Güvelik 

Boyutunu 

Algılayanl

ar 

Çalışanlar 

ve 

Gönüllüle

r 

Boyutunu 

Algılayan

lar 

Tesisler 

ve 

Planlama 

Boyutun

u 

Algılaya

nlar 

       

*p<0.05;**p<0.01;***p<0.001; x = Ortalama; y = Anlamlı Fark Yoktur. 

 

Küme 1: Bu küme 181 kişiden oluşmaktadır. Anahtar başarı faktörlerinden en düşük ortalamaya sahip 
boyut(3,94)  ile en yüksek ortalamaya sahip boyut (4,11) arasında çok az farkın olmasından dolayı bu kümeye “tüm 

boyutları algılayanlar” adı verilmiştir. Bu kümede yer alan 181 katılımcı da festival anahtar başarı faktörlerinin 

tümünün başarılı olarak gerçekleştirildiğini algılamışlardır. 
Küme 2: Bu küme 170 kişiden oluşmaktadır. Anahtar başarı faktörlerinden güvenlik boyutunun diğer 

boyutlara kıyasla daha fazla ortalamaya sahip olmasından dolayı bu kümeye “güvenlik boyutunu algılayanlar” adı 

verilmiştir. Bu kümede yer alan 170 katılımcı festivalin başarıya ulaşmasındaki en başarılı gerçekleştirilen boyutun 
“güvenlik” boyutu olduğunu algılamışlardır. 

Küme 3: Bu küme 34 kişiden oluşmaktadır. Anahtar başarı faktörlerinden çalışanlar ve gönüllüler 

boyutunun diğer boyutlara göre daha fazla ortalamaya sahip olmasından dolayı bu kümeye “çalışanlar ve gönüllüler 
boyutunu algılayanlar” adı verilmiştir. Kümede yer alan 34 katılımcı en iyi gerçekleştirilen faktörün “çalışanlar ve 

gönüllüler” olduğunu algılamıştır. 

Küme 4: Bu küme 66 kişiden oluşmaktadır. Anahtar başarı faktörlerinden tesisler ve planlama boyutunun 
diğer boyutlara göre daha fazla ortalamaya sahip olmasından dolayı bu kümeye “tesisler ve planlama boyutunu 

algılayanlar” adı verilmiştir. Kümede yer alan 66 katılımcı en iyi gerçekleştirilen faktörün “tesisler ve planlama” 

olduğunu algılamışlardır. 

 

Sonuç ve Öneriler 
Y kuşağına mensup bireylerin  festival anahtar başarı faktörleri algılarına göre segmentlere ayrılmasının 

amaçlandığı bu çalışmada, Portakal Çiçeği Festivali katılımcılarından veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda 
katılımcıların festival anahtar başarı faktörleri algısı dört farklı küme oluşturmuştur. Bulgulanan sonucun ilgili 

alanyazında yer alan çalışma sonuçlarıyla birtakım benzerlikleri olduğunu söylemek mümkündür. Güvenlik boyutunun 

bir etkinliğin başarısında en önemli faktörlerden biri olduğu Erasmus (2011) ve Kong (2015) tarafından yapılan 

çalışmalarda, festival çalışanlarıyla ilgili faktörün festival başarısında önem arz ettiği Lee, Lee, Lee ve Babin (2008) ve 

Özdemir ve Çulha (2009) tarafından yapılan çalışmalarda, tesisler ile ilgili boyutun Lade ve Jackson (2004), Özdemir 

ve Çulha (2009) ve Choi (2011) tarafından yapılan çalışmalarda bulgulanmıştır.  
Portakal Çiçeği Festivali ve benzer tema ve ölçekli festivallerde (Y kuşağı için) uygulayıcıların 

bilgilendirme (festival öncesi duyurular, sosyal medyadan ilanlar, festival sırasında yönlendriemeler vb.), çalışanlar 
(yeterli sayıda çalışanlar, yardım etmeye istekli ve hoşgörülü bireyler vb.), festival alanı ve erişebilirlik (uygun alanın 

seçimi, festival alanına ulaşım koşulları vb.), tesisler (yiyecek-içecek ve konaklama tesislerinin yeterliliği, 

katılımcıların ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerin varlığı vb.), program (festival programının uygunluğu, zenginliği ve 
yönetimi vb.), güvenlik (güvenlik personelinin yeterliliği, festival alanının korunması vb.), uygunluk (yeterli park 

alanının olması, tuvaletlerin yeterli olması, dinlenme alanlarının yeterli olması vb.), hediyelik eşya (hediyelik eşya 

satışlarının olması, hediyelik eşyaların çeşitli olması, hediyelik eşya fiyatlarının uygun olması vb.) ve fiyatlar (festival 
giriş ücretleri (eğer var ise) uygun olmalı, satışı olan ürün ve hizmetlerin fiyatları uygun olmalı vb.) gibi hususlar 

festival başarısını etkilemektedir. Uygulayıcıların festival öncesinde belirtilen faktörleri göz önüne alarak festivali 

planlamaları önemlidir (Lade ve Jackson, 2004; Cole ve Illum, 2006; Taylor ve Shanka, 2008; Lee, Lee, Lee ve Babin, 
2008; Esu ve Arrey, 2009; Özdemir ve Çulha, 2009; Yoon, Lee ve Lee, 2010; Choi, 2011; Erasmus, 2011; Anil, 2012; 

Mason ve Paggiaro, 2012; Kim, 2015;  Kong, 2015). Buna ek olarak,  Y kuşağının Portakal Çiçeği Festivali’nde 

“güvenlik”, “çalışanlar ve gönüllüler” ve “tesisler ve planlama” boyutlarını başarılı bir şekilde algıladıkları 

görülmüştür (2., 3., ve 4., küme). Uygulayıcıların, “bilgi”, “festival alanı ve erişebilirlik”, “program”, “uygunluk”, 

“hediyelik eşya” ve “fiyatlar” konularının üzerinde sonraki etkinliklerin başarısı için daha çok çalışmaları önerilebilir.  

Yapılacak olan sonraki araştırmalarda, tüm kuşaklar (yaş aralıkları) dahil edilerek, tüm katılımcıların 
anahtar başarı faktörleri algılarını öğrenmek ve bu bağlamda kümeleme yapmak mümkündür. Buna ek olarak, farklı 

festivallerde de uygulamalar yapılarak Türkiye genelinde düzenlenen festivaller için anahtar başarı faktörleri 

öncelikleri çıkarılabilir. Son olarak, tüm katılımcıların yer alacağı çalışmalarda kota örneklemine gitmek daha sağlıklı 
sonuçları beraberinde getirecektir. 
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Özet 
Yeni yiyecek korkusu, genel anlamda bir kişinin yeni veya aşina olmadığı yiyeceklerden şüphe duyması olarak 

tanımlanmaktadır. Yeni yiyecek deneyimleme korkusu, bireyler için seyahat engeli oluşturabilmekte ve turizm 
davranışının oluşmasını engelleyebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın temel amacı; yeni yiyecek deneyimleme 

korkusu kavramını ve yeni yiyecek korkusunu etkileyen faktörleri açıklayarak yeni yiyecek deneyimleme korkusu 

kavramını alan yazında daha önceden gerçekleştirilen çalışmalar özelinde incelemektir. Belirtilen amacın 
gerçekleştirilmesi için öncelikle alan yazın taraması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucu elde edilen veriler, 

gerçekleştirilen derinlemesine alan yazın taraması yoluyla elde edilmiştir.  

 
Anahtar kelimeler: Yiyecek, yiyecek deneyimi, yeni yiyecek korkusu 

 

A Conceptual Review Intended to Fear of New Food Experiencing 
 

Abstract 
The fear of new food is generally defined as a person’s suspicion about new or unfamilier foods. The fear of 
experiencing new food can create travel disability for individuals, and prevent the formation of tourism behavior. In 

this context, the main purpose of the research is to examine the fear of new food concept in literature in the context of 
previous works by explaining the fear of experiencing new food concept and factors that affect the fear of new food. 

To achieve the stated purpose, the literature was examined firstly. Data as a result of the research was obtained through 

examining literature in-depth. 

 

Keywords: Food, food experience, food neophobia 

 

Giriş  
Yiyecek deneyimi, turistik deneyimin önemli boyutlarından birisidir ve bir destinasyonun tercih 

edilmesinde çekici bir öğe olabileceği gibi, engelleyici bir öğe de olabilmektedir (Rızaoğlu vd., 2013: 669). Bu 
kapsamda, bireyin yeni ve aşina olunmayan yiyeceklere karşı korku ve şüphe duyma davranışı olarak tanımlanan (Park 

& Cho, 2015: 1) ve bireysel bir eğilim olarak değerlendirilen yeni yiyecek deneyimleme korkusu, turistlerin yerel 

kültürdeki yiyecekleri deneyimlemesi konusunda belirleyici bir engel olarak görülmektedir (Mak vd., 2012: 935). Yeni 
yiyecek deneyimleme korku düzeyi yüksek olan bireyler için "tuhaf" veya "aşina olunmayan" yiyecekler seyahat 

engelinin oluşmasına neden olmaktadır  (Chang vd., 2011: 2). Bireylerdeki yeni yiyecek korkusu, belirli bir durumdan 

kaynaklanan davranış özelliği olarak ortaya çıkabileceği gibi; kişinin kendisine tanıdık gelmeyen yabancı yiyecekleri 
denemeyi reddetmesi göreceli tercihlerden dolayı kişisel bir özellik olarak da ortaya çıkabilmektedir (Pliner vd., 1993: 

111). Bu nedenle, bireysel eğilim olan yeni yiyecek deneyimleme korkusuyla ilgili bilgi eksikliğinin giderilmesi ve bu 

konuyla ilgili detaylı bilgi elde edilmesi, destinasyonlar için yiyecekten elde edilen gelirleri artırabileceği gibi 
turistlerin yiyecek deneyiminin anlaşılması, uygulayıcılara turistlerin yemek yeme alışkanlıkları ve yiyecek tercihleri 

ile ilgili yeni fikirler de verebilmektedir (Rızaoğlu vd., 2013: 670).  

 

1. Yiyecekte Yenilik Korkusu  
Bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkabilen yeni yiyecek korkusu (Rızaoğlu vd., 2013: 675) alan yazında 

farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Pliner & Hobden (1992: 106), yeni yiyecek korkusunu kişinin aşina olmadığı 

yiyecekleri reddetmesi, değişik ve farklı yiyeceklere karşı direnç göstermesi ve aşina olmadığı yiyeceğe karşı tedbirli 

davranması şeklinde tanımlamaktadır. Başka bir tanımda, yeni yiyecek korkusu, kişinin yeni ve bilinmeyen yiyecekleri 

sevmeme, yeni ve bilinmedik yiyeceklere karşı korku ve şüphe duyma davranışı olarak ifade edilmektedir (Chang vd., 
2011: 1). Şengel vd., (2015: 432), yeni yiyecek korkusunu, bireylerin aşina olmadıkları yiyeceklerin tadından, 

görüntüsünden ve kokusundan şüphe duyması olarak tanımlamaktadır. Amuquandoh (2016: 5) ise yeni yiyecek 

korkusunu, tedbirli olma ve değişime direnç gösterme gibi kavramlarla tanımlamaktadır. Van Trijp & Van Kleef 
(2008: 565) konuya başka bir açıdan bakarak, aslında yeni yiyecek korkusunun, bireyin sağlığı için zararlı olup 

olmadığını dahi bilmediği bir yiyeceği (bozulmuş et, zehirli mantar gibi) deneme konusunda dikkatli davranmasını 

sağlayan psikolojik ve davranışsal bir eğilim olduğunu vurgulamaktadırlar. Schulze & Watson (1995: 230) da benzer 
bir şekilde, birçok gıda kaynağının toksik (zehir) olabileceği bir ortamın tehlikelerine maruz kalmış bireylerin tanıdık 

yiyeceklerden ziyade yeni yiyeceklere dikkatle yaklaşması gerektiğini ve bireylerin beslenme davranışını bu sayede 

güvenli bir şekilde devam ettirdiğini ileri sürmektedirler. Knaapila vd., (2007: 573) de, yeni yiyecek korkusunun 
bireyin sağlığına zarar verme olasılığı olan yiyeceklerden koruması bakımından bir avantaj sağlayabileceğine 

değinmişlerdir. Kabaran (2011: 1) da, benzer şekilde bireylerin yeni yiyecek korkusunun, sağlık açısından zararlı 

mikroorganizmalardan ve toksik kimyasallardan korunmak amacıyla geliştirdikleri bir savunma mekanizması 
olduğunu vurgulamaktadır.  
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Yeni yiyecek korkusu kişide, yeni yiyeceklere karşı isteksiz olma, içeriğini bilmediği yiyecekleri tatmama, 

yeni yiyeceklere güvenmeme ve etnik restoranlardan olabildiğince uzak durma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 

yeni yiyecek korkusu olan kişiler, farklı ülkelerin ve yerel kültürlerin yiyeceklerini garip bulma ve tatilde neredeyse 

farklı kültürün mutfağına dair hiçbir şey yememe tutumu sergileyebilmektedir (Rızaoğlu vd., 2013: 675). Bireyler yeni 

yiyecek korkularını, yeni yiyeceğin güvenli olduğunu öğrenme yoluyla aşabilmektedirler. Bu ise, bireylerin yeni 

yiyeceğin negatif sonuçlar vereceği beklentisinden önce o yiyeceği sadece birkaç defa deneyerek güvenli olduğuna 
kanaat getirmesi sayesinde olmaktadır. Ayrıca bireye yeni bir yiyeceğin kokusu, lezzeti ve yapısıyla ilgili önyargıların 

gereksiz olduğu anlatılarak da yeni yiyecekten kaçınması engellenebilir (Pliner & Salvy, 2006: 87). Benzer bir şekilde, 

yeni bir yiyecekle ilgili faydalı bilgilerin aktarılması ve yeni bir yiyeceğin aşina olunan bir yiyecekle sunulması da yeni 
yiyecek korkusunun aşılmasında katkı sağlayacak faktörler arasında yer almaktadır (Pliner vd., 1995; Akt. Kabaran, 

2011: 36-37).   

 

1.1. Yiyecekte Yenilik Korkusunu Etkileyen Faktörler 
Yeni yiyecek deneyimleme korkusu olan bireyler incelendiğinde, korku düzeylerinin; sosyal etkiler, 

davranışsal ve psikolojik faktörler (öfke, duygusallık, depresyon ve kaygı vb.), sosyo-demografik faktörler (yaş, 
eğitim, cinsiyet, kültür, din vb.), yiyeceğin türü ve yiyecek seçimini etkileyen uyarıcı faktörler (yiyeceğin görüntüsü, 

kokusu, besin değeri, besin çeşidi ve lezzeti vb.) gibi birçok durumdan etkilendiği ortaya çıkmaktadır (Mak vd., 2017; 

Wadolowska vd., 2008: 123). 
Sosyal etkiler: Sosyal faktörler, yiyecekleri sevme ve tüketme üzerinde önemli etkilere sahiptir. Bireyler, 

çevrelerinde bulunan kişilerden etkilenmekte ve etkilendiği kişilerin tükettiği benzer yiyecekleri deneme eğilimi 

göstermektedir (Pliner vd., 1993: 113). Guidetti & Cavazza (2008: 84), özellikle çocukların çevrelerinde bulunan örnek 
modellerden etkilendiği (anne-baba gibi) ve bu modellere benzer yiyecekleri tükettiğini belirtmektedir. Hendy & 

Raudenbush (2000), kişilerin dost, akraba ve arkadaşlarından, evli bireylerin eşlerinden etkilendiğini ve yeni 

yiyecekleri deneyimleme eğilimi gösterdiğini ortaya çıkarmaktadır. Hobden & Pliner (1995: 111-112) yetişkin 
bireylerin, yeni yiyecek deneme konusunda eğilim gösteren bir bireyle aynı ortamda bulunması sonucunda yeni 

yiyecek korkusunu azaltabileceğini hatta yeni yiyeceği deneyebileceğini bulgulamışlardır. Dolayısıyla çalışmalar, yeni 

yiyecek denemeyi kabul eden bir model eşliğinde, yeni yiyecek sunulan bir kişinin o yiyeceği deneme olasılığının 
arttığını belirtmektedir (Pliner & Salvy, 2006: 78).  

Davranışsal ve psikolojik faktörler: Yeni yiyecek deneyimleme korkusu olan bireylerin davranışsal 

durumları incelendiğinde, bu tip insanların sosyal aktivitelere katılma, yeni insanlarla tanışma ve farklı ortamlarda 
bulunma gibi durumlara isteksiz oldukları (Pliner & Salvy, 2006: 80) ve gittikleri bir destinasyonda yenilik aramayan 

(standart yemek talebi olan) bir davranış sergiledikleri görülmektedir (Chang vd., 2011: 2). Yeni yiyecek 

deneyimeleme korkusu olan bireyler psikolojik açıdan incelendiğinde ise, bu bireylerin farklı bir mutfak kültürüyle 
karşılaştıklarında korku duygularının hakim olduğu, riskten kaçındıkları ve aşina oldukları yiyecekleri tercih ettikleri 

görülmektedir. Dolayısıyla, kişilerin davranışsal ve psikolojik özelliklerinin yeme davranışları üzerinde önemli bir rol 

oynadığı görülmektedir.   
Sosyo-Demografik faktörler: Cinsiyet, yaş, milliyet, eğitim ve gelir düzeyi gibi değişkenler, turistlerin 

davranışlarını etkileyen önemli faktörlerdir (İçöz, 2001: 78). Muhammad vd. (2015: 298) de, bireylerin sahip olduğu 
cinsiyet, yaş, milliyet, eğitim, statü ve  gelir düzeyi gibi sosyo-demografik farklılıkların yeni yiyecek korkusu üzerinde 

etkili faktörler olduğunu belirtmektedir.   

a) Cinsiyete bağlı farklılıklar: Erkekler ve kadınlar arasındaki yeni yiyecek korkusu, bireylerin yiyecek 
seçimleri ve tat beklentilerine bağlı olarak değişebilmektedir (Pliner & Salvy, 2006: 83). Frank & Klaauw (1994), 

cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara oranla daha alışılmadık yiyecek arayışında olduğu için korku düzeylerinin 

düşük olduğunu belirtmişlerdir. Rızaoğlu vd. (2013: 680) yapmış oldukları çalışma sonucunda, kadınların yeni 
yiyeceklere güvenmemelerinin bir sonucu olarak yeni yiyecek korkusunun erkeklere oranla daha yüksek olduğunu 

tespit etmişlerdir. Buna karşın, (Tuorila vd., 2001: 31; Henriques vd., 2009: 84; Siegrist vd., 2013: 296) erkeklerin 

kadınlarla kıyaslandığında yeni yiyecek deneyimeleme korku düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğunu öne 
sürmektedirler.  

b) Yaşa bağlı farklılıklar: Yeni yiyecek korkusunun bireylerin yaşına bağlı olarak farklılaştığı 

bilinmektedir. Bu amaçla pek çok çalışmada, bu farklılıkların test edilmesi için farklı yaş aralıkları ve kategorileri 
kullanılmıştır (Pliner & Salvy, 2006: 84). Örneğin, Meiselman vd., (2010: 895) çalışmalarında, yaşlı bireyler ile genç 

ve orta yaştaki bireylerin yeni yiyecek korku düzeyleri arasında farklılıklar tespit etmişlerdir. Yazarlar, sağlık endişesi 

taşıyan 55 yaş ve üstü bireylerin, yeni yiyecek denemeye isteksiz olmalarından dolayı genç bireylere oranla korku 
düzeylerinin yüksek olduğunu bulgulamışlardır. Benzer bir şekilde, Dovey vd., (2008: 182), yaşlı bireylerin yeni 

yiyecekleri kendileri için riskli olarak gördüklerini ve tat algısının da azalmasıyla birlikte yiyeceklerin lezzetini 

algılayamamalarının yeni yiyecekleri denemelerinde isteksizliğe neden olduğunu belirtmektedirler. Tuorila vd. (2001: 
31), yaşın artışı ile yeni yiyecek korkusunun da arttığını bulgulamışlardır. Bu bulgulara göre, korku düzeyinin en düşük 

16-25 ve 26-35 yaş grupları arasında olduğu görülürken, 66-80 yaş grubunun ise korku düzeyinin en yüksek seviyede 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Tanska vd. (2017: 372-373), 50 yaş ve üstü bireylerin yeni ve aşina olunmayan yiyeceklere 
karşı tutumunu inceledikleri çalışma sonucunda, bu bireylerin yeni ve aşina olunmayan yiyeceklere karşı negatif veya 

nötr bir tutum sergilediklerini belirtmişlerdir. Yazarlar, bu duruma ise, yaşlı bireylerin sahip olduğu yerleşmiş gıda 

alışkanlıkları, kalıplaşmış inançlar, değişimlere karşı korku hissi, gıda pazarındaki yenilikleri yakalayamama ve gıda 
ve beslenme konusundaki düşük bilgi gibi faktörlerin neden olduğunu ifade etmişlerdir.  

c) Milliyete bağlı farklılıklar: Rızaoğlu vd. (2013: 681), yaptıkları çalışma sonucunda, bireylerin yeni 

yiyecek korku düzeylerinin milliyetlere göre farklılaştığını bulgulamışlardır. Bu bulgulara göre, korku düzeyi en düşük 
olan milliyet Amerikalılar; en yüksek olan ise İtalyanlardır. Bunları sırasıyla, Rus, Alman, İngiliz ve Fransızların takip 

ettiği çalışma neticesinde ulaşılan sonuçlar arasındadır. Ayrıca yazarlar, Amerika'nın yapısı itibariyle çok fazla ırk ve 
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kültürden bireyleri barındırmasının çok kültürlü yaşam biçimine neden olduğunu, bu durumun da bireyleri yeniliğe 

daha sıcak bakan bir görüşe ittiğini ifade etmişlerdir. Muhammed vd., (2015: 297) yeni yiyecek korkusunu etkileyen 

faktörler ve değişkenlerin ortaya çıkarılmasını hedefledikleri çalışmalarında, Malezyalı, Hintli ve Çinli bireylerin 

korku düzeylerini araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, yeni yiyecek korkusunun en yüksek olduğu milliyetin (etnik 

grup) Malezyalılar, en düşük olanın ise, Çinliler olduğu bulgulanmıştır. Hsu (2014: 152) çalışmasında, Avustralyalı ve 

Yeni Zelandalı katılımcıların korku düzeylerinin, Amerikalı, Kanadalı ve Avrupalı katılımcılardan daha yüksek 
olduğunu belirtmiştir. Verbeke & Lopez (2005: 828) ise, Belçikalı katılımcıların korku düzeylerinin İspanyollardan 

daha yüksek olduğunu bulgulamışlardır. Dolayısıyla farklı milliyetler üzerinde yapılan çalışmalardan farklı korku 

düzeylerinin (düşük, orta veya yüksek) elde edilmesi, milliyet ve yeni yiyecek korku düzeyleri arasında anlamlı bir 
farklılık olduğunu göstermektedir.  

d) Diğer sosyo-demografik değişkenlere bağlı farklılıklar: Bireylerin yeni yiyecek deneyimleme korku 

düzeylerinin yaş, cinsiyet ve milliyet faktörlerine bağlı olarak farklılaştığı alan yazın taraması sonucunda ortaya 
çıkarılmıştır. Bu faktörlerin yanı sıra, bireylerin korku düzeyleri, eğitim, gelir seviyesi, medeni durum gibi diğer sosyo-

demografik faktörlere bağlı olarak da farklılık gösterebilmektedir (Meiselman vd., 2010: 895). Örneğin,  Latimer vd. 
(2015: 1578), yeni yiyecek deneyimleme korku düzeyleri ile bireylerin eğitim seviyesi ve gelir düzeyi arasında anlamlı 

farklılıklar bulunduğunu belirtmektedirler. Kişilerin eğitim ve gelir düzeyinin artması ile birlikte, bireylerin farklı 

kültürleri keşfettiği, nispeten korkusuz olduğu, araştırmaktan zevk aldığı ve farklı kültüre ait yeni ürünleri denediği 
çalışma ile ulaşılan sonuçlardır. Rızaoğlu vd. (2013: 683), bireylerin yeni yiyecek korku düzeylerinin eğitim ve gelir 

düzeyine göre farklılaştığını belirtmekte ve korku düzeyinin en düşük lisansüstü düzeyde ve yüksek gelir grubundaki 

bireylerde olduğunu ifade etmektedirler. Kişilerin sahip oldukları maddi olanakların onları yaşamlarında daha fazla 
yenilik aramaya itmesi, yüksek gelirli bireylerin yeni yiyecek korku düzeylerinin düşük olmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca, bireylerin kırsal ve kentsel alanda yaşaması da bireylerin yeni yiyecek deneyimleme korku düzeylerini 

etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Kentsel alanda yaşayan bireyler kırsal alanda yaşayan bireylerle 
kıyaslandığında, kültürel çeşitliliğin fazla olduğu kentsel alanlarda yaşayan bireylerin, korku düzeylerinin düşük 

olduğu da farklı çalışmalar ile ulaşılan sonuçlar arasındadır (Muhammed vd. (2015: 297). Bazı çalışmalarda yeni 

yiyecek korkusunu etkileyen sosyo-demografik faktörler arasında bireylerin medeni durumları da yer almaktadır. 
Örneğin, Muhammed vd. (2015: 296) çalışmalarında, yeni yiyecek deneyimleme korku düzeyi ile medeni durum 

arasındaki ilişkiyi incelemişler ve evli bireylerin birbirlerini etkilemesinden dolayı korku düzeylerinin bekar bireylere 

oranla daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmışlardır.  
Yiyeceğin türü: Alan yazında birçok çalışma, tüketicilerin yeni ve egzotik yiyeceklere karşı şüpheyle 

yaklaştığını ve bu yiyecekleri tatma konusunda temkinli davrandığını ileri sürmektedir (Kim vd., 2010: 217). Choe & 

Cho (2011: 671) ise, bireylerin etnik yiyecekler gibi aşina olunmayan mutfaklara karşı ön yargılı bir tutum 
sergileyebildiklerini belirtmişlerdir. Siegrist vd. (2013: 294), yeni yiyecek deneme korkusu olan bireylerin çoğunun 

etnik mutfakları tatma konusunda isteksiz olduklarını ifade etmektedir. Aynı şekilde Pliner & Hobden (1992: 105) da, 

örneğin etnik yiyecekler gibi bazı yiyeceklerin reddedilmesinin ardında bireylerin yeni yiyecek korkusunun olduğunu 
belirtmektedirler. Asperin vd. (2011: 1) ise, yiyecekte yenilik korkusu olan bireylerin diğer bireylere oranla Çin ve 

Tayland gibi egzotik mutfakları tatma konusunda olumsuz tutum sergilediklerini saptamışlardır. Dolayısıyla bu 

durumlar dikkate alındığında, farklı gıdaların farklı durumsal değişkenlerin etkilerine karşı bireylerde farklı derecede 
etkileri olabileceğini söylemek mümkündür (Pliner & Salvy, 2006: 79).   

Yiyecek seçimini etkileyen uyarıcı/durumsal faktörler: Tat, koku ve yiyeceğin dokusu gibi uyarıcı ve 

durumsal faktörler bireylerin gerek yiyecek tercihlerinde gerekse de beslenme alışkanlıklarında önemli bir etkiye 
sahiptir (Nestle vd., 1998: 53). Denemeye karar verilen yiyecekler, lezzetinin güzel olması beklenen veya yararlı 

olduğu düşünülen yiyeceklerdir. Tanska vd. (2017: 373), bireylerin yeni yiyecek korkusunun, yiyeceklerle ilgili 

yetersiz bilgi ile ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Dolayısıyla bir yiyeceğin lezzetinin güzel olduğu ve yararlı 
sonuçlar sağlayacağıyla ilgili bilgi verilerek bireylerde yeni bir yiyeceğin denenmesi sağlanabilir (McFarlane & Pliner, 

1997: 228). Ayrıca yapılan çalışmalar, birden fazla yeni yiyecek sunulduğu takdirde, bireylerin çevresinde sık bulunan 

yiyeceklere benzer yiyecekleri daha yüksek oranda tercih ettiklerini göstermektedir (Martins vd., 1997: 90). 
Yiyeceklerdeki besin çeşitliliği de yeni yiyeceklerin denenmesini etkileyen faktörler arasındadır. Pliner & Salvy (2006: 

78), bilinen yiyeceklerin içerisine kabul edilebilir düzeyde yeni yiyeceklerin eklenmesiyle besin çeşitliliğinin 

sağlanması ve bu sayede bilinmeyen lezzetlerin bilinen lezzetlerle zenginleştirilmesinin bireylerde yeni yiyecek 
korkusunun azaltılmasına katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

 

2. YÖNTEM 
Çalışmanın amacı; daha önceki bilimsel çalışmaların yeni yiyecek korkusu kavramını hangi yönlerden ele 

aldığını belirlemek ve yeni yiyecek korkusu kavramının önemini açıklamaya çalışmaktır. Söz konusu hedefi 

gerçekleştirebilmek amacıyla konuyla ilgili alanyazın taraması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda araştırma verileri, 

gerçekleştirilmiş olan derinlemesine alanyazın taraması yoluyla ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Büyüköztürk vd. 
(2012: 46), başka araştırmacıların, araştırma sonuçlarını veren ansiklopedi, kitap ve derleme makaleler gibi yayınları 

ikincil kaynaklar olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda çalışma kapsamında ikincil kaynak taraması 2018 yılı Ocak-

Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Alanyazın taraması kapsamında ulusal ve uluslararası ölçekli yeni yiyecek 
deneyimleme korkusuna ilişkin çalışmaların amaçları, kapsamları ve bulguları ele alınarak yeni yiyecek deneme 

korkusu kavramının önemi ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 
Yeni yiyecek deneyimleme korkusuna yönelik çalışmalar farklı başlıklar halinde alan yazında yer 

almaktadır. Bu çalışmaların; genel olarak kişilerin yeni ve farklı yiyecekleri tatmak için psikolojik olarak neden 
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isteksiz olduğunun araştırılması (Hobden & Pliner, 1995; Pliner & Loewen, 1997; Muhammed vd., 2016), kişilerin 

yeni ve farklı yiyecekleri denemeye gönüllülüklerinin araştırılması (Pliner & Hobden, 1992; Pelchat & Pliner, 1995; 

Raudenbush & Frank, 1999; Pliner & Melo, 1997; Tuorila vd., 2001; Barcellos vd., 2009),  yeni yiyecek korkusu ile 

demografik faktörler ve davranışsal farklılıklar arasındaki ilişkinin incelenmesi (Henriques vd., 2009; Olabi vd., 2009;  

Meiselman vd., 2010; Ruiz vd., 2013; Rızaoğlu vd., 2013; Muhammed vd., 2015; Tanska vd., 2017), beslenme 

alışkanlıkları ve besin seçimlerini etkileyen durumsal farklılıkların yeni yiyecek korkusu ile olan ilişkisinin 
incelenmesi (McFarlane & Pliner, 1997; Rigal vd., 2006; Asperin vd., 2011; Kabaran, 2011) yeni yiyecek korkusunun 

bireylerin genleri veya yaşadıkları bölgedeki kültürel çeşitlilik ile olan ilişkisinin araştırılması (Knaapila vd., 2007; 

Flight vd., 2003) ve yeni yiyecek korkusu ile yerel yiyecek seçim motivasyonları arasındaki ilişkinin araştırılması 
(Akyüz, 2017; Alphan, 2017) gibi konular üzerine yoğunlaştığını söylemek mümkündür.  

 

3.1. Yeni Yiyecek Korkusunu İnceleyen Örnek Çalışmalar  
Pliner vd. (1995) çalışmalarında, kişilerin yeni yiyecek korku düzeyleri üzerinde açlık ve korku gibi uyarıcı 

faktörlerin etkisini 90 kişiden oluşan üniversite öğrenci grubu üzerinde incelemişlerdir. Katılımcılara açlık hissetmeleri 

için 5 saat boyunca hiçbir şey yememeleri söylenmiş ve bu süre sonunda 10 adet yeni, 10 adet de tanıdık/aşina olmak 
üzere toplamda 20 adet yiyecek sunularak birer tanesini denemeleri istenmiştir. Açlık ve korku oranı düşük 

katılımcıların, yeni yiyecek denemeye gönüllülüklerinin yüksek olduğu görülürken; açlık ve korku oranı yüksek 

katılımcıların ise yeni yiyecek denemeye gönüllülüklerini düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Tuorila vd. (2001) çalışmalarında, Finlandiya'da ikamet eden katılımcıların yeni yiyecek korku düzeylerini 

araştırmışlardır. Ayrıca çalışmada, araştırmaya katılan 1083 katılımcıya 20 farklı yiyecek (10 adet tanıdık ve10 adet 

yabancı yiyecek) sunularak bu yiyecekleri denemeye gönüllülükleri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, bireylerin yeni 
yiyecekleri deneyimleme konusunda isteksiz oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmaya katılan bayanların erkeklere 

oranla yeni yiyecek korku düzeylerinin düşük olduğu, eğitim seviyesi arttıkça katılımcılardaki korku düzeylerinin 

azaldığı, yaşlı katılımcıların ise gençlere oranla yeni yiyecek korku düzeylerinin daha düşük olduğu bulgulanmıştır.  
Verbeke & Lopez (2005) çalışmalarında, bireylerin etnik yiyecek seçimleri üzerinde kültürel çeşitliliğin 

etkisini, yeni yiyecek korku düzeyleri üzerinde ise sosyo-demografik faktörlerin rolünü incelemişlerdir. Bu amaç 

doğrultusunda, Belçika'da yaşayan 127 İspanyol kökenli ve 119 Belçikalı katılımcıdan anket yöntemiyle veriler elde 
edilmiştir. Çalışma sonucunda, Belçikalı katılımcıların etnik yiyeceklerin seçiminde tat ve görünüşe önem verdiği 

tespit edilmiştir. İspanyolların ise etnik yiyeceklere karşı memnuniyet düzeylerinin olumlu olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Sosyo-demografik değişkenlerle ilgili sonuçlar değerlendirildiğinde, her iki kültürde de yeni yiyecek korku 
düzeylerinin kentsel alanda yaşayan ve 55 yaş ve üstü katılımcılarda düşük olduğu bulgulanmıştır.  

Barcellos vd. (2009) çalışmalarında, Brezilya'da iki farklı üniversitede okuyan toplamda 279 lisans ve 

İngiltere'de yer alan bir üniversitede okuyan toplamda 101 lisans ve lisansüstü öğrencinin yeni yiyecek korku 
düzeylerini ve yeni yiyecekleri denemeye gönüllülüklerini araştırmışlardır. Çalışma sonuçları, hem Brezilya'daki hem 

de İngiltere'deki araştırmaya katılan öğrencilerin yeniliklere açık oldukları ve yeni bir yiyeceği deneyimleme 

konusunda istekli davrandıklarını, iki ülkenin birbiriyle kıyaslanması sonucu ise, İngiltere'deki öğrencilerin yeni bir 
yiyeceği tatma konusunda daha istekli olduklarını göstermektedir. Çalışmada, katılımcıların yeni yiyecek korku 

düzeyleri ise, düşük ve yüksek olarak iki kategori altında değerlendirilmiştir. Brezilya'da katılımcıların %11,5'inde 

yeni yiyecek korkusu gözlenirken, İngiltere'de ise bu oranın %5 olduğu bulgulanmıştır.  
Olabi vd. (2009), iki farklı kültür arasındaki yeni yiyecek korku düzeylerini ortaya çıkarmayı hedefledikleri 

çalışmalarını, Amerikanlı ve Lübnanlı toplamda 1122 üniversite öğrencisi örnekleminde gerçekleştirmişlerdir. Veriler 

öğrencilerden anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesinin ardından; iki farklı kültürdeki 
öğrenciler (Amerikan FNS= 29,8 ve Lübnanlı FNS= 36,4) arasında yeni yiyecek korku düzeylerinin farklılık gösterdiği  

saptanmıştır. Yeni yiyecek korkusunun Amerikalı öğrencilere kıyasla Lübnanlı öğrencilerde daha yüksek olduğu 

ortaya çıkarılmıştır.  
Kabaran (2011) çalışmasında, ailelerin beslenme alışkanlıkları, besin seçimleri,  düzeyleri ve obezite 

durumlarının, çocuklar üzerindeki etkisini ve yaşın artması ile çocukların besin seçimlerinde yaşanan değişiklikleri 

araştırmıştır. Çalışma, Lefkoşa Yakın Doğu Koleji'nde öğrenim gören 10-17 yaş arası 40'ı erkek, 42'si kız toplamda 82 
öğrenci ve bu öğrencilerin anne babaları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda, çocukların %46,3'ünün, 

annelerin %20,7'sinin, babaların ise %28,0'inin görüntüsüne bakarak bir yiyeceği denemeye isteksiz oldukları ve bir 

yiyeceği sevmediklerine karar vermeden önce çocukların %47,6'sının yalnızca bir kez denediği bulgulanmıştır. Çocuk, 

anne ve babalarının ortalama  düzeyleri arasındaki fark istatistiksel yönden anlamlı bulunmuş ve çocuklarda yaşın 

artışı ile  yeni yiyecek korkusunun azaldığı saptanmıştır.  

Rızaoğlu vd. (2013), Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin, yiyecekle ilgili bireysel eğilimlerinin 
demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırdıkları çalışmalarını, Kuşadası'nı ziyaret eden 377 

yabancı turist üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, farklı yaş ve cinsiyette olan yabancı turistlerin  

düzeylerinin farklılaştığı tespit edilmiştir.  Yeni yiyecek korkusunun en yüksek 26-35 yaş aralığındaki kadın turistlerde 
olduğu saptanmıştır. Ayrıca,  yeni yiyecek korkusunun en çok lisans düzeyinde eğitim gören ve orta düzeyde gelire 

sahip katılımcılarda ortaya çıktığı, buna karşın  yeni yiyecek korku düzeyinin medeni duruma göre farklılaşmadığı 

bulgulanmıştır. Çalışma sonuçları milliyetlere göre değerlendirildiğinde ise, yeni yiyecek korkusunun en yüksek 
olduğu milliyetlerin sırasıyla, İtalyanlar ve Ruslar; en düşük olanın ise Amerikalılar olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Çanakçı (2016) araştırmasında, yabancı turistlerin genel yiyecek tercihleri, yiyeceklere karşı ilgilenim 

durumları, çeşitlilik arayışları,  yeni yiyecek deneme korkusu ve hazcı ve faydacı tüketim davranışları arasındaki 
ilişkiyi araştırmıştır. Bu amaçla, Kapadokya'yı ziyaret eden ve Kayseri Erkilet Havaalanından ayrılan toplamda 523 

yabancı turist örnekleminde gerçekleştirdiği araştırmasında verileri anket vasıtasıyla toplamıştır. Toplanan verilerin 
analiz edilmesi sonucunda, turistlerin genel yiyecek tercihlerinin; aşinalık, lüks yemek, yerel yiyecek, yerel alışveriş ve 

içecek ve aktivite olmak üzere 5 boyuttan oluştuğu ve yabancı turistlerin genel yiyecek tercihleri ile  eğilimleri 
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arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Bu korelasyon analizi sonucuna göre, turistlerin genel 

yiyecek tercih düzeyleri azaldıkça, yeni yiyecek korku düzeylerinin arttığı ortaya çıkmaktadır.  

Muhammad vd. (2016) araştırmalarında, genç aşçıbaşı/şeflerin yeni yiyecek korku düzeyleri üzerinde 

psikolojik faktörlerin (inanç, alışkanlıklar, değerler ve geçmiş deneyimler gibi) etkisini belirlemeyi amaçlamaktadırlar. 

Çalışmada veriler, Malezya'da yer alan 3 üniversitede amaçlı örnekleme tekniği kullanarak anket yöntemiyle 

toplanmıştır. Üniversite öğrencilerinden elde edilen 300 adet anket analize tabi tutulmuştur. Toplanan verilerin analiz 
edilmesi sonucunda, genç aşçıbaşı/şeflerin büyük çoğunluğunun yeni yiyecek korku düzeylerinin düşük ve orta 

seviyede olduğu tespit edilmiştir.  Genç aşçıbaşı/şefleri etkileyen psikolojik faktörlerin ise,  yeni yiyecek korku 

düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Psikolojik faktörlerin, yeni yiyecek korku 
düzeyi yüksek olan genç aşçıbaşı/şeflerin yeni ve farklı kültürlere ait yiyecekleri tatma ve pişirme konusunda isteksiz 

olmalarına neden olması da araştırmanın bir diğer önemli sonucudur. 

Yiğit & Doğdubay (2016), gelecekte şef/aşçıbaşı adayı olacak öğrencilerinin  düzeylerini ölçmeyi 
amaçladıkları çalışmalarını, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde 

kayıtlı olan toplamda 72 öğrenci üzerinde gerçekleştirmişlerdir. Veriler, katılımcılardan yüz yüze görüşülerek anket 
yöntemiyle toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesi sonucunda, ileride şef/aşçıbaşı adayı olacak öğrencilerin yeni ve 

farklı kültürlere ait olan yiyecekleri denemede isteksiz oldukları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca  yeni yiyecek korkusunun 

en yüksek olduğu yaş grubunun 20-22  arasında olduğu ve erkek katılımcıların yeni yiyecek korkusunun kadınlara 
oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Akyüz (2017) araştırmasında, yerel yiyecek tüketim motivasyonuna etki eden  yeni yiyecek deneme 

korkusunun, turistlerin yöresel yiyecek tüketmek amacıyla bir yöreye seyahat etme niyetlerini etkileyip etkilemediğini 
araştırmıştır. Bu kapsamda İstanbul'da yaşayan, 18 yaşından büyük toplamda 562 katılımcıdan anket yöntemiyle 

veriler elde etmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, yöresel yiyecek tüketim motivasyonlarının 

altında yatan faktörlerin, yeni yiyecek deneme korkusuyla ilişkili olduğu ve yeni yiyecek korkusunun, yerel bir 
yiyeceği tüketmek amacıyla bir destinasyona seyahat etme kararlarını etkilediğini tespit edilmiştir.  

Bezirgan (2017) çalışmasında, Türk mutfağına yönelik tutumun, yeni yiyecek deneme korkusu ile 

destinasyon sadakati arasındaki aracı etkisini araştırmayı amaçlamıştır. Araştırma, Türkiye'ye gelen (Balıkesir ilinin 
Ayvalık ve Edremit ilçelerindeki Japon turistler) ve Türk mutfağı deneyimi yaşayan toplamda 390 Japon turist 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler turistlerden anket vasıtasıyla yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin analiz 

edilmesinin ardından yiyeceğe yönelik tutumun,  yeni yiyecek deneme korkusu ve destinasyon sadakati arasında aracı 
etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. 

Tanska vd. (2017), yaşlı bireylerin (50 yaş ve üstü) yeni yiyecek korkularını inceledikleri çalışmalarını, 

farklı sosyo-demografik özelliklere sahip toplamda 596 katılımcı üzerinde gerçekleştirmişlerdir. FNS (Food Neophobia 
Scale) kullanılarak toplanan verilerin analiz edilmesi sonucunda; katılımcıların, yeni ve yabancı yiyeceklere karşı 

%12'sinin pozitif, %31'inin negatif, %57'sinin ise nötr bir tutum sergilediği tespit edilmiştir. Yaşlı bireylerin, yeni 

yiyeceklere karşı sadece %12'sinin pozitif tutum sergilemesine; daha önceden şekillenmiş gıda alışkanlıklarının, 
kalıplaşmış inançlarının ve gıda ve beslenme konusundaki düşük bilgilerinin neden  olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Yazıcıoğlu ve Alphan (2017), çalışmalarında, turistlerin destinasyonlardaki yerel yiyecek-içecek tüketim 

sıklığının, yerel yiyecek içecek tüketimine etki eden motivasyonel faktörlerin ve psikolojik faktörlerden biri olan yeni 
yiyecek deneme korkusunun turistlerin milliyetlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmayı 

amaçlamışlardır. Bu amaç doğrultusunda veriler, İstanbul'u turistik amaçlarla ziyaret eden toplamda 408 yabancı 

turistten anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda, yerel yiyecek tüketim motivasyon boyutlarından olan 
kültürel deneyim ve kişilerarası ilişki faktörleri ile turistlerin milliyetleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. 

Ayrıca, turistin bir destinasyona ait yerel bir yiyecek seçiminde sahip olduğu yeni yiyecek korkusunun da milliyetlere 

göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği ortaya çıkarılmıştır. Yeni yiyecek korkusu en düşük olan milliyetin 
Amerikalılar; en yüksek olan milliyetin ise Afrikalılar olduğu tespit edilmiştir.  

Özgen ve Türkmen (2018) çalışmasında, üniversite öğrencilerinin yeni yiyeceklere yaklaşımlarının ortaya 

çıkarılmasını amaçlamışlardır. Bu amaçla, çalışmada veriler Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde yer alan 
bölümlerde okuyan ve araştırmaya katılmaya gönüllü toplamda 384 öğrenciden anket vasıtasıyla elde edilmiştir.  

Çalışma sonucunda üniversite öğrencileri "gelenekçi" ve "yenilikçi" olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Bu bulgulara 

göre, kız öğrencilerin erkeklerle kıyaslandığında daha "gelenekçi" oldukları yani; yeni yiyecek korkusunun erkeklerle 
kıyaslandığında kız öğrencilerde daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

 

4. Sonuç  
Çalışma bulgularından elde edilen genel sonuç, bireysel farklılıkların yeni yiyecek korku düzeylerini 

etkilediği yönündedir. Bireysel farklılıklar olan yaş, cinsiyet, medeni durum, milliyet, eğitim seviyesi ve gelir düzeyi 

gibi etkenler yeni yiyeceklere karşı bireylerin korku düzeylerinin (düşük, orta ve yüksek) farklılaşmasına neden 
olmaktadır. Alan yazın taraması sonucunda, yeni yiyecek korkusu yüksek olan bireylerin genel olarak kadın, eğitim 

düzeyi ve gelir seviyesi düşük ve genellikle kırsal bölgede yaşayan bireyler olduğu ortaya çıkmaktadır. Kadınların yeni 

yiyecekleri güvenli bulmamaları yeni yiyecek korku düzeylerinin erkeklere oranla yüksek olmasına neden olurken; 
bireylerdeki eğitim düzeyi ve gelir seviyesinin artmasıyla birlikte, bireylerin farklı kültürleri keşfettiği ve farklı 

kültürlere ait yeni ürünleri denediği tespit edilmiştir. Evli bireylerin de birbirini etkilemesi bekar bireylere oranla yeni 

yiyecek korku düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Ayrıca araştırmalar, kentsel alanlarda yaşayan bireylerin çok 
kültürlü yaşam biçimine alışmış olmalarının onları yeniliğe daha sıcak bakan bireyler haline getirmesi yeni yiyecek 

deneme korkularının düşük olarak saptanmasını sağlamıştır. Bireylerin yeni yiyecek korku düzeylerinin milliyetlerine 

göre farklılaşması çalışmalardan elde edilen bir diğer sonucu oluşturmaktadır. Herhangi bir milliyetin yapısı itibariyle 
çok fazla ırk veya kültürden bireyleri barındırması, insanları yeniliğe alışkın hale getirdiği için söz konusu bireylerin 

yeni yiyecek korku düzeyleri düşük olmaktadır. Çalışmalardan ortaya çıkan genel sonuç, yeni yiyecek korku düzeyinin 
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en düşük olduğu milliyetin Amerikalılar; en yüksek olan milliyetin ise Afrikalılar olduğunu göstermektedir. Yazarlar,  

Afrikalıların yeni yiyecek korku düzeylerinin yüksek olmasında kültürel ve coğrafi koşulların etkili olduğunu 

belirtmektedirler. Alan yazın taraması sonucu elde edilen bir diğer sonuç ise yeni yiyecek korkusu ile yerel yiyecek 

seçim motivasyonları arasında güçlü bir ilişki olduğu yönündedir. Yeni yiyecek korkusu yüksek olan bireyler 

genellikle gittikleri destinasyonların yerel yiyeceklerinin kokusu, görüntüsü gibi duyusal özelliklerini beğenmeme ya 

da aşina olmadığı yiyecekleri güvenli bulmama gibi nedenlerle deneyimlemek istememektedirler. Bu durum da 
bireylerin yerel bir yiyeceğin seçim nedenlerinden olan duyusal çekicilik ve sağlık endişesi boyutları üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bundan sonra gerçekleştirilecek olan çalışmalarda bireylerdeki yeni 

yiyecek korkusunun nicel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmesi ve farklı bireysel farklılıkları olan bireylerin 
karşılaştırılması konunun daha da detaylandırılması/anlaşılması açısından önerilmektedir.  
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Özet 
Gastronomi festivalleri, gerçekleştirildiği bölgenin gastronomi turizmine ve bölgenin gelişmesine katkısı olan 
etkinliklerdir. Bu doğrultuda, çalışmada; gastronomi festivallerinin gastronomi turizminin gelişimine olan katkısı 

irdelenmektedir. Bu nedenle 2018 yılı Haziran ayında festivallere ait web sayfaları ile internet üzerinden erişilen 

bilgiler incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de düzenlenen gastronomi festivalleri oluşturmaktadır. 
Örnekleme çerçevesini ise İstanbul’da periyodik olarak gerçekleştirilen ve 2018 yılında gerçekleştirildiği veya 

gerçekleştirileceği bilgisi edinilen 22 gastronomi festivali meydana getirmektedir. İstanbul’da düzenlenen gastronomi 

festivallerinde çok paydaşlı bir yapı olduğu, çok sayıda farklı etkinliğin düzenlendiği tespit edilmiştir. Periyodik hale 
gelmesi, katılımcı ilgisinin sürekliliğinin bir kanıtı olup; İstanbul’un mevcut gastronomi turizmi potansiyelinin 

gelişmesine katkı sağladığını göstermektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, gastronomi turizmi, gastronomi festivalleri 

 

Gastronomy Festivals in the Context of Gastronomy Tourism: İstanbul 

Sample 
 

Abstract 
Gastronomy festivals are events that contribute to the development of gastronomy tourism and the region. In this 
direction, in the study; the contribution of gastronomy festivals to the development of gastronomy tourism is examined. 

For this reason, the web pages of the festivals and the information accessed on the internet were examined in June, 

2018. The universe of the research is the gastronomic festivals in Turkey. The sampling framework brings the 22 
gastronomic festivals that take place periodically in Istanbul and which are realized or will be realized in 2018. It has 

been determined that there are many different events organized, which are a very stakeholder structure in gastronomy 

festivals organized in Istanbul. Becoming periodic is evidence of the continuity of the participant interest; Shows that 
Istanbul contributes to the development of the existing gastronomic tourism potential. 

 

Key Words: Gastronomy, Gastronomy Tourism, Gastronomy Festivals 

 

Giriş 
Son yıllarda, beslenme insanın temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olmasının yanında sosyalleşme isteği, 

yemekten keyif alma ve birlikte olunan insanlarla iyi vakit geçirme gibi farklı boyutların da eklenmesi ile farklı bir 
bağlamda incelenmektedir. Bu noktada gastronomi terimi ortaya çıkmaktadır. Gastronomi beslenme ile ilgili olup, 

gıdaların tarladan sofraya yolculuğunda geçirdiği tüm süreçlerle ilgilidir. Ancak gastronominin tek bir tanımını 

yapmak mümkün değildir. Gastronomi kimya, fizik, beslenme gibi pek çok fen bilimi ile turizm, estetik gibi sosyal 
bilimlerin bütünü ile ilgilidir (Sarıışık & Özbay, 2015: 266). Günümüzde özellikle turizm ile ilişkisi gastronomiyi 

temel seyahat motivasyonlarından biri yapmakta ve güncel araştırmaların da önemli bir konusu haline getirmektedir 

(Akdağ vd., 2016: 272).  

Alternatif turizm içerisinde kendisine yer bulan gastronomi turizmi, destinasyonlara gerçekleştirilen 
ziyaretlerin temel sebeplerinden biri durumuna gelmiştir. Bununla birlikte destinasyonlara turistik çekicilik 

kazandırdığı da bilinmektedir. Tek başına seyahat motivasyonu oluşturabilen gastronomi turizmi, destinasyonlara 

kimlik kazandırırken, aynı zamanda o bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sağlamaktadır. 

Gastronomi turizmi potansiyeli mevcut olan destinasyonlarda düzenlenen etkinlikler, bölgenin yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanıtımının yapılmasını sağlamakla birlikte, gastronomi turizminin de gelişmesini sağlamaktadır 
(Doğdubay & İlsay, 2016: 178; López-Guzmán vd., 2016: 268). Gastronomi turizminin gelişimine katkısı olan bu 

etkinliklere gastronomi festivalleri, gastronomi müzelerinin oluşturulması, gastronomi turlarının düzenlenmesi örnek 

olarak verilebilir. 

Gastronomi festivalleri bir bölgenin mutfak kültürüne ait pek çok öğeyi bünyesinde bulunduran ve 
periyodik olarak düzenlenen etkinliklerdir  (Doğdubay & İlsay, 2016: 179). Yerel düzeyde düzenlenebileceği gibi 

küresel ölçekte de gastronomi festivalleri gerçekleştirilebilir. Bir bölgede gerçekleştirilen gastronomi festivali, 

gastronomi turizminin gelişmesini sağlar. Bu çalışmada, gastronomi festivallerinin gastronomi turizminin gelişimine 
olan katkısı ortaya konmak istenmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin turizm ve kültür başkenti olan İstanbul şehrinde 

düzenlenen gastronomi festivalleri incelenmektedir.  
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1.Gastronomi Turizmi ve Gastronomi Festivalleri 
Kültürün önemli bir parçasını oluşturan gastronomi, coğrafi koşullar, tarihsel süreç ve yeme-içme 

alışkanlıklarında farklılıklar nedeniyle toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Gastronominin kültür ile bulduğu 

değer, turizm endüstrisi içerisinde önemli bir konumda yer almasına sebep olmuştur. Turizm endüstrisinin gün geçtikçe 
gelişmesi, alternatif turizm çeşitlerinden biri olarak gastronomi turizminin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Richards, 

2002: 11; Akdağ vd., 2016: 272; Oğuz & Unur, 2018: 412). Gastronomi turizmi, bilinenden farklı bir mutfak kültürüne 

ait yiyecek ve içecekleri tatmak (Lin vd., 2011: 32), yemeğin üretimini görmek, üreticileri, yiyecekle ilgili özel alanları 
ve yemek festivallerini ziyaret etmek (Sormaz vd., 2015: 69) ve mutfak kültürlerini keşfetmek üzere yapılan 

seyahatlerdir (Sarıışık & Özbay, 2015: 267; Cankül & Demir, 2018: 4). Alanyazında “culinary tourism” (Karim, 2006: 

2; Cañizares & Guzmán, 2011: 230), “food tourism” (Shenoy, 2005: 10), “gourmet tourism” gibi farklı terimlerle ifade 
edilen gastronomi turizmi, yiyecek içecekleri tatmak amacıyla gerçekleştirilen seyahatlerden oluşan bir turizm çeşididir 

(Lin vd., 2011: 31; Sormaz vd., 2015: 69; Cömert & Sökmen, 2017: 8; Gülen, 2017: 32).  

Sharples (2003) hangi seyahatlerinin gastronomi turizmi olarak isimlendirilebileceği ile ilgili üç seçenek 

belirtmiştir. Bu seçenekler; özel bir yiyeceği tüketme isteği, belirli bir bölgeye ait yiyeceği tüketme isteği veya belirli 
bir aşçının yaptığı yemeği tüketme isteğidir. Dolayısıyla gastronomi turizmi sadece belirli bir yiyeceği tüketmek 

üzerine yapılmaz, her türlü mutfak etkinliğini kapsar. Gastronomi festivalleri, şarap rotaları, gastronomi turları, 

yiyecek veya içecek imalathanelerinin ziyaret edilmesi, aşçıların verdiği eğitimler gibi etkinliklerden bunlardan 
bazılarıdır (Quan & Wang, 2004: 302; Sormaz vd., 2015: 69; Cömert & Sökmen, 2017: 1093). Bu ve benzer 

etkinliklerinin birinin veya birkaçının seyahat motivasyonu oluşturması sonucu gerçekleştirilen tüm seyahatler, 

gastronomi turizmi kapsamına girmektedir.  

Festival kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “bir bölgeye ait önemli veya değerli bir ürün için yapılan 
gösteri, şenlik” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). Festival terimi etimolojik olarak Latince “festum” kelimesinden 

gelir, “genel eğlence ve şenlik” anlamı taşır. Buradan hareketle festivaller, ulusal veya uluslararası olarak bir kültürün 

veya topluluğun uygulamaları şeklinde periyodik kutlamalardır. Sosyal bilimlerde festival, ortak bir görüşte ve sosyal 
kimlikte buluşan toplulukların bir ritüel olarak çeşitli faaliyetler ile yaptıkları kutlamalardır (Green, 1997: 296; İmirgi, 

2005: 30). Festivaller, film, müzik çeşitli sanat dalları, tarihi önemi olan günler, yerel kültür, yerel yiyecekler, yemek 

ve şarap gibi pek çok konu üzerine yapılabilir. Düzenlenen festivaller bölgenin turistik çekiciliğinin artmasına, 
bölgenin gelişmesine ve ekonomik faydaların sağlanmasına katkıda bulunmaktadır (Doğrul vd., 2015: 73; Doğdubay & 

İlsay, 2016: 175; Kargiglioğlu & Kabacık, 2017: 411). 

Festivaller kentin markalaşmasına katkı sağlarken, turizmde de rekabet avantajı kazanmasını sağlamaktadır. 

Günümüzde Paris, New York, Barselona, İstanbul gibi pek çok kent, buralarda düzenlenen festivaller sayesinde marka 
haline gelmiştir (Kargiglioğlu & Kabacık, 2017: 411). İspanya’nın Valencia bölgesinde düzenlenen “La Tomatina”, 

Barcelona Rio Karnavalı, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen “October Fest”, Berlin’de düzenlenen “Berlin Film 

Festivali” bu festivallerden bazılarıdır. Bu festivaller gerçekleştirildiği bölgeler ile özdeşleşmiş ve o bölge festivali ile 
marka haline gelmiştir. Düzenlendiği bölgenin tanıtımında ve turizmde rekabet edebilirliğine katkı sağlayan festival 

türlerinden birisi de gastronomi festivalleridir. İnsanların gittikleri destinasyonlarda gastronomik değerlere 

gösterdikleri ilgi, gastronomi turizminin desteklediği o bölgeye ait gastronomik değerlerle ilgili yerel, ulusal ve 
uluslararası etkinliklerin artmasını sağlamıştır (Doğdubay & İlsay, 2016: 179).  

Gastronomi festivalleri belirli bir bölgeye özgü yiyecek ve içeceklerin tadımı, üretimi, sunumu, o yörenin 

mutfak kültürü gibi pek çok unsuru barındırmaktadır. Bir yemek kültürüne ait ürünlerin bulunduğu ve gastronomi 
deneyimi yaşatan kutlamalar olarak tanımlanan gastronomi festivalleri kendi başlarına büyük ekonomik gelirler 

sağlarlar (Cohen & Avieli, 2004: 765; Doğdubay & İlsay, 2016: 173; Cömert & Çetin, 2017: 1093). 2011 yılında 

ABD’de gerçekleştirilen Charleston Şarap ve Yemek Festivali yerel ekonomiye 7,3 milyon dolar ekonomik katkı 
sağlamıştır. Charleston’a gelen turistlerin %80’i şehre festival için gelmiştir ve ortalama harcamalarının 764 dolar 

olduğu tespit edilmiştir. Birleşik Krallık da gastronomi turizmi kapsamında gastronomi festivallerini yerel 

ekonomilerini geliştirmek amacıyla desteklemektedir. Gastronomi festivalleri ekonomik getirilerinin yanında bölgenin 
imajının yaratılmasına da katkı sağlamaktadır (Doğdubay & İlsay, 2016: 175; Cömert & Çetin, 2017: 1093). 

Alanyazında gastronomi festivalleri ile ilgili çalışmalara bakıldığında konu genel olarak, iletişim biçimi 

olarak (Doğdubay & İlsay, 2016), kırsal turizm planlaması kapsamında (Birsen & Dinç, 2017), ülke çapında 

gerçekleştirilen gastronomi festivallerinin derlemesi (Cömert & Çetin, 2017; Büyükşalvarcı & Akkaya, 2018) ve 
gastronomi turizmi kapsamında örnek festivallerin incelenmesi (Kargiglioğlu & Kabacık, 2017; Bakırcı, Bucak & 

Turhan, 2017; Çavuşoğlu, 2017) şeklinde ele alınmıştır. 

Doğdubay ve İlsay (2016) gastronomi konulu festivalleri iletişim biçimi olarak incelemişlerdir. Festival 

kavramı, dünyada ve Türkiye’de düzenlenen festivaller ve festivallerin iletişim ile ilişkisi üzerinde durmuşlardır. 
Yeme-içme eyleminin turizmden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini vurgulamışlardır. Gastronomi turizmine yönelik 

gerçekleştirilen deneyimler periyodik bir çerçevede destinasyonlarda sunuldukça gastronomi festivalleri kavramı 

ortaya çıkmıştır. Belirli bölgelere ait gastronomik değerlere olan ilginin artması o değerlerle ilgili yerel, ulusal, 
bölgesel ve uluslararası düzeyde festivallerin sayısının da artmasına sebep olmuştur. Bu etkinlikler gastronomi turizmi 

içerisinde küresel ölçekte değer kazanmaktadır. Yemeğin toplumsal etkileşimin araçsallaştırılmış hali olduğundan ve 

sosyal olgular ile yemek kültürü arasında bir iletişim ağı oluştuğundan bahsetmişlerdir. Bu sosyal olgulara örnek olarak 
eğlenceler, festivalleri kutlamalar, dinsel törenler verilebilir. Gerçekleştirilen etkinlikler süresince katılımcılar ve 

çalışanlar arasında oluşan iletişim özellikle festivallerde dikkat çeken bir durumdur. Festivallerde oluşan iletişim, 

festivalin verimli geçmesi ve periyodik süreçte değer kazanmasını ve büyümesini sağlamaktadır. 

Birsen ve Dinç (2017) çalışmalarında, kırsal alanlarda turizmin gelişmesi amacıyla gastronomi 
etkinliklerinin nasıl kullanılması gerektiğini ortaya çıkarmayı hedeflemişlerdir. Veri toplama tekniği olarak doküman 

incelemesi tekniğini tercih etmişlerdir. Bu doğrultuda Kanada ve Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) kırsal 
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alanlarda düzenlenen etkinliklerle ilgili yapılan çalışmayı örnek almışlardır. Türkiye’de düzenlenen etkinliklerin 

yerleri, düzenlenme amaçları, içerikleri pazarlama stratejileri bilgilerini sunmuş, bu bilgilerden hareketle Türkiye’de 

düzenlenen gastronomi etkinliklerinin planlanmasının nasıl yapılması gerektiğine dair öneriler sunmuşlardır. Buna 

göre kırsalların turistik potansiyelleri belirlenmeli, yerel yiyeceklerin sürdürülebilirliği sağlanmalı ve gastronomi 

turizmini geliştirmek için etkinlikler pek çok açıdan iyi planlanmalıdır. 

Gastronomi festivallerinin değerlendirmesinin yapıldığı çalışmada Büyükşalvarcı ve Akkaya (2018), 

festivalleri etkinlik turizmi olarak incelemişlerdir. Gastronomi festivallerine katılan bireylerin görüşlerini almak 
amacıyla çalışmada görüşme tekniğini kullanılmışlardır ve 23 katılımcıya yarı yapılandırılmış görüşme formu ile 4 

soru yöneltmişlerdir. Elde edilen verilere göre bireyler festivallere merak ettikleri ve gastronomi deneyimi yaşamak 

için katılmaktadırlar. Görüşmelerden elde edilen bulgularla birlikte festivali düzenleyen organizatörlerin fiyatları daha 
uygun yapmaları ve reklama ağırlık vermeleri gerektiği önerilmiştir. Cömert ve Çetin (2017) ise çalışmalarında 

gastronomi temalı yerel festivalleri değerlendirmişlerdir. Dünyada gerçekleştirilen gastronomi festivalleri ve 
Türkiye’de gerçekleştirilen gastronomi festivalleri hakkında bilgi vermişlerdir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın konu 

ile ilgili resmi sitesini incelemiş ve Türkiye’de gerçekleştirilen 178 tane gastronomi festivali olduğunu belirlemişlerdir. 

Bu festivallerin bölgesel olarak en çok Marmara Bölgesinde, il bazında ise en çok İstanbul’da gerçekleştiğini tespit 
etmişlerdir. 

Gastronomi festivallerini gastronomi turizmi bağlamında inceleyen çalışmalara bakıldığında Çavuşoğlu 

(2017), Kıbrıs’ta düzenlenen yiyecek temalı festivalleri gastronomi turizmi ile birlikte incelemiştir. Tanımlayıcı 

araştırma modelinin kullanıldığı çalışmada yazılı kaynaklar incelenmiş gözlem yoluyla birincil veriler toplanmıştır. 

Kıbrıs’ta gerçekleştirilen yiyecek festivalleri; tatlı ve pastalar, özel pastalar, reçel ve hamur işleri, meyveler, yabani 

otlar, et ürünleri ve diğer ürünler olmak üzere 7 başlık altında incelenmiştir. Kıbrıs’ın bir parçası olan gastronomik 

değerlerin, festivallerin kültürünün desteklenmesi ile gelecek nesillere aktarılması gerektiği ifade edilmiştir. Yöresel 
ürün festivallerinin bölgenin gastronomi turizmine katkısını tespit etmeyi hedefledikleri çalışmada Bakırcı vd. (2017), 

Urla örneğini incelemişlerdir. 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak Uluslararası Urla 

Enginar Festivali’nde katkıları olan 10 kişi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre 
katılımcıların %70’i festivalin tanıtımda önemli katkısının olduğunu ve %50’si farkındalık yarattığını belirtmişlerdir. 

Karagiglioğlu ve Kabacık (2017) da gastronomi turizmi kapsamında Urla Enginar Festivalini incelemişlerdir. Festival 

bölgesine gelen gastroturistlerin memnuniyet düzeylerini belirlemek için veri toplama aracı olarak anket 
kullanmışlardır. 339 anketin değerlendirildiği çalışmada festivallere katılanların çoğu ilk kez gelmekte ve günübirlik 

katılım sağlamaktadırlar. Festivale katılan bireylerin çoğu memnun olduklarını belirtmişlerdir. Festivalin amacına 

ulaştığı ancak reklam ve tanıtımlara daha çok önem verilmesi ile katılımcı sayısının arttırılacağı ve bölge gastronomi 
turizmin gelişeceği söylenebilir. 

 

2.Yöntem 
Araştırmanın amacı etkinlik turizmi içerisinde kendisine yer bulan gastronomi festivallerini incelemek ve 

bu festivallerin gastronomi turizmi bağlamında önemini ortaya koymaktır. Gastronomi turizmi ile gastronomi 
festivalleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek alanyazına; gastronomi turizminin gelişmesini sağlayan gastronomi 

festivallerinin önemini vurgulayarak uygulayıcılara önerilerde bulunmak hedeflenmektedir. Veri toplama aracı olarak 

doküman incelemesi kullanılmıştır. Bu doğrultuda alanyazında konu ile ilgili olan çalışmalar incelenmiş ve gastronomi 
festivalleriyle ilgili “gastroshot”, “gastrofest”, “iwsa” gibi siteler ve festivallerin resmi internet siteleri taranmıştır. 

Araştırmanın evrenini Türkiye’de düzenlenen gastronomi festivalleri, örnekleme çerçevesini ise İstanbul’da 

düzenlenen gastronomi festivalleri oluşturmaktadır. İstanbul’da gerçekleştirilen 28 gastronomi festivali tespit 
edilmiştir. Ancak bu festivallerden 6 tanesi, geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılı için festivallerin 

düzenleneceğine dair herhangi bir bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu 6 festival analize dahil 

edilmeyerek, analizler 22 festival üzerinden yapılmıştır. 

 

3.Bulgular 
Gastronomi ile ilgili “gastroshot”, “gastrofest”, “iwsa” siteleri incelenmiş ve İstanbul’da gerçekleştirilen 28 

gastronomi festivali tespit edilmiştir. Ancak bu festivallerden 6 tanesi, geçmiş yıllarda gerçekleştirilmiş olup, 2018 yılı 

için festivallerin düzenleneceğine dair herhangi bir bilgi verilmediği tespit edilmiştir. Dolayısıyla bu 6 festival analize 

dahil edilmemiştir. İstanbul’da düzenlenen 22 gastronomi festivali Tablo 1’de gösterilmiştir.  
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Tablo 1: İstanbul’da Düzenlenen Gastronomi Festivalleri 
Festival Başlangıç 

Tarihi 

Temel 

paydaşları 

Düzenlenen 

etkinlikler 

1.Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri 2003 2, 5 6 

2.Omnivone/Mutfakta Yaratıcılık Festivali 2003 4 4, 5 

3.Dünya Rakı Haftası Etkinlikleri 2006 6 11 

4.Sirha İstanbul 2013 4 6, 10 

5.101 İstanbul Lezzeti 2013 7, 8 1, 3, 5 

6.İstanbul Coffee Festivali 2014 9 1, 2, 3, 5 

7.Gastromasa 2015 10 1, 4 

8.Hellmann’s Burger Fest 2015 1,11 1, 4, 7 

9.Journee Patisserie Et Boulangerie 2015 1, 12 1, 2 

10.Makarna Festivali 2016 13 1, 2 

11.Sommeliers Selection 2017 3 5, 9 

12.Challenging Master Classes 2017 3 1, 9 

13.Uluslararası İstanbul Çay Festivali 2017 14 1, 2, 7 

14.İstanbul Cocktail Festivali 2017 15 1, 3, 4, 10 

15.İstanbul Shot Festivali 2017 16 1, 2, 3, 6 

16.Gastronomica  Fest 2017 2, 17, 18 1, 3, 5, 8 

17.Gurmefest 2017 19 1, 5, 6, 8 

18.İstanbul Viski Festivali  2018 20 1, 2 

19.Souq Karaköy Ziyafet 2018 21 1, 2, 4 

20.İstanbul Çikolata Festivali 2018 23 1, 2, 4,7 

21.İstanbul Bira Ve Midye Festivali 2018 22 1, 2 

22.Şehirden Bağa Yolculuk 2018 1 1, 3 

Paydaşlar: 1:Hybrid Community, 2: WACS Dünya Şefler Birliği, 3:Gustobar, 4:GL Events, 5:TAF Tüm Aşçılar 

Federasyonu, 6:Büyük Keyif, 7:Renault, 8:Time Out, 9:DSM Group, 10: Sözen P.&O., 11:Hellmann, 12:Fransa 
Başkonsolosluğu, 13:Krea Team,14:Marmara Babil, 15:Profun, 16:Türkiye Gençlik Organizasyonları 17:TAFED 

Türkiye Aşçılar Federasyonu, 18:Gen X Kongre,19: TUREKS, 20:Festival Kafası, 21: Souq Karaköy, 22: 

Türkiye Etkinlik Rehberi, 23:Toyota Hybrid 

Etkinlikler: 1:Tadım, 2:Sunum, 3:Atölye, 4:Workshop, 5:Söyleşi, 6:Yarışma, 7:Ürün Satışı, 8: Konser, 9:Kör 

Tadım, 10:Konferans, 11:Akşam Yemeği 

 

İstanbul’da düzenlenen gastronomi festivallerinden, ilk kez 2003 yılında gerçekleştirilen Uluslararası 

İstanbul Mutfak Günleri, Tüm Aşçılar Federasyonu (TAF) ve Dünya Şefler Birliği (WACS) işbirliği ile düzenlenen bir 

gastronomi yarışması ve festivalidir (resmitatiller.net; Cömert & Çetin, 2017; Büyükşalvalcı & Akkaya, 2018). 

İstanbul Gastronomi Festivali olarak da bilinen organizasyon, Türk Mutfağının dünya mutfakları içerisinde yer 
almasında ve ülke gastronomisinin dünyaya tanıtılmasında büyük katkılar sağlamaktadır. Türkiye’de gastronomi ve 

aşçılık eğitimi veren üniversitelerle işbirliği içerisinde düzenlenen etkinlikte hem ülkemizden hem de dünyadan şefler, 
70’in üzerinde kategoride yarışmaktadır. Gastronomi turizmine de büyük katkıları olan organizasyon Türk ve dünya 

gastronomisine yeni şefler kazandırmaktadır (www.istanbulgastronomyfestival.com). 

2006 yılında “Almanların bira festivali, Meksikalıların tekila şenliği varsa, bizim neden rakı festivalimiz 
olmasın?” düşüncesi ile düzenlenmeye başlayan Dünya Rakı Haftası etkinlikleri rakı severlerin başlattığı bir festival 

olmakla birlikte, bugün 30 bin rakı severi bir araya getirmektedir. Aralık ayında kutlanan Rakı Haftası’nda etkinliğe 

katılan restoranlarda özel fix menü ile akşam yemeği ve fasıl ekiplerinin de bulunduğu çeşitli etkinlikler 
düzenlenmektedir (www.gezialemi.com). Birkaç yıldır düzenlenen diğer bir gastronomi festivali ise 101 İstanbul 

Lezzeti Festivalidir. Festival ilk kez 2013 yılında düzenlenmiştir. Festival, İstanbul’a ait, şehirle özdeşleşmiş yüzlerce 

lezzeti ve şehrin en iyi restoranlarını bir araya gelerek katılımcılara muhteşem bir tadım deneyimi yaşatmaktadır. 
Ayrıca sohbetler, atölyeler ve yeme-içme ile ilgili çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir 

(www.101istanbullezzeti.com). 

HORECA (hotel, restaurant, cafe) sektörünün uluslararası düzeyde buluştuğu en kapsamlı 
organizasyonlardan biri olan Sirha İstanbul, Türkiye’de 2013 yılında düzenlenmeye başlamıştır. Uluslararası Sirha 

ağına bağlı olan organizasyon, Türk Mutfağını dünya mutfakları ile buluşturmakta ve dünya mutfaklarındaki 

yeniliklerin de Türkiye’de sunulmasını sağlamaktadır. İstanbul Kongre Merkezinde 29 Kasım – 1 Aralık 2018 
tarihinde altıncısı düzenlenecek olan organizasyon, sektörsel bir buluşma noktasıdır. Türkiye’de gıda ve gıda dışı 

ürünlerin bir arada sunulduğu tek platformdur. Ayrıca düzenlenen konferans ve yarışmalarla da farklı deneyimler 

sunmaktadır (www.sirha-istanbul.com). Bu yarışmalardan biri olan Omnivore/Mutfakta Yaratıcılık Festivali, küresel 
ölçekte 2003 yılında, gazeteci Luc Dubanchet’in Fransa’daki mutfak trendlerini araştırmaya başlaması ile ortaya 

çıkmıştır. Her sene Paris, Moskova, İstanbul, Mexico gibi gastronomi şehirlerinde düzenlenen dünyadaki ilk global 

yemek festivali olarak bilinmektedir. Yerel ve uluslararası pek çok şef bir araya gelerek yeni mutfak trendlerini, 
tekniklerini ve mutfak sırlarını paylaşmaktadırlar (www.sirha-istanbul.com). İlk kez 2015 yılında düzenlenen 

Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı ise, dünya gastronomisi ile Türkiye gastronomisini birleştiren bir 

köprü özelliği göstermektedir. Her yıl farklı bir tema etrafında dünya gastronomisinin önemli şefleri, kendi tekniklerini 
göstermektedirler. Workshoplar ve tadım etkinliklerinin de bulunduğu konferans, bu yıl IV. Uluslararası Gastromasa 

Gastronomi Konferansı adı ile 17 Kasım 2018 tarihinde, dünya gastronomisinin 16 önemli isminin bir araya gelmesi 

ile gerçekleştirilecektir (www.gastromasa.com.tr). 

http://www.istanbulgastronomyfestival.com/tr/hakkimizda.aspx?id=5
http://www.gezialemi.com/FestivalEtkinlikAyrinti_Y.asp?ID=224&SAYFA=10
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İstanbul’da Master Class etkinlikleri olarak düzenlenen gastronomi etkinliklerine baktığımızda, Sommeliers 

Selection, ülkede şarap adına düzenlenen önemli etkinliklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İlki 2017 yılında, 

master sommelier unvanına sahip İsa Bal ve Ronan Sayburn’un en beğendikleri şarapları paylaştıkları master class 

etkinliği olarak gerçekleştirilmiştir. Tadıma açılan 179 şarap arasından master classta değerlendirmek üzere 74 tane; bu 

şarapların arasından ise 13 tanesi seçildi (adimadimgurme.com). İkincisi 17-18 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşen 

etkinlik, İsa Bal ve “The Court of Master Sommeliers Europe” yönetim kurulu üyesi Frank Kämmer’ın katılımı ile 
gerçekleşmiştir. Sınırlı sayıda katılımcının bulunduğu etkinlikte sommelierler tarafından kör tadım ile belirlenen 

ürünler tadılmış ve ilk ağızdan yorumlar dinlenebilmiştir (www.gustobarshop.com).  

Şarap ile ilgili diğer bir etkinlik olan Challenging Master Classes da ilk kez 2017 yılında düzenlenmiş olup 
4 farklı kör tadımdan oluşan master classtan oluşmaktadır. International Wine Challenge eş-başkanı, kitapları ve TV 

Showları ile bilinen Oz Clarke ve Decanter World Wine Awards Akdeniz bölgesi başkanı Caro Maurer’in 

yöneticiliğinde gerçekleştirilen master classlarda yaklaşık 30 şarabın tadımı yapılmıştır (www.gustobarshop.com). 
Challenging Master Classes’ın ikincisi ise Oz Clarke ve Madeleine Stenwreth MW (Master Wine) katılımı ile 7-8 

Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir (www.gustobarshop.com). 
2014 yılında ilki düzenlenen İstanbul Coffee Festival, her yıl daha da zenginleşerek gerçekleşmeye devam 

eden ve 2017 yılında sayısal değerlerle dünyanın en büyük açık hava festivali konumuna ulaşmıştır. 2017 yılında 

40000 katılımcının olduğu festivalde 250.000 bardak, 7,5 ton süt ve 50.000 şişe su tüketilmiştir (www.ntv.com.tr; 
Cömert & Çetin, 2017: 1096; Büyükşalvalcı & Akkaya, 2018: 460). Türkiye'nin ilk ve tek hamburger festivali olan 

Hellmann's Burger Fest, ilk kez 2015 yılında düzenlenmiştir. 2017 yılında gerçekleştirilen festivalde Hellmanns marka 

soslar ile birlikte 30000’den fazla burger tüketilmiştir. Ayrıca Maksut Aşkar ve Ayhan Sicimoğlu gibi ünlü şeflerin 
gerçekleştirdiği workshoplar ve farklı lezzetli etkinlikler de bulunmaktaydı (www.unilever.com.tr).  

İstanbul’da düzenlenen bir diğer gastronomi festivali olan Journee Patisserie Et Boulangerie, ilk kez 2015 

yılında gerçekleştirilmiştir. Etkinlik Fransız Sarayında düzenlenmekte olup, Türkiye’nin pasta ve tatlıları ile Fransız 
pastacılık kültürünün karışımını sunmaktadır. (www.damyskitchen.com). İlki 2016 yılında gerçekleştirilen Makarna 

Festivali ise makarna üreticileri, yağ ve sos firmaları, peynir üreticileri, baharat üreticileri, restoranlar, mutfak okulları, 

içecek firmaları ve şeflerin katılımı ile gerçekleşmektedir (www.makarnafestivali.com; Cömert & Çetin, 2017: 1096).  
Gastronomica Fest, ilk kez 2017 yılında TAFED (Türkiye Aşçılar Federasyonu), WACS (World 

Association of Chiefs Societies) ve Genx Kongre iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Tadımlar, atölyeler, sohbetler ve 

konserler gibi etkinliklerin gerçekleştirildiği festival, Türkiye’nin karakteristik tatlara sahip şehirlerinin gastronomi 
kültürleri şekillenmiştir (www.zeroistanbul.com; Büyükşalvalcı & Akkaya, 2018: 460). Açık Hava Gurme Lezzetler 

Festivali olarak da bilinen Gurme Fest, gurme lezzetlerin, restoran ve cafelerin bulunduğu lezzetli ve eğlenceli bir 

festival konumundadır (gurmefestistanbul.com). Türkiye’nin ilk kokteyl festivali olan İstanbul Cocktail Festival, ilk 
kez 2017 yılında gerçekleştirilmiştir. Kokteyl meraklılarını ve profesyonelleri ilgilendiren bu gastronomi festivali, 

tadımlar, sunumlar ve atölyeler gibi etkinliklerden oluşmaktadır (www.milliyet.com.tr; Büyükşalvalcı & Akkaya, 

2018: 460). 2017 yılında Tektekçi isimli Beyoğlu’nda bulunan mekanda ilki gerçekleştirilen İstanbul Shot 
Festivali’nde kokteyl atölyeleri, shot tadımları, farklı sunumlar, bartender performansları, yarışmalar gibi etkinlikler 

düzenlenmiştir (www.facebook.com; Büyükşalvalcı & Akkaya, 2018). Bir diğer gastronomi festivali olan Uluslararası 

İstanbul Çay Festivali, ilk kez 2017 yılında düzenlenmiştir. Festivalde farklı ülkelerden gelen çaylar, çay tadımları, çay 
demleme teknikleri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir (www.istanbulteafestival.com). 

İstanbul’da düzenlenen ve ilki bu yıl gerçekleştirilen gastronomi festivallerinden biri olan Şehirden Bağa 

Yolculuk, 12 Nisan’da Fransa Sarayında 700 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. “Zamanın Getirdikleri”, “4 Üzüm, 4 
Hikaye” ve “Şaşırtan Uyumlar” gibi farklı atölyelerin bulunduğu etkinlikler düzenlenmiştir (www.foodinlife.com.tr). 

Nevizade Sanat Performance’da 13-15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen İstanbul Bira ve Midye Festivali’nde 

onlarca bira ve midye çeşidi sunulmuştur (www.gastroshot.com). Toyota Hybrid Çikolata Festivali olarak da 
isimlendirilen İstanbul Çikolata Festivali 4-6 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Festivalde çikolata ile ilgili 

sunumlar ve workshoplar düzenlenmiştir (cikolatafestivali.com; Cömert & Çetin, 2017). Bu yıl ilki düzenlenecek olan 

İstanbul Viski Festivalinin 16 Eylül 2018 tarihinde yapılması planlanmaktadır. Çeşitli viskilerle birlikte çikolata, 
badem ve fındık gibi viskiye eşlik edecek yiyeceklerin de sunumu gerçekleştirilecektir (www.facebook.com; 

Büyükşalvalcı & Akkaya, 2018: 460). İstanbul’da bulunan Souq Karaköy’ün düzenleyeceği bir etkinlik olan Souq 

Karaköy Ziyafet’in 1 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Etkinlikte sokak yemekleri, yerli 
üreticiler, yerel lezzetlerin sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca çeşitli workshoplar düzenlenecek ve Karaköy’de 

bulunan restoran ve cafelerde özel yiyecekler sunulacaktır (www.marieclairemaison.com). 

Tablo 2, incelenen 22 İstanbul gastronomi festivalinde düzenlenen etkinliklerin dağılımını göstermektedir. 
Buna göre, bu festivallerde bir yıl içinde toplam 58 etkinlik yapılmakta olup; ortalama 5,3 etkinlik olarak 

hesaplanmaktadır. En çok tadım (%77,3) etkinliğinin yapıldığı, bunu %41 ile sunum etkinliklerinin izlediği 

görülmektedir. Diğer taraftan festivallerin hemen hemen dörtte birinde ya atölye çalışmaları yapılmakta, ya 
workshoplar düzenlenmekte ya da söyleşiler gerçekleştirilmektedir. Bu festivallerde az da olsa konserlerin verildiği, 

konferansların yapıldığı, kör tadım uygulamalarının gerçekleştirildiği görülmektedir. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.ntv.com.tr/
http://www.makarnafestivali.com/
http://www.zeroistanbul.com/
http://www.milliyet.com.tr/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.marieclairemaison.com/
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Tablo 2. İstanbul festivallerinde düzenlenen etkinlikler (n:22) 
Etkinlik Adı F % 

1.Tadım 17 77,3 

2.Sunum 9 40,9 

 3.Atölye, 6 27,3 

4.Workshop 6 27,3 

 5.Söyleşi 6 27,3 

 6.Yarışma 4 18,2 

 7.Ürün Satışı 3 13,6 

 8. Konser 2 9,1 

 9.Kör Tadım 2 9,1 

 10.Konferans 2 9,1 

11.Akşam Yemeği 1 4,5 

Toplam  58  

Ortalama 5,3  

 

4. Sonuç ve Öneriler 

Gastronomi, insanın temel fizyolojik ihtiyaçlarından biri olan beslenme bilimi ile ilgili olmakla birlikte 

sanattan da bağımsız düşünülemeyen bir kavramdır. Bilim ve sanatın harmanlanmasından oluşan gastronomi, sosyal 

bilimlerde kendisine geniş bir araştırma alanı bulmuştur. Özellikle gastronominin turizm ile olan bağlantısı 
gastronomiyi, son yıllarda ilgi duyulan bir konu haline getirmiştir. Yabancı yazında gastronomi turizmi kavramı uzun 

yıllardır çalışılmakta iken (Hjlager, 2002; Richards, 2002; Scarpato, 2002; Cohen & Avieli, 2004; Quan & Wang, 

2004; Kivela & Crotts, 2005; Shenoy, 2005; Karim, 2006; Canizares & Guzman, 2011) yerli yazında (Sormaz vd., 
2015; Akdağ vd., 2016; Bakırcı vd., 2017; Cömert & Sökmez, 2017; Cankül & Demir, 2018; Oğuz & Unur, 2018) son 

on yıldır önemi fark edilen bir konu haline gelmiştir. Gastronomi turizmi, başta yerel olmak üzere ulusal ve 

uluslararası düzeyde önemli katkılar sağlayan bir turizm çeşididir. Alternatif turizm türlerinden biri olarak karşımıza 
çıkan gastronomi turizmi, belirli bir destinasyona ait yerel ürünleri tatmak, üretim yerlerini ve üreticileri ziyaret etmek 

gibi amaçlarla seyahat motivasyonu oluşturan turizm çeşididir.  

Gastronomi turları, gastronomi festivalleri, şarap rotaları, aşçıların verdiği eğitimler, yiyecek içecek üretim 
yerlerinin ziyareti gibi pek çok etkinlik gastronomi turizmi içerisinde yer almaktadır. Düzenlenen etkinlikler bölgeye 

ekonomik, sosyal, kültürel kazanımlar sağlamasının yanında ulusal ve uluslararası ölçekte bölgenin tanıtımının 

yapılmasını ve başta gastronomi turizmi olmak üzere birçok alanda gelişimin yaşanmasına katkı sağlamaktadır. Bu 
etkinliklerden biri olan gastronomi festivalleri, bir bölgeye ait mutfak kültürünü oluşturan ögelere dönük düzenlenen, 

katılımcılara gastronomik deneyim yaşatan kutlamalardır. Gastronomi festivalleri, yerel yiyeceklerin üretimi, sunumu, 

tadımı, aşçıların gerçekleştirdiği workshoplar, sektörün önde gelen isimleri ile yapılan söyleşiler ve konferanslar gibi 
çok çeşitli etkinliklerden oluşmaktadır.  

Gastronomi festivalleri, düzenlendikleri destinasyona turistik çekicilik kazandırmakta, destinasyonun 

tanıtımını yapmakta ve özellikle gastronomi turizminin o bölgede gelişmesini ve küresel ölçekte değer kazanmasını 
sağlamaktadır. Küresel sınırların kalktığı ve her şeye ulaşım ve erişimin daha kolay olduğu günümüzde insanlar, 

dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının artması, sosyalleşme istediği, artan gelir ve boş zaman gibi birçok faktöre bağlı 

olarak gastronomi ve turizm ile ilgili etkinliklere daha fazla ilgi göstermektedirler. Bu amaçla özellikle kültür ve 
turizm ile markalaşmış dünya şehirlerini tercih etmektedirler. Bu şehirlerden biri olan İstanbul, Türkiye’nin kültür ve 

turizm başkenti konumundadır. İstanbul’un mevcut tanınırlığı ve İstanbul’a olan ilgi göz önünde bulundurulduğunda, 

İstanbul’da periyodik olarak düzenlenen gastronomi festivalleri de bu ilgiye daha büyük katkılar sağlayacaktır. 
İstanbul’un kültür ve turizm potansiyeline ek olarak gastronomi turizmi potansiyeli de son yıllarda 

düzenlenen pek çok festival ve etkinlik ile gelişim göstermiştir. Gerçekleştirilen gastronomi festivalleri gün geçtikçe 

artış göstermekte ve şehrin gastronomi turizminin gelişmesine ve bu alanda markalaşmasına katkı sağlamaktadır. 
Gastronomi turizmi ve gastronomi festivalleri arasındaki bu faydalı etkileşim, değeri fark edilmesi gereken bir 

oluşumdur. Bu konuda öncelikle yerel yönetimler olmak üzere ulusal düzeyde de kapsamlı planlamalar 

gerçekleştirilmelidir. Gastronomi festivalleri ile ilgili bilgilerin ve tanıtımların sunulacağı bir internet sitesinin 

oluşturulması, hem katılımcıların erişimi hem de akademik alanda araştırmacıların bilgi edinebilmesi anlamında önem 

taşıyan bir noktadır. 

Yapılan irdelemelerde; İstanbul’da düzenlenen gastronomi festivallerinde çok paydaşlı bir yapı olduğu 
tespit edilmiştir. Bu festivallerde gerek ulusal gerekse uluslararası örgütler, işbirliği halindedir. Aşçılık federasyonları, 

çeşitli organizasyon şirketleri, festival konusunu oluşturan yiyecekle ilgili firmalar ve gıda markaları söz konusu 

paydaşlardan bazılarıdır. Bunların yanında aşçılık eğitimi veren üniversiteler, restoranlar da paydaşlar arasındadır. 
İstanbul’da düzenlenen gastronomi festivallerinin ortak yanlarından birisi de, çok sayıda farklı etkinliğin 

düzenleniyor olmasıdır. Bu festivallerde; yiyecek ve içecek tadımları, ünlü şeflerle söyleşiler, workshoplar, atölyeler, 

festivalin konusuna yönelik ürün satışları ve sunumları gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklere ek olarak 
uluslararası düzeyde gerçekleştirilen festivallerde yarışmalar, şarap ile ilgili olan festivallerde kör tadımlar gibi 

etkinliklerin de bulunduğu dikkat çekmektedir. Bu etkinlikler, festivallere olan ilgiyi artırdığı gibi, gastronomi 

konusunda yaygın eğitim işlevi görerek bilinçlenmeye de katkı sunmaktadır. 
İstanbul’da düzenlenen gastronomi festivallerinin periyodik hale gelmesi, katılımcı ilgisinin sürekliliğinin 

bir kanıtı olarak düşünülebilir. Bu durum, gastronomi festivalleri yoluyla İstanbul’un genel anlamda tanıtımının yanı 
sıra, mevcut gastronomi turizmi potansiyelinin gelişmesine katkı sağladığını göstermektedir. 



96 

Çalışma sadece İstanbul’da düzenlenen gastronomi festivalleri ile sınırlıdır. Festivallere ait web sayfalarının 

ve internet üzerinde yapılan veri derleme, başka bir sınırlamayı oluşturmaktadır. Bu nedenle, sonraki çalışmalarda 

periyodik olarak düzenlenen festivallerin düzenleyici paydaşları derinlemesine görüşmeler yapılaması, festivallerin 

ekonomik ve sosyal faydalarının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Ayrıca, söz konusu gastronomi festivallerini 

deneyimlemek üzere gelen ziyaretçilere dönük araştırmalar da gerçekleştirilebilir. En azından katılımcı profil 

çalışmalarının yapılması bile, festivalin doğru hedef kitlelere doğru tutundurma araçları ile duyurulması bakımından da 
önemli bir işlev görmesini sağlayabilir. 
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Şehir Turizminde Kimlik ve Kültürel Varlıkların Korunmasının Önemi 
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Özet 
Turizm alanında tüketici taleplerinin değişmesi turistik ürünün klasik yapıdan değişik özelliklerde ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır. Bu anlamda deniz kıyıları, su, kum ve güneş turistik talep için tatmin edici olmamakta, bunun 

dışında farklılıklar arayan talep şehirlerde geçmişin izlerini aramakta,  tarihi ve kültürü hissetmek ve yaşamak için 
kıyılardan farklı olarak şehirlere doğru yönelmektedir. Şehirlerin kültürel ögeleri bu çekiciliğin özünü oluşturmakla 

birlikte onların korunması, çevre bütünlüklerinin orijinal özellikleri ile peyzaj kurallarına göre düzenlenmesi ve şehrin 

altyapı kalitesinin eklenerek turistik talebe sunulması çekiciliğin özünün turistik talebi mutlu ve tatmin etmesine büyük 
katkı sunmaktadır. Ancak toplumsal ve sosyal alanda görülen değişim ve dönüşümün etkisi bazı durumlarda geri 

getirilemeyecek yıkıcı bir etki yapmaktadır. Şehir turizmine yönelik talebin yükselmesini etkileyen faktörlerden birisi 

kültürel ve tarihi varlıklar olan tarihsel dokudur. Tarihi hanlar, evler, çeşmeler, köprüler ve çeşitli diğer tarihsel 
unsurlar bu dokunun bir parçası olarak değişim ve gelişmelerden kalıcı zarar görmektedir. Bu durum şehirlerin tarihi 

açıdan kimliksiz bir biçime dönüşmesi durumuna neden olmaktadır. Şehir turizmde talebin sağlanması ve 

sürdürülebilirliği için tarihi ve kültürel doku unsurlarının korunması gerekmektedir. Bu çalışma, şehir turizminde 

tarihsel ve kültürel kimliği oluşturan; tarihi evler, çeşmeler, hanlar, köprüler gibi varlıkların tarihi doku unsurları olarak 

korunmasının ve şehirlerin turizm piyasasına “kimlikli şehirler” olarak sunulmasının önemini çeşitli yönleriyle 

açıklamaktadır. Çalışmanın yöntemi, çalışma alanına yapılan geziler, gözlem, fotoğraflar ve yerel halk ile yapılan 
görüşmelerden elde edilen verilerin analiz edilmesine dayanmaktadır. Sonuç ve öneriler getirilerek çalışma 

tamamlanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Şehir turizmi, kültür, kimlik. 

 

 

Identity, and the Significance of Protecting of Cutural Assets in City 

Tourism 
 

Abstract 
The change of consumer demands causes the touristic product to appear in different from the classical characteristics 

i,n tourism field. In this sense, for tourist demand,sea water, sand, and sun are not satisfactory and tourism demand 

tends to appeal to cities looking for differences, they are looking for traces of the past, heading towards the cities to 
live and feel history and culture. Cultural elements of the cities provide the core of the attractiviness of the cities and 

additionally protection, unity of them with environment and culture in originality and design of according to the 

landscape rules and infrastructure offered to the demand helps to the satisfaction of the demand. However, the effect of 
change and transformation in the social and social context is destructive which can not be recovered in some cases. 

One of the factors affecting the demand for city tourism is the historical texture, which is cultural and historical assets. 

Historical inns, houses, fountains, bridges and various other historical elements are permanently damaged by changes 
and developments as part of this situation. This situation causes the cities to be transformed into a style without having 

an identity in terms of history. Historical and cultural texture elements need to be preserved for sustainable and 

sustainable tourism. This study aims to investigate the historical and cultural identity of city tourism with historical 
houses, fountains, inns and bridges as historical texture elements and to present cities as "identity cities" in the tourism 

market. The method of work is based on analyzing the data obtained from observations, photographs, interviews with 

local people and visits to the study area. The study is completed with the sugggestions. 

 

Keywords:City tourism, culture, identity. 

 

Giriş  
Turizm arzında çeşitlenme giderek artmaktadır. Bu çeşitlenme ve değişimde şehirler de yerini almaktadırlar. 

Ancak bu alanda bazı şehirler diğerlerine göre önemli üstünlüklere sahip olduğu görülmektedir. Bu üstünlüklerden 

bazıları şehir yönetimlerinin dinamik ve vizyon sahibi olması kadar var olan kaynakların niteliği ve etkin 

kullanılmasının da önemi büyüktür. Şehirlerin turizmden yararlanabilmesi için kültürel unsurların talep üzerindeki 
olumlu etkisi dikkate alındığında bu unsurların çok iyi planlanması ve koruma kullanma dengesinin sağlanmasının 

önemi de artmaktadır. Genel olarak kültürel varlıkların kopya edilemez özellikte oluşu, somut varlıklar olduğu kadar 
içerisinde soyut anlamların da barındırılmakta olması bir bölgede, şehirde kültürel turizmin gelişiminde talep 

yaratabilecek turistik ürünün önemli unsurları olarak dikkat çekmektedir.  

Bu yaklaşımla kültürel varlıkların ortaya çıkarılması, geliştirilmesi ve koruma kullanma dengesinin 
sağlanması bir şehrin gereksinim duyduğu turizm gelişimin sağlanmasında olduğu kadar bu varlıklara bağlı turizmin 
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sürdürülebilirliği açısından da önemlidir. Bu çalışmada, önemli bir çekicilik unsuru olan taşınmaz kültür varlıklarının 

turizm amaçlı kullanılması, geliştirilmesi ve korunmasının şehir turizmi için önemi açıklanmaktadır. 

 

1. Çalışmanın Amacı, Yöntem ve Metodu 
 Çalışmanın amacı, turizm endüstrisinden giderek önemli bir pay edinme hedefinde olan şehirlerin sahip 

olduğu tarihi ve kültürel değerlerini bir çekicilik unsuru olarak nasıl kullanabileceğine vurgu yapmaktır. Bu kapsamda 
tarihi ve kültürel öğelerin korunması, geliştirilmesi, turizmde tüketici algısında bir kimlik oluşturması için ne kadar 

önemli olduğu ifade edilmektedir. Bunun yanında şehirlerin çok azının sahip olduğu tarihi ve kültürel varlıkların 

önemini kavrayamadıkları ya da geç kavradıklarına vurgu yapılmaktadır. Çalışmada tarihi ev/konak, çeşme, köprü vb. 
kültürel varlıkların korunması konusundaki genel durum örnekler aracılığı ile açıklanmaktadır. Çalışma niteliksel bir 

yapıda oluşturulmuş ve literatüre bağlı olarak kültür, turizm, şehir turizmi gibi kavramlar genel olarak açıklanmış ve 

daha sonra çalışmanın özü olan tarihsel ve kültürel ögeler yerinde yapılan incelemelerden (gözlem ve fotoğraf) 
yararlanılarak analiz edilmiştir. Sonuç ve öneriler ile çalışma tamamlanmıştır. 

 

2. Kültür ve Turizm İlişkisi 

2.1. Kültür Kavramı  
Çeşitli kaynaklarda kültür kavramının Latince “cultura” kelimesinden geldiği ve çeşitli anlamlarda 

kullanıldığı belirtilmektedir (Bandeoğlu, 2015, s.157; Öter ve Özdoğan, 2005, s. 127). Önceleri bu kavram tarımsal 

üretim ile ilgili olan ekip/biçme anlamında kullanılmış ve 19.yüzyıldan itibaren ise insan topluluklarının sahip olduğu 

ya da bu toplulukların meydana getirdiği beceri, sanat, gelenek ve toplumsal yaşam biçimi için kullanılmıştır(Usal ve 

Kuşluvan 1998).  

Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü 
sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. 

Topluma bir kimlik kazandıran, dayanışma ve birlik duygusu verdiği toplumda düzeni de sağlayan maddi ve manevi 

değerlerin bütünüdür (www.kultur.gov.tr).  
Güvenç (1994) kültür, insanın doğa ile birlikte yaşamını sürdürebilmesi için ürettiği ve öğrenme yoluyla 

edindiği her şey olarak tanımlar iken Küçükaslan (2007) ise, toplumların din, ahlak, hukuk, sanat, gelenek ve 

görenekleri gibi değerlerin bütünü olarak tanımlamaktadır (aktaran; Bandeoğlu, 2015, s.157).  İnsanın ürettiği bütün 
araç, gereç, yapılar ve teknolojiler somut kültüre; yine insanın ürettiği bütün anlamlı değerler, davranışlar ve kurallar 

ise somut olmayan kültür elemanlarına örnek olarak gösterilmektedir (Gülcan, 2010, s.101). 

 

2.2. Kültür ve Turizm İlişkisi  
Çeşitli özelliklere sahip olan toplumun barındırdığı kültürel özellikler turizm endüstrisinde bir çekicilik 

unsuru olan dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan ve turizme katılan farklı özellikteki bireyler ve toplumlar 
tarafından bir turistik çekicilik unsuru olarak değerlendirilmektedir. Çünkü farklı olanı keşfetme, anlama ve öğrenme 

güdüsü turisti harekete geçiren bir güdü olarak işlev görmektedir. Bu nedenle toplumların sahip olduğu kültüre bağlı 

özellikler bir turistik ürün çekiciliği olarak çeşitli turistik alanlarda turizm piyasasına turizm arzı olarak sunmaktadırlar. 
Bu özellikler uzun yıllarda ortaya çıkmış tarihi ve arkeolojik varlıklara ek olarak soyut anlamdaki kültürel özellikleri 

de kapsamaktadır.  

İnsanların seyahate güdülenmelerinde din, spor ve ticari amaçlı seyahatin yanında öğrenme amaçlı 
seyahatler de önemlidir. Öğrenme amaçlı seyahatler kültür turizminin de temelini oluşturmaktadır. Bu bakımdan 

bilinmeyeni keşfetme ihtiyacı kültür turizmini diğer turizm türleri içinden ayıran en önemli özelliktir. Kültür turistleri, 

gittikleri yerin kültürü hakkında bilgi sahibi olmakta, oranın kültürü ile ilişki kurmaları sonucunda deneyim 
kazanmaktadırlar. Kültür turizmi, sadece site ve anıtları ziyaret etmek değil, aynı zamanda gezilen yerin yaşam tarzının 

tüketilmesini de içermektedir (Günal, 2005). Kültür turizmi eski ve yeni, yörenin kültürünü ve yaşam tarzının 

deneyimlenmesini gerektirmektedir. Kültür turizmi “yeni bilgi edinme ve kültürel ihtiyaçlarını tatmin etme niyeti ile 
kişinin normal yaşadığı yerin dışında bulunan kültürel çekiciliklere yönelik seyahatleri” kapsamaktadır ve kültür 

insanların düşündüğü, yaptığı ile oluşturduğu her şeyi kapsamaktadır (Richards, 2001, s.7; akt. Günal, 2005, s.57). 

Toplumlara ait, sanat, müzik, dans, gelenek, din, yaşam tarzı vb. öğrenmek amacıyla seyahat etmektedirler (Collier, 
2006, s.91).  

             Kültür turizmi insanların yeni bir şeyler öğrenme güdüsü ile kültürel çekiciliklere doğru yönelmesinin bir 

sonucudur.  Önceleri Avrupa’da çeşitli bölgelerdeki devlet ya da toplulukların meydana getirdiği sanat, tarih ve 
arkeolojik eserler hakkında bilgiler edinme biçiminde, Mısır’da ise toplumsal seviyeleri yüksek kimselerin arkeolojik 

mekanları ziyaret etmeleri şeklinde ortaya çıkmış olan kültür turizmi giderek ilgi görmektedir. Günümüzde ise kültür 

turizmi giderek çeşitlenmektedir. Bu kapsamda sanat, müzik, dans, gelenek ve yaşam biçimi temel unsurlar olmaktadır.  
Buna bağlı kültürel miras odaklı turizm gelişmekte, geçmiş medeniyetlerin bıraktığı somut varlıklar üzerinden onların 

yaşam biçimi, sosyal ve ekonomik durumları, sanat, el sanatları, ve çeşitli özellikleri hakkında günümüze bilgiler 

aktarılmasını ve öğrenilmesini sağlanmaktadır.  
Kültürel turizmin bölge için sağladığı bir takım yarar ve sakıncalar da bulunmaktadır. Bu ekonomik, 

toplumsal, kültürel yararlar ve ortaya çıkarabileceği olumsuzluklar Avrupa Turizm Enstitüsü tarafından şu şekilde 

belirtilmektedir (Fuchs, Gasser, ve Weiermair, 1998, s.26, akt. Emekli, 2006, s.57):  

 Bölgeye özgü doğal ve kültürel mirasın, geleneklerin kültürel turizm kaynağı olarak kullanılmasını sağlar.  

 Kültürel turizme katılanlar yüksek satın alma gücü nedeniyle bölge için yüksek katma değer sağlar.  

 Talep çeşitliliği yaratarak turizm kaynaklarının aşırı kullanımı önler  

 Yeni iş olanakları yaratır.  

 Var olan talepleri geliştirerek geleneksel turizm faaliyetlerine ek katkılar sağlar.  
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 Kültürel turizmin bölge açısından ortaya çıkarabileceği olumsuzlukları da göz ardı etmemek kültürel 

kaynak yönetimine özen göstermeyi gerektirmektedir.  

 Kitle talepleri bölgede aşırı kalabalık oluşturabilir.  

 Turist taleplerine yönelerek, bölgenin otantik özellikleri kaybolabilir. 

 Bölgenin tarihsel süreç içindeki bazı dönemleri taleplere uygun olarak yeniden gerçeğe uygun olmayan 

şekilde düzenlenebilir. 
 

3. Şehir Turizmi ve Kültür Turizmi  
Şehir turizmi ve kültür turizmi arasındaki ilişkinin nasıl ve ne yönde meydana geldiğinin açıklanması 

konusunda öncelikle turizm talebindeki arayış ve turizm arzının talepteki arayışa kendisini uyarlaması konusunun 

anlaşılması gereklidir. Bu yaklaşımla turizm talebi ve arzının çeşitlendirilmesi ve genişlemesinde talepteki çeşitliliğe 

ve artışa paralel, klasik turizm arzına ek ya da alternatif olarak şehirlerin turistik talebin isteklerine uygun şekilde 
kendini uyarlaması şehir turizmini ortaya çıkarmıştır. Şehir turizminin bir turistik ürün olarak ortaya konulabilmesi için 

asgari düzeyde bir turistik üründe olması gerekenleri kendisinde bulundurması gerekmektedir. Klasik olarak bir şehrin 

turistik ürün olarak kendisini turizm piyasasına sunabilmesi için; 

 alt yapı  

 turistik üstyapı, 

 uygun ulaşım olanakları, 

 konaklama işletmeleri,, 

 imaj, 

 çekicilikler (doğal/yapay, tarihi ve kültürel) 

olarak çeşitli unsurlara sahip olması gerekmektedir.  

 Turizm endüstrisindeki gelişmeler dikkate alındığında şehir turizmi alanında dünyanın çeşitli yerlerindeki 
şehirlerin ve Türkiye’deki şehirlerden bazılarının bu alanda öne çıktıkları ve talep yaratmaya başladıkları 

görülmektedir. Şehirlerin turisti cezbetmesinde taşıdığı turizm arzının kaynak değerlerinin kapasitesi ve şehrin 

yeteneği turistik arz üzerinde etkili olmaktadır. Burada kapasite ve yetenek birbirinden farklı olarak değerlendirilebilir. 
Şöyle ki; tarihsel ve kültürel kaynakların çok olması yüksek kapasite olarak değerlendirilebilirken bunlardan 

yararlanma derecesi yetenek olarak ifade edilebilir. Bir şehrin az olan tarihsel ve kültürel çekiciliklerini etkin şekilde 

koruması, geliştirmesi ve kullanması ise bir yetenek olarak değerlendirilebilir. Örneğin Eskişehir tarihsel ve kültürel 
unsurları etkin şekilde kullanarak turistik talep üzerinde kültürel unsurlara dayalı çekiciliğin nasıl meydana 

getirileceğinin Türkiye’deki önemli bir örneğidir. Bu kapsamda tarihsel ve kültürel unsurların çekicilik unsuru olarak 

etkin şekilde kullanılması gerektiği bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Kavramsal olarak ifade etmek gerekirse 
çekicilikler; turistleri bir bölgeye çeken unsurlardır (Collier, 2006, s.23). Çekicilik, turistin seyahat etmek istediği bir 

yeri, diğer bir yere ya da yerlere tercih etmesine etki eden unsurları kapsamaktadır (Kozak, 2008,s.127).  Hacıoğlu’na 

göre çekicilikler bir turistik ürün olarak iki şekilde ortaya çıkmakta ve bunlardan birisi bir ülkenin veya bölgenin sahip 

olduğu bütün doğal, tarihi, kültürel, turistik kaynaklar olmakta, diğeri ise tüketicilerin yer değiştirmelerine veya tatil 

yapmalarına olanak veren tüm hizmetler olarak ifade edilmektedir (Hacıoğlu, 2000, s.39). 

Bilindiği üzere şehirlerdeki kültürel varlıklar ve şehir ya da bir bölgede yaşayan toplumun meydana 
getirdiği somut ve soyut kültürel mirasın bütünü, şehirlerin tarihsel süreç içerisinde cazibesini artırmış ve birçok 

insanın seyahatinin uğrak noktasını oluşturmuştur. Kültürel amaçlı seyahatlerin şehirler ile olan kesişmesine dikkat 

edildiğinde Eski Yunan’da Atina’da yapılan olimpiyatların izlenmesi için yapılan seyahatler ile daha sonraları ve 
özellikle 17. yüzyılda Avrupa’da üst sınıf gençlerin üç yıl gibi bir zaman içerisinde Floransa, Venedik ve Paris gibi 

önemli merkezlerde eğitim amaçlı seyahatler etmeleri bunlardan bazıları olarak gösterilebilir (Collier, 2006, s.58).  

Kültür ve kültürel turizmin temel özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır (Richards, 1996, akt.Emekli, 2006, 
s.55):  

 Her ülkenin kültürel değerleri kendine özgüdür, avantaj ve dezavantaj gibi değerlendirme imkânı 

vermemektedir. 

 Ülkelerin ortak miraslarını öğrenmede toplumlara fırsat sağlamaktadır.  

 Maddi ve manevi değer  katılır.  

 Kültürel turizmi bir tanıtım ve reklâm aracıdır. 

 Kültürel turizmin mevsimlik olma özelliği yoktur.  

 Kültürel turizm iyi bir planlama, tanıtım ve organizasyonu gerektirir.  

 Turistik ürün çeşitlendirilmesinde marka oluşturmada fırsatlar sunar. 

 Talep yaratma, talep çeşitlendirme, turistik ürün yaratma, ürün çeşitlendirmede olduğu gibi yaratmada en 

etkili rolü kültürel kaynaklar oynar. 

 Kültürel turizm temel olarak korumaya olanak sağlar ancak iyi yönetilemediği takdirde kültür varlıklara 

zarar vererek çeşitli değer kayıplarına yol açar 

Tarihi yapılar, tarihi ve kültürel sit alanları, peyzaj/manzara, habitat, gelenekler, yeme içme ve temalı 

parklar, eğlence parkları müzeler ve geçmişe tiyatro gösterileri birer kültürel çekicilik unsuru olarak sunulmaktadır 
(Collier, 2006, s.23).  Usta (1988, s.166), doğal ve kültürel çekicilik olmadan hizmet ve faaliyetlerin tek başına bir 

anlamının olmadığını ve hizmet ve faaliyetlerle desteklenmemiş doğal ve kültürel çekiciliğin de aynı şekilde anlamı 

olmadığını vurgulamaktadır (Usta, 1988, s.166).  
Kültür turizmi insanların yeni bir şeyler öğrenme güdüsü ile kültürel çekiciliklere doğru yönelmesinin bir 

sonucudur. Önceleri Avrupa’da çeşitli bölgelerdeki devlet ya da topluluklar hakkında kültürel bilgi seviyelerini 

artırmayı ve ortaya çıkmış olan sanat, dil, din tarih ve arkeolojik eserler hakkında bilgiler edinmeyi, Mısır’da ise 
toplumsal seviyeleri yüksek kimselerin arkeolojik mekânları görmeleri biçiminde ortaya çıkmış ve sonuç olarak 
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öğrenme odaklı insanların meydana getirdiği bir turizm türü olarak günümüzde giderek ilgi görmektedir. Günümüzde 

kültür turizmi insanlar diğer ülkelerin, sanat, müzik, dans, gelenek, din, yaşam tarzı vb. öğrenmek amaçlı seyahatleri 

biçimindedir. Kültürel miras odaklı turizm ise geçmiş medeniyetlerin bıraktığı somut varlıklar üzerinden onların yaşam 

biçimi, sosyal ve ekonomik durumları, sanat, el sanatları ve çeşitli özellikleri hakkında günümüze bilgiler aktarılmasını 

ve öğrenilmesini sağlamaktadır.  

 

4. Şehir Turizminde Kimlik, Koruma ve Kullanma  
Şehir turizminde kimlik kavramının önemi talep üzerinde meydana getireceği etkiden dolayı önemlidir. 

Turizm piyasasına girmek isteyen çok sayıda şehir kendisini çekim yeri olarak gösterebilmesi için kendisini diğer 
şehirlerden farklılaştırması ve diğerlerinden olumlu şekilde ayrıştırmasını gerektirmektedir. Bu durum şehrin kendisine 

bir kimlik ( imaj) belirlemesi anlamına gelmektedir. Kimlik belirlenmesi şehrin, modern, eski, sanayi, kültür, tarihi vb 

sıfatlarla turistik talebin aklında yer edinebilmesi demektir. Şehirler diğer şehirlerle bir rekabet halinde olduğundan 
kendilerini farklı bir kimlikte ifade etmek zorundadırlar. Bu bir bakıma her şehrin markasının ve kimliğinin ortaya 

konmasıdır aynı zamanda. Bu bakımdan kimliğinin özü, temsil ettiği ve vaat ettiği kaynaklar değerleri tarafından 

belirlenmektedir. Bu nedenle şehirler sahip olduğu diğer kaynaklara ek olarak tarihi ve tarihsel somut varlıklarını 
kimlik oluşturmada kullanabilirler. İmaj ile ilgili “kültür şehri”, “sanat şehri”, “tarih şehri” vb. sıfatlar bir kimlik 

oluşturan unsurlar olarak bu unsurların korunması, geliştirilmesi ve dolayısı ile kullanılması sonucunda talep üzerinde 

meydana getirdiği algının etkisi sonucu oluşmaktadır.  Dolayısı ile şehrin kimliği turistik amaçlı gelenlere vaatlerin 
oluşturduğu bütündür. Bu bütünü oluşturan tarihi ve tarihi olmayan modern unsurlar ile soyut ve somut varlıklardır. 

Kültürel unsurlar isebu kimliğin bir parçasıdır. Ayrıca kimlik turistik talebe sağladığı işlevsel yararlarına ek olarak 

duygusal ve kendini ifade etme yararlarının da eklenmesidir.  
“Şehir imajı”, şehir tarafından yollanan ve bireyin zaklında farklı şekillenen çeşitli, farklı ve karmaşık 

mesajlardır (Kavaratzis, 2004, s. 62). Bir şehrin “imajı” hedef kitlenin o şehri algılama biçimi, “markası” o şehrin nasıl 

algılanmak istediği, “kimliği” ise o şehrin gerçekte ne olduğudur. Onun için şehrin hedef kitledeki imajının 
belirlenmesi, şehir markası yaratma çabalarında ilk adım olarak önemlidir (Canarslan ve Barış, 2014, s.85).  Şehirlerin 

marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda kentin tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri önemli birer marka 

oluşturma altyapısı olarak ortaya çıkmaktadır. Tarihi geçmişi olan şehirler, tanıtım ve marka olma konusunda 
üstünlüğe de sahiptirler. Tarihsel unsurlar kent markası oluşturulmasında sıklıkla kullanmaktadır. Tarihi eserlerin veya 

mekânların bulunduğu şehirler bu konuda büyük bir potansiyel taşımaktadırlar. Coğrafi konumu itibariyle çok sayıda 

şehir, markalaşma yolunda adım atmışlardır. Turizm imkânlarının artması ve gelişmesiyle özellikle deniz imkânı olan 
şehirler iyi tanıtım imkânları ile kısa sürede büyük mesafeler almışlardır. Tarihi eserlerin bulunduğu bütün şehirler bu 

konuda bir potansiyel taşımaktadırlar. En güzel örnek İstanbuldur. Mısır Piramidleri, Çin Seddi gibi dünyanın yedi 

harikasını üzerinde bulunduran şehirler, çoğunlukla bu harika eserlerin isimleri ile markalaşmışlardır (Eroğlu, 2007, 
s.67; akt. Cevher, 2012, s.108; akt.Seçek, 2016, s.546). 

Turistik talep için çekicilik bir bölgeye olan yönelimin nedeni olmaktadır. Turistlerin kültür mirasına ilgileri 

sonucu ortaya çıkan kültürel turizm; tarihi özellikli yerlerin, müzelerin, kalıntıların gezilmesi ile gelişmeye başlamış 
(Özdemir, 2007), günümüzde ise turistlerin ihtiyaçlarına paralel daha popüler şekilde tarihi ortamlarda sanatsal, 

festivaller ile el sanatları, müzik dans gösterileri ve fuarlar biçiminde görülmeye başlanmış daha yaratıcı ve uzun süreli 
etkinliklere doğru dönüşmeye başladığı görülmüştür. Bu nedenle de sonuçta şehirler tarihi ve kültürel anlam ifade 

ederek sanat şehri, kültür şehri ve tarihi şehir şeklinde ifade edilmektedir. Bunun yanında sanayi şehri olarak bilinen 

şehirler bulunmaktadır. Gelişmiş sanayii bakımdan ünlenmiş şehirlerin turizm ilişkisi ise diğer özellikleriyle bilinen 
şehirlere oranla daha özel çalışma gerektirdiği tahmin edilebilir.  

Günümüzün koşullarında ise tarihi mekânları ve eserleri görme, değişik kültürleri tanıma öğrenme, kültürel 

amaçlı turizm hareketlerini artırmıştır ve birçok kişi bu turizm türüne katılmaktadır. Kültür turizmi kapsamında tarihsel 
özellikler taşıyan yerlere, eserlere şehir ve bölgelere yapılan seyahatlere katılan kişiler adeta o dönemleri yaşamakta, 

hissetmekte, empati kurarak anlamaya ve öğrenmeye çalışarak çok farklı duygular içerisinde rahatlatıcı, huzurlu 

deneyimler etmektedirler. Bu anlamda şehirler ya da kentler, doğal ve kültürel ögelerin bir araya gelmesi ile 
biçimlenmiş bütünler olup, kültürel çeşitliliğe sahip, doğal ve yapay ögeleri bünyesinde barındıran alanlardır. 

Toplumsal değerler, sosyo-kültürel yapı, teknoloji, ulaşım, kentsel politikalar, kentsel biçimlenmeyi belirleyen 

faktörlerdir Kentlerin bir amaca hizmet etmesinin yanı sıra, bir kentsel imajının olması, duygu uyandırıcı estetik 
değerleri bünyesinde barındırması gerekmektedir. Kentleri oluşturan bu ögeler aynı zamanda turizme de kaynak 

oluşturan unsurlardır. Turizm açısından kentsel çevrenin temel unsuru manzara kalitesidir ve manzara kalitesi yüksek 

destinasyonlar, turistik çekiciliği olan alanlardır. Kentlerin kalkınmasında önemli bir sektör olan turizmin, kentlerin 
doğal ve kültürel dokusunun bozulmadan modernizasyonu ve turizmin temel çekicilik unsurlarından olan kent 

estetiğinin bozulmaması, sürdürülebilir olması ile yakından ilgilidir (Üzümcü vd., 2016). Kentlerin markalaşmasında 

kendine özgü nitelikler ve farklılaşma önem kazanmaktadır. Rekabet halinde olan diğer kentlerden farklı, üstün ve 
avantajlı birtakım özellikler sergilenmeli, tüketicilerde bu yönde bir algı oluşturulmalı ve söz konusu algı sürdürülebilir 

olmalıdır (Serçek, 2016, s. 545). 

Kültürel varlıklar aracılığı geliştirilen turizmin diğer turizm türlerine göre önemli farklılılık ve bir yönden 
üstünlükleri bulunmaktadır. Schweitzer, kültürel miras turizminin işlevlerin önemini üç yönden irdelemektedir 

(Schweitzer, 1999, s. 3-4; akt. Emekli, 2006, s.56):  

 Değer artırıcı yön: Kültürel turizm toplumdaki farklı kültürel yapı özelliklerini genel kültürel yapı 

özelliklerine ekleyerek onun değerini artırır.  

 Farklılık oluşturucu yön: Kültürel turizmin uygulandığı alanlar benzerlerinden farklıdır, özel karakter taşır.  

 Rekabeti yok edici yön: Kültürel yapıların farklılığı değişik turizm alanlarının oluşmasını sağlar. Bu 

farklılıklar kültürel turizmin uygulandığı alanlar arasında rekabeti önler. Diğer bir ifadeyle kültürel 
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unsurların kıyaslaması yapılamaz. Avrupa Birliği oluşturulması sürecinde de bu işlevlerden yararlanılmış, 

her bölgenin kültürünün korunması gerektiği ileri sürülmüştür (Emekli, 2006, s.56). 

Kültürel turizm faaliyetleri kapsamında festivaller, sergiler, yarışmalar, müzik ve çeşitli sanatsal etkinlikler 

sayılabilir. Kültür turistinin amacı, geçmiş medeniyetlere ait canlandırmalar vb izler aramak olabileceği gibi yaşayan 

ancak küreselleşmenin etkisinden kendini koruyabilmiş toplumlar, topluluklar ve yaşam tarzları, folkloru, müzik vb 

özellikleri keşfetmek, yaşamak amacıyla da seyahat etmektedir.  Dünyadaki turizm anlayışı değişmeye başlamış, 
geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yaşam tarzı, inanç sistemleri, el sanatları alış-veriş ortamları, 

eğlence biçimleri ilgi çekmeye başlamıştır. Emekli (2006) bunu kimliksiz ürünlere ilginin azalması olarak 

nitelemektedir (Emekli, 2006, s.55).  
 

Örnek 1-aTarihi Köprü Örneği 

 

 
 
Örnek 1-b:Görülmesi mümkün olmayan tarihi köprü. 

 
 

Örnek 1-b’ deki resimde görülen köprü 1960’lı yıllarda yapılan yol çalışmasında toprak altında bırakılmış, 

sonradan gelişen ihmaller ile bugün hala toprak altında bulunmaktadır. 

1960’lı yıllarda DSİ tarafından dere taşkınları ile ilgili yapılan yol çalışması sırasında  Osmanlı döneminde 
sefere çıkan askerlerin rahat geçmesi düşüncesiyle yapılan 4 metre genişliğinde, 40 metre uzunluğunda, 9 gözlü taş 

http://www.hurriyet.com.tr/haberleri/osmanli
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köprünün üstünün örtülmesi köprünün gözden kaybolmasını meydana getirmiştir (http://www.hurriyet.com.tr).  

Köprünün ortaya çıkarılması ile ilgili 1990’lı yıllarda dönemin Kültür Bakanlığı’na iletilmesi ve Koruma Kurulu kararı 

ile Tekirdağ müzesine kazı izninin verilmesine rağmen aradan 20 yıl geçmesine karşın köprünün toprak altından 

çıkarılamamış olması tarihsel anlamı olan değerlerin ne kadar değersizleştirildiğinin de acı bir örneği olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ayrıca bölgede birçok tarihi değere gösterilen duyarsızlığın gelecekte turizm anlamında gerekli olan 

kültürel çekiciliklerden mahrum olma anlamına geleceğinin yöneticilerce bir an önce anlaşılması kent yönetimi ve 
şehir turizmi açısından son derece önemlidir. 

Ayrıca başka bir örnek olarak Van’ın Muradiye ilçesindeki tarihi Şeytan Köprüsü üzerine asfalt dökülmesi 

gibi tahribata yol açan çeşitli uygulamaları sıklıkla görmek mümkündür. Bu durum tarihi ve kültürel kaynakların 
korunması ve bu varlıkların turizmde çekicilik unsuru olarak nasıl kullanılması gerektiği konusunda şehir yönetiminde 

rol alanların ufuklarının dar ve bilinç düzeylerinin oldukça düşük olduğu yargısına neden olmaktadır. Gerek Tekirdağ 

il geneli ve bölgesinde ve gerekse Türkiye’nin diğer bölgelerinde benzer örnekleri görmek tarihsel ve kültürel 
değerlerin sadece turizm amaçlı değil manevi açılardan da anlaşılamadığının acı birer kanıtı durumundadır. 

Örnek 2: Tarihi Çeşme: 

 
 

Su tarihsel süreç içerisinde Urartular ve Romalılar tarafından da etkin bir şekilde yararlanılan bir madde 
durumundadır. Su kanalları, Köprüler, maslaklar,  hamamlar, çeşmeler inşa ederek insanın olduğu her köşeye suyu 

taşımışlardır. Su Osmanlı’da sadece  temel bir ihtiyaç değil, maddi ve manevi  temizlik sembolü, sesinin dinginliği ile 

ruhları tedavi eden bir şifa vasıtası, insanın hatta canlının olduğu her yerde hayatın kendisi olmuştur.  Suya rahmet ve 

azizlik sıfatları verilmiştir. Canlılara su vermek en büyük hizmet   ve hayır  kabul edilmiştir. Osmanlı Devletinde 

hüküm süren hemen hemen her sultan, sadrazam, üst yönetici sosyal yaşantı ve mimaride önemli değere sahip çeşmeler 
yaptırmıştır. Osmanlı Döneminde yerleşim yerlerine yapılan çeşmeler dört ana grupta toplanmaktadır (www. 

osmanlicesmeleri1453.wordpress.com);  

 Meydan / İskele Çeşmeleri, 

 Köşe  Çeşmeler, 

 Duvar / Cephe Çeşmeler, 

 Sütun Çeşmeler. 

 
Osmanlılarda batıya nazaran ayrı bir güzellik taşıyan ve fevkalade gelişmiş olan çeşme sanatı ve 

mimarisinin önemli örnekleri günümüze kadar gelebilmiştir. Osmanlı’da özellikle kent içi su tesislerinin yapımının 

hızlandığı 16yy.’ dan sonra çok sayıda çeşme inşa edilmiştir. Ana kaynaklardan künklerle saraylara, konaklara ve 
halka ait konutlara özel su dağıtımı sağlanmıştır ve hemen hemen her sokakta bir ya da birkaç tane olmak üzere 

yüzlerce çeşme, hayır yapısı olarak kullanıma açılmıştır. Osmanlı çeşmelerinin çoğu kitabelidir (www. 

osmanlicesmeleri1453.wordpress.com). Örnek 2 de görülen çeşmenin bir duvar çeşmesi olduğu anlaşılmakla birlikte 
kitabesinin okunamadığı, silindiği de açıkça görülmektedir. Bunun yanında günümüz yapılaşmalarından ayırmanın ve 

çeşme olarak fark edilmesinin güç olduğu anlaşılmaktadır.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Örnek 3: Tarihi Bir Ev  



104 

 
 
Her bölgedeki tarihi evlerin özellikleri farklılık göstermektedir. Örneğin, Tekirdağ’ın eski evleri bir veya iki 

katlı olarak ahşaptan yapılmışlardır. Duvarları ahşap çatkılı olup araları kerpiç dolguludur. Dış cepheler yatay olarak 

ahşap kaplamalıdır. Temel ve zemin katlarda ise büyük ölçüde taştan yararlanılmıştır. Odalar büyük bir sofa veya 
taşlığın çevresinde sıralanmıştır. Büyük evler ve konaklar harem ve selamlık düzenindedir. Bu yapılar ya aynı yapı 

içerisinde ya da ayrı bloklar halinde düzenlenmiştir (http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=1601). 

Örnek 3’teki benzer tarihi evlerin sayısı oldukça azdır. Şehrin herhangi bir bölgesinin tarihi dokusuyla öne 
çıkamadığı göze çarpmaktadır. Bunun yanında az sayıda var olan tarihi evler yakın gelecekte yıkılma ve yok olma riski 

altında bulunmaktadır. Restorasyonu yapılan çok az sayıda tarihi ev ya da konak geçmişin izlerini günümüze 

aktarmaktadır. Oysa turistik çekim oluşturması bakımından bu tür taşınmaz varlıkların mevcut olanlarının hızlı bir 
biçimde koruma altına alınması ve tarihi yorgunluğun altında yıkılmaktan kurtarılması gerekmektedir. Mevcut kültürel 

taşınmazlar şehir için kültür turizmi açısından bir çekicilik oluşturacağı gibi, yapılış şekli ve sanatsal bakımdan 

geçmişin ekonomik, teknik ve sosyal özelliklerinin günümüze aktarılması sayesinde geçmişin günümüz ile 
kucaklaşmasını da katkı sunmuş olacaktır.  

 

SONUÇ 
Klasik olarak şehir yönetimlerinin öncelikli hedefi halkın refahını sağlamaktır. Şehir yönetimleri yerel 

halkın taleplerini yerine getirmek için çoğu zaman plansız ya da popülist davranışlar ile gelecekte ortaya çıkabilecek 

gelişmeleri görememektedirler. Çoğu zaman da yöneticilerdeki vizyonsuzluk şehir turizminin planlanması ve 

geliştirilmesinde bir engel olarak görülebilir. Bu anlayışın içerisinde tarihi kaynakların çeşitli şekillerde tahrip edilmesi 
de bulunmaktadır. Oysa şehir yönetimleri artık özellikle küçük ya da büyük şehirler olarak belediye yönetimi ve il 

idarelerince bir yönetim bütünlüğü anlayışı kapsamında turizmin geliştirilmesini bir vizyon olarak belirlemek 

durumundadırlar. Kültürel kaynaklara bağlı turizmin geliştirilmesi de şehirler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Çünkü 
ülkeler arasında olduğu gibi en yakın şehirler arasında da rekabet artmaktadır. Bu rekabet refah, mutluluk, yaşam 

standardının artırılması ve huzur alanındaki rekabet olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihi ve kültürel değerler 

bahsedilen alanlarda amaçlara ulaşma ve turistik talep yaratabilecek önemli kaynak değerleridir.  Bunların korunması, 
ortaya çıkarılması, kullanılması öncelikle şehir yönetimlerinin, endüstrinin ve sonra da halkın görevidir.  Şehirlerin bu 

alanda bir hedef belirlemeleri ve kaynakları birleştirerek etkin kullanmaları büyük kazanç olarak görülebilir. Kültürel 

değerler ile anılan şehirlerin sahip olunan kültürel kaynakları turistik ürünün birer çekicilik unsuru olarak önemini 

anlamış oldukları, etkin şekilde planladıkları, korumaya önem verdikleri unutulmamalıdır. Ayrıca, kültürel ve tarihi 

kaynaklar üzerine bir kimlik ya da imaj geliştirmek piyasada farklılaştırıcı etki meydana getirmesi bakımından şehrin 
rekabet halindeki diğer destinasyonlar arasından daha çok tercih edilmesinde önemli yararlar sunmaktadır. 

 

KAYNAKÇA  
Bandeoğlu, Z. (2015). Türkiye’de Kültür Turizmi Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı 2, s. 155-168.  

Canarslan, Nur, Özer, Barış, G. (2014). Şehirlerin Markalaşma Sürecinde, Marka İmajı Algılamalarına 

Yönelik Bir Araştırma; Sandıklı İlçesi Örneği,Marka Kent Sandıklı Sempozyumu 15-18 Ekim. 
Collier, A. (2006). Principals of Tourism, New Zealand: Pearson Hospitality Press, 2006. 

Cevher, Ezgi, (2012). Kentsel Markalaşma Süreci: Antalya Örneği, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Cilt 4, 

No 1, Issn: 1309-8012 (Online) . 
Çetin, İ. (2016). Kültürel Miras Turizmi ve Ahlat’ın Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Hoca Ahmet 

Yesevi Yılı Anısına Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya. 

Emekli, G. (2006). “Coğrafya, Kültür ve Turizm: Kültürel Turizm,Ege Coğrafya Dergisi, 15, s. 51-59. 



105 

Gülcan, B. (2010).Türkiye’de Kültür Turizminin Ürün Yapısı ve Somut Kültür Varlıklarına Dayalı Ürün 

Farklılaştırma İhtiyacı, İşletme Araştırmaları Dergisi 2/1,  s. 99-120. 

Günal, V. (2005). Mardin İline Gelen Yerli Turistlerin Profil ve Turistik Davranışlarını Belirlemeye 

Yönelik Bir Araştırma, Coğrafi Bilimler Dergisi,3 (2), s. 55-67. 

Kavaratzis, M. (2005). From city marketing to city branding: Towards a theoreticalframework for 

developing city brands, Place Branding Vol. 1, 1, 58–73. 
Özdemir, Ü. (2007). Safranbolu’nun Kültürel Miras Kaynakları ve Korunması, Eastern Geographical 

Review – 26, s. 129-142. 

Öter, Z. ve Özdoğan, O.(2005).  “Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk-Efes 
Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: s. 127-138. 

Serçek, S. (2016). Turistik Destinasyonların Markalaşması Önündeki Engeller Ve Çözüm Öneriler, 

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 36, s. 543-556. 
Usal, A. ve Kuşluvan Z. (1998).Davranış Bilimleri. Sosyal Psikoloji. 2. Baskı, İzmir Barış Yayın. 

Usta, Ö. (1988). Turizm Olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım. İstanbul:Sümbül 
Basımevi. 

Üzümcü, T. P., Çelik, A., & Çetin, İ. (2016). The significance of urban aesthetic in tourist destinations: the 

case of Bursa. Ziraat Fakültesi Dergisi, Uludağ Üniversitesi, 30 (Special Issue), 703-716. 
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/mostari-onardik-hayraboluyu-gomduk-40090972; erişim:11.09.2018. 

https://osmanlicesmeleri1453.wordpress.com/kultur/; erişim:11.09.2018. 

http://www.e-tarih.org/sayfam.php?m=teser&id=1601; erişim: 11.09.2018. 
 



106 
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Özet 
Çalışmada Y kuşağına mensup tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına dönük algılarını tespit etmek amaçlanmıştır. 

Aynı zamanda, otellerde uygulanan “yeşil yıldız” uygulamalarının Y kuşağı tarafından nasıl değerlendirildiği 
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, tanımlayıcı bir araştırma olup, veriler anket aracılığıyla, bir alışveriş merkezini 

ziyaret edenlerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Toplamda 230 anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Eksik bilgiler 

taşıyan anketlerin ayıklanması sonucu kullanılabilir bulunan 221 anketten elde edilen veriler, Y Kuşağına mensup 
tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına yönelik algılarının daha önce araştırılmamış olması çalışmanın orijinalliğini 

vurgulamak açısından önem taşımaktadır. Y kuşağı tüketicilerin seyahat planlarında otelin yeşil yıldızlı olup 

olmadığının sınırlı oranda öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Y kuşağındaki tüketicilerin seyahatlerini 
planlarken “internet”ten yararlandıkları tespit edilmiştir. Çalışmada iki faktör elde edilmiş ve faktörlere “toplum ve 

farkındalık” ve “enerji verimliliği ve su koruma” adı verilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Yeşil Yıldız, Y Kuşağı, Mersin. 

 

Green Star Practices: Y Generation Example 
 

Abstract 
This study is aimed to determine the perceptions of the consumers of Y generation towards green star 

applications. At the same time, we will try to determine how the “Green Star” applications in hotels are evaluated by 

the Y Gen. Research method is a descriptive research type. Data collected by using a survey from visitors in a 
shopping center. A total of 230 questionnaires were returned. The data obtained from the 221 available surveys after 

elimination of missing questionnaires were analyzed with the relevant protocols. The fact that perceptions of 

consumers (in Mersin) about green star applications have not been investigated before, reflects the originality of the 
study. It has been determined that at the Y generation customers’ travel plans hotels’ green star standards have a 

limited presence. In addition, it has been found that consumers of the Y generation are more likely to benefit from the 

“internet” when planning their travels. Two factors were derived in the study and the factors were called “society and 
awareness” and “energy efficiency and water conservation”. 

 

Key Words: Green Star, Y Generation, Mersin. 

 

Giriş 
Mannheim (1952) tarafından ilk nesille ilgili çalışma yapılmış ve genç-yaşlı tanımlarının yapılmasının 

önemine değinmiştir. Ancak, nesil kavramı daha sonraki Strauss ve Howe (1991) ve Benckendorff, Mascardo ve 

Pendergast (2009)  gibi yazarların çalışmaları ile daha çok önem kazanmıştır. Strauss ve Howe’un (1991) 
“Generations” adlı kitabına göre, belirli bir dönemde doğup büyüyen ve aynı yaş gurubu içindeki insanların, benzer 

davranış gösterdikleri, her kuşakta söz konusu davranışların değiştiği vurgulanmaktadır. Öte yandan, her olayın 

nesillerin çocukluk ve genç yetişkinlik dönemlerini etkilediğini ve daha sonraki yaş dönemlerindeki davranışlarını 
şekillendirdiğine işaret etmektedir.  Dolayısıyla, farklı kuşaklara sahip tüketicilerin algıları, tutum ve davranışlarının 

belirlenmesi otel işletme yöneticilerinin farklı pazarlama stratejileri geliştirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır.  

Her dönemin hakim değerleri, kültürel kodları ve bunların şekillendirdiği düşünce ve davranış kalıpları 
vardır. Bu davranış ve düşünce biçimini anlayabilmek ve çeşitli öngörülerde bulunabilmek için; bu dönemlerin 

kuşaklar üzerinden ele alınması daha gerçekçi sonuçlara ulaşabilmek için yararlı görünmektedir.  Kuşak kavramı; aynı 
zaman aralığında doğmuş, yaşadıkları zamanın sosyal, ekonomik, kültürel, siyasal, çevresel olaylarından ve hakim 

değerlerinden etkilenmiş kişileri ve bu kişilerin oluşturduğu toplulukları ifade etmektedir (Altuntuğ, 2012: 203). İlk 

insandan beri var olan tüketim olgusu, zaman içinde farklı kuşaklarla (Baby boomers, X kuşağı, Y Kuşağı, Z Kuşağı) 
birlikte değişim ve gelişim göstermiştir. Her tüketicinin satın alma kararını etkileyen birçok unsur vardır. Tüketici 

davranışını etkileyen faktörler arasında sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler, demografik faktörler, durumsal faktörler 

ve psikolojik faktörler yer almaktadır. Tüketici davranışlarına etki eden demografik faktörlerin içerisinde ise yaş, 
cinsiyet, medeni hal, eğitim ve gelir düzeyi gibi temel etmenler yer almaktadır. Bu faktörlerin her biri tüketici 

davranışını etkilemede oldukça önemli rollere sahiptirler (Yaşa ve Mucan,  2010: 4). 

Y kuşağı yaş aralığı birçok kaynakta farklılık göstermektedir. Kyles (2005: 54) ve Başgöze ve Bayar 
(2014), 1980 ile 1999 yılları arasında doğanların Y Kuşağına dahil olduğunu belirtirken, Uçkun (2006:77), 1977-1994 

arasından doğanların Y kuşağı olarak nitelendirildiğini ifade etmektedir.  Y kuşağı bireyleri; bireyci, isteklerini 

kolaylıkla ortaya koyabilen, girişimci, özgürlüklerine düşkün, teknoloji meraklısı, istekleri oldukça fazla, sadakat 
duyguları az, rahata düşkün, eğlenceyi, kazanmayı seven, hırslı, standart olanı sevmeyen bireylerdir (Uçkun, 2006: 77; 

Kavalcı ve Ünal, 2016: 1036).  
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Gelişen çevre bilinci doğrultusunda özellikle çevre konusunda daha hassas öncü tüketicilerin, çok tüketme 

yerine, kaliteli ve çevreye duyarlı ürün satın alma, çevre dostu ambalajlı ürünleri tercih etme, tüketim eylemlerinde 

kısa dönemli düşünceden uzun dönemli düşünmeye başlama, daha düşük risk içeren ürünlere yönelme gibi sosyal, 

çevreye duyarlı davranışlar göstermeye başladıkları ve bu konuda işletmelere baskı oluşturdukları ifade edilebilir 

(Karsu, 2013: 161). İşletmelerin yeşil pazarlardaki tüketicilerin isteklerine uygun yeşil ürünler sunma amacıyla 

pazarlama çalışmalarını yönetmeleri, yeni fırsatların yaratılması, kaynakların etkinliği ve en önemlisi sosyal 
sorumlulukların yerine getirilmesi açısından önemli kazançlar sağlayacağı öngörülmektedir (Canan ve Ecevit, 2005: 

238). Yapılan bazı araştırmalarda Y kuşağının kendinden önceki kuşaklara nazaran çevreci uygulamalara ve yeşil 

yıldız uygulamalarına daha fazla ödeme yapma istekliliğinde olduğu bulgulanmıştır (Laroche, Bergeron,  ve Barbaro-
Forleo, 2001; Nastu, 2007). Bunun nedeni ise önceki nesillere kıyasla Y kuşağının daha iyi bir eğitim alması ve çevreci 

bir bilinçlenmesi  olarak belirtilmiştir. Ayrıca, Y kuşağı büyürken iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi, sera 

gazı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmış ve daha çevreci bir kültürün içinde büyümüşlerdir  (Mendeleson ve Polonsky, 
1995:4 ;Kim, Chang, Lee ve Huh, 2011:2). 

Yeşil yıldız, yeşil otel, yeşil restoran, yeşil pazarlama, yeşil tüketici vb. kavramlarla literatürde ve günlük 
hayatımızda sık sık karşılaşmaktayız. Günümüz üretim ve pazarlama dünyasının ayrılmaz parçası olan sürdürülebilirlik 

(doğa-çevre)  işletmeleri çevreye duyarlı bir faaliyet oluşturma noktasına getirmiştir. Buna paralel olarak da Y kuşağı 

çevreci uygulamaları merak eden, inceleyen, destekleyen bir nesil olarak büyümüştür.  Bu açıdan otellerde uygulanan 
“yeşil yıldız” uygulamalarının Y kuşağı tarafından nasıl değerlendirildiğini ortaya koymak önemli görülmektedir.  

 

1.Literatür 
Kuşaklar üzerine yapılan çalışmalar çoğunlukla ve yakın zamana kadar özellikle iş hayatına (Guillot-

Soulez, ve Soulez 2014; Akdemir ve Konakay, 2014; Yüksekbilgili ve Akduman, 2015) yönelikti ancak günümüz 

araştırmalarında pazarlama alanında da (tüketici bağlamında) yapılan çalışmaların revaçta olduğu ifade edilebilir. 

Bunun en önemli nedenleri arasında, kuşakların pazarlama alanını etkileyecek birçok özelliğe sahip olması olabilir. Bu 
özelliklerin bilinmesi, pazarlama profesyonellerinin daha doğru ve etkili karar vermelerine sebep olacaktır. Tam da bu 

noktada, tüketicilerin karar verme tarzları ve kuşaklar arasındaki ilişki önem kazanmaktadır (Yüksekbilgili, 2016: 

1393). Bu alan üzerine yapılan ulusal ve uluslar arası literatür özeti şu şekilde sunulmaktadır; 
Çabuk, Nakiboğlu ve Keleş’in (2008) yapmış oldukları çalışmalarında tüketicilerin sosyo-demografik 

özellikleri ile yeşil satın alma davranışları arasındaki ilişki ortaya çıkarılmak istenmiştir. Araştırma verileri, 

Adana’daki bir alışveriş merkezini ziyaret eden 600 tüketiciden anket aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarına 
göre tüketicilerin yeşil satın alma davranışları ile cinsiyet, medeni durumu, yaşı, eğitimi ve geliri arasında anlamlı 

ilişkinin söz konusu olduğu bulgulanmıştır. Yeşil ürün satın alan tüketicilerin,  kadın, evli, genç, eğitimli ve yüksek 

hane gelirine sahip bireyler olduğu ifade edilmiştir. 
Başgöze ve Bayar (2014) tarafından yapılan çalışmada tüketicinin eko otellerden hizmet satın alma 

eğiliminde kuşak farklılığını incelemek amaçlanmıştır. Veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini, X kuşağı (1965-1979 doğumlu olanlar) ve Y kuşağı (1980-1999 doğumlu olanlar) oluşturmaktadır. X 
kuşağını temsil eden 219 katılımcı ve Y kuşağını temsil eden 208 katılımcıdan oluşan ve toplamda 427 kişilik bir 

örneklem ile çalışmanın analizi yapılmıştır.  X kuşağı içerisinde yer alan katılımcıların “eko otellerden hizmet satın 
alma” olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bunun nedeni olarak, X kuşağının belirli bir bilinç düzeyinde 

olmaları ve gelir düzeylerinin daha yüksek olması şeklinde açıklanmıştır. Ayrıca eko oteller (önceki bölümlerde de 

belirtildiği gibi) geleneksel otellere göre daha yüksek maliyetli olması gelir düzeyi düşük olan öğrenciler (Y kuşağı) 
tarafından tercih edilememesinin önemli bir nedeni olabileceği ifade edilmiştir. 

Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın (2017) Mersin’deki tüketicilerin, otel işletmelerinin yeşil yıldız 

uygulamalarına yönelik algılarını ortaya koymak amacını taşıyan çalışmalarınında  tüketicilerin, çevre dostu 
uygulamalar hakkında sınırlı bilince sahip oldukları ve “yeşil yıldız” uygulamalarına “kadın” tüketicilerin, “erkek” 

tüketicilerden daha fazla önem verdiği bulgulanmıştır. 

Manaktola ve Jauhari (2007), Hindistan'daki yeşil yıldız otel uygulamalarına yönelik tüketici tutumlarını 
etkileyen faktörleri ve tüketicilerin bu uygulamalara yönelik satın alma niyetlerini araştırmayı amaçlamışlardır. Otel 

hizmetlerini kullanan tüketicilerin Hindistan'da çevre dostu uygulamalar konusunda bilinçli olduğu ve bu uygulamaları 

takip ettikleri belirlenmiştir. Ancak, bu hizmetlere yönelik olarak fazladan ödeme yapmak istemedikleri için farklı 
konaklama işletmelerini kullanmayı tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Jang,  Kim ve Bonn’un  (2011) yapmış oldukları çalışmanın amacı Y kuşağı tüketici bölümlerinin seçim 

lokasyonlarını ve yeşil restoranlara yönelik davranışsal niyetlerini incelemek olarak belirlenmiştir. Amerika’nın 
güneyindeki bir üniversitede 17-30 yaş arası üniversite öğrencilerine anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, 

Y kuşağı öğrencilerinin gıdaya yönelik yaşam tarzlarına göre dört farklı tüketici kümesi (bölüm/segment) (“maceracı 

tüketici”, “rahatlık odaklı tüketici”, “sağlık bilincine sahip tüketici” ve “ilgisiz tüketici”) belirlenmiştir. Dört farklı 
tüketici kümelerinin seçim kriterlerinde (yiyecek seçim yerleri) önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Diğer üç 

kesimle karşılaştırıldığında “sağlık bilincine sahip tüketici” grubu, sağlığı bir öncelik olarak algılamakta ve ürün 

bilgilerini kontrol etmekte besleyici ve doğal ürünler arama eğilimi göstermekte olduğu ifade edilmiştir. “Sağlık 
bilincine sahip tüketici” grubu ve “maceracı tüketici” grubunun yeşil restoranlar bakımından hedef pazar tüketicileri 

olduğu belirtilmiştir. Söz konusu iki tüketici grubun diğer gruplara kıyasla yeşil restoranlara daha fazla ücret ödemeye 

istekli (niyetli) olduğu ifade edilmiştir. 
Kim, Chang, Lee ve Huh, (2011) tarafından yürütülen araştırmada yeşil yıldız uygulamalarına yönelik 

tüketici algısının cinsiyetlere (y kuşağı) göre farklılık gösterip göstermediği tespit edilmek amaçlanmıştır. Buffalo 

Niagara Uluslar arası Havalimanı’ndaki 143 kişiden (Y kuşağı) anket aracılığıyla veri toplanmıştır.  Son üç yılda, 
katılımcıların çoğunluğunun (% 78.7) herhangi bir sertifikalı yeşil veya çevre dostu otelde kalmadığı bulgulanmıştır. 
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Yeşil sertifikalı bir otelde kalmak için ekstra ödeme yapmak isteyen katılımcıların oranı %10 olarak ifade edilmiştir. Y 

kuşağı kadınlarının, erkeklere oranla çevresel etkilere daha duyarlı olduğu tespit edilmiştir. 

 

2. Yöntem 
Araştırma, Y kuşağındaki tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına dönük algılarının belirlenmesi amacını 

taşımaktadır. Araştırma, tanımlayıcı bir araştırma olup, araştırmada tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden 
kolayda örnekleme yönteminden faydalanılmıştır. Araştırmanın evreni, Mersin’deki Y kuşağı tüketicileridir. Ancak, 

çalışmanın zaman ve bütçe gibi kısıtlarından dolayı çalışmanın örneklemi, bir alışveriş merkezini ziyaret eden Y 

kuşağı tüketicileri ile sınırlandırılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır; 
1. Y kuşağı tüketicilerinin profili nasıldır? 

2. Otel işletmelerinin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarının, Y kuşağı tüketicilerince önem düzeyi 

nedir?  
3. Y kuşağı tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına yönelik görüşleri demografik özelliklerine göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir? 

Araştırmacılar tarafından ilgili literatür taraması sonucunda ölçek geliştirilirken, Moreo (2008), Kreidler 
(2010), Özçoban (2010), Millar ve Baloğlu (2011), Zhao (2011) ve Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın (2017) 

çalışmalarından faydalanılmıştır. Daha sonra,  ilgilenilen evrenle benzer özellikleri gösteren bir grup üzerinde ölçeğin 

ön testi için 01-03 Şubat 2017 tarihinde veri toplanmıştır. Toplamda 29 sorudan oluşan ölçekte, Y kuşağı tüketicilerin 
yeşil yıldız uygulamalarına dönük özelliklerin önem düzeylerini belirtmeleri istenmiştir. Ölçeğin önem düzeyleri “hiç 

önemli değil ” (1), “önemli değil” (2), “ne önemli ne önemli değil” (3), “önemli” (4) ve “çok önemli” (5) şeklindedir. 

Ön test sonucunda toplam 35 anket toplanmıştır. Ön test ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri, .937 olup, ön test için 
toplanan anketler, daha sonra toplanan anketlerle birleştirilmemiştir. Ankette Y kuşağı tüketicilerin demografik 

özellikleri ve yeşil yıldız uygulamalarına yönelik bilgi düzeyleri ile ilgili çoktan seçmeli sorular ve iki cevaplı sorulara 

da yer verilmiştir.  
Anket, ilgili AVM yöneticilerinden alınan yasal izinlere istinaden, 15 Şubat-06 Mart 2017 tarihlerinde 

uygulanmıştır. Anket, alışveriş merkezini ziyaret eden Y kuşağı tüketicileri ile yüz yüze yöntemi ile uygulanmıştır. 

Uygulamada 400 anket dağıtılmış olup, toplanan anketlerden eksik veri içeren ve Y kuşağını temsil etmeyen anketlerin 
elenmesi sonucunda, toplamda 221 anket analizlere tabi tutulmuştur. Kalan 221 anket için çoklu sapan ve çoklu normal 

dağılım analizleri yapılmış olup, analiz sonucunda herhangi bir sapan değere rastlanmamıştır. Ayrıca, verilerin çoklu 

normal dağılıma uygun olması sonucu analizlere devam edilmiştir. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t-testi,  
varyans ve faktör analizlerinden yararlanılmıştır. 

 

3. Bulgular 

3.1. Araştırma Sorusu 1: Y kuşağı tüketicilerinin profili nasıldır? 
Tablo 1’de, Y kuşağı tüketicilerinin demografik özellikleri yer almaktadır. Araştırmaya katılan Y kuşağı 

tüketicilerinin yaklaşık %41’inin “kadın” ve %58,8’inin “erkek” olduğu belirlenmiştir. Yaşları itibariyle katılımcılar 

incelendiğinde, %50,2’sinin “31-40” yaş aralığında ve %49,8’lik bir oranla “21-30” yaş aralığındaki Y kuşağı 
katılımcıları olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan Y kuşağı tüketicilerin eğitim durumları incelendiğinde, 

%29,4’ünün “üniversite” mezunu olduğu bulgulanmıştır. “Önlisans” ve “lise” mezunlarının oranı eşit olup, bu oran, 
%26,7’dir. Y kuşağı tüketicilerinin yaklaşık %68’inin “bekar” olması normal bir sonuç olarak değerlendirilebilir. 

Yapılan çapraz tablolama analizi sonucunda “21-30” yaş aralığındaki Y kuşağı tüketicilerin %92,4’ünün ve “31-40” 

yaş aralığındaki Y kuşağı tüketicilerin %52,5’inin “bekar” olduğu belirlenmiştir.  
Y kuşağı tüketiciler meslekleri açısından ele alındığında, en büyük oranın “öğrenci (%30,8)” olması, bu 

tüketici grubunun  henüz eğitim dönemi içinde olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, %19’unun “serbest 

meslek”, %18,1’inin “memur”, %12,2’sinin “işçi” ve %9’unun “yönetici” olduğu bulgulanmıştır.   Gelir düzeyleri 
açısından Y kuşağı katılımcılarının, %50 ile “orta” gelir grubunda ve %19’unun “ortanın üstü” gelir grubunda yer 

aldığı tespit edilmiştir. Bunları, %18,6’lık bir oranla “ortanın altı” gelir grubundaki Y kuşağı tüketicileri izlemektedir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı  
 

 F %  F % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Bekar 

Evli 

Belirtmeyen 

Toplam  

 

Meslek 

Akademisyen 

Serbest Meslek 

Yönetici 

Öğrenci 

İşçi 

Memur 
Diğer 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

90 

130 

1 

221 

 

 

150 

56 

15 

221 

 

 
11 

42 

20 

68 

27 

40 
21 

3 

221 

 

40,7 

58,8 

0,5 

100 

 

 

67,9 

25,3 

6,8 

100 

 

 

5,0 

19,0 

9,0 

30,8 

12,2 

18,1 
9,5 

1,4 

100 

Yaşınız 

21-30 

31-40 

Toplam 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 
Lise 

Önlisans 

Lisans 
Lisansüstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Gelir Düzeyi 

Düşük 

Ortanın altı 

Orta 

Ortanın üstü 
Yüksek 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

110 

111 

221 

 

 

22 
59 

59 

65 
14 

2 

221 

 

 

19 

41 

111 

42 
5 

3 

221 

 

49,8 

50,2 

100 

 

 

10,0 
26,7 

26,7 

29,4 
6,3 

0,9 

100 

 

 

8,6 

18,6 

50,2 

19,0 
2,3 

1,4 

100 

 

Y kuşağı tüketicilerin, “yeşil” ve “yeşile gidiş” terimlerine aşina olup olmadıkları sorulmuş ve %27,1’inin 

aşina oldukları, %71,5’inin ise söz konusu terimlere aşina olmadıkları bulgulanmıştır.  Tüketicilerin, “yeşil” ve “yeşile 
gidiş” terimlerini ifade ederken, %26,7’sinin “çevreye duyarlı ürünleri satın almak”, %3,6’sının “dişlerini fırçalarken 

suyu kapatmak” %2,3’ünün “gıda alışverişinde kanvas kumaş çanta kullanmak” ve %65,6’sı ise, “bunların hepsi ve 

daha fazlası” olduğunu belirtmişlerdir. Y kuşağındaki tüketicilerin seyahat planlarını yaparken, %86’sının otelin yeşil 
yıldıza sahip olup olmadığını araştırmadığını, buna karşılık, %12,2’sinin otelin yeşil yıldızlı olup olmadığını araştırdığı 

tespit edilmiştir. Manaktola ve Jauhari’nin (2007:372) yapmış olduğu çalışmada otel seçimi yaparken katılımcıların 

%55’inin çevre dostu otel seçimine dikkat ettiği, %23’ünün bu tür bilgilere önem vermediği tespit edilmiştir. Ayrıca,  

Kement (2013) çalışmasında  katılımcıların otel seçiminde yeşil yıldıza (%56) önem verdiklerini tespit etmiştir.   

Y kuşağındaki tüketicilerin seyahatlerini planlarken en çok yararlanılan bilgi kaynağının “internet (%67)” 

olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, Y kuşağı tüketiciler söz konusu olduğunda normal karşılanmaktadır. Bu kuşağın 
teknoloji ile ilişkilerinin çok iyi olması nedeniyle, seyahatlerini planlarken ilk bilgi kaynağının internet olması 

kaçınılmazdır denilebilir. İkinci büyük oran %32,1’lik bir oranla “arkadaşlar” olup, bunu “%31,7’lik bir oranla 

“seyahat acentaları” izlemektedir. Arkadaşların ikinci büyük oran olarak çıkması, Y kuşağı tüketicilerinin ağızdan 
ağıza iletişimlerinin olumlu bir düzeyde olduğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

 

3.1. Araştırma Sorusu 2: Otel işletmelerinin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarının Y 

kuşağı tüketicilerince önem düzeyi nedir?  
Araştırmada cevap aranan ikinci soru, “otel işletmelerinin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarının Y 

kuşağı tüketicilerince önem düzeyi nedir?”  sorusudur. Oteller tarafından uygulanan yeşil yıldız uygulamalarının Y 
kuşağı tüketicilerince önem düzeyleri ele alındığında, ilk sırayı  “su koruma/tasarrufu programlarının (4,0860) aldığı 

tespit edilmiştir. Bunu, “rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı (4,0090)”, “enerji tasarruflu 

aydınlatma yapma/klima/ısıtma (3,9548)”, “geri dönüşüm programları uygulama (3,9050)” ve “geri dönüşümlü 
malzeme ürünleri kullanımı (3,8824)” izlemektedir. Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın (2017) çalışmasında da 

tespit edilen ilk beş önemli “yeşil yıldız” uygulaması, araştırmamızla benzer sonuçlar taşımakta ve araştırmamızı 

destekler niteliktedir. Ayrıca, Millar ve Baloglu’nun (2011) yaptıkları çalışmada elde edilen bulgularda “odalardaki 
geri dönüşüm kutuları” ve “enerji tasarruflu aydınlatma”ya verilen önem, araştırmada elde edilen sonuçları destekler 

özelliktedir.  

 

3.1. Araştırma Sorusu 3: Y kuşağı tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına yönelik 

görüşleri demografik özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 
Araştırmada cevap aranan üçüncü soru, “Y kuşağı tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına yönelik 

görüşleri demografik özelliklerine göre farklılıklar göstermekte midir?” sorusudur. Yapılan t testi sonucunda, otel 
işletmelerince uygulanan “yeşil yıldız” uygulamaları ile cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuş ve anlamlı bulunan 

maddeler Tablo 2’de sunulmuştur. Tabloya göre, söz konusu yeşil yıldız uygulama ifadelerine Y kuşağındaki “kadın” 

tüketicilerin, “erkek” tüketicilere oranla daha fazla önem verdiği görülmektedir. Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın 
(2017) yapmış oldukları çalışmadada benzer sonuçlar elde edilmiştir.   
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Tablo 2. Yeşil Yıldız Uygulamalarının Cinsiyete Göre t-Testi Analizi  

Yeşil Yıldız Uygulamaları Cinsiyet N Ort. Std. Sapma Sig. değeri 

1-Enerji tasarruflu izolasyona sahip 

olması 

  

Kadın  90 3,9889 ,84127 ,008 

Erkek  130 3,6538 ,97019 

3- Kaynakların koruması ile ilgili 

çalışanların eğitimli olması 

Kadın  90 4,0333 ,75625 ,000 

Erkek  130 3,6615 ,92806 

4- Tekrar kullanım havlu ve çarşaf 

politikası 

Kadın  90 4,0111 ,85452 ,002 

Erkek  130 3,6231 1,03628 

7- Sürdürülebilir mesajların etkinliği   Kadın  90 4,0000 ,82107 ,010 

Erkek  130 3,5385 ,93306 

17-Yeniden kullanılabilir cam 

bardak/kumaş peçete gibi eşyaların 

kullanımı  

Kadın  90 3,9333 ,87152 ,029 

Erkek  130 3,5077 1,00577 

29- Otelin bölge iklimine uygun 

geleneksel bitki ve çiçekleri 

kullanması 

Kadın  90 3,5556 1,15254 ,030 

Erkek  130 3,3308 ,95144 

Not: * p<.05; ** p<.01; ***p<.001 
 

Medeni durum ile otellerin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarına yönelik yapılan t testi sonucunda 

anlamlı farklılık bulunan tek madde “otel lobisinde geri dönüşüm kutusu kullanımı (,041)” olup, söz konusu maddeye 
Y kuşağına mensup “evli” tüketicilerin  “bekar” tüketicilere  oranla daha çok önem verdikleri tespit edilmiştir.  

 Otellerin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamaları ile yaşa yönelik yapılan ANOVA analizinde onbeş 

maddede anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Anlamlı farklılık bulunan maddeler; “enerji tasarruflu izolasyona sahip 
olması (,000)”, “enerji tasarruflu aydınlatma yapması / klima/ ısıtma (,000)”, “kaynakların koruması ile ilgili 

çalışanların eğitimli olması (,001)”, “tekrar kullanım havlu ve çarşaf politikası (,023)”, “geri dönüşüm programları 

uygulaması (,001)”, “sürdürülebilir faaliyetlerin etkinliği  (0,46)”, “maksimum verim sağlayan tesis inşası  (cam tavan 
v.b.)(,027)”, “su koruma/tasarrufu programları (,000)”, “su tasarruflu yağmurlama başlıkları kullanılması (,003)”, “su 

tasarruflu bahçe teknikleri programı kullanılması (0,10)”, “günlük gıda bağışı programı uygulaması (,024)”, “yeniden 

kullanılabilir cam bardak/kumaş peçete gibi ürünlerin kullanımı (0,003)”, “geri dönüşümlü malzeme ürünleri kullanımı 
(,034)”, “kullanılan yemeklik yağ ve gıda atıklarının geri kazanımı (,002)” ve “otelin “Yeşil Otel” olarak onaylanmış 

olması (,015)”dır. Y kuşağına mensup tüketicilerden, “31-40 yaş” aralığındaki tüketicilerin “21-30 yaş” aralığında 

bulunan tüketicilere oranla “yeşil yıldız” uygulamalarına daha çok önem verdikleri bulgulanmıştır.  
Otellerin “yeşil yıldız” uygulamaları ile Y kuşağı tüketicilerin “mesleğine” göre yapılan ANOVA analizi 

sonucunda “kaynakların koruması ile ilgili çalışanların eğitimli olması” maddesi hariç diğer maddelerde anlamlı 

farklılıklar bulunmuştur. Sonuçlara göre, “Akademisyen” konumundaki Y kuşağı tüketicilerin, diğer mesleklerde 
çalışan Y kuşağı tüketicilerine oranla “yeşil yıldız” uygulamalarına daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.  

Eğitim düzeyi ile otel işletmeleri tarafından uygulanan “yeşil yıldız” uygulamalarına göre yapılan ANOVA 

analizi sonucunda, tüm maddelerde (,000) anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Y kuşağı tüketicilerden “lisansüstü” 
mezunu katılımcıların, “lisans” ve diğer mezuniyet düzeylerine sahip Y kuşağı tüketicilerine oranla “yeşil yıldız” 

uygulamalarına daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir.  

Y kuşağı tüketicilerin gelir düzeyleri ile otellerde uygulanan  “yeşil yıldız” uygulamalarına yönelik yapılan 
ANOVA analizi sonucunda   “otel lobisinde geri dönüşüm kutusu kullanımı”, “su tasarruflu yağmurlama başlıkları 

kullanılması”, “rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kullanımı”, “bilgisayarlı enerji kontrol sistemi 

uygulaması” ve “otelin bölge iklimine uygun geleneksel bitki ve çiçekleri kullanması” maddeleri hariç diğer 
maddelerde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Söz konusu faklılığın,  “yüksek” gelir düzeyine sahip Y kuşağı 

tüketicilerin  “yeşil yıldız” uygulamalarına diğer gelir grubundaki Y kuşağı tüketicilere oranla daha fazla önem 

atfetmelerinden kaynaklandığı belirlenmiştir.   
Y kuşağı tüketicilerinin önem verdiği ve otel işletmelerinin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarına  

yönelik boyutların belirlenmesi için faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizinde örneklem sayısının yeterli olup 

olmadığını belirlerken, Kaiser-Meyer-Olkin testinden yararlanılır. Söz konusu test yapılmış ve örneklem 
büyüklüğünün yeterli olduğu bulgulanmıştır (0,936). Faktör analizine tabi tutulan yirmi dokuz madde, faktör yükleri, 

50’den küçük olan ve hiç bir faktöre yüklenmeyen (11., 17., 20. maddeler) ve birden fazla faktöre yüklenen (6., 9., 10., 
12., 14., 15., 18., 19.) maddeler çıkarılarak, analiz tekrarlanmış ve geriye kalan 18 madde iki faktör üretmiştir. Faktör 

isimleri verilirken daha önceki çalışmalardan (Moreo, 2008; Kreidler, 2010) esinlenilmiştir. Faktörler “toplum ve 

farkındalık” ve “enerji verimliliği ve su koruma” olarak adlandırılmıştır. İki faktör, toplam varyansın %66’sını 
açıklamaktadır. 

Birinci faktör, toplamda sekiz maddeden oluşmaktadır. Bu faktörde tüketicilerin yeşil yıldız 

uygulamalarından toplum ve farkındalıkla ilgili algılarının ağırlıklı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla birinci faktöre 
“toplum ve farkındalık” adı verilmiştir. Faktör incelendiğinde “otelin yerel toplumla entegrasyonu (.851)”, “iç ve dış 

mekan süs bitkilerini sulama için yağmur suyu toplama (.841)”, “otelin menülerinde yerel ve / veya organik ürünlerin 

kullanması (.829)”, “otelde yeşil temizlik ürünlerinin kullanımı (.818)”, “bilgisayarlı enerji kontrol sistemi uygulaması 
(.800)”, “otelin bölge iklimine uygun geleneksel bitki ve çiçekleri kullanması (.759)” “liderlik enerji ve çevre dizayn 



111 

(LEED) belgesine sahip olma (.745)”,  ve “çevre dostu ürünler kullanmak  (.686)” maddelerinin yüklendiği 

görülmüştür. Bu faktör, açıklanan varyansın %57,749’unu oluşturmaktadır. 

İkinci faktöre, katılımcıların yeşil yıldız uygulamalarından enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji ve tekrar 

kullanım politikası ile ilgili maddeler yüklendiğinden, “enerji verimliliği ve su koruma” adı verilmiştir.  Enerji 

verimliliği ve su koruma faktörü on maddeden oluşmuş olup, açıklanan varyansın %8,513’ünü açıklamaktadır. Faktörü 

oluşturan algılar sırasıyla, “enerji tasarruflu aydınlatma yapması / klima/ ısıtma (.829)”, “kaynakların koruması ile 
ilgili çalışanların eğitimli olması (.795)”, “enerji tasarruflu izolasyona sahip olması (.792)”, “geri dönüşüm programları 

uygulaması (.710)”, “tekrar kullanım havlu ve çarşaf politikası (.672)”, “su tasarruflu yağmurlama başlıkları 

kullanılması (.610)”, “maksimum verim sağlayan tesis inşası  (cam tavan v.b.) (.589)”,  “günlük gıda bağışı programı 
uygulaması (.585)”, “sürdürülebilir mesajların etkinliği (.582)” ve “rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji 

kullanımı (.531)”dir.  

Yeşil ürünlerle ilgili her bir öğenin “eğlence” veya “iş” için bir otel seçerken ne kadar önemli olduğunu 
belirlemek isteyen Moreo (2008) çalışmasında yeşil tutumla ilgili altı faktör elde etmiştir.  Çalışmada, birinci faktör  

olan “toplum ve farkındalık” faktörü, Moreo’nun (2008:29) çalışmasında elde ettiği ilk faktöre benzerlik gösterirken, 
ikinci faktör olan “enerji verimliliği ve su koruma” faktörü, Moreo’nun (2008:29) çalışmasındaki ikinci ve beşinci 

faktörün bileşimine benzerlik göstermektedir. Öte yandan, çalışmada elde edilen birinci faktör Kreidler’in (2010:83) 

çalışmasında elde ettiği yeşil otel ortamının iç ve dış fiziksel tasarım niteliklerine hitap eden dokuz maddeden oluşan 
ve “fiziksel tasarım özellikleri” adlı ilk faktöre benzerlik göstermektedir.  

 

Tablo 3.  Otellerin Kullandığı Yeşil Yıldız Uygulamalarına Yönelik Faktör Analizi 
 Yükü Öz 

değeri 

Açıklanan 

Varyans 

Ort. Güvenirlik 

Katsayı 

I. Toplum ve Farkındalık (8 madde)  10,395 57,749 3,615 ,949 

26- Otelin yerel toplumla entegrasyonu ,851     

25- İç ve dış mekan süs bitkilerini sulama için 
yağmur suyu toplama 

,841     

28- Otelin menülerinde yerel ve / veya organik 

ürünlerin kullanması 

,829     

24- Otelde yeşil temizlik ürünlerinin kullanımı ,818     

23- Bilgisayarlı enerji kontrol sistemi uygulaması ,800     

29- Otelin bölge iklimine uygun geleneksel bitki ve 

çiçekleri kullanması 

,759     

22- Liderlik Enerji ve çevre dizayn (LEED) 

belgesine sahip olma 

,745     

27- Çevre dostu ürünler kullanmak   ,686     

II.Enerji Verimliliği ve Su Koruma (10 madde)  1,532 8,513 3,836 ,920 

2- Enerji tasarruflu aydınlatma yapması / klima/ 

ısıtma 

,829     

3- Kaynakların koruması ile ilgili çalışanların 

eğitimli olması 

,795     

1-Enerji tasarruflu izolasyona sahip olması ,792     

5- Geri dönüşüm programları uygulaması ,710     

4- Tekrar kullanım havlu ve çarşaf politikası ,672     

13- Su tasarruflu yağmurlama başlıkları 

kullanılması 

,610     

8- Maksimum verim sağlayan tesis inşası (cam 
tavan v.b.) 

,589     

16- Günlük gıda bağışı programı uygulaması ,585     

7- Sürdürülebilir mesajların etkinliği   ,582     

21- Rüzgar ve Güneş enerjisi gibi yenilenebilir 

enerji kullanımı 

,531     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 66,262 

KMO örneklem yeterliliği: %93,6; Bartlett küresellik testi: X2: 3369,217, s.d.: 153, p<0.0000;  

Genel ortalama: 3,738; Ölçegin tamamı için Alpha: .956; 
Yanıt kategorileri: 1:Hiç önemli degil … 5: Çok önemli 

 

Faktör analizinden sonra elde edilen faktörlerin demografik özelliklere göre farklılık taşıyıp taşımadığını 
belirlenmesi için t testi ve tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Yapılan t-testi sonucunda cinsiyet ve medeni duruma 

göre farklılık olmadığı bulgulanmıştır. Bu bulgu Moreo’nun (2008) çalışması ile örtüşmekle birlikte, Moreo’nun 

(2008:36) çalışmasındaki ilk faktörde farklılık tespit edilmiş ve kadınların erkeklere oranla yeşil yıldız uygulamalarına 
daha fazla önem verdikleri belirlenmiştir.  Y kuşağının yaş aralığı iki aralık olarak ele alınmış ve analizlere bu şekliyle 

tabi tutulmuştur. Yaş değişkeninin faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için tek yönlü 

varyans analizi yapılmış ve analiz sonucunda ikinci faktörde anlamlı farklılık olduğu belirlenmiş olup, “31-40” yaş 
aralığındaki tüketicilerin ortalamalarının “21-30” yaş aralığındaki tüketicilerden daha yüksek olması nedeniyle yeşil 

yıldız uygulamalarına “31-40” yaş aralığındaki Y kuşağı katılımcılarının daha çok önem verdiği görülmüştür.    
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Eğitim değişkeni ele alınarak yapılan tek yönlü varyans analizi sonucunda her iki faktörde de binde bir 

(.000) düzeyinde anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın, lisansüstü mezunlar ile ilköğretim mezunları 

arasında olduğu belirlenmiştir. Lisansüstü mezunların yeşil yıldız uygulamalarına ilköğretim mezunlarından daha çok 

önem verdiği görülmüştür.   Bu bulgu Millar ve Baloğlu’nun (2011) çalışması ile benzerlik taşımakta olup, “diğer” 

eğitim düzeyine sahip katılımcıların “kolej mezunları”na oranla yeşil yıldız uygulamalarına daha fazla önem verdikleri 

belirlenmiştir.   
Gelir düzeyi değişkenine uygulanan ANOVA sonucunda ikinci faktörde anlamlı bir farklılık (,001) tespit 

edilmiştir. Bu farklılığın, yüksek gelir grubu tüketicileri ile düşük gelir grubu tüketicilerin arasında olduğu bulgulanmış 

olup, yüksek gelir grubundaki Y kuşağı tüketicilerin yeşil yıldız uygulamalarına düşük gelir grubundaki Y kuşağı 
tüketicilerine oranla daha çok önem verdiği belirlenmiştir. Bu bulgu, Moreo’nun (2008:37) çalışmasındaki birinci 

faktörle  örtüşmektedir. Buna göre, “toplum ve farkındalık” faktörünün hem iş hem de tatil amaçlı seyahatler için 

önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Ancak, Moreo’nun (2008) çalışmasında daha düşük gelir düzeyine sahip 
katılımcıların Yeşil Tutumlarının söz konusu boyutlara yönelik olumlu görüşlere sahip olma olasılıklarının daha 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Meslek değişkeninin faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için 
tek yönlü varyans analizi yapılmış ve analiz sonucunda her iki faktörde de farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu 

farklılığın memur ve öğrenciler arasında olduğu, memurların ortalamalarının daha yüksek olması nedeniyle yeşil yıldız 

uygulamalarına öğrencilere oranla daha fazla önem verdikleri tespit edilmiştir.  
  

5. Sonuç  
Elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan Y kuşağı tüketicilerin, çevre dostu uygulamalarına yönelik 

bilgi düzeylerinin yeterli olmadığı, buna bağlı olarak Y kuşağı tüketicilerin seyahat planlarında otelin yeşil yıldızlı olup 
olmadığının sınırlı oranda öneme sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Y kuşağındaki tüketicilerin seyahatlerini 

planlarken “internet”ten yararlandıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç, Y kuşağı tüketiciler açısından ele alındığında 

normal karşılanmaktadır. Çünkü, Y kuşağı tüketiciler neredeyse teknoloji ile iç içe yaşamaktadırlar.   
Araştırmaya katılan Y kuşağı tüketicilerin çoğunluğunu erkek tüketicilerin oluşturduğu, yaşları itibariyle 

genç yaşta oldukları ve çoğunluğun “üniversite” mezunu olduğu bulgulanmıştır.  Y kuşağı tüketicilerin çoğunluğunun  

“bekâr” ve “öğrenci” olduğu tespit edilmiştir. Y kuşağı tüketicilerin büyük çoğunluğunun orta gelir düzeyine sahip 
oldukları tespit edilmiştir.  Y kuşağı tüketicilerin en çok önem verdiği “yeşil yıldız” uygulaması “su koruma/tasarrufu 

programları (4,0860)”dır. Bu bulgu, Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın (2017) çalışmasında da tespit edilen bulgu 

ile örtüşmektedir.  Öte yandan, yapılan t-testi sonucunda “yeşil yıldız” uygulamalarına Y kuşağındaki “kadın” 
tüketicilerin, “erkek” tüketicilerden daha fazla önem verdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, Altunöz, Arslan ve Hassan 

(2014)’ın yaptığı çalışma ile Sahilli Birdir, Toksöz ve Yenipınar’ın (2017) yapmış oldukları çalışmada sonuçları ile de 

tutarlılık göstermektedir.  
Y kuşağı tüketicilerince önem verilen ve otel işletmelerinin uyguladığı “yeşil yıldız” uygulamalarının 

boyutlarının belirlenmesi için yapılan faktör analizi sonucunda iki faktör elde edilmiştir. Faktörlere “toplum ve 

farkındalık” ve “enerji verimliliği ve su koruma” adı verilmiştir. Bu konu ile ilgili yapılan önceki (Moreo (2008) ve 
Kreidler (2010)) çalışmalar, bu çalışmada elde edilen sonuçları destekler niteliktedir.  Elde edilen sonuçlar, otel 

işletmelerinin, Y kuşağı tüketicilerce en çok arzu edilen “yeşil yıldız” uygulamalarına dikkat etmelerini, yeşil bir 
ortamın dinamikleri ve yeşil otel hizmet ortamlarındaki uygulamaların gelecekteki pazarlama çabalarına katkı 

sağlayacağı yönündedir. Yeşil uygulamalara yönelik önemin ve talebin arttığı göz önüne alındığında özellikle otel 

işletmecileri tasarruflu kaynak kullanımının gerek işletme bütçesine gerekse doğaya olan katkısını gözardı 
etmemelidir. Bu bağlamda, otel yöneticileri çalışanlarına, çevre dostu eğitim konusunda bilinçlendirme çalışmaları 

yürütebilirler. Böylece, otel işletme yöneticileri ve tur operatörleri “yeşil yıldız” uygulamalarla tüketici bilincinde fark 

yaratmaya çalışabilirler.  
Genel olarak tüketici algılamalarında yeşil uygulamaların/ çevre dostu uygulamaların kullanımlarının 

yüksek olduğuna dair bir algı mevcuttur. Bu algıyı desteklemek ve her kesimden gelir grubuna sahip tüketicilere 

hizmet/ürün sunabilmek için fiyat politikaları belirlenirken gelir değişkenine ayrıca önem verilmesi önerilebilir. 
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Turizm Pazarlaması İçin Kavramsal Çağ Perspektifi  
 

Göknil Nur KOÇAK 
Mersin Üniversitesi,Mersin /Türkiye 

Özet 
Bilimin sektörün gerisinden geldiğine yönelik eleştirilerin bir dayanağı, bilimin keşifsel doğasından kaynaklanıyor 

olabilir. Bir şeyin keşfedilebilmesi için, zaten var olması gerekir. Dolayısıyla önce gözlenebilir oluşlar gelişir ve 
ardından bilim bunların niteliğini keşfeder. Bununla birlikte bilim, geçmişte olanı ve mevcut durumu okuyarak, 

geleceğe yönelik önerilerde bulunur. Mevcut durumu iyi okuyup geleceğe yönelik öngörülerde bulunmak stratejik 

açıdan önemlidir. Bu çalışma; iktisadi kaynak perspektifi ve henüz başlarında olduğumuz kavramsal çağın önermeleri 
sentezlenerek, çalışan ve müşteri olarak geleceğin turizm taraflarına yönelik önermeler getirmek için tasarlanmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: İşleyen kaynak, kavramsal çağ, Z nesli pazarlama   

Conceptual Age Perspective for Tourism Marketing 
 

Abstract 
The criticism of the ensuing discoveries of science may be due to its exploratory nature. In order for something to be 
discovered, it must already exist. Hence, observable phenomenon appears initially and then science discovers and 

explains the nature of them. Besides, by exploring the current occurrences and verifying previous, science suggests 
propositions relating the future. It is strategically significant to explore present and propose for the future. This paper 

synthesizes the economic resource perspective and conceptual age qualities with the aim of suggesting propositions for 

both consumers and business. 

 

Key Words: Operant resource, conceptual age, Z generation marketing 

 

 

Giriş ve Araştırmanın Amacı 
Kalkınma açısından iki önemli bacak refah ve esenlik olarak değerlendirilmektedir. Refah maddi imkânların 

yaratılması ve kullanılması, esenlik düşünsel ve duygusal anlamda bireylerin kendilerini iyi hissetmeleri olarak 

değerlendirilebilir. Turizm faaliyetleri de kalkınma bakış açısına göre değerlendirilmektedir. Turizm faaliyetine turist 

olarak yönelen taraf açısından değerlendirirsek, maddi imkânların yanı sıra, düşünsel, duygusal ve fiziksel olarak da bu 
eylemi gerçekleştirmeye uygunluk ön koşul olarak gözükmektedir. Turizm faaliyetine turist ağırlayan taraf açısından 

değerlendirirsek, maddi imkânlarla yaratılan alt ve üst yapı imkânlarının yanı sıra, ağırlayan tarafın da düşünsel, 

duygusal ve fiziksel nitelikleri itibariyle sürece katıldığı görülür. Karşılıklı fayda özü itibariyle bu kaynakların akış 
içinde birbirini beslemesiyle yaratılır. Turizm de fayda yaratmak için vardır. Pazarlama faaliyetlerinin odaklandığı 

nihai amaç da fayda yaratmaktır. 

 Fayda, iktisadın da temel konusudur. İktisat fayda tartışmalarında girdi olarak kaynak perspektifini kullanır. 
Belirli bir fayda üretebilmek veya üretilmiş faydalardan yararlanabilmek için kaynak kullanımı gerekir. İktisadi 

perspektifin bu konudaki geleneksel yaklaşımı, kaynakların kıt olduğudur. Doğadan elde edilen petrol, altın, doğal gaz 

gibi bu kaynakların genel adı “işlenen” (operand) kaynaklardır (Constantin ve Lush, 1994). İşlenen kaynaklar çağlar 
boyunca insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için işlenmiş ve kaynak mübadelesinin bir aracı olarak görülebilecek 

olan paraya dönüştürülmüştür. Para; yatırımcı için sermaye, tüketici için alım gücü anlamına gelmektedir. Yatırımcı, 

sermayeyi girişimcilik ve riskle birleştirerek üretim için gereken başlangıç aşamasını yaratır. Süreç içinde iş gücü 
devreye girerek, hem piyasaya sunulacak ürünlerin üretiminde rol alır ve hem de kendisi için de gereken maddi 

imkânları yaratarak piyasaya sunulmuş olanlardan tüketim yapma imkânına sahip olur. Tarım çağı ve öncesinde 

işlenen kaynakların işlenmesi daha ziyade insanın fiziksel gücüyle ve basit makinalar yoluyla yapıldı. Zaman ilerleyip 

endüstri çağına geçildikçe, kaynakların işlenmesinde daha gelişkin makinelerle daha çok miktarda üretim yapma 

imkânı doğdu. Turizm de bu süreçten payını alarak endüstrileşti. Tıpkı büyük sermaye yatırımı gerektiren fabrikalar 

gibi, çok sayıda misafiri süreğen biçimde ağırlayabilecek oteller kuruldu. Bu arada iktisadın kıt olarak nitelediği 
kaynakların insan müdahalesiyle nasıl tüketildiğine de şahit olduk. Kaynakların sürdürülebilirliği üstüne düşünmeye 

başladık. Üretim işletmeleri için verimlilik önemliydi. Verimlilik en basit anlamıyla çıktının girdiye oranı olarak 

açıklanır. Bizim de turizmdeki pazarlama anlayışımız verimlilik üstünden şekillendi. Yoğun sabit sermaye yatırımı 
gerektiren bir sektör olan turizmi daha verimli kılmanın yolu olarak, daha yüksek doluluk oranlarına ve daha yüksek 

fiyatlardan satışa odaklandık.  Elbette maliyetleri nasıl azaltılabileceği üzerine de düşünmek gerekti. Bu arada devir 

değişti ve endüstri çağı bilgi çağına yol aldı. Bilgi çağında her çeşit teknolojide büyük değişimler yaşandı ama insani 
kavrayışımızı en derinden etkileyenin, iletişim teknolojisindeki değişimler olduğu iddia edilebilir. Turizm 

pazarlamacıları olarak iletişim teknolojilerindeki değişimi de dikkate aldık ve pazarlamadaki tutundurma çabalarımızı 

bu yeni teknolojiler üzerinden yapılandırdık. Booking.com gibi organize duyurum ve satış ağlarına dâhil olmanın yanı 
sıra, sosyal medya denen mecrayı nasıl yöneteceğimiz üzerine de düşündük. Reel dünyadaki değişim elbette iktisat 
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bilimindeki kavrayışı da geliştirdi. Kıtlık, doğada zaten var olan kaynaklara atfen kullanılan bir nitelemeydi. Ama 

özellikle bilgi çağında fark edildi ki insan aklı ve becerisi de temel bir kaynak. Doğanın bize sunduklarını işleyen 

(operant) bir kaynak (Constantin ve Lush, 1994). Kıt olarak anılan işlenen kaynaklarının yanına, işleyen kaynak 

kavrayışının eklenmesi, bakış açımızı önemli bir biçimde değiştirdi. İşlenen kaynak kıt ve sonlu olabilir, ancak işleyen 

kaynak sonsuz, çeşitli ve üstelik beslendikçe gelişiyor. Günümüzün pazarlama anlayışı da, insan aklı ve becerisinin 

sonsuz bir kaynak olarak temel bir işlemci olduğu kavrayışını pratiğe yansıtmak durumundadır. İnsan aklı, soyut 
düşünme becerisi ve sınırsız hayal gücünün, sınırlı ve sonlu doğal kaynaklar kadar temel ve hatta ötesinde bir kaynak 

olduğunun farkına vardığımız bu yeniçağ “kavramsal çağ” olarak etiketlenmektedir. Endüstri 4.0 bu çağın getirisidir. 

Bu çalışmanın amacı işleyen kaynak anlayışını Z nesli nitelikleri ve kavramsal çağ önermeleriyle sentezleyerek 
pazarlamanın deneyimsel niteliğine yönelik çıkarımlar yapmaktır. 

 

1. Kavramsal Çağ ve Özellikleri 
Çağların ayrımında farklı tarihsel dönüm noktaları ve genel gözlem verilerinden yararlanılmaktadır. Temel 

üretim süreçlerindeki dönüşümleri ve iktisadi yapıdaki değişimleri temel alarak yapılabilecek bir ayrımda çağlar; 

Tarım Çağı (M.Ö. 8000’den 18. Yüzyılın ortalarına kadar olan dönem), Endüstri Çağı (20. Yüzyılın sonlarına kadar 
olan dönem) ve Bilgi Çağı (1960’lı yıllardan başlayıp, 21. Yüzyılın başlarına kadar süren dönem) olarak 

adlandırılmıştır (Doyle, 2000). Daniel Pink (2006) bilgi çağının ardından gelen dönemi Kavramsal Çağ olarak 

nitelemektedir. Pink’in konuyla ilgili tartışmaları incelendiğinde, tam da “işleyen kaynak” anlayışıyla uyumlu bir 
şekilde insani nitelikler üzerinden açıklamalar yaptığı görülmektedir. Nesillerin temel insani nitelikleri üzerinden 

yapılan genellemeler, sosyal pazarlama açısından yol gösteri olmuştur. 

Sosyal pazarlama anlayışında tüketicilerin genel davranış kalıplarını anlamaya yardımcı olarak üretilmiş 
nesil kategorilerinin de Pink’in (2006) iddialarına destek verdiği görülmektedir 

(http://socialmarketing.org/archives/generations-xy-z-and-the-others/). Nesil ayrımlarında 1946-1965 yılları arası 

doğanlar bebek patlaması nesil olarak anılmaktadır. 1966-1976 arası doğanlar X nesil, 1977-1994 arası doğanlar Y 
nesil, 1995 sonrası doğanlar Z nesil olarak anılmaktadırlar. Bu çalışmanın çerçevesini Z nesli oluşturmaktadır. 

Çalışmanın Z nesline odaklanma nedeni, hem üreten hem de tüketen olarak turizmin yoldaki yeni aktörlerine hazırlıklı 

olmaktır. 
Z neslinin temel ayırt edici nitelikleri söyle özetlenebilir (http://www.huffingtonpost.com/ george-beall/8-

key-differences-between_b_12814200.html): (1)Bilgiyi çok daha hızlı işlemeleri nedeniyle belirli bir şeye uzun süre 

odaklanmamaları. (2)İş ve oyun arasında hızla geçiş yapabilmeleri ve birden çok uğraşı eş zamanlı olarak yürütme 
konusunda gelişkin becerilere sahip olmaları (3)Önceki nesle kıyasla her çeşit emtianın fiyat açısından daha erişilebilir 

olduğu dönemde doğdukları için fiyat hassasiyetlerinin daha düşük olması. (4)Online öğrenme imkânlarının gelişkin 

olduğu bir döneme doğdukları için geleneksel eğitim kalıplarına sıkışmak yerine bağımsızlıklarını sürdürüp 
eğitimlerini uzaktan tamamlamayı tercih etmeleri. (5)İletişim teknolojilerindeki yetkinlikleri nedeniyle daha girişimci 

olmaları ve daha bağımsız iş ortamları tercih etmeleri. (6)Önceki nesilden farklı olarak markalara sadakat göstermek 

yerine, markalardan sadakat ve değer görmeyi beklemeleri. (7)Sosyal mecrada bir iz bırakmak istedikleri için, hayatın 
tüm aşamalarında fark edilebilecek bir özgünlük aramaları. (8)İletişim ağının genişliği ve yoğunluğu nedeniyle, 

düşünce-etkileşim-sorumluluk anlamında yerel olmaktan öte küresel olmaları. 
Pink de (2006) kavramsal çağın bireylerinin önceki nesillerden farkını açıklarken benzer unsurlara vurgu 

yapmaktadır. Bilgi çağının bireyleri; sıralı, fonksiyonel, doğrusal ve analitik düşünürken, kavramsal çağın bireyleri; eş 

zamanlı, bağlamsal ve senteze dayalı düşünmektedir. Kavramsal çağın bireylerinin bu düşünme yapıları onları, daha 
yaratıcı, empati açısından gelişkin ve anlamlara odaklı hale getirmektedir. Kavramsal çağın bireylerinin bu niteliklerine 

hazırlık olarak Pink’in (2006) belirttiği 6 temel unsur üstünde düşünmemiz ve gelişim sağlamamız uygun olur. Takip 

eden kısımda, kavramsal çağa yönelik 6 temel unsur üstünden pazarlama pratiğini tartışılmaktadır. 
 

2. Kavramsal Çağ Önermeleri Perspektifinden Turizm Pazarlaması Çıkarımları 
Kavramsal çağın 6 temel unsuru; tasarım, hikaye, senfoni, empati, oyun ve anlamdır (Pink, 2006). Bu 

kısımda bu unsurlar turizm açısından tartışılmaktadır. 
Tasarım: Geçmişte ürünün fonksiyonel niteliklerine odaklanırdık. Belki de bu nedenle turizm denince ilk 

akla gelen kavramlar, konaklama, yeme-içme ve ulaşım olurdu. Bunlar işletmenin ne sunduğu çerçevesiyle sınırlı 

kalıyor ve bizleri pazarlama miyopluğu (Levitt, 1960) teşhisine götürüyor. Sağlıklı bir pazarlama görüşünün 

müşterinin ürüne çekimini destekleyecek tasarıma yönelmesi gerekir. Kavramsal çağda ürünün özgün bir deneyim vaat 

eden duygusal uyarım ve çekim yaratmasını sağlayacak tasarımlar ön plana çıkmaktadır.  

Hikâye: Geleneksel pazarlama anlayışında ürünle ilgili “iddialar” ortaya konurdu. Bu iddialar ürünün 
nitelikleri ve fonksiyonel faydaları üzerineydi. Turizm açısından bakınca, en sık kullandığımız iddialar “rahat, 

konforlu, evinizde gibi” iddialar. Ürünle ilgili iddialar incelendiğinde ayırt edici veya yeterince özgün olmadıkları 

görülür. Kavramsal çağda ürünlerin iddiası değil hikâyesi olması gerekmektedir. Tüketim tüketerek yok etmek 
eylemini çağrıştırmaktadır. Oysa tüketim yok etmek için yapılmaz. Bireyler tüketerek tamlık/mükemmellik haline 

ulaşmayı (consummate) isterler (Vargo, Maglio, Akaka, 2008). İnsanların bir destinasyona gelme sebebi “evlerinde 

gibi” hissetmek değildir. Evlerinde süregiden yaşamları içinde herkesin ayrı hikâyeleri zaten vardır. Tatil başka bir 
hikâyenin parçası olmak, anlatılacak yeni bir hikâyeye sahip olmak için yaşanır. Bir turist döndüğünde tatille ilgili 

konuşurken bir hikâye anlatabiliyorsa tatil gerçekten özel ve farklı olmuştur.  Gelen turistlerin buradaki süreçlere 

dahlini artırmanın, hikâyede kendilerine bir rol biçmenin yolu aranmalıdır. Her destinasyon veya otel; ziyaretçilerine 
kendisinin de bir parçası olabileceği hikayeler yaratma imkanı tanımalıdır. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, bir 

hikâyenin kısa özeti olduklarında ilgi çekmektedir. Kavramsal çağın bireyleri için ilgi çekicilik önemlidir. 
Senfoni: Detaylar önemlidir, ama asıl anlamlı olan detaylar ve detayları birbirine bağlayan unsurlarla ortaya 

çıkan büyük resimdir. En sevilen şarkılar pek çok notanın bir araya gelmesinden oluşur. Ancak kulağımız şarkının 

http://www.huffingtonpost.com/%20george-beall/8-key-differences-between_b_12814200.html
http://www.huffingtonpost.com/%20george-beall/8-key-differences-between_b_12814200.html
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içindeki tekil notaları değil melodiyi algılar. Turizm pazarlamasında da kavramsal çağın bireylerinin aradığı anlamı 

yaratan detaylardan öte, deneyimin bütünüdür. Kimse evindeki yatak konforsuz, yemek seçeneği az veya lezzetsiz diye 

turizme yönelmez. Her konaklama tesisi kendince özgün bir mimariye sahiptir. Konaklamak için de pek çok alternatif 

seçenek bulunabilir. Yani tekil detaylar açısından bakıldığında birbiriyle rekabet edebilecek pek çok alternatif 

mevcuttur. Ancak detaylardan bir araya gelen “örüntü” biricik ve eşsizdir. Büyük resimde önemli olan ahenktir. Tekil 

her bir unsuru mükemmel hale getirmeye çabalamak yeterli değildir ve hatta gerekli de olmayabilir. Tüm unsurların bir 
arada hissettirdikleri önemlidir.  

Empati: Pazarlamada “değer” önemli bir kavramdır. Eskiden müşteri için “değer yaratmak”, müşteriye 

“değer sunmak” gibi ifadeler kullanırdık. Oysa bugün artık biliyoruz ki, değer tek taraflı olarak yaratılmaz veya 
sunulmaz. Değer, hizmeti sunan ve hizmeti alan her iki tarafın ortak işlemci bir kaynak olarak rol aldığı süreçte 

ortaklaşa yaratılır (Vargo ve Lush, 2004). Sürece müşteriye değer sunma bakış açısından yaklaştığımızda, çalışanlara 

müşteriye nasıl “davranmaları” gerektiği konusunda eğitim verirdik. Sürece karşılıklı değer yaratma açısından 
yaklaştığımızda, çalışanlarımızın müşterinin nasıl “hissettiği” konusundaki farkındalığına da odaklanma gereği ortaya 

çıkmaktadır. Personel hizmet sunan değildir, hizmetin kendisidir. Personel müşteriye hizmet sunmak veya yardımcı 
olmak için burada değiller. Onlar müşterinin deneyiminin ve duygusunun bir parçası olarak buradalar. Kavramsal 

çağda başarılı olabilmek için çalışanlarımızın; müşterilerin hangi koşulda neden-nasıl hissettiğini anlaması 

gerekmektedir. Ürün aynı zamanda müşterinin dahliyle var olur (Prebensen, Dahl ve Vitterso, 2013). Bu nedenle 
müşterinin etkileşim içinde hissettikleri ürünü var eder. Çalışanlarımızın empati becerisini geliştirmek, böylece 

müşterinin duygu dünyasına hitap etmek, kavramsal çağın diğer 5 unsurunun başarısında da etkili olacaktır. 

Oyun: Öğrenmenin, sosyal ortama uyum sağlamanın, kişisel gelişimin ve keyif almanın araçlarından biridir 
oyun.  Z öncesi nesiller, büyümeyi aynı zamanda oyun oynamayı bırakmak olarak gördüler. Bu bakışı destekleyen bir 

sebep, o dönemlerde oyunun sokakta oynanması olabilir. Günümüzde oyun zamandan ve mekândan bağımsız 

sürdürülebilen bir aktivite haline geldi. Z nesli teknoloji destekli oyunların içine doğdu. Oyun artık hayatın bir parçası 
ve geçmişteki gibi belirli bir mekân ve fiziksel aktivite ön koşulsuz oynanabildiği için Z neslin hayatında kalmaya 

devam edecek. Yeni nesille ilgili süreçlerin başarısı oyunlaştırmadan geçecek. Z neslinin adeta bir uzvu haline gelen 

elektronik cihazları onlardan uzaklaştırmaya çalışmak yerine, bu uzuvlarını faydalı kılan oyunlaştırılmış süreçler 
yaratmak daha verimli sonuçlar doğurabilir. Yöneticiler, personelleri için oyunlaştırılmış süreçler tasarlayarak personel 

verimliliğini artırabilir. Personel performansının ayırt edici unsuru da ekipler halinde ve müşterilerin de dâhil olduğu 

oyun tasarımları ve alınan ortak keyif olabilir.  
İyi bir oyun (http://www.thegamesjournal.com/articles/WhatMakesaGame.shtml);  herkes için kazanma 

umudu sunan, oyuncuyu sürece bağlayan,  oyun bitene kadar tüm oyuncuların oyunda kaldığı, gereksiz bekleme 

sürelerinin olmadığı, aktif ve sürprizli, orijinal, oyuncuların niteliğine göre şekillenebilen nitelikte olmalı. Personelin 
müşteriyi yönlendirebileceği faaliyet seçenekleri, yapılan faaliyete göre alınan puanlar, bu puanların üstüne eklenen 

sağlıklı beslenme puanları ve hatta bunların üstüne eklenen günlük etkileşim puanları, hepsi bir oyunun parçası 

olabilir. Müşterilerin oyunu evlerine döndüklerinde de oynamalarının bir yolunu bulabilirsek iletişimi ve hikâyeyi 
süreğen kılmış oluruz.  

Anlam: Z neslinin içine doğduğu ekonomik koşullar gereği, parayla alınan emtialar kolay ulaşılabilir ve 

geçici nitelik taşıyor. Bu nedenle Z nesli kendinden önceki nesiller gibi yokluk psikolojisiyle toplama ve biriktirme 
yapmıyor. Bu nedenle Z nesli emtianın fonksiyonel hatta sembolik niteliğinin ötesinde, anlam arıyor. Z öncesi nesiller 

için iyi bir otomobile sahip olmak bir amaçtı ve böyle bir otomobil sembolik olarak başarının veya paraya sahip 

olmanın bir göstergesiydi. Ancak Z nesli için bir otomobil özgürlük gibi bir anlam taşıyabiliyor. Anlam bireyin kendi 
içinde yaptığı bir yüklemedir. Z nesli birey telefonu bozulunca verdiği paraya üzülmek yerine, geçici bir süre 

arkadaşlarıyla iletişim kuramayacağı, sevdiği uygulamalardan yararlanamayacağı için yoksunluk hissediyor. 

Dolayısıyla öncelikle telefona yüklediği iletişim ve keyif anlamından kaynaklı sıkıntı yaşıyor. Her çeşit süreç, görev 
veya zorunluluk olma sınırları dışına çıkıp, bir eğlenceye mutluluk kaynağına dönüştüğünde anlamlı olmaya başlıyor. 

Personelin işini yaparken keyif alabilmesine ve bu keyfi diğer arkadaşları ve müşterilerle paylaşabilmesine olanak 

sağlamak anlamı destekleyebilir. Tüm bunların bileşimi, müşterilerimizin de sürece anlam yükleme ihtiyacına girdi 
sağlayabilir. 

 

3. Sonuç 
Turizm işletmeleri veya turizm destinasyonlarının sürdürülebilir varoluşlarında stratejik yaklaşımın 

şekillenmesinde güncel değişimler ve gelecek öngörüleri belirleyicidir. Stratejik yaklaşım için geçmişteki 

gelişmelerden ulaşılan güncel koşulları iyi okumak ve geleceğe dair öngörülerde bulunabilmek gerekmektedir. Bilgi 
çağıyla birlikte kıt ve sınırlı kaynak perspektifi, insani nitelik ve becerilerin sınırsız yaratıcılığının işleyen olarak girdi 

yaptığı sonsuz kaynak kavrayışına bırakmıştır. İnsanın makine teçhizat odaklı üretim süreçlerinin bir parçası olma 

durumunun ötesinde yaratıcı niteliğiyle belirginleştiği bilgi çağı akabinde zikredilen kavramsal çağın temel önermeleri, 
Z neslinin niteliksel unsurları ve beklentileriyle de paralellik göstermektedir. Turizm pazarlaması anlayışının da bu 

gelişmelere paralel olarak evrilmesi gerekmektedir. Z nesli işgören ve müşterinin stratejik süreçlerde bir kaynak olarak 

ortak fayda üretip, ortak değer yaratabilmesi için kavramsal çağ önermeleri bir rehber oluşturabilir.  
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Sürdürülebilir Kültür Turizmi Bağlamında Anemurium Antik Kentinin 

Değerlendirilmesi  
 

Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZa1 Öğr.Gör. Gürkan TEMİZ b 
a b Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

 

Özet 
Araştırmada kültür turizminin sürdürülebilirliği bağlamında Anemurium antik kentinin hem farkındalığını arttırmak 
hem de olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.Anemurium antik kentine gelen yerli ve yabancı 

ziyaretçilerin yapmış oldukları deneyimlerini aktarırken olumlu ve olumsuz özellikteki yorumların 

değerlendirilebilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir. Araştırma örneklemi ise 26 
Kasım 2013-09 Eylül 2017 tarihleri arasında www.tripadvisor.com web sayfasına deneyimlerini paylaşmak üzere 

bırakılan 59 yorum oluşturmaktadır. Verilerin analizi Nvivo11 nitel veri analizi programı ile gerçekleştirilmiştir. 

Yorumcular Anemurium antik kentinin zengin doğal ve kültürel bir çekiciliğe sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ancak 
yetersiz koruma, yanlış yönetimi ve bakım ve restorasyon eksikliği antik kentin fiziksel sürdürülebilirliğini tehdit ettiği 

belirtilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kültür Turizmi, Anemurium Antik Kenti, TripAdvisor, İçerik Analizi 

 

Evaluation of the Ancient City of Anemurium as Part of Sustainable 

Cultural Tourism 
 

 

Abstract 
It is aimed to increase the awareness of the ancient city of Anemurium as well as identifying its positive and negative 

aspects within the context of sustainability of cultural tourism. While expressing the experiences of local and foreign 
visitors who come to the ancient city of Anemurium, a content analysis was preferred among the qualitative research 

methods in order to evaluate positive and negative comments. The research sampling consists of 59 comments that 

were made to share the experiences on the website “www.tripadvisor.com” between November, 26th 2013 and 
September, 9th 2017. Data were analyzed through Nvivo 11qualitativeanalysissoftware. Commentators stated that the 

ancient city of Anemurium has natural and cultural attraction, yet it is under threat in terms of its physical 

sustainability as a result of insufficient protection and mismanagement and lack of care and restoration. 

 

Keywords: Sustainable Cultural Tourism, The Ancient City of Anemurium, TripAdvisor, Content Analysis   

 

Giriş 
Tripadvisor.com ve benzeri araçlar, seyahat eden insanların gittikleri yerlerde edindikleri deneyimleri, 

başka insanlarla paylaşmalarına imkân tanımaktadır. İnsanlar seyahatleri sırasında gittikleri ülke, bölge, yer veya 

işletme hakkında edindikleri olumlu ya da olumsuz deneyimlerini, bu sitelerde yorum yazmak suretiyle diğer insanlarla 

paylaşmaktadır (Aydın, 2016). 
 Günümüzde birçok turizm türüne yönelik seyahatlerde kültürelaktiviteler deneyimlenmektedir. Turizm 

türlerine katılırken yapılan bu aktiviteler, sunulan yemek ve müzikler, görülen kıyafetler ya da yerel halkla kurulan 

ilişkiler, kültürlerarası etkilenmeler kültürel turizm ile ilgilidir. Bu nedenle, turizmin kültürlerin birbirini anlamasına 
yardımcı olması gibi bir fonksiyonu vardır (Emekli, 2005).  

Arkeolojik alanlar, kültür varlıkları yönetim çalışmaları içerisinde zorlu alanlardan biridir. Bilimsel 

araştırma, kazı ve tespit çalışmaları uzun yıllar sürmekte, eser odaklı koruma hassasiyeti önemini korumaktadır. Bu 
nedenle, arkeolojik alanlarda yaşayan halkın yaşamına nasıl devam edeceği, dolayısıyla sosyal yaşamın 

sürdürülebilirliği çözülmesi gereken önemli konulardan biridir (Naycı, 2014). Tüm dünyanın ortak mirası kabul edilen, 

ülkelerinin ortak geçmişine yönelik izler barındıran kültürel değerlerin korunmasında ve gelecek kuşaklara 
aktarılmasında koruma yaklaşımları önemli rol oynamaktadır. Sit alanı içindeki yeni yapılaşmada koruma amaçlı imar 

planının belirlediği koşulların sağlanması ve geleneksel kent dokusunun özgünlüğünün bozulmaması için bütün resmi, 

özel kuruluşlar ile kent halkı sorumlu davranmalıdır (Koçan, 2012). 
  Dünyada eşi, benzeri olmayan zenginliklere medeniyetlere beşiklik etmiş Anadolu topraklarında Hititler, 

Sümerler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Frikyalılar, İyonlar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar, Türkiye 

Cumhuriyetine gelinceye kadar birçok iz ve kalıntı bırakarak, ülkemizi benzersiz bir konuma ulaştırmıştır (Koçan, 
2012; Emekli, 2005). Tarihi arkeolojik SİT alanların son yıllarda kültür turizmine kazandırılmaları bilim insanlarınca 

hem eleştirilmektedir hem de kültürel değerlerin tanıtılması açısından savunulmaktadır. Ancak eleştirilerin temel iki 

nedeni, birincisi arkeolojik kent ve SİT alanları geçmiş hakkında bilgi verdiği ve o dönemin sosyal hayatını yansıttığı 
için sadece ticarileştirilmemeli, korunarak eğitim amaçlı da kullanılabilmelidir. İkincisi ise Kültür turizmin kitlesel 

turizmin arkeolojik kentler ve SİT alanları üzerinde yarattığı tahribattır. Özellikle bu tahribatın en temel nedeni ise 

“Taşıma kapasitesi” unsurudur. Zaten bu konuda Uygur ve Baykan (2007), düzenlenen kültür turlarına bakıldığında, 
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bu turların antik yerleşim yerlerine yapılan kısa süreli gezilerden ve sonrasında ticari amaçlar güdülerek, turistlerin 

alışveriş yapmaları için mağazalara yönlendirilmelerinden ibaret olduğunu eleştirel anlamda belirtmişlerdir.  

  Araştırmada kültür turizminin sürdürülebilirliği bağlamında Anemurium antik kentinin hem farkındalığını 

arttırmak hem de olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda seyahat 

üzerine yaygın bir sosyal medya sitesi olan tripadvisor.com web sayfasında Anemurium antik kenti üzerine yapılan 

yorumlara içerik analiziuygulanarak belirli kategoriler altında daha da anlamlaştırılması sağlanıp, turizm sektörüne 
farkındalık sağlayıp yol göstermesi planlanmaktadır.  

 

1. Literatür 

1.1. Sürdürülebilir Kültür Turizmi 
Sürdürülebilir turizm, günümüz turistlerinin ve yerel toplumlarının gereksinimlerini karşılamakla birlikte, 

gelecek için korumacılığın ön planda tutulmasının ve fırsatların uygun kullanılmasının gerekliliğini öne süren bir 
yaklaşımdır (Eser, Dalgın ve Çeken, 2010). Turizmde sürdürülebilirlik kavramı, “turizm faaliyetlerinde kaynak olarak 

kullanılan doğal, tarihi, kültürel ve sosyal değerlerin korunması ve geliştirilmesi ile devamlılığın sağlanmasını” ifade 

etmektedir (Alkan, 2015; Koçoğlu, 2008). 
 Dedehayır (2012) kültür turizmini “doğal alanları, anıtsal ya da sivil mimari yapılarını, sanat ürünlerini, 

koleksiyonları, kültürel kimlikleri, gelenekleri ve farklı dilleri kapsayan, somut ve somut olmayan kültür mirasının tüm 

ürünlerini paylaşmayı ve tanımayı amaçlayan bir gezi türü” olarak tanımlamaktadır.  
  Yazından elde edilen bilgiler ışığında alternatif bir turizm türü olan kültür turizmi,  “insanların gittikleri 

yerlerin yaşam tarzları, mimarileri, gastronomisi, inançları, müzikleri, el sanatları, tarihi yapıları ve gelenekleri gibi 

birçok fiziksel ve somut olmayan kültürel varlıklarını görmeleri ve deneyimleri” olarak tanımlanabilmektedir. 
  Seçilmiş ve Köz  (2015) sürdürülebilir kültür turizmini “doğal, kültürel ve tarihi değerlere yönelik koruma 

kullanma ilkesini güden ve söz konusu değerlerden bugünkü nesillerin ihtiyaçlarını karşıladığı şekilde gelecek 

nesillerin de yararlanmalarını amaçlayan turizm hareketleri”  olarak açıklamaktadır.  
Bir ürünün turistik olabilmesi için çekicilik, ulaşım, imaj, turistik işletmeler ve etkinlikler gibi bazı temel 

unsurları bünyesinde taşıması gerekmektedir. Çekicilikler unsuru bünyesinde ise kültürel, doğal, ekonomik ve 

psikolojik çekicilik alt boyutları bulunmaktadır (Kozak, 2016:128). Bu çekicilikler yöreye özgü olmasından dolayı ve 
başka bir destinasyonda bulunmayacağı için rekabet açısından avantaj sağlamaktadır (Bahar ve Kozak, 2005: 131). 

Zaten Akoğlanve Bahçe (2009), kültürün ortaya çıktığı yere özgü olmasından ve başka bir yerde 

yaşanamamasındandolayı turizm talebi yaratacağını belirtmişlerdir.  
Ülkemizde arkeolojik alanlara yapılan turistik geziler kültür turizmi çatısı altında gerçekleştirilmektedir 

(Özşahin ve Kaymaz, 2015). Kültür turizmi, insanların kültürel açıdan zengin yerleri görmek, kaybolmaya doğru giden 

yaşam biçimlerini öğrenmek ve izlemek, kültürel değerleri bir anı olarak korumak amacıyla yaptıkları geziler ile ilgili 
turizm çeşididir (Batman ve Oğuz,2008, akt. Kodaş ve Eröz, 2012). 

Kültür varlıkları açısından oldukça zengin olan ülkemizde arkeolojik alanlar bu zenginlik içerisinde önemli 

bir paya sahiptir. Arkeolojik alanlar, insanoğlunun içinde konumlandığı doğal çevreye uyumu konusunda yüzlerce, 
binlerce yıllık deneyimleri ile ulaştığı olgunluk ve gelişmişlik düzeyini gösteren önemli bilgiler içerirler (Naycı, 2012). 

Ayrıca Arkeolojik kazı alanları doğal olarak öncelikle arkeolojik araştırmaya hizmet ederler. Kazılar tarihsel 

kalıntıların bilimsel metotlarla ortaya çıkarılması ve yayınlanmasını hedefler (Hueber, 1991). Arkeolojinin dünya 
çapında ilgi uyandırması her sınıftan insanın uluslararası turizm yoluyla antik kentlere ulaşmasını sağlamıştır (Hueber, 

1991). Ancak uluslararası turizm yoluyla gelen bu ziyaretçilerin ve halkın bilinçsizce belli bir süre sonra yaratmış 

oldukları tahribat antik kentlerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Bundan dolayı ziyaretçilere, kazı sorumlularına 
ve halka antik kentlere yönelik korumacılık olgusunun iyi anlatılması gerekmektedir.  

Şengül (2017) turistlerin kültürel mirasın potansiyel kullanıcısı olduklarını ve bundan dolayı turizm ve 

kültürel miras arasında önemli bir ilişkinin bulunduğunu ayrıca kültür turizminin kültür miraslarının korunması ve 
yönetilmesi süreçlerinde etkili bir rol oynayabileceğini belirtmiştir.  

 

1.2. Anemurium Antik Kenti 
 AnamurMüze Müdürlüğüne bağlı olan Anemurium örenyeri ziyarete açık durumdadır. Yıllık ziyaretti sayısı 

25.000 kişi civarıdır. 2016 yılında Anemurium Antik Kentinde restorasyon ağırlıklı kazı çalışmalarına başlanmıştır. 

Müze Müdürlüğü ve Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü  öğretim üyelerinin bilimsel danışmalığında kazı ve 

restorasyon çalışmaları devam edilmektedir. 

Anamur İlçe merkezinin 6 km. güneybatısındadır. Kentin ne zaman kurulduğuna dair herhangi bir bilgiye 

ulaşılamadığı gibi, Roma İmparatorluk Çağı öncesine giden kalıntılara da bu güne kadar henüz rastlanmamıştır. Kentin 
adı sadece bir liman listesinde geçtiği için, M.Ö. 4.y.y.da var olduğu bilinmektedir. Anemurium'un adının "rüzgarlı 

yer" anlamında kullanıldığı da antik kaynaklarca ifade edilir. 1.yüzyılda kentin çevresine ilk surların yapıldığı, bir süre 

Kommagene Kralı Antiochus'un (38-72) yönetimine bırakıldığı tarihi bilgiler arasındadır. Kıbrıs'a yakın olması 
nedeniyle, özellikle Romalılar zamanında bir ara istasyon konumunda olan Anemurium; aynı zamanda kara yoluyla 

Toroslardaki en önemli Roma kentlerinden biri olan Germanskopolis ile bağlantılıydı. Böylece bölgedeki doğal 

kaynakların ihraç edildiği önemli bir ticaret kenti olmuştur. Anemurium, 260' da Sasaniler tarafından ele geçirilmiş 4 
.ve 5. yüzyıllarda Toroslar'dan gelen korsanlar tarafından sık sık tahrip edilmişti.650 yılında Arap akınlarına uğrayan 

kent, bu tarihten sonra terk edilir. 12.ve 13. yüzyıllarda Anadolu Selçuklularının Mamure Kalesini ele geçirmelerinden 

sonra, bölge Türk egemenliğine geçer (Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 
Anemurium kenti yukarı ve aşağı kent olmak üzere iki bölüme ayrılır. En göz alıcı yapıları; surlar, 3 adet 

hamam, tiyatro, 900 kişilik odeon (konser salonu) ve palestra aşağı kenttedir. Liman Caddesi'nin her iki yanındaki 

kaldırımların belirli bölümlerinde yer yer zemin mozaikleri bulunmuş olup, bunların her kısmı müzede 
sergilenmektedir. Tonozlu mezarların tek ve iki katlı örneklerinin tek katlı ve iki katlı bir kısmının duvarlarında 
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freskler ve mozaikler bulunmaktadır. Kentin surları dışında kalan mezarlığı, Anadolu'nun en iyi korunmuş 

örneklerinden biridir. Kentin içme suyunu sağlayan su kenarları dışında erken Hristiyanlık dönemine ait kilise 

kalıntıları bulunmaktadır (Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 

Anemurium 19. yüzyılda İngiliz Francis Beaufort'un Akdeniz'de yaptığı Keşifler sonucunda batı dünyasına 

tanıtılmıştır. 1960 yılında Toronto Üniversitesinden ElisabethAlfoldiRosenbaum tarafından kazılar başlatılmıştır. Daha 

sonra Kanadalı Prof. James Russel tarafından kazılar ve diğer bilimsel çalışmalar sürdürülmüş 2000 yılında kazılara 
son verilmiştir (Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018). 

 

2. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada kültür turizminin sürdürülebilirliği bağlamında Anemurium antik kentinin hem farkındalığını 

arttırmak hem de olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.Altunışık vd., (2005: 123) evrenin kendi 

içerisinde belirli sınırlamalara sahip olabileceğini, önemli olan temel hususun “kendisini diğer gruplardan ayıran en az 
bir özelliğe” sahip olması gerekliliğini ifade ederek ideal ve gerçekçi evren tanımlamalarını öne sürmüştür. Bu 

bağlamda araştırmanın ideal evrenini Anemurium antik kentini ziyaret eden tüm yerli ve yabancı turistler oluştururken, 

gerçekçi evrenini www.tripadvisor.com internet sayfasında Anemurium antik kenti hakkında yorum bırakan tüm yerli 
ve yabancı turistler oluşturmaktadır. Bu yaklaşım Karasar’ın (2005) evren kavramını araştırma evreni ve çalışma 

evreni olarak ikiye ayırmasıyla benzerlik gösteren bir yaklaşımdır. Araştırma örneklemini ise 26Kasım 2013-09Eylül 

2017 tarihleri arasında www.tripadvisor.com internet sayfasına deneyimlerini paylaşmak üzere bırakılan 59 yorum 
oluşturmaktadır.  

 

2.1. Verilerin Analizi 
Anemurium antik kentine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yapmış oldukları deneyimlerini aktarırken 

olumlu ve olumsuz özelliktekiyorumların değerlendirilebilmesi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi tercih 

edilmiştir.Çalışma Tripadvisor web sayfası sosyal medya ortamında paylaşılan yorumlardan faydalanarak Anemurium 
antik kentine yapılan yorumların içerik analizin sonucu elde edilen bulguları kapsamaktadır.  

Araştırma kapsamında verileri analiz etmede NVIVO 11 programından yararlanılmıştır. Öncelikle 26 

Kasım 2013’den 09 Eylül 2017 tarihine kadar www.tripadvisor.com  linkinde yer alan yorumlar Word ortamına 
aktarılmış, kelimelerde yapılmış olan yazım yanlışları düzeltilmiş, Türkçe ’den farklı dillerde yapılmış olan yorumlar 

Google Translate aracılığı ile Türkçe’ye çevrilmiştir. Daha sonra 59 yorum nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik 

analizine tabi tutulmuştur. 
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin yorumları bağlamında belirlenen toplam 59 yorum içerik analizine tabi 

tutulmuştur. İçerik analizinde toplantı kayıtları, mektuplar, günlükler, konuşmalar, gazete ve dergi makaleleri gibi veri 

kaynaklarının taranarak, seçilen birimlerin niceliksel sayımının ve incelenmesi sürecidir (Yüksel ve Yüksel, 2004). 
İçerik analizinde, çözümleme birimi kelimeler olabileceği gibi; semboller, boyutlar veya renkler gibi görsel 

unsurlardan da yararlanılabilmektedir (Erdem ve Gezen, 2014:24). Bu çalışmada çözümleme birimi olarak kelimeler 

kullanılmıştır.  
Dünyanın en büyük seyahat sitesi olan Tripadvisor, seyahatle ilgili olarak, dünya genelinde en geniş kayıt 

yelpazesini (7 milyonun üzerinde konaklama yeri, havayolu şirketi, gezilecek yer ve restoran) kapsayan 500 milyonu 

aşkın yorum ve görüşün bulunduğu TripAdvisor; konaklama yeri bulma, uçuş ayarlama, yapılacak şeyler ve yemek 
mekanı bulma konusunda kararlarına yardımcı olmak amacıyla gezginlere çoğunluğun deneyimlerine dayalı görüşleri 

sunmaktadır Tripadvisor markalı siteler 49 pazarda sunulmakta olup aylık ortalama 390 milyon farklı ziyaretçiden 

oluşan, dünyanın en büyük seyahat topluluğunu barındırmaktadır (TripAdvisor, 2018). 
 

3. Bulgular 
Araştırmada Tripadvisor’da yorum bırakan katılımcıların demografik özellikleriTablo 1’de 

gösterilmektedir. Yorum yapanların %58,3’ü erkek, %15,1’iİstanbul’da ikamet etmektedir. Katılımcıların %74,4’ü 25-

49 yaş grubu arasında olup, 72,9’u 3. seviye ve üstünü oluşturmaktadır.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 

 Erkek 43 58.3 
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Cinsiyet Kadın 16 36.2 

 

 

Yaşadığı Şehir 

İstanbul 9 15.2 

Ankara 6 10.1 

İzmir 6 10.1 

Mersin 6 10.1 

Diğer (Adana, Eskişehir, Gaziantep, 

Balıkesir, Kocaeli, Balıkesir) 

10 16.9 

Yurtdışı 6 10.1 

Belirsiz 16 27.1 

 

Yaş 

25-34 Yaş 20 33.8 

35-49 Yaş 24 40.6 

50-64 Yaş 7 11.8 

65 Yaş ve Üzeri  3 5.0 

Geçersiz 5 8.4 

 

 

 

TripAdvisor Katılım  

Düzeyi 

1.Seviye  13 22.0 

2.Seviye 3 5.1 

3.Seviye 13 22.0 

4.Seviye 9 15.3 

5.Seviye 11 18.6 

6.Seviye 10 17.0 

                  Toplam 59 100,0 

 
Ziyaretçiler Tablo 2’de Anemurium antik kentine yönelik memnuniyet puanları verilmektedir. Tablo 2’ye 

göre ziyaretçiler Anemurium antik kentini, %62,7’si mükemmel, %28,8’i ise çok iyi şeklinde değerlendirmişlerdir.  

 

Tablo 2.Anemurium Antik Kentine Yönelik Ziyaretçilerin Çevrimiçi Puanlaması 
 

 

Ziyaretçilerin Çevrimiçi Puanlaması 

Derecelendirme f % 

Mükemmel 37 62.7 

Çok İyi 17 28.8 
Ortalama 5 8.4 

Kötü 0  0.0 

Berbat 0  0.0 

Genel Toplam 59 100.0 

Araştırmada ilk olarak Tripadvisor  seyahat sitesinden katılımcıların Anemurium antik kenti için verdikleri 

yanıtlar doğrultusunda içerik analizi yapılmış ve temalara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında “Doğal Güzellik”,  
“Yüzme”, “Tarih”, “Altyapı”, “Ulaşılabilirlik”, “Tanıtım”, “Gezme Zamanı”, “Gastronomi” ve “Çarpık Kentleşme” 

olmak üzere dokuz tema ve bu temalara ilişkin 153görüş ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan temalar Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Katılımcıların Görüşlerine Dayalı Olarak Ortaya Çıkan Boyutlar 

Tema Frekans % 
Doğal Güzellik 38 24,8 

Yüzme 33 21,5 
Tarih 32 20,9 

Altyapı 20 13,0 
Ulaşılabilirlik 10 6,5 

Tanıtım 9 5,8 

Gezme Zamanı 5 3,2 
Gastronomi 4 2,6 

Çarpık Kentleşme 2 1,3 

Toplam 153 100 
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Şekil 1. Katılımcıların görüşlerinden elde edilen sözcük bulutu 
 

Katılımcıların görüşlerinde elde edilen sözcük bulutu Şekil 1’de verilmiştir. Sözcük bulutu oluşturulurken 
bir, çok, için, ile, kadar, ama, daha, ancak, gibi sözcükleri kapsam dışında bırakılmıştır. Şekil 1 incelendiğinde; antik, 

denize, kent, tarihi, Anamur’da, güzel vb. sözcükler dikkat çekmektedir. Bu sözcüklerin olumlu çağrışımlar yaptığı 

ifade edilebilir. Sözcük bulutunda yer alan ve en fazla tekrar eden 20 sözcük Tablo 4’te verilmiştir. 
Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların en çok (f = 55, %1,98) denizesözcüğünü ifade ettikleri görülmektedir. 

En çok geçen 20 sözcük genel olarak incelendiğinde olumlu sözcüklerin ifade edildiği görülmektedir. Ayrıca antik, 

kent, Anamur’da vb. antik kentin tarihini ve mekânınıbelirten sözcükler de dikkat çekmektedir. 
Katılımcıların belirttikleri temalar Anemurium antik kentinin tarihi bir kent olmasına rağmen algıladıkları 

temel unsurlar doğal güzellik, deniz, altyapı ve tarih olarak belirtmişlerdir. Katılımcılar Anemurium antik kentine 

yaptıkları yorumlarda 4 farklı başlıkta yorumları değerlendirilebilmektedir. Bunlar 1) Tarihi ve kültürel yapı, 2) Doğal 
çekicilik, 3) Sürdürülebilirliği konusunda eleştirilerve 4) Diğer eleştirilerolmak üzere 4 başlık altında 

yorumlanabilmektedir.  

 

Tablo 4. En çok ifade edilen 20 sözcük 

 

 

 

 

Sözcük Harf sayısı Sayı % 

Denize 6 55 1.98 

Antik 5 54 1.95 

Kent 4 35 1.26 

Güzel 5 29 1.05 

Anamur’da 9 24 0.86 

Tarihi 6 23 0.83 

Yer 3 22 0.79 

Kenti 5 18 0.65 

Anemurium 9 16 0.58 

Harika 6 13 0.47 

Değer 5 12 0.43 

Tarih 5 12 0.43 

Mutlaka 7 10 0.36 

Var 3 10 0.36 

Yok 3 10 0.36 

Denizi 6 9 0.32 

Girmek 6 9 0.32 

Muhteşem 8 9 0.32 

Müze 4 9 0.32 

Burada 6 8 0.29 



124 

3.1. Tarih ve Kültürel Yapıya Yönelik Yorumlar 
B.Ç. (35-49) Anemurium antik kenti hakkında“Romalılar dönemine ait mezarlar, Odeon, aquaduct, surlar 

ve gymnasium herkes görmeli ve tarihi yaşamalı” yorumda bulunmuştur. B.G. (35-49)“çok güzel geniş bir alana 
yayılmış antik açık hava müzesi, daha önceden görebildiğim mozaikler çakıllarla kapatılmış görünmüyor bu 

mozaiklerin sergilenmesi için bir şeyler yapılmalı üzerlerine camdan koruyucu bir çerçeve yapılıp sergilenebilir veya 

Anamur Müzesi'ne taşınıp sergilenebilir”. Antik kentte sergilenen mozaiklere yorum yapmış ve daha korunabilir bir 
ortamda sergilenmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 

H.A. (35-49) “antik kentler arasında yıkılmadan ayakta kalan en güzel eski şehirlerden bitanesi. Şehir hala 

ayakta olduğu için eski insanların yaşantısını anlamak daha kolay”. B.G. (35-49) “Geniş bir alana yayılmış antik bir 
kent burası. Tarihi yerleri gezdiğimde hissettiğim binlerce yıl önce buralarda yaşayan insanların varlığını burada 

nedense daha yoğun hissettim”. Şeklinde ifadeleri ile katılımcılar antik kentin o dönemin sosyal hayatını hala 

yansıtabildiğini belirtmişlerdir.  
I.Y.(50-64) “M.Ö. 500’lü yıllarda yaşamış bir medeniyetin günümüze kadar gelmiş harika güzelliği… 

Önünde deniz ve kumsal arkada M.Ö. yapılmış adeta bir tatil köyünü anımsatan taş yapıların sadece damları yok. 

Günümüze kadar korunmuş…Fazla reklamı bulunmamaktadır…”.Katılımcı hem antik kentin doğal güzelliğini 
vekorunmuşluğunuayrıca tanıtım eksikliğini vurgulamaktadır.  

D88. (25-34) “tarihi eser kalıntıları arasında yüzebileceğiniz güzel bir mekan…”. Katılımcı tarihi kalıntıları 

denizin altında da görülebileceğini belirtmiştir. G.2013. (25-34) “…denizin içinde sütunlar kalıntılar var…” yorumu ile 
denizin içinde tarihi kalıntılar arasında yüzülebileceğini tekrarlamıştır. Anemurium antik kentinin sualtı arkeologları 

içinde ideal bir araştırma alanı olabileceği görülmektedir.  

T. (35-49) “antik kenti gezerken görülen yerin sadece taşlardan veya yıkıntılardan kalıntılar olduğunu 
düşünmeyip tarihi, yaşantıları hayal edip gezince çok daha haz verici oluyor; dağın eteklerine kurulu, evlerin ve diğer 

hamamdır, odeon'dur..v.s. - birbirine çok yakın olduğu bu farklı antik şehri gezmeyi şiddetle tavsiye ederim”.A.T. (35-

49) “İçel’in en uç ilçesi Anamur’da bulunan ve adını bulunduğu coğrafi konumundan alan “rüzgarlı burun” anlamına 
gelen Anemurium, antik kenti iç surlar içinde o zamanın evleri, hamam, odeon gibi mimarlık eserleri çok sağlam 

yapıda bulacaksınız tiyatro tabanını süsleyen mozaikleri kısmen göre bilirsiniz buraya özgü mimari yapılar ören 

yerinin önemini artırıyor”.D.E. (35-49) “muazzam bir antik şehir. 2 katlı mezar evleri görülmeye değer…”. 
36P. (35-49) “Ne zaman kurulduğu konusunda kesin bir bilgi olmayan antik kent, Kilikya bölgesinde ayakta 

kalan en önemli kent. Antik kentte arkeolojik çalışmalar ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar biterse 

antik kent hakkında söylenecek daha çok sözümüz olabilir… Roma ve Bizans dönemi boyunca oldukça önemli olan bu 
liman kentinde büyük hamam, halk hamamı, nekropol kilisesi, nekropol, Odeon, su kemerleri gibi çoğu hala ayakta 

olan ve oldukça geniş dağlık bir alan üzerinde bulunan önemli yapılar yer alıyor”. 

 

3.2. Doğal Çekiciliğe Yönelik Yorumlar 
Anemurium antik kenti eski bir liman ve ticaret kenti olmasından dolayı denizle bütünleşerek çok güzel 

doğal bir çekiciliği bulunmaktadır. Ayrıca antik kentin bazı kalıntılarının deniz altında bulunması sualtı arkeolojisi ve 
sporları ile ilgilenenlerinde ilgisini çekebilmektedir. Anemurium antik kentini ziyaret edenlerin birçoğu bu bölgede 

denize girmeyi de tercih etmektedirler. Zaten yapılan yorumların birçoğu da bu durumu ifade etmişlerdir.  

B.G. (35-49) “deniz muhteşem güzellikte Kleopatra burada yüzmüş deniliyor biraz ilgi, tanıtım ve beceri ile 
çok turist çeker oldukça eski bir yerleşim yeri,…” , F.D. (35-49) “…denizi çok temiz tarihle iç içe. Denizde yüzerken 

altınızdaki sütunları görebilirsiniz…”.Ö.F.G. (35-49) “…tarihin izinde akvaryum gibi denizinde yüzdüm. Çakıllı bir 

plajı var…”, H.A. (35-49) “…antik şehrin kenarındaki eşsiz deniz görülmeye değer”, E.E. (35-49) “…gördüğüm en 
güzel plaj. Denizin içinde birçok mermer ve granit sütun var”, M.S. (35-49) “…deniz resmen harika. Saatlerce suda 

kalıp yüzmenin tadını çıkarabilirsiniz”, O.H. (25-34) “…içinde süper bir doğal plajda bulunuyor, buradaki deniz suyu 

bölgenin diğer plajlarına göre daha temiz ve soğuktur”, B.B. (35-49) “…orada denize girmek ayrı bir keyif. Çektiğimiz 
resimler stüdyo çekimi kalitesinde bir manzaraya sahip”, S.A. (25-34) “Akdeniz Bölgesinin en güzel ve belki de en 

temiz doğal plajlarından birisi karşılar ve her şeyi unutursunuz ...”, 36P. (35-49) “Eğer yaz mevsiminde ziyaret 

ederseniz -hangi mevsim olursa olsun rahat bir spor ayakkabı şart, henüz tarihi eserlerin arasında düzenlenmiş bir 
patika yok, tarihle doğa iç içe geçmiş- antik kent gezinizin sonunda kendinizi Akdeniz'in kollarına bırakabilirsiniz. 

Küçük çakıllardan oluşan plaj, bu bölgenin en temiz plajlarından ve mümkünse şnorkelle yüzüp hala denizin altında 

yer alan tarihi dokuyla ve balıklarla yüzmenin keyfini çıkarabilirsiniz”, B.G. (35-49) “Sahili ve denizi ise 

Anemuryum'a yakışır bir akvaryum şeklinde...”, D01. (25-34) “…hem gezmek hem de keşfetmek için gidilecek ve yanı 

başındaki masmavi sularda huzuru bulabileceğiniz inanılmaz güzellikteki bir doğa ve tarih harikası…”.  

Ziyaretçilerin antik kent üzerine yaptıkları yorumların birçoğu doğal çekiciliğin ziyaretçiler üzerinde daha 
fazla olumlu etki bıraktığı anlaşılmaktadır. Zaten Y.C. (35-49) “…gelenlerin çoğu da plajı ve denizi çok güzel olduğu 

için antik kent yerine yüzmeye geliyorlar” şeklinde belirttiği yorumunda Anemurium antik kentinin tarihi ve kültürel 

değerinin yeteri kadar ziyaretçiler tarafından algılanmadığını göstermektedir.  Yani antik kentin doğal çekiliği 
sayesinde burayı birçok ziyaretçinin geldiği fakat kültürel çekiciliğinden ziyade doğal çekiciliğinin ön plana çıktığı 

görülmektedir.  

 

3.3. Sürdürülebilirliği Konusundaki Eleştiriler 
B.Ç. (35-49) “…ancak yanı başına yapılan TOKİ konutları çok komik duruyor, bu olmamış…” ve S.E. (25-

34) “…tek olumsuz şey, arkada görünen TOKİ evleri maalesef…” şeklinde yorumlar ile antik kentin çevresinde plansız 
bir yapılaşma olduğunubelirtmişlerdir  ve mevcut aşırı betonlaşmanın, antik kentin doğal dokusunu ve 

sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyeceğini göstermektedir.  
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B.G. (25-34) “…daha önceden görebildiğim mozaikler çakıllarla kapatılmış görünmüyor bu mozaiklerin 

sergilenmesi için bir şeyler yapılmalı üzerlerine camdan koruyucu bir çerçeve yapılıp sergilenebilir veya Anamur 

Müzesi'ne taşınıp sergilenebilir”, Y.C. (35-49) “Aslında bakımlarla ve güzelleştirme çalışmaları ile ayakta kalacak bir 
yer ancak her yer ot ve çalı ile dolmuş işaretler ve bilgilendirmeler çok eksik…”, D88. (25-34) “düzgün bir restorasyon 

çalışması yapılması lazım”, S. (25-34) “Bu ilgisizliğe ve bakımsızlığa rağmen çok güzel bir kent” ve F.U. (25-34) 

“Yazık bu kadar güzel bir canlı müze nasıl bu kadar ilgisiz bırakılır…” şeklinde katılımcıların bıraktıkları bu 
yorumlar, antik kentin yeteri kadar korunmadığı ve bakımsızlık sorunu yaşadığını göstermektedir. Antik kent için bu 

restorasyon ve korumaya yönelik yeterli önlemlerinin alınmaması durumunda zamanla fiziksel sürdürülebilirliğini 

tehdit edebileceği görülmektedir. 
 

3.4. Diğer Eleştiriler 
Araştırmanın temel amaçlarından birisi önemli bir tarihi potansiyele sahip Anemurium antik kentinin yazılı 

kayıtlarını arttırarak farkındalık yaratabilmektir. Hem kültürel hem de turistik önemli bir potansiyele sahip bu antik 

kentin ciddi anlamda bir tanıtım eksikliği bulunmaktadır. Zaten İ.Y. (50-64) “…fazla reklamı olmamasına rağmen 

gördüğümde büyülendiğim bir ören yeri”ve M.B. (50-64) “Tek eksiği biraz ilgi ve tanıtım…”.şeklinde yapılan 
yorumlar Anemurium antik kentinin tanıtım eksikliğini açıkça belirtmektedir. Y.C. (35-40) “…her yer ot ve çalı ile 

dolmuş işaretler ve bilgilendirmeler çok eksik…” antik kentin oldukça bakımsız olduğunu vurgulamaktadır. S.A. (25-

34) “Gerçek bir hayal kırıklığı. Yapıtlar bakımsızdır. Çevresi mahrumiyettir. Tek bir örnek …,turizm potansiyeli yüksek 
tarihi bölgede soğuk su dahi bulamazsınız”ve B.G. (25-34) “…buraya bir çeşme ve tuvalet koymak çok ta zor 

olmamalı…” şeklinde yorumları ile antik kentte ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alt yapı 

eksikliğini belirtmişlerdir.  
 

4. Sonuç ve Öneriler 
Arkeolojik alanların araştırılması, korunması, planlama çalışmaları ile Örenyeri olarak bakım, onarım ve 

işletme masrafları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın merkez bütçesi ile sağlanmaktadır (Naycı, 2014). Ancak ülkemizde 

tarihi ve kültürel sit alanlarının sayıca yüksek olması, bütçenin bu konuda değerlendirilmesi açısından yetersiz 

kalabilmektedir.  Bu nedenle ören yerlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, turizm sektöründe değerlendirilebilmesi 
için kamu-özel işbirliğine gidilerek alternatif kaynaklar yaratılabilir.  

Araştırmada kültür turizminin sürdürülebilirliği bağlamında Anemurium antik kentinin hem farkındalığını 

arttırmak hem de olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Anemurium antik kenti bir liman kenti 
olduğu için tarih boyunca birçok medeniyetin ilgisini çekmiş ve birçok kez el değiştirmiştir. Ayrıca antik kentin en 

temel özelliği tarih öncesi dönemin sosyal ve toplumsal hayatını hala yansıtıyor olmasıdır. Anemurium antik kenti 

liman kenti olmasından dolayı günümüzde hem doğal hem de kültürel bir çekiciliğe sahip sit alanıdır. Ancak tarih 
öncesi geçmişe sahip böyle bir antik kent hem kültürel hem de turistik açıdan yeterli ilgiyi görememektedir. Sosyal 

medya yorumcuları belirttikleri yorumlarda alt yapı eksikliği, tanıtım yetersizliği ve bakım ve restorasyon 

yetersizliğine vurgu yapmışlardır. Bu durumun antik kent için fiziksel olarak sürdürülebilirliğine tehdit edebileceği 
ortaya çıkmaktadır.  

 Anemurium antik kenti konusunda en fazla eleştirilerden birisi yerlerde bulunan mozaiklerin hala 

korunamaması ve sergilenememesidir. Mozaikler günümüzde hala üzerine toprak örterek korunmaya çalışılmaktadır. 
Bu durum mozaiklerin sürdürülebilirliğini tehdit edebilmektedir.  

 Yapılan yorumlar arasında en fazla Anemurium antik kentinin doğal güzelliği ve denizinden 

bahsedilmektedir. Bu durum maalesef antik kentin kültürel yönden fazla değerlendirilmediğini katılımcılar tarafından 
yüzülmesi gereken güzel bir sahile sahip olduğu şeklinde algılanmaktadır. Antik kentin sahası içerisinde yüzme ve 

güneşlenme konusunda gerekli önlemler alınarak amacına uygun şekilde kültür turizmine hizmet vermesi 

sağlanmalıdır. 
 Anemurium antik kenti konusunda yorumlar üzerinden yapılan en fazla eleştiriler, böyle önemli doğal ve 

kültürel mirasın yanı başına TOKİ binalarının inşası olmaktadır. Yorum yapan katılımcılar genellikle TOKİ binalarının 

bölgenin mimarisini ve doğal görüntüsünü ayrıca antik kentin mistik havasını son derece kötü etkilediğini 
belirtmektedirler. Zaten günümüzde de turizm merkezlerini tehdit eden en önemli unsur aşırı betonlaşma ve plansız 

yapılaşmadır. Buna izin verilmesi sonucu gün geçtikçe turistikbölgelerin doğal ve kültürel dokusuna zarar verecektir.  

Türkiye ye gelen turistlerin deniz ve eğlence turizmden sonra en çok kültürel turizm amaçlı geldikleri göz 

önüne alındığında (Kodaş ve Eröz, 2012) Ülkemizin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu 

altında yürüttüğü çalışmalar neticesinde bugüne kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 17 adet varlığımızın 

alınması sağlanmıştır. Ayrıca 2 karma (kültürel/doğal), 2 doğal ve 67 kültürel olmak üzere toplam 71 adet varlık 

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesinde bulunmaktadır (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018).Anemurium antik 

kenti sürdürülebilirliğini riske atmayacak şekilde turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Bunun için de Anemurium 

antik kentinin UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası listesine alınabilmesi için mutlaka gerekli çalışmalar yapılmalıdır.  
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Turizm Kümelenme Potansiyeli: Kızkalesi Örneği 
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Özet 
Küreselleşme süreci ile birlikte artan rekabetin, ekonomik büyüme ve kalkınmanın temelinde yatan önemli 

faktörlerden biri kümeleme olarak görülmektedir. Teknoloji, ulaşım,  harcanabilir gelir ve boş zamanın artması 
sonucunda çok hızlı bir şekilde büyüyen turizm sektörü yarattığı istihdam, hizmet verdiği insan sayısı, yarattığı gelir ve 

katma değerle dünyanın en büyük sektörlerinden biri konumuna gelmiştir. Turizm sektörünün giderek büyümesi 

bölgesel boyutta turizm kümelerinin oluşumuna ve bölgesel rekabetin artmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada, 
Mersin ilinde önemli bir turizm destinasyonu olan Kızkalesi’nin turizm kümelenme potansiyeli 

incelenmiştir.Araştırmada ikincil verilerin yanında nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.Bu bağlamada Kızkalesi’nde 

yer alan 15belediye belgeli turizm işletmesi ile derinlemesine mülakat yapılmış ve araştırmanın sonucunda 

Kızkalesi’nde otel işletmelerinin turizm kümeleme potansiyelinin zayıf olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kümeleme, Turizm, Turizm Kümelemesi, Turizm İşletmeleri, Kızkalesi 

 

Potential of Tourism Clustering: Sample of Kızkalesi 
 

Abstract 
It can be argued that the clustering is one of the main factors underlying increasing competition, growth and 
development in paralel with globalisation. The tourism sector which grew rapidly due to developing and increasing 

technology, transportation, leisure time and disposable income, has become one of the biggest sectors of world 

economy through revenue, employment possibilities, number of customers and value added of itself. Gradually 
growing of tourism sector causes regional tourism clusters and increase in regional competition. With in this research, 

the clustering potential of Kızkalesi where is an important holiday destination in city of Mersin, was studied. In 

addition to second hand sources, qualitative research design was used in this study. In this context, there had been face-
to-face and in-depth interviews with the owners of 15 licensed tourism establishments from Kızkalesi. Findings of the 

study have shown that hotels of Kızkalesi have a low potential of tourism clustering. 

 

Keywords: Clustering, Tourism, Tourism Clustering, TourismEstablishments, Kızkalesi 

 

1. Giriş 
Günümüzde küreselleşen pazar koşulları, kalite, müşteri memnuniyetini gibi nedenlerden dolayı rekabet 

olgusu daha fazla ön plana çıkmaktadır. Bu kavramları ön plana çıkaran unsurlar ise; ürün ve hizmetlerdeki çeşitlilik, 
uluslararası ticaretteki liberalleşme, ticari sınırların ortadan kalkması, teknolojik gelişmeler ve bütün bunların yarattığı 

yeni rekabet koşulları olarak ifadeedilebilir(Bahar ve Kozak, 2005). 

Teknolojik gelişme, yenilik yapma, kaynakların verimli ve etkin kullanılmasını sağlama açısından itici güç 
olarak tanımlanabilen rekabet kavramı (Aktan ve Vural, 2004) yukarıda da belirtildiği gibi özellikle son yıllarda 

küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırların hızla ortadan kalkması ve ulaşım alanıyla iletişim alanındaki 

teknolojik gelişmelerin hızlanması ile her alanda olduğu gibi turizm sektöründe de her zamankinden daha önemli hale 
gelmiştir. 1950’li yıllardan sonra Dünya GSMH’dan daha hızlı bir gelişmeye sahip olan uluslararası turizm sektörü, 

gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkede döviz kazandırıcı, yabancı sermayeyi teşvik edici, istihdam arttırıcı 
özellikleri ile ekonomik büyümenin ve gelişmenin en önemli kaynaklarından biri olarak görülmektedir (Samırkaş ve 

Bahar,2013). Ayrıca ülkeler, ulusal düzeydeki ekonomik ve sosyal hedeflerine ulaşmak için ulusal ekonominin yapı 

taşları olarak görülen bölgelerin rekabetçi ve dinamik olması gerektiğini vurgulamakta ve rekabet edebilirliğin 
artırılması bölgesel ekonomik politikanın en önemli hedefi olarak ortaya konmaktadır (Boschma,2004). Bu bağlamda, 

bölgesel kalkınmanın sağlanması ve bölgelere rekabetçi olma özelliği kazandıran en önemli sektörlerden birisinin 

“turizm” olduğu kabul edilmektedir. Turizm sektörü, ülkelerin veya bölgelerin sahip oldukları turizm arz kaynaklarını 
etkin bir şekilde kullanarak bölgesel kalkınmada önemli bir yere sahip olmaktadır. 

Dünyada önemi giderek artan turizm, bir milyarın üzerinde turist vebir trilyonun doların üzerinde gelirin 

elde edildiği muazzam bir endüstridir. Turizmin artan önemikarşısında bu pastadan daha fazla pay almak isteyen 
ekonomilerturizm gelirlerini artırmak için çeşitli stratejiler ortayakoymuşlardır. Bu bağlamda; Porter’in ünlü Elmas 

Modeli ilebirlikte kümelenme kavramı çeşitli sektörlerde uygulanmayabaşlanmış ve daha sonra turizm sektöründe de 

uygulama alanıbulmuştur(Gökdeniz,2015). 
Kümelenmenin Dünya ülkelerinde giderek yaygınlaşması ile birlikte  Türkiye’de de özellikle  bölgeler 

bazında kümelenmenin önemi  giderek artmaktadır. Türkiye’de hizmetler sektöründe özellikle turizmde kümelemelerin 

oluşturulması ile turizmden beklenen gelirlerin artacağı ifade edilebilir. Bu çalışmada da, özellikle Mersin’de turizm 
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potansiyeli yüksek olan Kızkalesi’nde,belediye belgeli turizm işletmelerinde turizm kümeleme potansiyeli olup 

olmadığı araştırılacaktır. Beş bölümden oluşan çalışmada giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde kümelenme 

kavramı ve turizm kümeleme potansiyeli incelenmiştir. Üçüncü bölümde çalışmanın yöntemi anlatılmış olup, dördüncü 

bölümde ise araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Son olarak da beşinci bölümde çalışmanın sonuçları özetlenmiş 

ve değerlendirmeler yapılmıştır. 

 
2. Kümelenme ve Turizmde Kümelenme Potansiyeli 

Porter ile birlikte gündeme gelen kümeleme yaklaşımı aslında 19. yy’da Marshall’ın endüstri bölgelerinde 

var olan yerelleşme ekonomilerine ilişkin yığılma modeline dayanmaktadır. Marshall’ın çalışmasında benzer 

işletmelerin belli bir yere yığılmaları ile birlikte ortak işgücünün bu bölgeye çekileceğini, bölgede ihtisaslaşmanın 
oluşacağını, işletmeler arası bilgi paylaşımının artacağını ve inovasyon süreçlerinin geliştirileceğini ifade 

etmektedir(Eroğlu ve Yalçın,2014). 

Ulusal ve uluslararası rekabetçilik politikalarında önemli bir yaklaşım olarakgörülen kümelenme kavramı 
üzerinde uzlaşılmış bir tanımı olmamaklabirlikte, kümelenmelerin bir ürün ya da hizmetin üretilmesi konusunda 

doğrudan veyadolaylı olarak etkin olan ya da olma potansiyeli olan oyuncuların ortak bir coğrafyada yoğunlaşmaları 

şeklinde tanımlanabilmektedir(Eraslan vd,2014). 
Başka bir tanımda ise kümeleme, aynı coğrafyada, benzer iş kolunda, aynı değer zincirinde faaliyet 

gösteren, birbiriyle işbirliğinde bulunan ve aynı zamanda birbirine rakip olan işletmelerin ve onları destekleyici 

kurumların bir araya gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir ifade ile kümelenmeler, belirli bir endüstride birbiri 

ile ilişkili şirket ve kurumların coğrafî yoğunlaşmaları olarak tanımlanmaktadır (MEVKA,2011).Kümelenme 

tanımlarında en fazla vurgu yapılan kavram işletmelerin coğrafi yakınlık ve karşılıklı bağımlılıktan gelen 

yoğunlaşmasıyla birlikte oluşan sinerjileridir (Rosenfield, 1997). 
Porter kümelemeyi rekabetçiliğinartırılmasında vesürdürülebilmesinde çok etkili bir yöntem olarak ifade 

etmektedir. Kümeleme inovasyonu geliştirdiği ve yeni iş alanları oluşturduğu için özellikle küçük ve orta ölçekli 

işletmeler için daha önemli hale gelmektedir.Kümelenmenin beraberinde getirdiği teknolojik ortaklık, geniş işçi 
havuzu, iş birlikleri bu işletmelerin gelişmesine ve pazar paylarını artırmasına olanak sağlamaktadır(Erkek ve 

Öselmiş,2011:4 ). 

Yukarıdaki tanımlarda da ifade edildiği gibi aynı coğrafyada yer alan, özel alanlarda uzmanlaşmış 
kümelerin ortak özellikleri aşağıda şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1.Kümelenme Unsurları 

Kaynakça:Kartal, G. (2013), Bölgesel Kalkınmada Kümelenme:Türkiye’de Turizm 

Kümelenmesi (2000-2012),Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İktisat Anabilim Dalı, s.47. 
 

Kümelemenin uygulanabileceği en önemli sektörlerden birisi turizmdir. Turizm sektörü, ülkelerin veya 

bölgelerin sahip oldukları turizm kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak, bölgeler arasındaki dengesizliklerin 
giderilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Genellikle az gelişmişlikten gelişmişliğe 

ulaşmakta, kalkınma ve büyümeye en uygun sektör sanayi olarak görülmektedir. Sanayi sektörünün itici güç olması ile 

birlikte bölgesel potansiyeller dikkate alınarak hizmet sektörünün ön plana çıkarılması ve bölge kalkınmasında 
turizmin sanayileşme için gerekli olan sermaye birikiminin sağlanmasına yardımcı olacak sürükleyici bir sektör 

olabileceği de dikkate alınmalıdır(Samırkaş ve Bahar, 2013:111). Turizm kümeleri ile zengin turizmpotansiyeline 
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sahip geri kalmış bölgelerde turizm gelirlerini ve istihdamı arttırarak ekonomik büyüme ve kalkınmaya önemli katkılar 

sağlanabilir. Türkiye’de turizm kümelemesi ile ilgi çalışmalar yapılmaktadır. ÖrneğinMEVKA Bölgesi 

TurizmKümelenmesi, Kapadokya Turizm Kümelenmesi, AntalyaBölgesi Turizm Kümelenmesi, Muğla Turizm 

Kümelenmesi,Mardin Turizm Kümelenmesi bunlardan bir kaçıdır. 

 

 
Şekil 2.Turizm Kümelenmesi Kalkınma Modeli 

Kaynakça: Gökdeniz, A.(2016). “Turizmde Kümelenme ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki 

Etkileri(Ayvalık’ta Kümelenme Potansiyeli ve AYTUGEB Örneği)”, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik 

Bilimler Dergisi, 5 (1), s.40. 

 
Turizm kümelerinin bölgesel kalkınmaya birçok açıdan olumlu etkileri yukarıdaŞekil 2’de gösterilmiştir. 

Bu etkileri şu şekilde açıklayabiliriz: Turizm kümelerinin oluşturulması ile birlikte turizmden sağlanan gelir bölgenin 

ekonomik anlamda büyümesine katkı sağlayacaktır. Verimliliğin artması ile birlikte, sektördeki maliyetler azalacaktır. 

Bununla birlikte turizm ve bağlantılı sektörlerin gelişmesiyle bölge içinde istihdamın artması, rekabet 
gücününartmasıyla daha fazla turistin bölgeye çekilmesi, sosyo-kültürelkalkınmanın sağlaması mümkün olacaktır 

(Gökdeniz, 2015). 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın amacı Mersin ilinin önemli bir turizm destinasyonu olabileceği düşünülen Kızkalesi’nde, otel 

işletmelerinin kümelenme potansiyelinin tespit edilmesidir. Bölgede turizm işletme belgeli otel işletmesi sayısının 

karşılaştırma yapmaya olanak vermeyecek kadar az olmasından dolayı çalışmaya sadece belediye belgeli otel 
işletmeleri dahil edilmiştir. Bu doğrultuda araştırmanın amacına uygun olarak görüşme formu hazırlanmış ve 

Kızkalesi’nde faaliyet gösteren belediye belgeli otel işletmeleri ile örnek olay çalışması yapılmıştır. Kolay ulaşılabilir 

durum örneklemesi yöntemi bu araştırmada örnekleme yöntemi olarak kullanılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla 
otel işletmelerine bizzat gidilmiştir. İşletmelerde sahip ya da kiracı işletmeci olmak üzere sadece en yetkili kişiler ile 

görüşülmüştür. İşletmeciler ile hazırlanan görüşme formu kullanılarak görüşülmüş ve sorulara cevap vermeleri 

istenmiştir. Görüşmeler sonunda elde edilen nitel veriler içerik analizi yöntemi ile nicel veriler ise frekans analizi ile 
analiz edilmiştir. 

Evren ve Örneklem 

Bu araştırmanın evrenini Kızkalesi’nde faaliyet gösteren belediye belgeli otel işletmeleri oluşturmaktadır. 
Araştırmada, örnekleme yöntemi olarak yakın ve ulaşılması kolay deneklerin seçilmesine olanak sağlayan nitel 

araştırma yöntemlerinde kullanılan “kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi” kullanılmıştır (Latham, 2007: 48). 

Bu doğrultuda iki hafta süre içinde 19 adet otel işletmesine ulaşılmıştır. Ulaşılan 19 işletmeden 4 tanesi araştırmaya 
katılmak istememiştir. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 15 otel işletmesi ile amaca uygun olarak görüşülmüştür. 
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Veri Toplama ve Analiz Yöntemi 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

işletmecilerin demografik özelliklerini belirlemek amacıyla 3 adet soru, işletmelerin özelliklerini belirlemek amacıyla 

da 3 soru yer almaktadır. İkinci bölümde ise örnek olay çalışmasına uygun, 6 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir 

görüşme formu bulunmaktadır. Üç katılımcı işletme ile pilot çalışma yapılarak, görüşme formunun anlaşılırlığı ve 
amaca uygunluğu test edilmiştir. Aksi bir durumla karşılaşılmadığı için görüşme aşamasına geçilmiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu alan yazın ışığında şekillendirilmiştir( Yüzbaşıoğlu vd., 2016; Bulu vd., 2007; Baltacı  

vd., 2007). 
Kızkalesi’nin yüksek sezonu Temmuz Ağustos aylarıdır. Verilerin bu tarihler arasında toplanmasının uygun 

olacağı düşünülmüştür. Bu yüzden görüşmeler 15-30 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştır. Görüşmeler esnasında 

görüşme formuna bağlı kalınmıştır. Elde edilen verile içerik analizine tabi tutulmuştur. 
 

4. Araştırmanın Bulguları 
Katılımcılar görüşme sırasına göre K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15 

olarak kodlanmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılar ile yapılan görüşmelerde katılımcılara altı soru yöneltilmiştir.  

Bu sorular, araştırmada ele alınan amaçları test edebilmek amacıyla sorulmuş ve çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. 

Araştırma kapsamında turizm işletmelerinin ve işletmecilerin demografik özelliklerine ilişkin frekans 
analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

 Frekans Yüzde 

f % 

Cinsiyet 
  Kadın 2 13,3 

Erkek 13 86,7 

Yaş 

  25-34 5 33,3 

35-44 6 40 

45-54 3 20 

55-64 1 6,7 

EğitimDurumu 

İlköğretim 1 6,7 

Lise 5 33,3 

Önlisans 5 33,3 

Lisans 4 26,7 

İşletmeci Türü 
Sahip İşletmeci 11 73,3 

Kiracı İşletmeci 4 26,7 

Sahip OlunanBelgeler 

Hijyen Belgesi 13 33,3 

İş Güvenliği Belgesi 12 30,8 

Diğer 14 35,9 

ÇalışanPersonel 

Sayısı 

1-10Kişi 11 73,3 

11-20Kişi 4 26,7 

 

Tablo 1’e göre çalışmaya katılımcıların çoğunluğunu 35-44 yaş aralığında; lise ve önlisans mezunu; erkek 
işletmeciler oluşturmaktadır. Bununla birlikte yüzde 73,3 ile işletmecilerin çoğunluğu sahip işletmecilerden 

oluşmaktadır. 13 işletme çeşitli hijyenbelgelerine sahip iken 12 işletmede ise İş Güvenliği Belgesi bulunmaktadır. Son 

olarak katılımcı işletmelerin 11’inde çalışan sayısı 11 kişiden azdır. 
Yarı yapılandırılmış görüş formundaki ilk soru otel işletmelerinin hangi mal veya hizmetleri üretip 

sattıklarıdır. Görüşme yapılan işletmelerin tamamı otel işletmesi olduğu için bu soruya verilen cevaplar çok büyük 

oranda benzerlik göstermiş ve hemen hepsi farklı ifadelerle “oda, yiyecek ve içecek” cevabını vermişlerdir. 15 
işletmenin hepsinin birden aynı cevabı vermesinin sebebi, Kızkalesi’nde faaliyet gösteren otel işletmelerinin tamamına 

yakınının misafirlerine en azından sabah kahvaltısı sunmasıdır. Görüşme yapılan 15 otel işletmesinde sabah kahvaltısı 

ve akşam yemeği standart olarak sunulmaktadır. 
İkinci soruda otel işletmecilerine mal veya hizmet üretiminde kullandıkları girdileri hangi işletmelerden 

temin ettikleri sorulmuştur. Tablo 2, bu soruya verilen cevapların frekans dağılımını ve yüzdelik oranlarını 

göstermektedir. 

Tablo 2: Tedarikçilere İlişkin Bulgular 
Faaliyet Alanı Frekans Yüzde 

Kasap 8 13,1 
Manav 9 14,7 
Meşrubat Satıcıları 9 14,7 
Temizlik Ürünleri 7 11,5 
Gıda Firmaları 10 16,5 
Toptancı 11 18 



131 

Tekstil 7 11,5 
Tablo 2’ye göre otel işletmeleri mal veya hizmet üretiminde kullandıkları girdileri hangi işletmelerden 

temin ettikleri sorusuna verdikleri en sık cevap yüzde 18 ile “toptancı” olmuştur. Bu cevabı yüzde 16,5 ile “gıda 

firmaları”, yüzde 14,7 ile “manav” ve “meşrubat satıcıları” takip etmiştir.  
Görüşme formunun üçüncü sorusu otel işletmelerinin tedarikçi seçimlerinde nelere dikkat ettikleri 

yönündedir. Tablo 3, katılımcıların tedarikçi seçimindeki faktörleri, frekans dağılımlarını ve yüzdelik dilimlerini 

göstermektedir. 
 

Tablo 3. Tedarikçi Seçiminde Dikkat Edilen Faktörler 
Faktör Frekans Yüzde 

  Fiyat 10 30,2 
  Kalite  7 21,2 
  Tecrübe 4 12,1 

Reklam 2 6,1 
Tanıdık Olma  3 9,1 
Teslimat Süresi 3 9,1 
Ulaşılabilirlik 2 6,1 
Güven 2 6,1 

 
Tablo 3’te görüleceği üzere çalışmaya katılan otel işletmecileri, tedarikçilerini tercih ederken nelere dikkat 

ettikleri sorusuna sırasıyla en çok “fiyat”, “kalite” ve “tecrübe” cevabını vermişlerdir. Günümüz ekonomik 

koşullarında ticari kaygılar neticesinde işletmeciler için fiyat, diğer tüm faktörlerin önüne geçebilmektedir. İşletmelerin 
mevcut şartlar içinde varlıklarını sürdürebilmek için kaliteden vazgeçmeleri veya kaliteyi ikinci plana atmaları 

gerekebilir. Kalite gibi önemli bir faktörün bu nedenle ikinci sıraya düştüğü söylenebilir. Bu faktörlerin yanı sıra 

işletmeciler, tecrübe, satıcının tanıdık olması, teslimat süresi gibi konuları da ön plana çıkarmıştır. 
İşletmecilere sorulan bir diğer soruda, hangi işletmeleri kendilerine rakip olarak gördükleri yanı sıra 

rakiplerinin kendilerinden üstün ve zayıf yönlerini belirtmeleri istenmiştir. Tablo 4 işletmelerin kendilerine kimler 

rakip olarak gördüklerine dair cevaplarının dağılımını göstermektedir. 

 

Tablo 4. Rakiplere İlişkin Bulgular 
Sorular Görüşler Frekans Yüzde 

Hangi işletmeleri kendinize rakip olarak 

görüyorsunuz? 

Kızkalesi’ndeki diğer oteller 8 44,4 

Benzer kalitedeki oteller 6 33,3 

Rakibim yok 3 16,7 

Ulusal pazardaki oteller 1 5,6 

Sizin rakiplerinize göre  üstün yanlarınız 
nelerdir?  

Yemeklerin Lezizliği 4 23,5 

Güleryüz ve Misafirperverlik 3 17,6 

Konum 1 5,9 

Kalite 6 35,3 

Hijyen ve Temizlik 3 17,7 

 

Tablo 4’te görüleceği üzere çalışmaya katılan işletmeciler kendilerine rakip olarak büyük oranda 

Kızkalesi’nde faaliyet gösteren diğer otel işletmelerini görmektedir. İkinci olarak en sık verilen cevap ise kendi 
işletmeleri ile aynı kalitede olan işletmeler rakip olarak görülmektedir. Bu görüşlerin yanı sıra kendine rakipsiz gören 

ve tüm Türkiye’deki otel işletmelerini kendine rakip gören işletmeciler de bulunduğu görülmektedir. 

Beşinci soruda işletmecilere çalıştırdıkları personellerin eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri hakkındaki 
düşüncelerinin yanı sıra eğitimleri ve gelişimleri için ne tür faaliyetlere katılmalarını istedikleri sorulmuştur. 

İşletmecilerin bu sorularla ilgili görüşleri Tablo 5’de özetlenmiştir. 

 

Tablo 5. Personel Eğitimine İlişkin Bulgular 
Sorular Görüşler Frekans Yüzde 

Personelinizin eğitimi ve kendini 
geliştirmesi hakkında ne 

düşünüyorsunuz? 

Yapması gerekir 4 23,5 

Destekliyoruz 4 23,5 

Bizi mutlu eder 5 29,5 

Çok önemsiyoruz 4 23,5 

Eğitim ve gelişimleri için ne tür 

faaliyetlere katılmasını sağlıyorsunuz? 

Sezon kısa, herhangi bir şey 
yapamıyoruz 

5 33,3 

Sektörde çalışmanın da bir eğitimdir 5 33,3 

Alanı ile ilgili kurs ve seminerler 5 33,3 

 
Tablo 5’e bakıldığında işletmeciler çalışanlarının kendilerini eğitmeleri ile ilgili hep olumlu görüşler 

bildirmişlerdir. Çalışanların gelecekteki iş hayatları, kendilerine değer katmaları ve en önemlisi de çalıştıkları 

işletmelerde hizmet kalitesini artıracakları için kendilerini muhakkak geliştirmeleri gerektiği görüşü ortaya çıkmıştır. 
Bu konuda ortak bir paydada buluşan işletmeler, söz konusu kendilerinin bu konuda neler yapacağı olduğunda 
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maalesef verilen destek yüzde 33 civarında kalmaktadır. Bu duruma sebep olarak sezonun kısalığı, bütçe ve diğer mali 

konular gösterilmektedir. 

Görüşme formunun son sorusunda çalışmaya katılan işletmecilere farklı ürün geliştirmek için AR-GE 

çalışmaları yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Bu soruya dair verilen cevaplar Tablo 6’da gösterilmektedir.  

 

Tablo 6. AR-GE Çalışmalarına Yönelik Bulgular 

Soru 

Görüşler 

Olumlu Olumsuz 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde 

Farklı bir ürün geliştirmek için AR-GE 

çalışmaları yapar mısınız? 
2 13,3 13 86,7 

 
Tablo 6, Kızkalesi’nde faaliyet gösteren belediye belgeli otel işletmelerinden çalışmaya katılanların farklı 

bir ürün geliştirme fikrine çok büyük oranda olumsuz baktıklarını göstermektedir. Buna sebep olarak daha önce de 

farklı sorularda dile getirilen “sezonun kısalığı” gösterilmektedir. Sezonun kısa oluşu, işletmecileri ek maliyet 
yaratacak faaliyetlerden geri bırakmaktadır. Yani Kızkalesi’nde otel işletmeleri açısında kümelenme ve beraberinde 

getireceği faydalar isteniyorsa eğer, işletmecilere göre bunun ilk şartı daha uzun bir iş sezonunun sağlanması gerektiği 

söylenebilir. 
 

5. Sonuç 
Rekabetçiliğinartırılmasında vesürdürülebilmesinde etkili bir yöntem olarak ifade edilen turizm kümeleri 

zengin turizmpotansiyeline sahip geri kalmış bölgelerde turizm gelirlerini ve istihdamı arttırarak ekonomik büyüme ve 

kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilmektedir. Bu çalışmada Mersin ilinin önemli bir turizm destinasyonu olabileceği 

düşünülen Kızkalesi’nde, otel işletmelerinin kümelenme potansiyeli tespit edilmeye çalışılmıştır.Bu bağlamda 
Kızkalesi’nde faaliyet gösteren belediye belgeli 15 otel işletmesi ile mülakat yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme 

formunda, turizm kümelemesini ölçen  işletmelerin hizmet ve mal tedarikçilerine yönelik tutumları, personel eğitimi ve 

rekabetçilik algıları gibi bazı faktörleri ölçen 6 tane soru sorulmuştur. 
Kızkalesi’nde faaliyet gösteren belediye belgeli işletmelerin tedarikçilerle olan ilişkilerini ölçmeye yönelik 

bir takım sorular sorulmuştur. Verdikleri cevaplar incelendiğinde  en fazla ilişki içinde bulundukları faaliyet alanı 

toptancılar ve gıda firmalarıdır. Tedarikçi seçiminde ise en önemli faktör fiyat olmuştur. Fiyattan sonra etkili olan 
faktör ise, kalite ve tecrübedir. 

İşletmecilere sorulan bir diğer soruda, hangi işletmeleri kendilerine rakip olarak gördükleridir. Çalışmaya 

katılanların %44.4’ü diğer otelleri, %33.3’ü benzer kalitedeki otelleri ifade ederken %16.7’si rakibinin olmadığını 
ifade etmiştir. Kendilerinin rakiplerinden üstün olduğu noktaları ise yemeklerin lezizliği, konum, kalite ve fiyat olarak 

belirtmişlerdir. 

Turizm kümelemesi açısından önemli olan bir soru ise personel eğitimidir. Bu noktadan hareketle 
işletmecilere çalıştırdıkları personellerin eğitimleri ve kendilerini geliştirmeleri hakkındaki düşünceleri ve bununla 

birlikte eğitimleri ve gelişimleri için ne tür destekler sağladığı sorulmuştur. İşletmelerin tamamı personelin eğitimi ve 

kendilerini geliştirmeleri hakkında olumlu görüş bildirmelerine rağmen onların eğitim ve gelişimleri için 5 işletme 
hariç 10 tanesi herhangi bir şey yapamadıklarını ifade etmiştir.  

Son olarak çalışmaya katılan işletmecilere farklı ürün geliştirmek için ar-ge çalışmaları yapıp yapmadıkları 

sorulmuştur. Çalışmaya katıların büyük çoğunluğu %86.7’si ar-ge çalışmalarına karşı olumsuz bir tavır 
sergilemiştir.Genel olarak bir değerlendirme yapıldığında, Kızkalesi önemli bir turizm potansiyeline sahip olsa da, 

tedarikçilerle ve rakip işletmelerle olan ilişki, personel eğitimi ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunulmaması ve ar-ge 

çalışmalarına karşı olumsuz tavır sergilemeleri nedeniyle Kızkalesi’nde otel işletmelerinin turizm kümelenme 
potansiyelinin çok düşük olduğu söylenebilir.Bunun en önemli nedeni ise işletmeler açısından “sezonun kısalığı” 

olarak görülmektedir. Sezonun kısa oluşu, işletmecileri ek maliyet yaratacak faaliyetlerden geri bırakmaktadır.  
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Özet 
Literatürde, genellikle ürün/hizmet özelliklerinin performansı ile müşteri memnuniyeti arasında doğrusal bir 

ilişkinin olduğu varsayımı benimsenmiştir. Ancak son yıllarda gerçekleştirilen birçok araştırma, bu ilişkinin doğrusal 

yönlü olmadığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmada; Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel 
işletmesinde sunulan hizmet özelliklerinin performansı ile müşteri memnuniyeti arasında doğrusal ve doğrusal 

olmayan ilişki bulunduğu şeklindeki iki varsayıma göre performansı artıracak hizmet boyutlarının tespit edilmesi ve 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada anket tekniği kullanılmış olup, 394 veri elde edilmiştir. Öncelikle, açıklayıcı 
faktör analizi ile otel işletmelerinde sunulan hizmet özelliklerinin boyutlu yapısı tespit edilmiştir. Elde edilen 

boyutların müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal etkilerinin belirlenmesi için çok değişkenli regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, aynı hizmet boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal olmayan etkileri, 
kukla değişkenli regresyon analizi yardımıyla Ceza-Ödül Karşıtlığı analizi ile belirlenmiştir. Doğrusal ilişkiyi test eden 

regresyon analizi sonuçlarına göre, “yiyecek-içecek hizmetleri” ile “genel alan temizliği” müşteri memnuniyetinin en 

önemli belirleyicileri olarak tespit edilmiştir. Doğrusal olmayan ilişkiyi test eden ceza-ödül karşıtlığı analiz sonuçları 
“yan hizmetler”, “animasyon hizmetleri” ve “önbüro hizmetleri”ni heyecan faktörleri olarak sınıflandırmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hotel hizmetleri, Doğrusal ve doğrusal olmayan etki, Genel müşteri memnuniyeti, Ceza-Ödül 
Karşıtlığı analizi 

 

Examinig of the Symmetric and Asymmetric Effects of Hotel Services on 

Customer Satisfaction 
 

Abstract 
In the literatüre, it is generally assumed that there is a symmetric relationship between service attributes’ 

performance and customer satisfaction. However, many of the recent studies indicate that this relationship might be 

asymmetric. The current study aims at identifying the service attributes and comparing them based on two assumptions 
which posit either a symmetric or an asymmetric relationship between service attributes’ performance offered in a five-

star hotel operating in the Belek region and customer satisfaction. Survey method was used in the study and 394 data 

were obtained. Firstly, by explanatory factor analysis has determined the dimensional structure of the service 
characteristics presented in the hotel enterprises. Data were analyzed by multi-variable regression analysis for 

clarifying the symmetric impacts of optained dimensions on overall customer satisfaction. In the next step, penalty-

reward-contrast analysis with dummy variable regression analysis was performed for the same service dimensions to 
understand their asymmetric influences on customer satisfaction. The result of regression analysis revealed that “food 

and beverage” and “cleaning of general areas” were the most important determinant of customer satisfaction. However, 

“extra services”, “entertainment services” and “front office services” were identified as the excitement factor by 
penalty-reward contrast analysis. 

 

Keywords: Hotel services, symmetric and asymmetric impacts, overall customer satisfaction,   penalty-reward-contrast 

analysis    

 

Giriş 
Yoğun rekabetin yaşandığı turizm sektöründe, otel işletmelerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri ve finansal 

performanslarını artırabilmeleri rakiplerine göre daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamalarına bağlıdır (Deng, Kuo 
veChen, 2008). Dolayısıyla otel işletmeleri açısından, hem Anderson ve Mittal’ın (2000) önerdiği hizmet-kar zincirini 

hayata geçirebilmeleri hem de kısıtlı kaynaklarını doğru ürün/hizmetlere aktarabilmeleri için hangi ürün/hizmetlere 

odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi önemli bir husustur. Otel işletmesi yöneticileri de, ürün/hizmet özelliklerinin 
müşteri memnuniyetini doğrusal olarak etkilediği varsayımından, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak 

hizmet sunmaya çalışmaktadırlar.  

Literatürde, genellikle ürün/hizmet özelliklerinin performansı ile müşteri memnuniyeti arasında doğrusal bir 
ilişkinin olduğu varsayımı benimsenmekle beraber, son yıllarda gerçekleştirilen birçok araştırma(Lai ve Hitchcook, 

2017; Bodet, Anaba ve Bouchet, 2016; Albayrak, 2015; Albayrak ve Caber, 2014; Markoviç ve Jankoviç, 2013; Kuo, 

Chen ve Lin 2010; Matzler, Renzl ve Rothenberger, 2006; Fuchs ve Weiermair, 2003) bu ilişkinin doğrusal yönlü 
olmadığını ortaya koymaktadır.Başka bir ifadeyle ürün/hizmetlerin olumsuz performansları, genel memnuniyet 

üzerinde olumlu performanstan daha çok etkiye sahip olabilmektedir (Mittal ve Baldasare, 1996). Bu durum 
ürün/hizmet özelliklerinin performansı ile müşteri memnuniyeti arasındaki doğrusal olmayan ilişkiden 

kaynaklanmaktadır (Albayrak, 2015). Kano, Seraku, Takahashi ve Tsuji(1984) ürün/hizmet özellikleri ile genel müşteri 

memnuniyeti arasındaki bu doğrusal olmayan ilişkiden yola çıkarak “Üç Faktör Teorisi”ni ortaya koymuşlardır. Bu 
teori; doğrusal olmayan etkiyi esas alarak, ürün/hizmet özelliklerini temel, performans ve heyecan faktörleri olarak 
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sınıflandırmaktadır. Sınıflandırılan ürün/hizmet özelliklerinin her biri müşteri memnuniyeti üzerinde farklı bir etkiye 

sahip olupfarklı hizmet özelliklerindeki memnuniyetin çok faktörlü yapısını analiz etmek için kullanılmaktadır 

(Allegre ve Grau, 2011). Müşteri memnuniyetinin üç faktörlü yapısını test etmek için en çok tercih edilen yöntemler 

arasında; Kano Tekniği, Kritik Olay Tekniği, Önem Matrisi, kukla değişkenli regresyon analizi yardımıyla 

gerçekleştirilen Ceza-Ödül Karşıtlığı Analizi yer almaktadır (Albayrak, 2015). 

Ürün/hizmet özellikleri ile genel memnuniyet arasındaki doğrusal olmayan ilişkiler ve bu ilişkilere göre 
ürün/hizmet özelliklerinin sınıflandırılması birçok araştırma alanında ortaya konulmasına rağmen, otel hizmet 

özellikleri ve müşteri genel memnuniyeti üzerindeki etkilerini ele alan sınırlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın 

amacı otel işletmelerinde sunulan hizmet özelliklerinin genel müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal ve doğrusal 
olmayan etkilerinin tespit etmektir. Otel hizmet özelliklerinin genel müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal etkisi 

çok değişkenli regresyon analizi ile doğrusal olmayan etkileri kukla değişkenli regresyon analizi yardımıyla Ceza-Ödül 

Karşıtlığı analizi ile incelenmiştir.Çalışmanın amacına ulaşmak maksadıyla öncelikli olarak ürün/hizmet özellikleri ile 
doğrusal olmayan ilişki ele alınmıştır. Devamında ise ürün/hizmet özelliklerinin performansı ile müşteri memnuniyeti 

arasındaki doğrusal ve doğrusal olmayan ilişkilerin bir örnek uygulama ile test edilmesi amacıyla konaklama sektörüne 
yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçların tartışılması ile çalışma son bulmuştur. 

 

1. Literatür Taraması 
İşletmelerin iş performansının, rekabet gücünün ve karlılığının ardındaki itici güç olan müşteri memnuniyeti 

(Fuchs ve Weiermair, 2003), ürün/hizmeti oluşturan farklı özelliklerin performanslarının genel değerlendirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Bartikowski ve Llosa, 2007). Günümüzde işletmelerin ürün/hizmetlerinin performanslarını 

artırmasıyla yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaları yüksek olasılıktır. Yüksek müşteri memnuniyetinin, işletmelerin 
yeni müşteriler elde etmesine imkân tanıdığı (Ramanathan ve Ramanathan, 2010), fiyat duyarlılığını azaltıp çapraz 

satışları artırarak işletmelerin finansal performanslarını olumlu yönde etkilediği (Anderson ve Mittal, 2000) ve müşteri 

sadakatini artırdığı (Bartikowski ve Llosa, 2007) tespit edilmiştir.  
Müşteri memnuniyetinin işletmelerin başarılarında önemli bir role sahip olmasından dolayı konu ile ilgili 

literatürde yoğun bir araştırma mevcuttur (Ramanathan ve Ramanathan, 2010). Bu araştırmaların büyük bir 

çoğunluğunda müşteri memnuniyetini etkileyen ürün/hizmet özellikleri ile müşteri memnuniyeti arasında doğrusal 
ilişkinin olduğu varsayımı benimsenmiştir (Busacca ve Padula, 2005). Örneğin Markovic ve Jankovic (2013) 

müşterilerin hizmet kalitesi algılarını etkileyen dört faktörden, güvenilirlik, erişebilirlik ve somut özelliklerin genel 

memnuniyet üzerinde olumlu yönde etkileri tespit etmiştir. Mohsin ve Lockyer’de (2009) resepsiyon hizmetleri, oda 
servisi ve restoran birimlerinin müşteri memnuniyetini etkilediklerini ortaya koymuşlardır. Choi ve Chu (2001) müşteri 

memnuniyeti ile doğrusal ilişkinin bulunduğu yedi faktörden personel hizmetlerinin genel memnuniyetinin belirleyicisi 

olduğunu tespit etmişlerdir.Albayrak ve Caber (2015) otel işletmelerinde müşteri genel memnuniyetini doğrusal olarak 
etkileyen dokuz özellik tespit etmişler ve memnuniyeti en fazla personel ve yiyecek-içecek hizmetlerinin etkilediğini 

ortaya koymuşlardır. Ekinci, Daves ve Massey (2008) fiziksel kalite ve personel davranışlarının müşteri memnuniyeti 

üzerindeki olumlu etkilerini tespit etmişlerdir. Gundersen, Heide ve Olsson (1996) kat hizmetleri departmanının somut 
hizmetleri ile resepsiyonun soyut hizmetlerinin genel müşteri memnuniyetinde güçlü bir etkisinin olduğunu 

belirlemişlerdir.  
Kano vd.’nin (1984) ortaya koyduğu Kano modeli (müşteri memnuniyeti ve memnuniyetsizliği yaratma 

potansiyellerini belirleyerek ürün/hizmet özelliklerini sınıflandıran) ile birlikte, son yıllarda yapılan birçok araştırma 

(Lai ve Hitchcook, 2017; Bodet, Anaba ve Bouchet, 2016; Albayrak, 2015; Albayrak ve Caber, 2014; Markoviç ve 
Jankoviç, 2013; Kuo, Chen ve Lin 2010; Fuchs ve Weiermair, 2003) bu ilişkilerin doğrusal olmaktan daha çok 

doğrusal olmadığını (asimetrik) ortaya koymaktadır.Kano vd. (1984) ürün/hizmet özellikleri ile genel müşteri 

memnuniyeti arasındaki bu doğrusal olmayan ilişkiden yola çıkarak “Üç Faktör Teorisi”ni ortaya koymuşlardır. Bu 
teoriye göre, bir ürün/hizmetin genel memnuniyet üzerindeki etkisi ve önemi, müşteriler tarafından algılanan 

performansa bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum, ürün/hizmet özellikleri ile genel memnuniyet 

arasında asimetrik ilişki olduğunun göstergesidir (Albayrak ve Caber, 2014). Bu teori, ürün/hizmet özelliklerini 
doğrusal olmayan etkilerini göz önüne alarak temel, performans ve heyecan faktörleri olarak sınıflandırmaktadır. 

Temel faktörler: Müşteriler için sağlanması gereken minimum hizmetleri içerdiğinden, müşterilere 

sunulmadığında memnuniyetsizlik yaratan, sunulduğunda memnuniyete yol açmayan temel ihtiyaçlardır (Matzler ve 
Sauerwein, 2002). Örneğin bir otel işletmesinde odalara sabun bırakılması, müşteriler tarafından, zaten otel tarafından 

sunulması gereken bir hizmet olarak düşünülmekte olduğundan herhangi bir memnuniyet yaratmamaktadır. Ancak 

odaya sabun bırakılmaması halinde memnuniyetsizlik oluşacaktır. 
Performans faktörler: Ürün/hizmet özelliklerinin müşteri memnuniyetiyle doğrusal bir ilişkiye sahip olduğu 

(Matzler ve Sauerwein, 2002; Lai ve Hitchcook, 2017), müşteriye sunulduklarında memnuniyet yaratan, 

sunulmadıklarında ise memnuniyetsizlik yaratan faktörlerdir (Albayrak, 2015). Bu sınıflandırmadaki gereksinimlerin 
ürün/hizmet tarafından karşılanma düzeyine göre müşteri memnuniyeti düzeyi artacak veya azalacaktır (İlter, Özgen ve 

Akyol, 2007). Örneğin otel personelinin müşterilere güler yüzlü hizmet sunması memnuniyet oluştururken, aksi bir 

durum memnuniyetsizlik oluşturacaktır. 
Heyecan faktörler: Müşteriye sunulduğunda memnuniyetini artıran, sunulmadıkların da memnuniyetsizlik 

yaratmayan gereksinimlerdir (Matzler ve Sauerwein, 2002). Müşterilerin hayalleri olarak nitelendirilebilen bu faktörler 

müşteriler için beklenmeyen ve sürpriz değerlerdir ve memnuniyete en çok katkıda bulunur (Zhang ve Cole, 2016). Bu 
nedenle yüksek memnuniyet yaratma potansiyeline sahiptirler. Örneğin standart bir otel odasında küvet yerine jakuzzi 

bulunması müşteri memnuniyeti sağlayacakken, jakuzzinin bulunmaması memnuniyetsizlik yaratmayacaktır.  

Müşteri memnuniyetini daha etkili yönetmek için kullanılan üç faktör teorisi, müşteri memnuniyeti için 
geliştirilmesi gereken birincil ürün/hizmet özelliklerini tanımlamaya yardımcı olan bir yöntemdir (Füller ve Matzler, 

2008). Başka bir ifadeyle hangi ürün/hizmet özelliklerinin müşteri memnuniyetini artırdığının belirlenmesinde ve 
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sıralanmasında (Zhang ve Cole, 2016) ve işletme kaynaklarının etkin kullanımı için beklentilerin sınıflandırılması ve 

bu sınıflandırmaya göre dağılım yapılmasında ve işletmenin pazarlama stratejilerinin belirlenmesinde (İlter vd., 2007) 

önemli rol oynamaktadır.  Üç faktörlü teoriye dayanarak, ürün/hizmet özellikleri ile müşteri memnuniyeti arasındaki 

doğrusal olmayan ilişkiler literatürde; bankacılık (Johnston, 1995; Matzler, Renzl ve Faullant, 2007; Arbore ve 

Busacca, 2009), sağlık (Mittal ve Baldasare, 1996; Matzler ve Sauerwein, 2002), otomotiv sektörü (Mittal, Ross ve 

Baldasare, 1998), insan kaynakları (Metzler ve Renzl, 2007; Matzler, Fuchs ve Schubert, 2004) ve işletmeler arası 
ticaret (Falk, Hammerschmidt ve Schepers, 2010; Busacca ve Padula, 2005; Seric, Mikulic ve Saura, 2016; Füller ve 

Matzler, 2008; Ting ve Chen, 2002) gibi alanlarda incelenmiştir. Turizm alanında ise uçak bilet satış hizmetlerinin 

(Mikulic ve Prebezac, 2012), animasyon programlarının özelliklerinin (Mikulic ve Prebezac, 2011), kongre turizmi 
özelliklerinin (Lee ve Min, 2013), restoran işletmelerinde yiyecek içecek hizmetlerinin (Chen, 2012), web sitesi 

içeriklerinin (Zhang ve Cole, 2016; Kocabulut ve Albayrak, 2017), destinasyon özelliklerinin (Allegre ve Garau, 2011; 

Albayrak ve Caber, 2013b) genel memnuniyet üzerindeki doğrusal olmayan ilişkilerini ele almışlardır. 
Konaklama işletmeleri alanında ise hizmet özellikleri ile genel memnuniyet arasındaki doğrusal olmayan 

ilişkileri ele alan çalışmalar mevcuttur. Tontini, Bento, Milbratz, Volles ve Ferrari (2017) otel hizmet özelliklerinin 
müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini inceledikleri çalışmalarında personel tutumu ve oda konforunu temel 

faktörler içinde sınıflandırırken diğer hizmet boyutlarını müşteri memnuniyetini açıklamada istatistiki açıdan anlamsız 

bulmuştur. Matzler vd. (2006) personel tutumu, resepsiyon hizmetleri, ve oda özelliklerini temel faktörler, restoran 
hizmetlerini ise heyecan faktörleri olarak sınıflandırmışlardır. Albayrak ve Caber (2015) otel işletmelerinde dokuz 

hizmet özelliklerinin doğrusal olmayan etkilerini de inceledikleri çalışmalarında; personel, yiyecek-içecek kalitesi, oda 

dekorasyonu, genel temizlik, animasyon ve çocuklara yönelik aktiviteler temel faktörler içinde, plaj özelliği heyecan 
faktörü olarak sınıflandırılmıştır. 

Ürün/hizmet özelliklerinin performansı ile genel memnuniyet arasındaki asimetrik ilişkileri tespit etmek için 

kullanılan yöntemlerden biri olan Ceza-Ödül Karşıtlığı analizi, müşteri memnuniyeti ölçümünden elde edilen verilerle 
gerçekleştirilebilmesi (Albayrak, 2015) ve üç faktörlü yapının tanımlanmasında daha uygulanabilir olması (Busacca ve 

Padula, 2005) sebebiyle diğer yöntemlere (Kano Tekniği,  Kritik Olay Tekniği ve Önem Matrisi gibi) göre daha fazla 

tercih edilmektedir. Bu yöntemde, genel müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal olmayan etkinin belirlenmesi için 
kukla değişkenli regresyon analizi kullanılmaktadır (Mikulic vePrebezac, 2012). İlk olarak Brandt (1987; aktaran 

Tontini vd., 2017) tarafından önerilen kukla değişkenli regresyon analizi, ürün/hizmet özelliklerinin beta katsayılarının 

düşük ve yüksek performans seviyelerinde genel müşteri memnuniyeti üzerindeki etkilerini tespit edilmesinde 
(Albayrak ve Caber, 2013a) ve ürün/hizmet özelliklerinin temel, performans ve heyecan faktörleri olarak 

sınıflandırılmasında kullanılmaktadır. Ürün/hizmet özelliklerinin sınıflandırılması için yüksek (β1) ve düşük (β2) 

performans seviyesi için elde edilen regresyon katsayıları kıyaslanmaktadır. Sınıflandırma ile ilgili kural Tablo 1’de 
gösterilmiştir (Albayrak, 2015). 

 

Tablo 1. Ürün/hizmet Özelliklerinin Sınıflandırılması ile İlgili Kural 

Temel faktör β1< β2 

Performans faktör β1~ β2 

Heyecan faktörü β1>β2 

 

2. Yöntem 
Bu çalışmanın verilerinin elde edilmesinde anket yöntemi kullanılmış olup, tüm çalışma sonuçlarının 

işletme ile paylaşılması şartıyla, Antalya Belek bölgesinde faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı bir otel işletmesinin 
müşterileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sadece bir otel işletmesinin tercih edilmesinin nedeni otel işletmelerinin 

standart bir örgüt yapısına sahip olmamaları ve hizmet kalitesi ölçümünün her otel için özel olmasıdır. Anket formu üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 4 soru yer almaktadır. 
İkinci bölümde otel işletmesinde sunulan ürün/hizmet özelliklerininperformansını ölçmeye yönelik 47 ifade 

bulunmaktadır. Üçüncü bölümde ise katılımcıların genel memnuniyet düzeylerine belirlemeye yönelik 3 ifade yer 

almaktadır. Bu ifadeler, yapılan alanyazın taraması (Gundersen vd., 1996; Kandampully ve Suhartanto 2000) 
sonucunda, araştırma yapılan otelin yöneticisi ve uzman öğretim üyesinin görüş ve önerileri doğrultusunda 

belirlenmiştir. Ölçekte yer alanifadeler toplam dereceleme ölçeği ile ölçülmüştür. Çalışma Mayıs-Haziran 2018 

döneminde yapılmış olup, anketler tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemiyle otel işletmesinden çıkış yapan 
müşteriler tarafından doldurulmuştur. Haziran 2018 sonunda doldurulan 453 anket teslim alınmış olup, 59 tanesinin 

yeterli veri ve anlamlılığa sahip olmadığı ve katılımcıların bilinçsizce doldurduğu tespit edildiği için değerlendirmeye 

alınmamıştır. Geri kalan 394 anket ise değerlendirmeye alınmıştır. 
 

Bulgular 

Araştırmaya katılanların % 52,3’ü erkektir.  % 46,4’ü 26-40 yaş aralığı; % 32,2’si 41-55 yaş aralığı; % 
14,5’i 55 yaş ve üzeri; % 6,9’u 25 yaş ve altındadır. Ayrıca % 48’i Rus, % 17’si Türk, % 8,1’i Alman, % 5,6 

Ukrayna’lı olup, geri kalan % 21,3’ü Avusturya, Azerbeycan, Kazakistan, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, 

Danimarka, Macaristan, İngiliz, Litvanya, Polonya ve Romen katılımcılardan oluşmaktadır. Diğer taraftan % 79,2’si 
otele ilk kez gelmiş olup, geri kalan % 20,8’i daha önce aynı tesiste konaklamıştır.  

Otel işletmesinde sunulan hizmet özelliklerinin performanslarını ölçmeye yönelik oluşturulan ifadelerin 

güvenilirliğinin test edilmesi maksadıyla güvenilirlik katsayısı hesaplanmış ve 0,930 olarak tespit edilmiştir. Daha 
sonraki adımda, hizmetlerin boyutlu yapılarını tespit etmek amacı ile Varimax döndürme yöntemiyle açıklayıcı faktör 

analizi gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. İlk olarak, verilerin faktör analizi için uygun olup 
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olmadığını test etmek için KMO (Kaiser_Meyer_Olkin) analizinden faydalanılmış ve oran 0,888 bulunmuştur. Bu oran 

örneklem sayısının yeterliliğini göstermektedir. Faktör analizinin ön şartlarından olan değişkenler arasındaki ilişkinin 

varlığı Bartlett Küresellik Testi sonucunda gösterilmiştir (p = 0,000). Ölçekte yer alan 47 ifade faktör analizine dâhil 

edilmiştir. Eşkökenliliği (communality) 0,5'in altında olan 4 ifadenin elenmesi sonucu toplam varyansın % 61,65'ini 

açıklayan ve özdeğeri 1'in üstünde olan dokuzhizmet boyutu elde edilmiştir. Elde edilen boyutlar; yiyecek-içecek 

hizmetleri, genel alan temizliği, animasyon hizmetleri, Önbüro hizmetleri, SPA hizmetleri, misafir ilişkileri, kat 
hizmetleri, yan hizmetler ve teknik servis hizmetleri olarak isimlendirilmiştir.  

 

Tablo 2. Otel İşletmesinde Sunulan Hizmetlerin Boyutlu Yapısı 
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FAKTÖR 1: YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ  4,04 13,03 11,54 ,897 

Beach bar ,811     

Pool bar ,787     

Disco bar ,729     

İçecek çeşitliliği ,687     

Temizlik ve hijyen ,673     

Lobby bar ,653     

Minibar ,623     

Servis personelinin güleryüzlülüğü ,588     

Ana restoran servis kalitesi ,549     

Ana resroran yiyecek kalitesi ,492     

FAKTÖR 2: GENEL ALAN TEMİZLİĞİ  4,18 8,23 2,66 ,850 

Bahçe düzenlemesi ,733     

Havuz Çevresi Temizliği ve Düzeni ,720     

Duşların Temizliği ,622     

Tuvaletlerin Temizliği ,613     

Plaj Temizliği Ve Düzeni ,588     

Otelin Genel Fiziksel Durumu ,575     

Fitness Salonu ,478     

FAKTÖR 3: ANİMASYON HİZMETLERİ  4,20 7,62 2,54 ,841 

Gündüz aktiviteleri ,804     

Akşam şovları ,773     

Mini Club ,769     

Animasyon personelinin güler yüzlülüğü ,665     

Canlı müzik kalitesi ,652     

FAKTÖR 4: ÖNBÜRO HİZMETLERİ  4,16 7,27 2,19 ,803 

Bilgilendirme ,766     

Önbüro personelinin güleryüzlülüğü ,711     

Belldesk Hizmeti ,695     

Giriş işlemleri ,683     

Önbüro personelinin yabancı dil bilgisi ,448     

FAKTÖR 5: SPA HİZMETLERİ  4,50 5,96 1,80 ,777 

Sauna Hizmet Kalitesi ,825     

Türk Hamamı Hizmet Kalitesi ,750     

Masajlar ,738     

Cilt bakımı ,719     

FAKTÖR 6: MİSAFİR İLİŞKİLERİ  4,24 5,85 1,72 ,865 

Problem çözümü ,829     

Güleryüzlülük ,772     

Karşılama ve Bilgilendirme ,759     

FAKTÖR 7: KAT HİZMETLERİ  3,96 5,46 1,51 ,806 

Banyo temizliği ,860     

Oda temizliği ,856     

Çamaşırhane hizmeti ,553     

FAKTÖR 8: YAN HİZMETLER  3,63 4,16 1,33 ,578 

Doktor ,809     

Alışveriş İmkânları ,633     

Su Sporları ,461     

FAKTÖR 9: TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ  4,05 4,04 1,16 ,590 

Oda içi soğutma ve ısıtma ,796     

TV kanalları ,671     

Arıza giderme ,509     

KMO = ,888 ; Bartlett’s Küresellik Testi= 8446,542 (p= ,000)             Toplam Varyans Açıklama: % 61,65 
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Tablo 2’de boyutlara ait faktör yükleri,  her bir boyutun varyans açıklama oranı ve güvenilirlik katsayıları 

yer almaktadır. “Yan Hizmetler” ve “Teknik Servis Hizmetleri” boyutlarına ait güvenilirlik katsayıları düşük derecede 

güvenilir olmalarına rağmen, kabul edilebilirdeğerlerarasında kalmaktadır (Can, 2014: 367). Hizmet özellikleri 

boyutları arasında en düşük performans 3,63 ortalama ile “yan hizmetler” boyutuna aittir. En yüksek performans 4,50 

ortalama ile “SPA hizmetleri”’nin olduğu görülmektedir. 

Müşteri memnuniyetine ait ifadelerin boyutlu yapılarını tespit etmek amacı ile açıklayıcı faktör analizi 
gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. Müşteri memnuniyetine yönelik oluşturulan 3 ifade faktör 

analizine dahil edilmiş, analiz sonucunda toplam varyansın % 69,25’ini açıklayan ve özdeğeri 1’in üstünde olan tek 

boyutlu “Genel Memnuniyet” değişkeni elde edilmiştir. 
 

Tablo 3. Genel Müşteri Memnuniyetinin Boyutlu Yapısı 
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FAKTÖR 1: GENEL MEMNUNİYET  4,03 69,05 2,07 ,766 

Otelimizi bir başkasına önerir misiniz? ,849     

Genel anlamda konaklamanızdan memnun kaldınız mı? ,824     

Otelimize ödediğiniz paranın karşılığını aldınız mı? ,852     

KMO = ,699 ; Bartlett’s Küresellik Testi= 311,357 (p= ,000)              
 

Otel işletmesinde müşteri memnuniyeti artırmak amacıyla hangi hizmet boyutunun performansının 

artırılması gerektiğinin belirlenmesi için, ilk olarak otel işletmesinin hizmetleri ile müşteri memnuniyeti arasında 
doğrusal bir ilişki olduğu varsayımına göre hareket edilmiştir. Bu doğrultuda, otel işletmesi hizmet boyutları bağımsız 

değişken ve genel müşteri memnuniyeti bağımlı değişken olmak üzere çok değişkenli regresyon analizi 

gerçekleştirilmiştir. Regresyon analizin ön şartlarından olan normal dağılım, elde edilen verilerde sağlanamaması 
üzerine istatistik otoriterlerince tavsiye edildiği şekilde, artık (sapma, residual) değerler üzerinden artı eksi ± 3 standart 

sapma dışında kalan uç değerlerin (outliers) olup olmadığına bakılmış ve aralık dışında kalan veriler analizden 

çıkarılmıştır (Tabachnick ve Fidel 2001).  Elde edilen Skewness ve Kurtosis değerlerine göre de verilerin normal 
dağılım gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi sonucunda da, tüm değişkenler arasında doğrusal ve 

orta düzeyde ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizine göre; model istatistiki açıdan anlamlı 

olup (F=132,058; p<0,01), müşteri memnuniyetinin % 76’sını açıklamaktadır (Tablo 4). SPA hizmetleri boyutu hariç 
diğer tüm boyutların beta katsayıları 0,01 seviyesinde anlamlı bulunmuştur. Bu sonuçlara göre müşteri memnuniyetine 

en yüksek etkiyi yapan hizmet boyutu yiyecek-içecek hizmetleridir (β= 0,244). Bu sonuç Albayrak ve Caber (2015) ve 

Albayrak (2015) çalışmaları ile örüşmektedir. Bu boyutu “genel alan temizliği” (β= 0,208), animasyon hizmetleri (β= 
0,185), misafir ilişkileri (β= 0,157) ve kat hizmetleri (β= 0,154) takip etmektedir. “Resepsiyon hizmetleri” 

özelliği,Mohsin ve Lockyer (2009) ve Gundersen vd. (1996) çalışma sonuçlarında memnuniyeti etkileyen en önemli 

boyut olarak tespit edilmesine rağmen, bu çalışmada müşteri memnuniyetini en düşük düzeyde (β= 0,101) etkilediği 
görülmektedir.SPA hizmetleri boyutunun müşteri memnuniyeti üzerine etkisi istatistiki açıdan anlamsız olduğundan, 

bu hizmet boyutu sonraki analizlere dâhil edilmemiştir. 

 

Tablo 4. Hizmet Boyutları ile Müşteri Memnuniyeti Arasındaki Doğrusal İlişki 

Hizmet Boyutu β t p 

Yiyecek-İçecek Hizmetleri ,244 6,797 ,000* 

Genel Alan Temizliği ,208 5,895 ,000* 

Animasyon Hizmetleri ,185 6,176 ,000* 

Önbüro Hizmetleri ,101 3,047 ,002* 

SPA Hizmetleri ,047 1,738 ,083 

Misafir İlişkileri ,157 5,032 ,000* 

Kat Hizmetleri ,154 5,251 ,000* 

Yan Hizmetler ,135 4,697 ,000* 

Teknik Servis Hizmetleri ,107 3,864 ,000* 

*p<0,01  ;    R2 :0,760;    F: 132,058Bağımlı değişken: Genel müşteri memnuniyeti 
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Otel işletmesinde sunulan hizmet boyutları ile müşteri memnuniyeti arasındaki doğrusal olmayan ilişkiyi 

tespit etmek amacıyla kukla değişkenli regresyon analizi yardımıyla Ceza-Ödül Karşıtlığı analizi gerçekleştirilmiştir. 

Bu analiz ile hizmet boyutlarının temel, performans ve heyecan faktörleri olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Bu 

faktörleri tespit etmek amacı ile her bir hizmet boyutu için kukla değişken oluşturulmuştur. Kukla değişkenleri 

oluşturmak amacıyla otel işletmesi hizmet boyutlarına ait ortalamalar üç bölüme ayrılmış ve “düşük performans” için  

(0,1), yüksek performans için (1,0), ve “orta seviye performans için” (0,0) şeklinde kodlanmıştır. Kodlama sonucunda 
her değişken için düşük ve yüksek performanslı olmak üzere iki, toplamda on altı (iki kukla x sekiz değişken) kukla 

değişken bağımsız ve genel müşteri memnuniyeti bağımlı değişken şeklinde kullanılarak çok değişkenli regresyon 

analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda her boyutun düşük performans ve yüksek performans seviyelerinde 
müşteri memnuniyetine etkiyi yansıtan iki ayrı katsayı elde edilmiştir (Tablo 5).  

 
Tablo 5. Kukla Değişkenli Regresyon Analizi ve Hizmet Boyutlarının Sınıflandırılması 

Hizmet Boyutları 
Kukla Değişkenli Regresyon Katsayıları 

Sınıflama 
Düşük Performans Yüksek Performans 

Yiyecek-İçecek Hizmetleri -,188** ,126** Temel 

Genel Alan Temizliği -,135** ,085* Temel 

Animasyon Hizmetleri -,087* ,115** Heyecan 

Önbüro Hizmetleri ,050 -,103** Heyecan 

Misafir İlişkileri -,121** ,080* Temel 

Kat Hizmetleri -,129** ,043 Temel 

Yan Hizmetler -,046 ,136** Heyecan 

Teknik Servis Hizmetleri -,079* ,056 Performans 

*p<0,5; **p<0,01     R2 :0,676 ;    F: 43,867Bağımlı değişken: Genel müşteri memnuniyeti 
 

 
Tablo 5’te görüldüğü gibi otel işletmesinde sunulan hizmet boyutlarının düşük ve yüksek performans 

seviyelerinde müşteri memnuniyetine olan etkileri görülmektedir. Düşük performans seviyesinde müşteri 

memnuniyetine etkisi, yüksek performans seviyesine göre daha yüksek olan “yiyecek-içecek hizmetleri”, “genel alan 
temizliği”, “misafir ilişkileri” ve “kat hizmetleri” boyutları temel faktörler olarak sınıflandırılmıştır. Bu boyutların 

performansı, müşteri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir seviyede devam ettirilmelidir. Yiyecek-içecek hizmetleri 

ile genel alan temizliğinin temel faktör olarak sınıflandırılması Albayrak ve Caber’in (2015) sonuçları ile tutarlılık 

göstermekle beraber, yiyecek-içecek hizmetlerini heyecan faktörü olarak sınıflandıran Matzler vd.’nin (2006) sonucu 

ile örtüşmemektedir. Yüksek performans seviyesindeki müşteri memnuniyetine etkileri, düşük performans seviyesine 

göre daha fazla olan “yan hizmetler”, “animasyon hizmetleri” ve “önbüro hizmetleri”  boyutları heyecan faktörleri 
olarak sınıflandırılmıştır. Bu üç boyutun hizmet performansının artırılması müşteri memnuniyeti seviyesinin 

yükselmesine olanak sağlayacaktır. Yüksek ve düşük performans seviyesinde müşteri memnuniyetine etkisi yaklaşık 

olarak eşit olanteknik servis hizmetleri” boyutu ise performans faktörü olarak sınıflandırılmıştır. 
 

3. Sonuç 
Bu çalışmada Antalya Belek bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel işletmesinde sunulan hizmet 

özelliklerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal ve doğrusal olmayan etkileri incelenmiştir. Doğrusal ilişkinin 
olduğu varsayımına göre gerçekleştirilen çok değişkenli regresyon analiz sonuçları; “yiyecek-içecek hizmetleri” ve 

“genel alan temizliği” hizmet boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde en çok etkiye sahip faktörler olduğunu 

göstermektedir. Doğrusal ilişkinin olduğu varsayımına göre bu iki hizmet özelliğinin performansının artırılması ile 
daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlanması söz konusudur. Diğer taraftan doğrusal ilişkinin olmadığı varsayımına 

göre gerçekleştirilen Ceza-Ödül Karşıtlı analiz sonuçları; “yan hizmetleri”, “animasyon hizmetleri” ve “önbüro 

hizmetleri”ni heyecan faktörleri içinde sınıflandırmaktadır. Bu üç hizmet özelliğine yönelik müşteri beklentilerinin 

karşılanmaması herhangi bir müşteri memnuniyetsizliği yaratmamakla birlikte,beklentilerin karşılanması durumunda 

daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlanabilecektir. “Yiyecek-içecek hizmetleri”, “genel alan temizliği”, “misafir 
ilişkileri” ve “kat hizmetleri” temel faktörler içinde yer almaktadır. Bu hizmet özelliklerine yönelik müşteri 

beklentilerinin karşılanmaması müşteri memnuniyetsizliğine neden olmakla birlikte, müşteri beklentilerinin 

karşılanması veya aşılması durumunda memnuniyeti artırmayacaktır. Başka bir ifadeyle bu hizmetlerin müşteri 
memnuniyeti üzerindeki etkisi sınırlıdır. Otel müşterileri bu hizmetleri almayı beklediklerinden, bu hizmetlerin 

performansının yetersiz olduğunu fark etmesi durumunda otel işletmesinden memnun kalmayacaktır.Son olarak 

performans faktörü olarak sınıflandırılan “teknik servis “hizmetleri”nin de performans düzeyini artırmak müşteri 
memnuniyetine olumlu etki yapacaktır. 

Bu çalışmanın sonuçları, hizmet özelliklerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki doğrusal ve doğrusal 

olmayan etkilerine dayanarak otel işletmesinde sunulan hizmet özelliklerini sınıflandırarak, konaklama sektöründeki 
müşteri davranışlarını anlamada bilimsel alana katkı sağlamaktadır. Otel işletmelerinde sunulan hizmetler, müşteriler 

tarafından farklı algılanmaktadır. Hizmetlerin genel müşteri memnuniyeti üzerindeki değişen etkileri, yüksek müşteri 

memnuniyeti sağlamak için müşteri beklentilerini karşılayacak seviyede sunulmasının önemli olduğunun bir 
göstergesidir.  
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Günümüz pazarlama anlayışında; işletmelerin daha yüksek müşteri memnuniyeti yaratarak yoğun rekabet 

ortamında rekabet avantajı sağlayabilmeleri doğru ürün/hizmetleri geliştirmelerine bağlı olmaktadır. Bu çalışma, 

doğrusal ilişki varsayımı ile yapılan çok değişkenli regresyon analizi ve doğrusal olmayan ilişki varsayımı ile yapılan 

Ceza-Ödül Karşıtlığı analizi farklı sonuçlar ortaya koymuştur. İşletmelerin daha yüksek müşteri memnuniyeti 

sağlamak için kısıtlı kaynaklarını doğru ürün/hizmetlerde kullanması gerekmekte, dolayısyla farklı varsayımlarda 

gerçekleştirilen analiz sonuçlarını dikkate almaları uygun olacaktır. Daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak 
amacıyla tespit edilen hem “temel faktörler”e, hem de “heyecan faktörler,”ne yönelik beklentileri aşmaları 

gerekmektedir. Müşterilerin sadece temel faktörlerde yüksek performans sunularak memnun edilmesi mümkün değildir 

(Albayrak, 2015). Temel faktörlerde müşteri beklentilerinin karşılanmasına yönelik standart hizmetin geliştirilmesi 
gerekmektedir. Çünkü bu faktörlerde düşük performans müşteri memnuniyetsizliğine neden olmaktadır. Diğer taraftan 

müşteri memnuniyetinin sağlanması ve artırılması, heyecan faktörleri içinde yer alan hizmetlerin yüksek performans 

göstermesi ile mümkün olacaktır. 
Çalışmanın örnekleminin, Antalya Belek bölgesinde sadece bir otel işletmesinde konaklayan müşterilerin 

seçilmesi bu çalışmanın başlıca sınırını oluşturmaktadır. Çalışmanın farklı bir bölgede veya birden fazla otel 
işletmelerinde uygulanmasıyla farklı sonuçlar elde edilebilir. İleride yapılacak çalışmalarda, otel hizmet özellikleri ile 

müşteri memnuniyeti arasında doğrusal olmayan ilişkinin Önem Matrisi, Kritik Olay Tekniği, Kano Tekniği gibi farklı 

analiz yöntemleri kullanılarak incelenmesinde yarar bulunmaktadır. 
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Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Karlılığına Etkisi: BİST Turizm 

Firmaları Üzerine Bir Uygulama 
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Özet 
Bu çalışmada, çalışma sermayesi yönetiminin Borsa İstanbul (BİST)’da faaliyet gösteren turizm firmalarının firma 

karlılıkları üzerine olan etkisi 2008 krizi sonrası dönem için incelenmiştir. Çalışma 2011:12-2017:12 döneminde 
Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren 6 turizm firmasına ilişkin altı aylık verileri kapsamaktadır. Çalışmada, 

çalışma sermayesi yönetimin firma karlılığı üzerindeki etkisi panel veri analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. 

Çalışma sermayesinin temel göstergesi olarak kabul edilen nakit dönüşüm süresi ve bileşenleri ayrı modellerde 
bağımsız değişken olarak ele alınarak turizm firmalarının karlılıkları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmanın 

sonuçlarına göre, nakit dönüşüm süresi, alacak tahsil süresi ve stok devir süresi turizm firmalarının faaliyet karlılıkları 

üzerinde istatistiki olarak negatif anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan borçların ödenme 
süresinin ise turizm firmalarının faaliyet karlılıkları üzerinde pozitif anlamlı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Çalışma Sermayesi Yönetimi, Firma Karlılık, BİST Turizm Firmaları, Nakit Dönüşüm Süresi 

 

Impact of Working Capital Management on Firms Profability: An 

Application on BIST Tourism Companies 
 

Abstract 
In this study, the effect of the working capital management on the profability of tourism firms that are trading in Borsa 

Istanbul (BIST) has been analyzed for the period after the crisis 2008. The study covers semi-annual data of 6 tourism 
firms operated in Turkey for the period of 2011:12-2017:12. In the study, Th effect of working capital management on 

the profability of firms has been analyzed using panel data analysis. The effect of cash conversion cycle (CCC) and its 

components which are considered as the basic indicators of the working capital on profability of tourism firms has 
been analyzed separately as independent variables in separate models. According to the results of the study, it has been 

determined that cash conversion cycle, accounts receivables period and inventory turnover period have statistically 

significant negative effects on profability of tourism firms. On the other hand, it has been determined that accounts 
payables period has statistically significant positive effect on profability of tourism firms.   

 

Anahtar kelimeler: Working Capital Managemet, Firm Profability, BIST Tourism Companies, Cash Conversion 

Cycle 

 

1. Giriş 
Gerek ulusal gerekse uluslararsı piyasalarda yoğun rekabet koşulları altında faaliyet göstermek durumunda 

olan firmalar, üretimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürebilme, tam kapasite ile çalışabilme, faaliyetlerini verimli ve 

karlı bir şekilde devam ettirebilme, likidite risklerini azaltabilme ve kredi değerliliklerini artırabilme gibi önemli 
konularda etkin bir çalışma sermayesi yönetimine ihtiyaç duymaktadırlar. Çalışma sermayesi en basit şekliyle bir 

firmadaki dönen varlıkların değerini ifade etmektedir. Çalışma sermayesi unsurları esas itibariyle nakit ve nakit 
benzerleri, ticari alacaklar ve stoklara yapılan yatırımlardan oluşmaktadır (Ata ve Buğan, 2016: 26). Dolayısıyla 

çalışma sermayesi, bir işletmenin günlük faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan fonlar ile ilgilidir. Ksıa 

vadeli varlıkları ifade eden çalışma sermayesinin finansmanında esas olarak kısa vadeli yükümlülükler 
kullanılmaktadır. Dolayısıyla firmaların çalışma sermayelerinin en önemli finansman kaynağı ticari borçlar olmaktadır. 

İşletmelerin özellikle stoklarının finansmanında ticari borçlar nakit çıkışlarını zamana yayarak önemli bir finansman 

kaynağı oluşturmaktadır. Dönen varlıklar ve kısa vadeli yükümlülükler arasındaki uyum düzeyi ise çalışma sermayesi 
yönetiminin temel amacını oluşturmaktadır (Keskin ve Gökalp, 2016: 16).  

Çalışma sermayesinin yönetiminin ölçümünde en sık kullanılan ölçüt, nakit dönüşüm süresidir. Bu ölçüt ilk 

olarak Gitman tarafından geliştirilmiştir (Gitman, 1974; akt. Keskin ve Gökalp, 2016: 16). Nakit dönüşüm süresi, 
firmanın stok devir süresi ile alacak tahsil süresinin toplamından ticari borç ödenme süresinin çıkartılması ile bulunur. 

Nakit dönüşüm süresinin uzaması satışların artması nedeni ile kârlılığı arttırabilir. Bunun yanı sıra çalışma sermayesine 

yapılan yatırımın maliyetinin stoklara ve ticari alacaklara yapılan yatırımdan sağlanan faydadan fazla olması durumda 
nakit dönüşüm süresinin uzaması karlılığı azaltabilir (Deloof, 2003: 574). 

                                                                        
Sorumlu yazar 
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Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’da işlem gören 6 adet turizm firmasının 2011:12-2017:12 dönemi 

verileri kullanılarak kriz sonrası dönem için çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı arsındaki ilişkinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, bağımlı değişken olarak faaliyet karlılık oranı kullanılırken, bağımsız değişken 

olarak; çalışma sermayesinin temel göstergesi olarak kabul edilen nakit dönüşüm süresi ve bileşenleri olan stok devir 

süresi, alacak tahsil süresi ve borçların ödenme süresi kullanılmıştır. Nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerinden her biri 

ayrı modellerde bağımsız değişken olarak kullanılmıştır.  
Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş’den sonraki ikinci bölümde, finansal performansı ölçmek için 

çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı arasındaki ilişkiyi çeşitli yöntemlerle inceleyen yurtiçi ve yurtdışı 

çalışmaların yer aldığı literatür çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, araştırmanın amacı, 
kapsamı, kullanılan veri seti ve takip edilen metodoloji anlatılmıştır. Dördüncü bölümde, araştırmanın bulgularına yer 

verilerek nakit dönüşüm süresi ve her bir bileşeninin yer aldığı modeller için elde edilen analiz sonuçları ayrı ayrı 

yorumlanmış ve nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerinin firma karlılıkları üzerindeki etkileri karşılaştırılmıştır. Beşinci 
ve son bölümde ise, sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

 

2. Literatür Taraması 
Çalışmanın bu bölümünde çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen bazı 

çalışmaların yer aldığı literatür taramasına yer verilmiştir. Çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmalara ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Çalışma Sermayesi ile Firma Karlılığı Arasındaki İlişkiyi ÇKKVY İle Finansal 

Performans Ölçümü Yapan Çalışmalar 
Yazar(lar) Dönem Ülke / 

Örneklem 

Yöntem Değişkenler Değişkenlere İlişkin Bulgular 

İlişkinin Yönü 

Wang (2002) 1985-1996 Japonya ve 

Tayvan 

Korelasyon 

analizi 

*Karlılık 

NDS 

 

Negatif 

Deloof (2003) 1991-1996 Belçika Regresyon 

analizi 

*Brüt faaliyet karı 

ATS 

BÖS 

SDS 

Finansal kaldıraç 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

NDS 

 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

Lazaridis ve 

Tryfonidis 

(2006) 

2001-2004 Yunanistan Regresyon 

analizi 

*Brüt faaliyet karı 

NDS 

ATS 

SDS 

BÖS 

Sabit finansal varlıklar 

Finansal borçlar 

Satışlarda büyüme 

 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Garcia-Teruel 

ve Martinez-

Solano (2007) 

1996-2002 İspanya Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı 

ATS 

SDS 

BÖS 

NDS 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

Finansal kaldıraç 

GSYIH büyüme 

 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Singh ve 

Pandey (2008) 

1990-2007 Hindistan Çoklu 

doğrusal 

regresyon 

analizi 

*Vergi öncesi kar 

Cari oran 

Likidite oranı 

Çalışma sermayesi oranı 

Stok devir hızı 

Alacak tahsil süresi 

Çalışma sermayesi/toplam 

aktif 

 

Negatif 

Pozitif 

İlişki yok 

İlişki yok 

Pozitif 

Pozitif 

Nazir ve Afza 

(2009) 

1998-2005 Pakistan Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı (ROA) 

*Tobin’s Q 

Dönem varlık/toplam aktif 

Toplam borç/toplam aktif 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

GSYİH büyüme 

Finansal kaldıraç 

ROA 

 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

İlişki yok 

Negatif 

Tobin’sQ 

 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

Pozitif 

İlişki yok 

Gill vd. (2010) 2005-2007 ABD Panel veri 

analizi 

*Faaliyet karlılığı 

ATS 

BÖS 

SDS 

NDS 

Firma büyüklüğü 

 

Negatif 

İlişki yok 

İlişki yok 

Pozitif 

İlişki yok 
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Finansal kaldıraç oranı 

Sabit finansal 

varlıklar/toplam aktif 

Negatif 

İlişki yok 

Karaduman 

vd. (2010) 

2005-2008 Türkiye Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı 

ATS 

BÖS 

SDS 

NDS 

Finansal kaldıraç oranı 

Firma büyüklüğü 

GSYİH büyüme 

 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Afeef (2011) 2003-2008 Pakistan Regresyon 

analizi 

*Aktif karlılığı (RAO) 

*Faaliyet karlılığı (FK) 

Cari oran 

Finansal kaldıraç oranı 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

SDS 

ATS 

BÖS 

NDS 

RAO 

 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

FK 

 

İlişki yok 

İlişki yok 

Pozitif 

İlişki yok 

Negatif 

Negatif 

İlişki yok 

İlişki yok 

Coşkun ve Kök 

(2011) 

1991-2005 Türkiye Dinamik 

panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı 

NDS 

ATS 

BÖS 

SDS 

Net çalışma 

sermayesi/toplam aktif 

 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Sharma ve 

Kumar (2011) 

2000-2008 Hindistan  *Aktif karlılığı 

ATS 

BÖS 

SDS 

NDS 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

Finansal kaldıraç oranı 

Cari oran 

 

Pozitif 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

Negatif 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

Dursun ve 

Ayrıçay (2012) 

1996-2005 Türkiye Panel veri 

analizi 

*Brüt satış karı 

ATS 

SDS 

BÖS 

NDS 

Finansal kaldıraç oranı 

Finansal duran varlıklar 

oranı 

Firma büyüklüğü 

 

İlişki yok 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif  

Akoto vd. 

(2013) 

2005-2009 Gana Panel veri 

analizi 

*Özsermaye karlılığı 

ATS 

BÖS 

NDS 

Cari oran 

Firma büyüklüğü 

Satışlarda büyüme 

 

Negatif  

İlişki yok 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif  

Arshad ve 

Gondal (2013) 

2004-2010 Pakistan-

Çimento 

sektörü 

Regresyon 

analizi 

*Aktif karlılığı 

Cari oran 

Likidite oranı 

Net dönen varlıklar/toplam 

aktifler 

Çalışma sermayesi devir 

hızı 

Stok devir hızı 

 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

İlişki yok 

İlişki yok 

Meder Çakır 

(2013) 

2000-2010 Türkiye-

İmalat 

sektörü 

firmaları 

Panel veri 

analizi 

*Devamlı sermayenin 

kazanma gücü 

Aktif devir hızı 

Kaldıraç oranı 

NDS 

ATS 

SDS 

BÖS 

 

 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

Pozitif 

Negatif 

Agha (2014) 1996-2011 Pakistan Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı 

ATS 

BÖS 

SDS 

Cari oran 

 

Pozitif 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

Enqvist vd. 

(2014) 

1990-2008 Nasdaq 

OMX 

Regresyon 

analizi 

*Aktif karlılığı 

*Brüt faaliyet karlılığı 

ROA 

 

FKAR 
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Helsinki 

firmaları 

NDS 

ATS 

SDS 

BÖS 

Cari oran 

Satışlarda büyüme 

Kaldıraç oranı 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Atmaca (2016) 2009-2015 Türkiye-

Kimya, 

plastik ve 

kauçuk 

işletmeleri 

Korelasyon 

analizi ve 

Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı (ROA) 

*Özsermaye karlılığı 

(ROE) 

ATS 

SDS 

BÖS 

NDS 

Cari oran 

ROA 

 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

ROE 

 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Güldeci (2016) 2006-2015 Türkiye-

Gübre 

işletmeleri 

Çoklu 

doğrusal 

regresyon 

analizi 

*Aktif karlılığı 

ATS 

BÖS 

SDS 

Aktif devir hızı 

Cari oran 

Nakit oran 

 

İlişki yok 

Negatif 

Pozitif 

İlişki yok 

Pozitif 

İlişki yok 

Kendirli ve 

Çankaya 

(2016) 

2010-2014 Türkiye-

Turizm 

endeksi 

Çoklu 

doğrusal 

regresyon 

analizi 

*Aktif karlılığı 

ATS 

Borçların ortalama vadesi 

Nakit döngüsü 

Aktif büyüklüğü 

Satışların büyüme oranı 

Kaldıraç oranı 

 

Negatif 

İlişki yok 

Pozitif 

Pozitif 

İlişki yok 

Negatif 

Keskin ve 

Gökalp (2016) 

2009-2013 Türkiye-

Gıda sektörü 

firmaları 

Panel veri 

analizi 

*Aktif Karlılığı 

NDS 

ATS 

SDS 

BÖS 

Cari oran 

Firma büyüklüğü 

Kaldıraç oranı 

 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Helhel ve 

Karasakal 

(2017) 

2005-2015 Türkiye-

Konaklama 

işletmeleri 

Panel veri 

analizi 

*Aktif karlılığı (ROA) 

*Özsermaye karlılığı 

(ROE) 

Asit-test oranı 

Alacak devir hızı 

Stok devir hızı 

Cari oran 

Nakit oranı 

Aktif devir hızı 

Kısa vadeli borç oranı 

Net işletme sermayesi 

oranı 

İşletme sermayesi devir 

hızı 

Kısa vadeli borç/top. borç 

oranı 

*ROA 

 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

*ROE 

 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Negatif 

Negatif 

Pozitif 

Pozitif 

Negatif 

Pozitif 

Negatif 

Köse İçigeçen 

ve Karaş (2017) 

2012-2016 Türkiye-

Perakende 

ticaret 

işletmeleri 

Panel veri 

analizi 

*Aktif Karlılığı 

NDS 

SDS 

ATS 

BÖS 

Cari oran 

Pazar payı 

Kaldıraç oranı 

 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

İlişki yok 

Negatif 

 

3. Metodoloji 

3.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
Bu çalışmanın temel amacı, BİST’de faaliyet gösteren turizm firmaları özelinde çalışma sermayesi 

etkinliğinin firma karlılığı üzerine olan etkisinin 2008 krizi sonrası dönem için incelenmesidir. Çalışma 2011:12-

2017:12 döneminde Türkiye’de turizm sektöründe faaliyet gösteren, BİST’e kote olan ve verilerine düzenli olarak 

ulaşılabilen 6 turizm firmasına ilişkin altı aylık verileri kapsamaktadır. Çalışmaya dahil edilen turizm firmalarının 
verileri Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)’nun web sayfasından ve Financial Information News Network (Finnet) 

mali analiz veri tabanından elde edilmiştir. Çalışmada, çalışma sermayesinin temel göstergesi olarak kabul edilen nakit 

dönüşüm süresi (NDS) ve bileşenleri olan stok devir süresi (SDS), alacak tahsil süresi (ATS) ve borçların ödenme 
süresi (BÖS) ayrı modellerde bağımsız değişken olarak ele alınarak firma karlılığı üzerinde nakit dönüşüm süresi ve 

bileşenlerinin etkileri ayrı ayrı incelenmiştir. Analizler çalışmanın amacına uygun olarak nakit dönüşüm süresinin 

bağımsız değişken olarak yer aldığı Model 1, alacak tahsil süresinin bağımsız değişken olarak yer aldığı Model 2, 
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borçların ödenme süresinin bağımsız değişken olarak yer aldığı Model 3 ve stok devir süresinin bağımsız değişken 

olarak yer aldığı Model 4 olmak üzere dört ayrı model oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Çalışmada verilerinden 

faydalanılan turizm firmalarının listesi Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2. Araştırmaya Dâhil Edilen Firmalar 
Firma Kodu Firma Adı Faaliyet Alanı / Sektör 

AYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER 

A.Ş. 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve 

lokantalar / Lokanta ve Oteller 

ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR 

SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve 

lokantalar / Lokanta ve Oteller 

MAALT MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK 
TESİSLER A.Ş. 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve 
lokantalar / Lokanta ve Oteller 

PKENT PETROKENT TURİZM A.Ş. Toptan ve perakende ticaret, otel ve 
lokantalar / Lokanta ve Oteller 

TEKTU TEK-ART İNŞAAT TİCARET TURİZM SANAYİ 

VE YATIRIMLAR A.Ş. 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve 

lokantalar / Lokanta ve Oteller 

UTPYA UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK 

TİCARET A.Ş. 

Toptan ve perakende ticaret, otel ve 

lokantalar / Lokanta ve Oteller 

 

3.2. Araştırmanın Veri Seti ve Yöntemi 
Araştırma kapsamında 2011:12-2017:12 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren 6 turizm firmasına ilişkin 

veriler kullanılarak nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerinin ayrı modellerde bağımsız değişkenler olarak yer aldıkları 

dört farklı model oluşturulmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda, tüm modellerde bağımlı değişken olarak 

firmaların faaliyet karlılığı oranı kullanılmıştır. Çalışma sermayesi ile ilgili literatürde sıklıkla kullanılan nakit 
dönüşüm süresi, alacak tahsil süresi, borçların ödenme süresi ve stok devir süresi ise farklı modellerde bağımsız 

değişken olarak kullanılmışlardır. Ayrıca faaliyet karlılığı ile çalışma sermayesi arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalarda sıklıkla kullanılan diğer değişkenler olan cari oran, finansal kaldıraç oranı ve satışlarda büyüme oranı da 
modellere bağımsız değişken olarak eklenmiştir. İlgili literatür doğrultusunda çalışmaya daha fazla seçilmiş finansal 

oran bağımsız değişken olarak eklenmek istenmiştir. Fakat finansal oranlar arasında gözlemlenen yüksek korelasyon, 

çoklu doğrusal bağlantı sorununa sebep olacağından bazı finansal oranlar çalışma kapsamından çıkarılmıştır. 
Çalışmada bağımsız değişken olarak kullanılan finansal oranlara ilişkin detaylı bilgiler ve formüller Tablo 3’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 
 Oran Grubu Oran  Oranın Hesaplanışı 

Bağımlı 

Değişken Faaliyet Karlılık Oranı FKAR (Satış Gelirleri-Satışların Maliyeti)/Toplam Aktifler 

 

Bağımsız 

Değişkenler 

Nakit Dönüşüm Süresi NDS SDS+ATS-BÖS    

     

  
Alacak Tahsil Süresi ATS Satışların Gelirleri/Toplam Ticari Alacaklar/360 

Stok Devir Süresi SDS Satışların Maliyeti/Stoklar/360 

Borçların Ödenme Süresi BÖS Satışların Maliyeti/Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları/360 
     

   
Cari Oran CO Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

Kaldıraç Oranı KO Toplam Yabancı Kaynak / Toplam Aktifler   

Satışlarda Büyüme Oranı SATIŞ 
(Cari Dönem Satışlar-Önceki Dönem Satışlar)/Önceki 
Dönem Satışlar 

 

Çalışma kapsamında oluşturulan dört modelde de temel olarak çalışma sermayesi yönetimi ile firma 
karlılığı arasındaki ilişki incelenmiştir. Dolayısıyla dört model için de sınanan hipotezler benzerdir. Modeller 

arasındaki farklılık içerdikleri çalışma sermayesi yönetimi temsilcisi bağımsız değişkenlerdir. Bu bağlamda dört 

modelde de sınanan hipotez aşağıdaki gibi ifade edilebilir. 
H0: Çalışma sermayesi yönetimi ile faaliyet karlılığı arasında ilişki yoktur. 

H1: Çalışma sermayesi yönetimi ile faaliyet karlılığı arasında ilişki vardır. 

Çalışmada turizm firmalarının karlılıkları ile çalışma sermayesi yönetimi arasındaki ilişki panel veri analizi 
ile incelenmiştir. Yatay kesit veriler ile zaman serisi verilerinin bir arada ele alınması ile oluşturulan veri türlerine 

panel veri denmektedir (Tatoğlu, 2013: 2). Çalışma kapsamında oluşturulan veri setleri 6 birim ve 13 döneme panel 

veri setleridir.  
Panel veriler sadece yatay kesit veya sadece zaman serisine kıyasla çeşitli avantaj ve dezavantajlara 

sahiptirler. Panel verilerin sağladığı çeşitli avantajlar veya faydalar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Hsiao, 2006: 3-8; 

Baltagi, 2014: 6-8); 

 Panel verilerinin kullanımı bireysel heterojenliği kontrol etmemizi sağlar. 

 Panel verilerin kullanımı daha bilgilendirici veriler, değişkenler arasında daha az çoklu doğrusal 

bağlantı, daha fazla serbestlik derecesi ve daha fazla verimlilik sağlar. 
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 Panel verilerin kullanımı uyum dinamiği çalışmalarında daha iyi sonuçlar verir.  

 Panel veriler, saf yatay kesit veya zaman serisi verilerinde saptanamayan etkilerin tanımlanması 

ve ölçülmesi için daha uygundur. 

 Panel veri modelleri, saf yatay kesit veya zaman serisi verilerinden daha karmaşık davranış 

modelleri oluşturup test etmemize olanak sağlar. 

 Firmalar ve hane halkları üzerinden toplanan mikro panel veriler, makro düzeyde ölçülen benzer 

değişkenlerden daha doğru ve sapmasız çıkarımlar sağlayabilir. Panel verilerde yatay kesit 

verilere kıyasla daha uzun zaman boyutu barındırıldığından firma ya da bireyler üzerinden 

veri toplanma sonucunda ortaya çıkan yanlılıklar azaltılabilir ya da ortadan kaldırılabilir. 

 Makro panel veriler ise, daha uzun zaman serilerine sahiptirler ve panel birim kök testleri 

standart asimptotik dağılımlara sahiptir ve zaman serileri analizinde olduğu gibi birim kök 
testlerinde karşılaşılan standart dışı dağılım problemi ile karşılaşılmamaktadır. 

Panel verilerin sahip olduğu çeşitli dezavantajlar veya sınırlılıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Baltagi, 2014: 

8-11); 

 Panel veriler saf yatay kesit veya zaman serisi verilerine göre veri toplama ve tasarım süreci 

açısından daha zorludur. 

 Panel verilerde açık ve net olmayan sorular veya hafıza sorunları gibi sorunlar nedeniyle ölçüm 

bozukluğu hataları ile karşılaşılabilir. 

 Mikro panel verilerde kısa zaman boyutu ve yüksek yatay kesit boyutu söz konusudur. Bu 

durum, asimptotik argümanların sonsuz eğilim gösteren yatay kesit sayısına duyarlı bir 

şekilde ortaya çıkması sonucunu doğurmaktadır. 

 Makro panel verilerde ise uzun zaman boyutu ve kısa yatay kesit boyutu söz konusudur. Bu tür 

panellerde birimler, firmalar veya ülkeler arasındaki bağımlılık olarak ifade edilen yatay 
kesit bağımlılığının dikkate alınmaması yanıltıcı çıkarımlara yönlendirebilir.  

Çalışma kapsamında oluşturulan modeller aynı temele dayanmaktadır. Her dört modelde de yer alan bağımlı 

değişken faaliyet karlılığıdır (FKAR). Modeller, bağımsız değişken olarak yer alan nakit dönüşüm süresi ve bileşenine 
göre farklılık göstermektedir. Çalışma kapsamında oluşturulan panel regresyon modelleri aşağıdaki gibi ifade 

edilebilir. 

 

 

 

 
 

Modelde, FKARit turizm firmalarının faaliyet karlılıklarını, 𝛽0 sabit değişkeni, 𝛽n değişkenlere ait eğim 

katsayısını, i ve t indisleri ise değişkenlerin her firma ve döneme ait değer içerdiklerini ifade etmektedir. 
Panel veri analiz yöntemi ile kurulacak modellerde bireyler arası etkiler, zaman etkileri ve eşanlı birim ve 

zaman etkilerine göre uygulanabilecek modeller genel olarak katsayılarının sabit veya rassal varsayılmasına bağlı 

olarak; Havuz Modeli, Sabit Etkiler Modeli ve Rassal Etkiler Modeli olmak üzere üç farklı şekilde sınıflandırılabilir. 
Sabit Etkiler Modeli, belirli bir birey, firma veya ülke setine odaklanma ve sonuçların bu birey, firma veya ülkelerin 

davranışlarıyla sınırlı olması durumunda; Rasssal Etkiler Modeli ise, bireyler, firmalar veya ülkelerin rasgele geniş bir 

evrenden seçilmesi durumunda uygun olan bir modeldir (Baltagi, 2014: 14-20). Havuz Modeli ise, panelde yer alan 
tüm yatay kesitlerin aynı olduğu ya da aralarında bir fark bulunmadığının varsayılması durumunda uygun bir modelidir 

ve bu durum çeşitli testler ile tespit edilmeye çalışılır. Çalışmada kapsamında oluşturulan dört veri setinde de 

Türkiye’de 2011:12-2017:12 döneminde faaliyet gösteren 6 turizm yatay kesitler olarak yer almaktadır. Dolayısıyla 
belirli bir firma setine odaklanma durumu geçerlidir ve panel veri analizinde Sabit Etkiler Modeli’nin kullanılması 

uygun görülmüştür. Modelde grup (yatay kesit), zaman ve her iki boyutta sabit etkiler olup olmadığı F Test 

kullanılarak incelenmiştir. 
Panel regresyon analizine geçmeden önce sınanması gereken bazı varsayımlar mevcuttur. Bu varsayımlar; 

bağımsız değişkenler arasında yüksek korelasyon olmasını ifade eden çoklu doğrusal bağlantı (multi-collinearity)’nın 

olmaması, serilerin durağan olması (birim kök bulunmaması), modellerde yer alan birimlerin kendi aralarında ilişkili 
olmaları durumunu ifade eden yatay kesit bağımlılığının (cross-sectional dependence) olmaması, kısaca hata terimleri 

arasındaki ilişki olarak tanımlanabilecek otokorelasyonun olmaması ve değişen varyans (heretoskedasite) olmaması 
gibi varsayımlardır (Ün, 2015: 71). 

Uzun yatay kesit boyutuna ve kısa zaman boyutuna sahip paneller mikro paneller olarak adlandırılmaktadır. 

Mikro paneller minimum 2 dönem ve maksimum 10-20 döneme sahip panellerdir. Kısa veya orta yatay kesit boyutuna 
ve uzun zaman boyutuna sahip paneller ise makro paneller olarak adlandırılmaktadır. Makro paneller en az 7-20 birey, 

firma veya ülkeyi ve en az 20-60 dönemi kapsayan panellerdir. Mikro ve makro panellere farklı ekonometrik işlemler 

uygulanır. Mikro paneller uzun N ve sabit T boyutu gerektirirken makro paneller uzun N ve uzun T boyutuna sahip 
olabilirler. Uzun zaman boyutlarına sahip olan makro paneller ile yapılan çalışmalarda zaman serilerinde durağanlık 

varsayımının sağlanması gerekmektedir. Mikro paneller ile yapılan çalışmalarda ise zaman boyutu kısa olduğundan 

durağanlık varsayımının sağlanması gerekmemektedir. Makro paneller ile yapılan çalışmalarda sağlanması gereken 
diğer bir varsayım ise yatay kesit bağımlılığının olmaması varsayımıdır. Mikro panellerle yapılan çalışmalarda ise 

yatay kesit bağımlılığının olmaması varsayımının sağlanması gerekmemektedir (Baltagi, 2014: 1). Bu çalışma 

kapsamında oluşturulan modeller 13 dönemlik zaman boyutuna ve 6 birimlik yatay kesit boyutuna sahip olduğundan 
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makro panel yaklaşımı ile panel regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle değişkenlerde yatay kesit 

bağımlılığı ve durağanlık gibi varsayımlar dikkate alınarak analiz gerçekleştirilmiştir.    

 

4. Araştırmanın Bulguları 
Panel veri analizinde tahminleme yapılmadan önce sınanması gereken varsayımlardan biri olan çoklu 

doğrusal bağlantı sorunu, regresyon analizlerinde istenmeyen bir durumu; bağımsız değişkenler arasındaki yüksek 
korelasyonu ifade eder (Gujarati, 2004: 341-386). Çoklu doğrusal bağlantı sorununa sebep olabilecek bir değişkenin 

olup olmadığının belirlenebilmesi için çeşitli yöntemler uygulanabilmekle beraber bu çalışmada, Varyans Artırıcı 

Faktör (Variance Inflation Factor-VIF) yönteminden faydalanılmıştır. VIF yönteminde; çalışmada kurulan 
modellerdeki bağımsız değişkenlerin her biri için, bu değişkenlerin kendi aralarında sırayla birinin bağımlı ve 

diğerlerinin bağımsız değişkenler şeklinde yer aldığı regresyon modellerinin tahmininden elde edilen R2 değerleri 

kullanılarak, 1/(1- R2) formülü ile VIF değerleri hesaplanmıştır (O’Brien, 2007: 673-675). VIF değerinin 4’e eşit veya 
4’den büyük olması durumunda bu regresyon modellerinde yer alan bağımlı değişkene ilişkin anlamlı çoklu doğrusal 

bağlantı sorunundan söz edilir. ‘4’ olan sınır değeri bazı araştırmacılar için ‘5’ veya ‘10’ olarak kabul edilmektedir 

(Açıkgöz vd., 2015: 433). Modellerde yer alan bağımsız değişkenlere ilişkin VIF değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 
 

Tablo 4. Çalışmada Kullanılan Değişkenlere Ait VIF Değerleri 

 NDS Modeli ATS Modeli BÖS Modeli SDS Modeli 

Değişkenler R2 VIF Değeri R2 VIF Değeri R2 VIF Değeri R2 VIF Değeri 

ATS - - 0.033 1.034126163 - - - - 

BÖS - - - - 0.179 1.218026797 - - 

SDS - - - - - - 0.269 1.367989056 

NDS 0.192 1.237623762 - - - - - - 

CO 0.017 1.017293998 0.017 1.017293998 0.071 1.076426265 0.016 1.016260163 

KO 0.197 1.245330012 0.037 1.038421599 0.134 1.154734411 0.274 1.377410468 

SATIŞ 0.020 1.020408163 0.02 1.020408163 0.022 1.022494888 0.019 1.019367992 

 

Tablo 4 incelendiğinde, dört modelde de 4’ün üzerinde VIF değerine sahip bir değişkenin bulunmadığı 
görülmektedir. Dolayısıyla, VIF analizi sonuçlarına göre dört model için de çoklu doğrusal bağlantı sorunu ile 

karşılaşılmayacağı söylenebilir. 

Zaman serilerinin kullanıldığı regresyon modellerinde her bir değişkene ait serinin durağan olması 
gerekmektedir. Durağan serilerde, zaman içerisinde şoklar meydana gelse bile değerler ortalamaya dönebilmekte, diğer 

bir deyişle uzun dönemde dalgalanmalar olsa bile ortalama korunmaktadır (Gujarati, 2004: 798). Uygulanacak birim 
kök testinin türüne karar verebilmek için panel veri setinde yatay kesit bağımlılığının bulunup bulunmadığı ve panelin 

homojen olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Yatay kesit bağımlılığı, birimlerin kendi aralarında ilişkili 

olmaları durumunu ifade eder. Diğer bir deyişle yatay kesit bağımlılığı, piyasada meydana gelen bir şoktan firmaların 
aynı derecede etkilenip etkilenmediklerini ile ilgilidir. Serilerde yatay kesit bağımlılığı olup olmamasına göre, serilere 

uygulanacak birim kök testleri farklılık göstermektedir. Serilerde yatay kesit bağımlılığının olmaması durumunda 

serilerde durağanlığın yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan (birinci nesil) birim kök testleri ile, serilerde yatay 
kesit bağımlılığının olması durumunda ise serilerde durağanlık yatay kesit bağımlılığını dikkate alan (ikinci nesil) 

birim kök testleri ile incelenmektedir. Serilerde yatay kesit bağımlılığının olmaması durumunda kullanılacak birim kök 

testleri serilerin homojen veya heretojen özellik göstermelerine göre iki gruba ayrılmaktadır. Bu bağlamda, serilerde 
durağanlık sınaması için kullanılacak birim kök testi seride yatay kesit bağımlılığının olup olmamasına ve serinin 

homojen veya heterojen özellik gösterip göstermemesine göre değişmektedir. Bu çalışmada serilerde yatay kesit 

bağımlılığı olup olmadığı Pesaran, Ullah ve Yagamata’nın 2008’de geliştirdikleri LMadj. testi ile serilerin homojen 
özellik gösterip göstermedikleri ise Pesaran ve Yagamata’nın 2008’de geliştirdikleri Delta ve Delta adj. (adjusted) 

testler ile incelenmiştir.  Çalışmada kullanılan değişkenlere ilişkin yatay kesit bağımlılığı ve homojenite testleri 

sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



149 

 

Tablo 5. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Honojenite Testlerine İlişkin Sonuçları 

Değişkenler 

Yatar Kesit Bağımlılığı Testi YKB Testi 

Sonucu 
Homojenite Testleri Homojenite 

Testi Sonucu 
LMadj CD Test Delta tilde Delta tilde adj 

İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık İstatistik Olasılık 

ATS -0.465 0.679 YOK 0.404 0.343 0.460 0.323 Homojen 

BÖS -0.374 0.646 YOK 4.506 0.000 5.138 0.000 Heterojen 

SDS -1.179 0.957 YOK 2.206 0.014 2.515 0.006 Heterojen 

NDS -0.486 0.687 YOK 1.703 0.044 1.941 0.026 Heterojen 

FKAR 0.056 0.478 YOK 6.894 0.000 7.60 0.000 Heterojen 

CO 0.236 0.407 YOK 1.929 0.027 2.200 0.014 Heterojen 

KO 0.932 0.176 YOK 2.002 0.023 2.283 0.011 Heterojen 

SATIŞ 0.280 0.390 YOK 0.488 0.313 0.556 0.289 Homojen 

 
Tablo 5’te yer alan LMadj. CD (cross-sectional dependence) yatay kesit bağımlılığı testi sonuçları 

incelendiğinde değişkenlere ait olasılık değerlerinin 0.05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda değişkenlerde 

yatay kesit bağımlılığının olmadığı söylenebilir. Değişkenlere ilişkin serilerin homojen olup olmadıklarını tespit etmek 
için yapılan Delta testlerinin sonuçlarını incelendiğinde ATS ve SATIŞ değişkenlerine ilişkin serilerin her iki teste 

göre de homojen olduğu, diğer serilerin ise her iki teste göre de heterojen olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

serilerde durağanlık sınaması yapılırken yatay kesit bağımlılığı ve homojenite testlerinin sonuçları dikkate alınarak 
ATS ve SATIŞ değişkenleri için yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan (birinci nesil) ve homojen panellere 

uygulanabilen bir birim kök testi olan Levin, Lin ve Chu (2002)’nun geliştirdiği birim kök testi, diğer değişkenler için 

ise yatay kesit bağımlılığını dikkate almayan (birinci nesil) ve heterojen panellere uygulanabilen Im, Pesaran ve Shin 
(2003)’in geliştirdiği birim kök testi kullanılmıştır. Değişkenlere ilişkin panel birim kök testi sonuçları Tablo 6’da 

verilmiştir. 

 

Tablo 6. Birim Kök Testlerine İlişkin Sonuçları 
Model 1 

  
Birim Kök Seviyesi 

  
Sabitli Sabitli ve Trendli 

Değişkenler 
İstatistik 

Olasılık 

Levin, Lin & 

Chu t 

Im, Pesaran 
and Shin 

W-stat 

Levin, Lin & Chu t 
Im, Pesaran and 
Shin 

W-stat 

ATS 
İstatistik -8.98880   -10.4896  

Olasılık 0.0000***  0.0000***  

BÖS 
İstatistik  -2.13946  -7.51187 

Olasılık 
 

0.0162** 
 

0.0000*** 

SDS 
İstatistik  -2.79218  -9.18201 

Olasılık  0.0026***  0.0003*** 

NDS 
İstatistik  -13.8035  -12.7046 

Olasılık 
 

0.0000*** 
 

0.0000*** 

FKAR 
İstatistik  -3.59878  -10.8336 

Olasılık  0.0002***  0.0000*** 

CO 
İstatistik  -19.2295  -18.9139 

Olasılık 
 

0.0000*** 
 

0.0000*** 

KO 
İstatistik  -16.1280  -16.0440 

Olasılık 
 

0.0000*** 
 

0.0000*** 

SATIŞ 

İstatistik -27.8181  -25.7204  

Olasılık 0.0000*** 
 

0.0000*** 
 

Olasılık 0.0000*** 
 

0.0000*** 
 

Not: Testlerdeki gecikme uzunlukları Schwarz Bilgi Kriteri’ne (Schwarz Info Criterion) göre belirlenmiştir. *** 
işareti %1 ve ** işareti %5 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

 

Tablo 6 incelendiğinde tüm değişkenlerin düzeyde durağan oldukları görülmektedir. Bu durumda 
oluşturulan panel veri modelleri için birim kök sorununun olmadığı söylenebilir.  

Veri setinde sabit etkilerin yatay kesit boyutunda, zaman boyutunda veya her iki boyutta birden gözlenip 

gözlenmediği F testi ile incelenmiştir. F testinde havuz modeli ile sabit etkiler modeli arasında bir seçim yapılması söz 
konusudur. F testinde genel olarak verilerin, birimlere göre farklılığı test edilmektedir. Veri birimlere göre farklılık 

göstermiyorsa havuz modeli, farklılık gösteriyorsa sabit etkiler modeli tercih edilir (Tatoğlu, 2013: 164).  Söz konusu 

farklılıkların yatay kesit boyutunda olup olmadığı F-Grup Sabit Etkiler Testi, zaman boyutunda olup olmadığı F-
Zaman Sabit Etkiler Testi ve her iki boyutta birden olup olmadığı F-İki Yönlü Sabit Etkiler Testi ile incelenmiştir. 

Panel regresyon analizine geçilmeden önce test edilmesi gereken ve modelde hata terimlerinin birimler içerisinde ve 
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birimlere göre sabit olmaması durumunu ifade eden değişen varyans sorunu Breusch-Pagan (1979) LMh testiyle, 

modellerde hata terimleri arasında var olan ilişki olarak ifade edilen otokorelasyon sorununun olup olmadığı Baltagi ve 

Lee (1995) LMp ve Born ve Breitung (2016) LMp* testleriyle incelenmiştir. F, değişen varyans ve otokorelasyon 

testlerine ilişkin sonuçlar Tablo 7’de yer almaktadır. 

 

Tablo 7. F-Test, Değişen Varyans ve Otokorelasyon Testlerine İlişkin Sonuçlar 
 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Test İstatistik p-Değeri İstatistik p-Değeri İstatistik p-Değeri İstatistik p-Değeri 

F-Test         

F-Grup Sabit Etkiler 1.573749 0.182472 1.951708 0.100197 2.105049 0.078210 1.533235 0.194322 

F-Zaman Sabit Etkiler 1.134974 0.351922 1.176459 0.322177 0.893120 0.558916 1.069533 0.402581 

F-İki Yönlü Sabit Etkiler 1.198475 0.295996 1.375292 0.184207 1.220347 0.279856 1.131933 0.349224 

Değişen Varyans Testi         

LMh_Sabit Etkiler 77.84122 0.000000 75.91034 0.000000 72.61619 0.000000 82.21239 0.000000 

Otokorelasyon Testleri         

LMp-İstatistiği 5.446934 

 

0.000000 5.245438 0.022004 3.907357 0.048075 6.000840 0.014299 

LMp*-İstatistiği 9.433125 0.000000 9.164725 0.002467 7.347405 0.006716 10.16519 0.001431 

 

Tablo 7’de yer alan F-test sonuçlarına göre, dört model için de hem F-Grup Sabit Etkiler hem F-Zaman 
Sabit Etkiler hem de F-İki Yönlü Sabit Etkiler testlerine ilişkin p-değerleri 0.05 kritik değerinden yüksek 

gerçekleşmiştir. Dolayısıyla dört model için de yatay kesit boyutunda, zaman boyutunda veya hem yatay kesit ve hem 

zaman boyutunda sabit etkilerden söz etmek mümkün değildir. LMh değişen varyans testi sonuçları incelendiğinde 
dört model için de olasılık değerleri 0.05 kritik değerinden düşük olduğundan modellerde değişen varyans sorununun 

olduğu tespit edilmiştir. LMp ve LMp* otokorelasyon testleri sonuçları incelendiğinde, dört model için de olasılık 

değerleri 0.05 kritik değerinden düşük olduğundan modellerde otokorelasyon sorununun olduğu tespit edilmiştir. Panel 
regresyon analizlerinde tahminleme yapılırken, değişen varyans ve otokorelasyon gibi sorunların giderilmesinde 

kullanılan yöntemlerden biri de White düzeltmesi olarak da bilinen White’ın Dönem Kovaryans Katsayısı (White 

Period Coefficient Covariance) yöntemidir (Korkmaz vd., 2010: 102). Bu çalışmada da panel regresyon modeli tahmin 
edilirken değişen varyans sorunu, White Dönem Kovaryans Katsayısı yöntemiyle standart hatalar düzeltilerek 

giderilmeye çalışılmıştır. Modellere ilişkin panel veri analizi sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Modellere İlişkin Panel Veri Analizi Sonuçları 

Model 1                        Model 2 

Değişkenler Katsayılar 
Olasılık 

Değerleri 
Değişkenler Katsayılar 

Olasılık 

Değerleri 

NDS -0.118975 0.0000*** ATS -0.133520 0.0364** 

CO 0.154006 0.0000*** CO 0.152485 0.0131** 

KO -0.065075 0.2391 KO -0.035665 0.2504 

SATIŞ 0.035991 0.0059*** SATIŞ 0.035609 0.0032*** 

C 0.018401 0.3946 C 0.000543 0.9695 

Ağırlıklı İstatistikler Ağırlıklı İstatistikler 

R2 
0.449893 

R2 
0.426316 

Düzeltilmiş R2 
0.419750 

Düzeltilmiş R2 
0.394882 

F-İstatistiği 14.92534 F-İstatistiği 13.56196 

P-Değeri (F-istatistiği) 0.0000*** P-Değeri (F-istatistiği) 0.0000*** 

Model 3                        Model 4 

Değişkenler Katsayılar 
Olasılık 

Değerleri 
Değişkenler Katsayılar 

Olasılık 

Değerleri 

BÖS 0.086085 0.0140** SDS -0.197401 0.0000*** 

CO 0.169611 0.0082*** CO 0.153574 0.0000*** 

KO -0.003642 0.9537 KO -0.079846 0.1817 

SATIŞ 0.034387 0.0089*** SATIŞ 0.035952 0.0072*** 

C -0.031632 0.2863 C 0.026998 0.2252 

Ağırlıklı İstatistikler Ağırlıklı İstatistikler 

R2 
0.444506 

R2 
0.458678 

Düzeltilmiş R2 
0.414068 

Düzeltilmiş R2 
0.429016 

F-İstatistiği 14.60363 F-İstatistiği 15.46373 

P-Değeri (F-istatistiği) 0.0000*** P-Değeri (F-istatistiği) 0.0000*** 
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Tablo 8’de yer alan istatistiklere göre, dört modelin de %1 anlamlılık düzeyinde (P-Değeri 0.000˂0.01) 

anlamlı modeller oldukları görülmektedir. Dolayısıyla dört model için de çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin varlığını ifade eden H1 hipotezi kabul edilmiştir. Model 1’e ait R2 değeri 

%44.98, Model 2’ye ait R2 değeri %42.63, Model 3’e ait R2 değeri %44.450 ve Model 4’e ait R2 değeri %45.86 

olarak elde edilmiştir. Dolayısıyla Model 1’e dahil edilen bağımsız değişkenler turizm firmalarının faaliyet 
karlılıklarındaki değişimleri %44.98 oranında açıklayabilirken, Model 2’ye dahil edilen bağımsız değişkenlerde bu 

oran %42.63, Model 3’e dahil edilen bağımsız değişkenlerde %44.45 ve Model 4’e dahil edilen bağımsız 

değişkenlerde ise %45.86 olarak gerçekleşmiştir. Modellere ilişkin R2 değerleri incelendiğinde, modellerin bağımlı 
değişken olan faaliyet karlılığındaki değişimleri açıklama güçlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Nakit 

dönüşüm süresi bileşenlerinden olan stok devir süresinin bağımsız değişken olarak yer aldığı Model 4’ün en yüksek R2 

değerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna karşın alacak tahsil süresinin bağımsız değişken olarak yer aldığı Model 
2’nin en düşük R2 değerine sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Model 1’e ilişkin panel regresyon sonuçlarına göre, NDS değişkeni ile FKAR değişkeni arasında 
istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki, CO değişkeni ve SATIŞ değişkenleri ile FKAR değişkeni arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. KO değişkeni ile FKAR değişkeni arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuçlara göre, nakit dönüşüm süresinde meydana gelecek bir birimlik bir 
artış turizm firmalarının faaliyet karlılıklarında %11.89’luk bir azalışa sebep olacaktır. Bunun yanı sıra, cari oranda 

meydana gelecek bir birimlik bir artış firmaların faaliyet karlılıklarında %15.40’lık bir artışa, satışlardaki büyümede 

meydana gelecek bir birimlik bir artış ise firmaların faaliyet karlılıklarında %3.59’luk bir artışa sebep olacaktır.  
Model 2’ye ilişkin panel regresyon sonuçlarına göre, ATS değişkeni ile FKAR değişkeni arasında 

istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki, CO değişkeni ve SATIŞ değişkenleri ile FKAR değişkeni arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. KO değişkeni ile FKAR değişkeni arasında ise istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuçlara göre, alacak tahsil süresinde meydana gelecek bir birimlik bir 

artış turizm firmalarının faaliyet karlılıklarında %13.35’lik bir azalışa sebep olacaktır. Bunun yanı sıra, cari oranda 

meydana gelecek bir birimlik bir artış firmaların faaliyet karlılıklarında %15.24’lük bir artışa, satışlardaki büyümede 
meydana gelecek bir birimlik bir artış ise firmaların faaliyet karlılıklarında %3.56’lık bir artışa sebep olacaktır.  

Model 3’e ilişkin panel regresyon sonuçlarına göre, BÖS, CO ve SATIŞ değişkeleri ile FKAR değişkeni 

arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. KO değişkeni ile FKAR değişkeni arasında ise 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuçlara göre, borçların ödenme süresinde meydana gelecek 

bir birimlik bir artış turizm firmalarının faaliyet karlılıklarında %8.60’lık bir artışa sebep olacaktır. Bunun yanı sıra, 

cari oranda meydana gelecek bir birimlik bir artış firmaların faaliyet karlılıklarında %16.96’lık bir artışa, satışlardaki 
büyümede meydana gelecek bir birimlik bir artış ise firmaların faaliyet karlılıklarında %3.43’lük bir artışa sebep 

olacaktır.  

Model 4’e ilişkin panel regresyon sonuçlarına göre ise, SDS değişkeni ile FKAR değişkeni arasında 
istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki, CO değişkeni ve SATIŞ değişkenleri ile FKAR değişkeni arasında ise 

istatistiksel olarak anlamlı pozitif bir ilişki bulunmaktadır. KO değişkeni ile FKAR değişkeni arasında ise istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuçlara göre, stok devir süresinde meydana gelecek bir birimlik bir artış 
turizm firmalarının faaliyet karlılıklarında %19.74’lük bir azalışa sebep olacaktır. Bunun yanı sıra, cari oranda 

meydana gelecek bir birimlik bir artış firmaların faaliyet karlılıklarında %15.35’lik bir artışa, satışlardaki büyümede 

meydana gelecek bir birimlik bir artış ise firmaların faaliyet karlılıklarında %3.59’luk bir artışa sebep olacaktır.  
Panel regresyon modellerinin sonucunda nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerine ilişkin olasılık değerleri 

karşılaştırıldığında NDS ve SDS değişkenlerinin %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı oldukları, ATS ve BÖS 

değişkenlerinin ise %5 anlamlılık düzeyinde anlamlı oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla NDS ve SDS 
değişkenlerine ilişkin katsayıların ATS ve BÖS değişkenlerine ilişkin katsayılara kıyasla daha anlamlı oldukları 

söylenebilir. Değişkenlere ilişkin katsayılar incelendiğinde SDS değişkeninin FKAR değişkeni üzerinde en anlamlı ve 

en yüksek değişime sebep olan değişken olduğu görülmektedir. Bu anlamda SDS değişkenini sırasıyla NDS, BÖS ve 
ATS değişkenleri takip etmektedir.  

 

5. Sonuç ve Öneriler 
Çalışma sermayesi yönetimi ile firma karlılığı arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, BİST’de işlem 

gören 6 turizm firmasının 2011:12-2017:12 dönemi yarıyıllık verileri kullanılarak firmaların çalışma sermayesi 

yönetimleri ile faaliyet karlılıkları arasındaki ilişki panel regresyon analizi ile incelenmiştir. Çalışmada turizm 
firmalarının çalışma sermayesi yönetimi ile karlılıkları arasındaki ilişki dört farklı model üzerinden incelenmiştir. 

Model 1’de nakit dönüşüm süresi, Modeli 2’de alacak tahsil süresi, Model 3’te borçların ödenme süresi, Model 4’te ise 

stok devir süresi bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Çalışma sermayesi yönetimi ile ilgili literatürde sıklıkla 
kullanılan değişkenlerden olan cari oran, finansal kaldıraç oranı ve satışlarda büyüme oranı da modellere bağımsız 

değişken olarak dahil edilmiştir. Çalışmada analizler makro panel regresyon yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  

Yapılan analiz sonucunda, dört modelin olasılık değerleri de 0.05 kritik değerinin altında olduğundan 
modellerin istatistiki olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla dört modelden de çalışma sermayesi ile faaliyet 

karlılığı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkilerin varlığına yönelik bulgular elde edilmiştir. Analiz sonucunda 

nakit dönüşüm süresi, alacak tahsil süresi ve stok devir süresi değişkenleri ile firma karlılığı arasında istatistiki olarak 
negatif anlamlı ilişki, borçların ödenme süresi, cari oran ve satışlarda büyüme değişkenleri ile firma karlılığı arasında 

ise istatistiki olarak pozitif anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Dolayısıyla çalışmanın sonuçları doğrultusunda, turizm 

firmalarının karlılıkları üzerine çalışma sermayesi yönetiminin etkileri incelenirken nakit dönüşüm süresi ve bileşenleri 
özelinde; kısa ve uzun vadeli ticari borçlarını ödeme süresinde artış, stok devir süresi, alacak tahsil süresi ve genel 

olarak nakit dönüşüm süresinde artış meydana gelmesi durumunda firma karlılığının artacağı beklentisinden söz etmek 
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mümkündür. Aynı şekilde cari oran ve satışlarda büyümede meydana gelecek artışlarda firma karlılığının artacağına 

yönelik beklentilerden söz edilebilir. Çalışmada, genel olarak finans teorisine uygun ve çalışma sermayesi ile firma 

karlılığı arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalara benzer sonuçlar elde edildiği söylenebilir. Elde edilen sonuçların 

nakit dönüşüm süresi ve bileşenlerinin firma karlılığına etkileri noktasında Wang (2002), Deloof (2003), Lazaridis ve 

Tryfonidis (2006), Karaduman vd. (2010), Coşkun ve Kök (2011), Dursun ve Ayrıçay (2012), Engvist vd. (2014), 

Atmaca (2016) ve Keskin ve Gökalp (2016)’in çalışmalarında elde edilen sonuçlarla birbirini doğruladıkları 
söylenebilir. Çalışma sonuçlarının, pay yatırımcılarına, firma yönetimlerine, araştırmacı ve analistler gibi farklı 

çevrelerden ilgililere yatırım veya analiz yaparken daha etkili kararlar verme noktasında yardımcı olacağı 

düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçları değerlendirilirken, çalışmanın ele alınan örneklem ve dönem bağlamında 
kısıtlara tabi olduğu ve çalışmanın dönem itibarıyla bir kriz sonrası dönemi kapsadığı unutulmamalıdır. 
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Özet 
Çekici faktörler ürün seçeneklerinin özellikleri ile ilgili olup daha çok durumsal veya idrak etmeyle ilgilidir. Çekici 

faktörler ürün gereksinimi belirlendikten sonra kişileri belirli bir markaya çeken faktörlerdir. Diğer bir deyişle, arz 
yönlü faktörler olarak ürünün veya markanın çekici güçlerini ifade eden somut özelliklerdir. Çekici faktörler, 

tüketicilerin tatil yeri seçiminde ve buna bağlı olarak satınalma kararlarında önemli etkiye sahiptir. Tatil gereksinimi 
duyan tüketici için en önemli kararlardan biride gidilecek destinasyondaki konaklama işletmesinin seçimidir. İnternet 

teknolojisindeki gelişmelerle birlikte tüketiciler konaklama işletmelerini kendileri web sayfasından inceleyerek de 

seçebilmektedir. Bu nedenle konaklama işletmelerinin web sayfalarında tüketiciyi işletmelerine çekecek faktörleri ön 
plana çıkararak, onların tercihlerini de etkileyebilmektedir. Bu çalışmada konaklama işletmelerinin kendi web sayfaları 

üzerinden tüketiciye sundukları çekici faktörleri belirlenmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle literatür taraması 

yapılarak hangi çekici faktörlerin konaklama işletmelerinin web sayfasında olması gerektiği belirlenmiştir. Daha sonra 
Muğla ve Antalya bölgesinde 60 adet beş yıldızlı otel ve tatil köyü belirlenerek web sayfaları içerik analiz yöntemi ile 

incelenmiştir. Belirlenen çekici faktörlerden ne kadarının işletmelerin web sayfalarında tüketiciye sunulduğu tablolar 

yardımıyla ortaya konulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Çekici Faktörler, Web Sayfası, Tüketici, Konaklama İşletmesi 

 

Evaluation Of Hotel Websites In Terms Of Attractive Factors 
 

Abstract 
Pull factors are related to product option features and are more relevant to situational and cognitive. Pull factors are the 

ones that attract people to a specific brand after product requirement are determined. In other words, these are concrete 
features that state pull powers of the brand or the product as supply side factors. Pull factors, have an important effect 

on holiday resort choice of the consumer and purchasing decisions accordingly. One of the most important decisions 

for the comsumer who need to go on holiday is the choice of hospitality management. Consumers also can choose 
accommodations by searching on the web themselves through internet technology developments. Therefore hospitality 

managements in their websites by featuring the factors that pull the consumers can affect their choices. In this study, to 

determine pull factors that hospitality managements themselves represent to consumers on their own websites are 
aimed. In this respect, firstly literature search was made and which pull factors should be in the website of hospitality 

managements are designated. 60 five star hotels are determined in Antalya, Muğla region and holiday village; and their 

websites are surveyed in content analysis.  In what extend these determined pull factors are represented to the 
consumers in websites of managements  are showed via charts. 

 

Keywords: Pull Factors, Website, Consumer, Hospitality Management  

 

Giriş 
Turizmde tüketicilerin konaklama tesisi seçiminde ve tatil satın alma kararı üzerinde pek çok etken rol 

oynamaktadır. Bu tür etkenler tüketicilerin tatil yapacağı konaklama tesisini belirlemesini etkileyebilmektedir. 

Günümüzde teknolojinin evlere kadar girmesiyle birlikte internet büyük önem kazanmıştır. Turizm sektörü de insan 
odaklı yapısı gereği internet ile sürekli olarak etkileşim halindedir. Bu nedenle konaklama tesisleri müşterilerine web 

sayfaları aracılığıyla ulaşarak tüketici tercihlerinde rol almak istemektedir. Oteller web sayfalarında tüketici 

tercihlerinde etkili olabilecek çekici faktörlere yer vererek müşterilerine bizi tercih edin mesajı vermektedir. 
Çekici faktörlerle ilgili yapılan literatürdeki çalışmalar incelendiğinde çekici faktörlerin genellikle 

destinasyon odaklı şekilde ele alındığı görülmüştür. Turistik destinasyona giden kişileri o bölgeye çeken nedir? 

sorusuna yanıt arayacak bir takım faktörler göze çarpmaktadır. Destinasyondaki tarihi ve doğal güzellikler, kentin 
sosyo-kültürel yapısı veya mimari dokusu, yerel halkın yaşam tarzı vb. gibi faktörler tüketicilerin destinasyon 

seçiminde ön plana çıkabilmektedir. Aynı şekilde çekici faktörler bir ürün çekiciliği anlamında da önem 

kazanmaktadır. Konaklama tesisleri turistik ürün olarak düşünüldüğünde, bu ürünü çekici kılan faktörlerin neler 

olduğu? sorusu dikkate değer bir nitelik taşımaktadır. Konaklama tesislerinde iletişim bilgileri, oda türleri, bar türleri, 

restoran türleri, spa, plaj, fiyat hesaplama gibi ön plana çıkan çekici faktörler mevcuttur. Çalışmada otellerin kendi web 

sayfalarında bu çekici faktörlerin hangilerine yer verdiği incelenmektedir. 
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Günümüzde internetin çok fazla kullanıcıya hitap etmesi, çeşitli endüstrilerdeki şirketlerin de tüketicilere 

ulaşması için internete başvurmasına neden olmaktadır. Tüketici odaklı faaliyet gösteren birçok işletme web sayfalarını 

oluşturarak müşterilerine ulaşmaktadır. Konaklama tesisleri de turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler olduğu 

için tüketicilerle en kolay ve hızlı iletişim şekli olan internete başvurarak web sayfaları dizaynına önem vermişlerdir. 

Oteller internetin hızlı bir iletişim şekli olması sebebiyle rezervasyon sistemini de bu alt yapıyla birlikte koordine 

etmektedir. Konaklama işletmelerinin web sayfalarında incelenen ve fiyat hesaplama olarak adlandırılan çekici 
faktörlerle birlikte otellerin rezervasyon ağını ne kadar önemsediği görülmektedir. 

Bu çalışmada,  Muğla ve Antalya bölgesinde faaliyet gösteren 60 adet beş yıldızlı otel ve tatil köyünün web 

sayfası, tüketicilerin otel seçiminde etkili olan çekici faktörler bakımından içerik analizi yöntemiyle incelenerek, 
otellerin hangi çekici faktörlere web sayfalarında yer verdiği tablolar yardımıyla ortaya konulmuştur. 

 

1. Literatür Taraması 

1.1. Çekici Faktör Kavramı 
Literatürde çekici faktör kavramı destinasyon odaklı şekilde ele alınmıştır. Çekici faktörlerle ilgili yapılan 

çalışmalarda turistleri herhangi bir destinasyona çeken, o destinasyonu cazip kılan faktörlerin ön plana çıktığı 
görülmüştür. Çekici faktör kavramı daha önce yapılan çalışmalarda destinasyona has faktörler olarak ifade 

edildiğinden ilgili çalışmanın bu bölümünde destinasyona özgü çekici faktörlere değinilmiştir. 

İnsanların tatil planı yaparken destinasyon seçiminden önce tatile gidip gitmeme ile ilgili karar vermesi 
gerekmektedir (Klenosky, 2002:385).Çekici faktörler daha çok destinasyona ilişkin özellikleri ifade etmektedir. Tarihi 

ve doğal güzellikler, flora ve fauna yapısı, sosyo-kültürel yapı, kentsel mimari doku, konaklama ve ulaştırma 

olanakları, dini ya da etnik yapı, yerel halkın yaşam tarzı ve folklorik değerler vb. unsurlar turistlerin tatil satınalma 
karar sürecinde ve yer seçiminde etkili olabilmektedir (Demir, 2010: 1042). 

Seyahat motivasyonları ile ilgili birkaç teori ve model olmasına karşın, en çok kabul edileni “itici” ve 

“çekici” motivasyon teorisidir. Bu teorinin altında yatan görüş; insanları seyahate yönlendiren belirli itici ve çekici 
faktörlerin olmasıdır (Yousefi ve Marzuki, 2012:169). Bir destinasyondaki çekiciliklerle diğer destinasyondakiler 

birbirinden farklı olabildiği gibi o yere seyahat etmek isteyen insanlar için var olan çekici faktörlerin önem dereceleri 

de birbirinden farklı olabilmektedir (Cha, McCleary ve Uysal, 1995: 35). Correia, Valle ve Moço (2007: 77) tatile 
çıkma kararı vermiş olan kişilerin destinasyon seçimine etki eden çekici faktörleri; olanaklar, esas çekicilikler, peyzaj 

özellikleri şeklinde sınıflandırmıştır. Olanaklar, bir destinasyondaki turizm faaliyetleri ve bölgenin kapsadığı diğer 

faktörlerdir. Bunlar; konaklama olanakları, hava durumu, yiyecekler, güvenlik, yollar ve misafirperverlik gibi 
faktörlerdir. Esas çekicilikler ise, sosyal çevre, gece hayatı, sportif faaliyetler ve alışveriş olanakları gibi faktörlerdir. 

Peyzaj özellikleri de destinasyondaki kültürel ve doğal çevreyle ilgilidir. 

Yoon ve Uysal (2005: 51) Kuzey Kıbrıs’ta 148 turist üzerinde yaptıkları bir araştırmada, çekici faktörleri on 
faktör olarak belirlemişlerdir. Bu faktörler; “modern atmosfer”, “aktiviteler”, “uygun hava koşulları”, “doğal manzara”, 

“farklı kültürler”, “hijyen koşulları”, “gece hayatı”, “ilginç şehirler”, ve “su aktiviteleri” olarak belirlenmiştir. Sirakaya 

ve McLelland (1997: 37-38) yaptıkları çalışmada, yüksekokul öğrencilerinin tatil yeri seçimini etkileyen faktörleri 
araştırmışlardır. Yazarlar, Amerika’da 181 yüksekokul öğrencisi üzerine yaptıkları araştırmada, çekici faktörleri dokuz 

faktör altında toplamışlardır. Araştırmada öğrencilerin destinasyon seçimini etkileyen en önemli faktörler; 

“misafirperverlik”, “seyahat maliyetleri ve kolaylığı” ve “güvenlik” olarak ortaya çıkmıştır. 
Kim, Lee ve Klenosky’nin (2003: 174), Güney Kore’deki altı Ulusal Park’ın ziyaretçileri üzerinde 

yürüttükleri araştırmalarında itici ve çekici faktörler bir arada değerlendirilmiş ve çekici faktörler, “erişilebilirlik ve 

ulaşım olanakları”, “bilgi ve aktivitelerin uygunluğu” ve “önemli turizm kaynakları” şeklinde gruplandırılmıştır. Evren 
ve Kozak (2012: 220) yaptıkları araştırmada, Eskişehir’in çekici faktörlerinin, turistik bir destinasyon olarak tercih 

edilmesindeki etkilerini araştırmışlardır. Eskişehir’e gelen 235 günübirlik ziyaretçi üzerinde yürütülen bu çalışmada 

çekici faktörler altı faktör grubu altında toplanmıştır. Bu faktörler; “doğal, tarihi ve kültürel değerler”, eğlence, eğitim 
ve alışveriş”, “parklar ve gezi alanları”, “konaklama, ulaşım ve diğerleri”, “yerel yönetim ve Büyükerşen”, “spor, dizi 

ve filmler” olarak belirlenmiştir.  

 

1.2. Web’in Tarihi ve Gelişimi 
İnternet’in ortaya çıkışı Amerikan Federal Hükümeti Savunma Bakanlığı’nın araştırma ve geliştirme kolu 

olan ‘Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu’na (DARPA-Defense Advanced Research Project Agency) 

dayanmaktadır. 1969 yılında birtakım bilgisayar ve askeri araştırma çalışmalarına destek vermek için Savunma 

Bakanlığı ARPANET adında paket anahtarlamalı bir ağ geliştirmeye başlamıştır. Bu ağ, ABD’deki üniversite ve 

araştırma kuruluşlarının değişik tipteki bilgisayarlarını da içererek büyümeye devam etmiştir. 1990 yılına gelindiğinde 
ise ARPANET kaldırılarak, yerini ABD, Avrupa, Japonya ve Pasifik ülkelerinde ticari ve hükümet işlemindeki 

omurgalar almaya başlamıştır. ARPANET’in kaldırılmasına rağmen, TCP/IP protokolü kullanılmaya devam etti ve bu 

protokolün uzun vadede gelişmesi sağlandı (https://bidb.itu.edu.tr/). 
Müşteri memnuniyetine paralel olarak, teknolojik olanakların katkısıyla gelişen müşteri ilişkilerinin, işletme 

başarısına katkısı son derece olumlu olacağı için işletmelerin, etkili web sayfaları oluşturmaları, web sayfasındaki 

tüketici deneyimlerini sürekli izlemeleri ve uygun düzeyde web sayfası hizmet kalitesi boyutlarını belirlemeleri 
kaçınılmaz bir durumdur(O’Cass ve Carlson, 2012: 419). Çünkü Internet, nihai tüketicilere istedikleri bilgiye 

istedikleri anda ulaşabilme, karşılaştırma yapabilme ve istedikleri ürünlere anında sipariş verebilme veya rezervasyon 

yaptırabilme gibi birçok imkân sağlamaktadır (Sarı ve Kozak, 2005: 253).  
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 1.3. Web Sayfaları ile ilgili Yapılan Çalışmalar 
Web sayfalarıyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde halkla ilişkiler kavramı ön plana çıkmaktadır. Öyle 

ki, Porter ve Sallot (2003: 608-609) halkla ilişkiler uygulamacılarının rolleri ve web sayfalarına ilişkin 4000 uygulayıcı 

üzerinde 2002 yılında yapmış oldukları araştırma sonucunda üç temel faktöre ulaşmışlardır. Bunlar: Web sayfalarının 

verimliliği ile etkililiği, araştırma ile değerlendirme ve sorun yönetimi olarak dikkat çekmektedir. Bununla birlikte 

Gower ve Cho (2001: 87) yaptıkları çalışmada internetin halkla ilişkiler uygulamacılarınca öncelikli olarak çalışmaya 
katılanların %92.6’sı medya ilişkilerinde kolaylıklar sağladığını, % 84’ü halkla doğrudan iletişim kurma olanağı 

sağladığına değinmişlerdir. 

Dalgın ve Karadağ (2013: 133) Restoran işletmelerinin web sitelerinin içerik analizini yapmış ve Dünyanın 
en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, pazarlama aktivitelerinde 

başarılı olabilmek için internet teknolojilerini etkin kullanmalarının zorunluluk arz ettiğini ifade ederek,  restoran 

işletmelerinin interneti bir pazarlama aracı olarak kullanma çabasında olduklarını gözlemlemişlerdir. Bununla birlikte 
işletmelerin, web sayfalarının etkinliğini arttırmada, yeterli çabayı göstermedikleri, sayfa tasarımına ve bakımına önem 

göstermedikleri ifade edilmiştir. 

Alır, Soydal ve Öztürk (2003) Türkiye’de E-devlet uygulamaları kapsamında kamu kurumlarına ait web 
sayfalarının değerlendirilmesine yönelik yaptıkları çalışmada 24 kamu kurumunun web sayfaları incelenmiş ve 

araştırma bulgularına göre kamu web sayfaları genel özellikler açısından çoğunlukla belirlenen kriterleri karşılarken, 

hizmet sunumu, teknik özellikler ve etkileşimli hizmetler konusunda eksiklikler olduğu saptanmıştır. Kamu 
kurumlarının web sayfaları üzerindeki sunum biçiminin uluslar arası standartlara uygun hale getirilmesi, denetim veya 

değerlendirme çalışmalarının daha geniş kriterlerle düzenli olarak gerçekleştirilmesi, ülkeye has hizmetler sebebiyle 

yeni değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi şeklinde öneriler de sunulmaktadır. 
Çoban ve Tüfekçi (2015) kurumsal iletişim bağlamında Türkiye’deki devlet üniversitelerinin web sayfaları 

üzerine bir incelemede bulunmuşlar ve Türkiye’de faaliyet gösteren 104 devlet üniversitesini genel bilgiler, kurumsal 

kimlik öğeleri, sosyal medya, kurum yayınları, medya ile ilişkiler ve iletişim araçları olmak üzere 6 farklı kategoride 
değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda Türkiye’deki devlet üniversitelerinin kurumsal iletişim öğelerini web 

sayfalarında büyük ölçüde barındırdığı tespit edilmiş olup, üniversitelerin web sayfalarını ziyaret eden kişilere 

kurumsal iletişim bağlamında yeterli ölçüde araç sunduğu ifade edilmiştir. 
White ve Raman (1999: 406). Halkla ilişkiler açısından internetin sağladığı en önemli özelliklerden birinin 

çok sayıda kişiye ulaşma imkanı sunması nedeniyle bir kitle iletişim aracı niteliği taşımasına karşın televizyon, radyo 

ve gazete gibi sunulan haberlerin ve duyuruların editörlerin süzgecinden geçme gibi bir kısıtlamayı içermediğinin altını 
çizmektedir. İnternetin bu şekilde yalınlık arz etmesi, haber ve duyurulara doğrudan ulaşabilme çabası içerisinde 

olunması tüketicilerin internet tercihinde etkili olmaktadır. Bununla birlikte estetik olgusu da doğrudan habere 

ulaşabilme isteği ile birlikte ön plana çıkmaktadır. Öyle ki, kullanıcıların web sayfalarını ziyaret ettikleri ilk birkaç 
saniyede ilgili web sayfasında kalmaya veya gitmeye karar verdikleri ifade edilmektedir. Kullanıcıların bu kararı 

vermelerinde en önemli faktörlerden birisi sayfanın estetiği olarak göze çarpmaktadır (Robins ve Holmes, 2008: 386).  

 

2. Yöntem 

2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini Muğla ve Antalya İl Kültür Turizm Müdürlükleri verilerine göre bu bölgelerde 

faaliyet gösteren 396 adet beş yıldızlı konaklama tesis ile tatil köyleri oluşturmaktadır. Çalışmada evreni oluşturan tüm 
otellerin incelenmesi uzun zaman alacağından örneklem olarak Muğla ve Antalya bölgesinde web sayfalarını 

incelemek amacıyla 60 adet otel belirlenmiştir.  

 

2.2. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplama aracı olarak içerik analizi yöntemi belirlenmiştir. Muğla ve Antalya bölgesinde 

faaliyet gösteren 60 adet beş yıldızlı konaklama tesisinin web sayfaları çekici faktörler doğrultusunda 
değerlendirilmiştir. 

 

2.3. Veri Analizi 
Verilerin analizinde bilgisayar ofis programlarından yararlanılmış olup, ulaşılan bulgular tablo yardımıyla 

ortaya konulmuştur. Oluşturulan tablolar istatistiki biçimde yorumlanmış olup, elde edilen veriler ışığında çeşitli 

önerilerde bulunulmuştur. 

 

3. Bulgular 
Araştırma kapsamında Muğla ve Antalya bölgesindeki 60 adet beş yıldızlı otel ve tatil köyü belirlenerek 

web sayfaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve elde edilen bulgular tablo yardımıyla ortaya konulup, 

açıklanmıştır.  
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Tablo 1. Web Sayfaları Çekici Faktörler Açısından İncelenen Oteller 

OTEL ADI 
BULUNDUĞU 

KONUM 
OTEL ADI 

BULUNDUĞU 

KONUM 

AMARA PRESTIGE ELITE ANTALYA LIBERTY HOTELS LARA ANTALYA 

ANGELS MARMARİS MUĞLA LIBERTY HOTELS LYKIA MUĞLA 

ASKA LARA RESORT & SPA ANTALYA 
LİMAK ATLANTİS DELUXE 

HOTEL & RESORT 
ANTALYA 

AZURA DELUXE RESORT & 

SPA 
ANTALYA LUJO HOTEL MUĞLA 

BAIA HOTEL LARA ANTALYA LYKA DALAMAN RESORT MUĞLA 

BARUT ACANTHUS & CENNET ANTALYA MARTI RESORT MUĞLA 

CLUB ASTERİA BELEK ANTALYA MİRAGE PARK RESORT ANTALYA 

CLUB BORAN MARE BEACH ANTALYA NİKKİ BEACH RESORT MUĞLA 

CLUB HOTEL SERA ANTALYA ODYSSEY RESİDENCE MUĞLA 

CLUB TUANA FETHİYE MUĞLA 
ORANGE COUNTY RESORT 

HOTEL KEMER 
ANTALYA 

CRYSTAL DE LUXE RESORT & 

SPA 
ANTALYA 

ORKA SUNLIFE RESORT & 

SPA 
MUĞLA 

CRYSTAL SUNSET LUXURY 

RESORT & SPA 
ANTALYA 

OTİUM HOTEL SEVEN 

SEAS 
ANTALYA 

D HOTEL MARİS MUĞLA 
PALOMA OCEANA RESORT 

 
ANTALYA 

DELPHIN BE GRAND RESORT ANTALYA PARAMOUNT HOTEL MUĞLA 

DELPHIN IMPERIAL LARA ANTALYA ROYAL HOLIDAY PALACE ANTALYA 

ELA QUALİTY RESORT BELEK ANTALYA ROYAL WİNGS HOTEL ANTALYA 

FAMILY LIFE TROPICAL MUĞLA 
RUBI PLATINUM SPA 

RESORT & SUITES 
ANTALYA 

GRANADA LUXURY ANTALYA SELECTUM LUXURY ANTALYA 

GRAND AZUR MUĞLA 
SENSİMAR SİDE RESORT & 

SPA 
ANTALYA 

GRAND YAZICI TURBAN MUĞLA 
SENTIDO LYKIA RESORT & 
SPA 

MUĞLA 

GREEN FOREST HOLİDAY 

VİLLAGE 
MUĞLA SİRENE LUXURY HOTEL MUĞLA 

HILLSIDE BEACH CLUB MUĞLA SIRIUS DELUXE HOTEL ANTALYA 

HILTON DALAMAN 

SARIGERME RESORT&SPA 
MUĞLA 

SWANDOR HOTELS & 
RESORTS – TOPKAPI 

PALACE 

ANTALYA 

HOLIDAY VILLAGE MUĞLA SWISS HOTEL BODRUM MUĞLA 

INNVİSTA HOTELS BELEK ANTALYA 
TITANIC DELUXE 

BODRUM 
MUĞLA 

JIVA BEACH RESORT MUĞLA 
TUI BLUE SARIGERME 

PARK 
MUĞLA 

KEFALUKA HOTEL MUĞLA 

TUI SENSATORI RESORT 

FETHİYE BY BARUT 

HOTELS 

MUĞLA 

KERVANSARAY BODRUM MUĞLA 
VENEZIA PALACE DELUXE 
RESORT HOTEL 

ANTALYA 

LA BLANCHE ISLAND MUĞLA VOYAGE BODRUM MUĞLA 

LETOONIA CLUB HOTEL MUĞLA 
WATER PLANET DELUX & 

AQUAPARK 
ANTALYA 

 

Tablo 1 de araştırmanın içeriğini oluşturan 60 adet beş yıldızlı otel ve tatil köyü bulundukları konum ile 

birlikte ifade edilmiştir. Araştırma için 30 adet beş yıldızlı otel Muğla bölgesinden seçilirken, diğer 30 tane beş yıldızlı 
otel de Antalya bölgesinden seçilmiştir. İlgili oteller, web sayfalarında 30 adet çekici faktör dikkate alınarak 

incelenmiştir. Bu faktörler Tablo 2 de ortaya konulmuştur. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



158 

Tablo 2.  Araştırma Kapsamındaki Çekici Faktörler 
ÇEKİCİ FAKTÖRLER 

Oda Türleri Çocuklara Yönelik Aktiviteler 

Bar Türleri Etkinlikler 

Restoran Türleri Havaalanına Uzaklık 

Hava Durumu Şehir Merkezine Ulaşım Olanakları 

Plaj Uçuş Seçenekleri 

Bahçe Peyzajı Promosyon 

Pansiyon Türleri Üye Kartı Uygulaması 

Animasyon Çeşitliliği Erken Rezervasyon 

Spor Aktiviteleri Ödeme Kolaylığı 

İletişim Bilgileri Ödeme Şekli 

Şehir Merkezine Uzaklık Grup İndirimi 

Otel İçi Satış Mağazaları Çocuk İndirimi 

Spa Dönemsel Fiyat Bilgileri 

Gece Hayatı Fiyat Hesaplama 

Mimari Çekicilikler Dil Seçenekleri 

 

Araştırma kapsamında Muğla ve Antalya bölgesindeki otellerin web sayfaları Tablo 2 deki çekici faktörler 

dikkate alınarak incelenmiştir. Bu faktörler sırasıyla oda türleri, bar türleri, restoran türleri, hava durumu, plaj, bahçe 

peyzaşı, pansiyon türleri, animasyon çeşitliliği, spor aktiviteleri, iletişim bilgileri, şehir merkezine uzaklık, otel içi satış 

mağazaları, spa, gece hayatı, mimari çekicilikler, çocuklara yönelik aktiviteler, etkinlikler, havaalanına uzaklık, şehir 

merkezine ulaşım olanakları, uçuş seçenekleri, promosyon, üye kartı uygulaması, erken rezervasyon, ödeme kolaylığı, 

ödeme şekli, grup indirimi, çocuk indirimi, dönemsel fiyat bilgileri ve fiyat hesaplama ve dil seçenekleri şeklindedir. 

Tablo 3.  Otel Web Sayfalarındaki Çekici Faktör Sayıları ve Oranları 
ÇEKİCİ FAKTÖRLER ADET YÜZDE (%) 

ODA TÜRLERİ 60 100 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 60 100 

RESTORAN TÜRLERİ 58 96,6 

DİL SEÇENEKLERİ 57 95 

BAR TÜRLERİ 56 93,3 

FİYAT HESAPLAMA 56 93,3 

SPA 55 91,6 

ÇOCUKLARA YÖNELİK 
AKTİVİTELER 

47 78,3 

ANİMASYON ÇEŞİTLİLİĞİ 45 75 

SPOR AKTİVİTELERİ 44 73,3 

PLAJ 42 70 

ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK 40 66,6 

HAVA ALANINA UZAKLIK 38 63,3 

ÖDEME ŞEKLİ 28 46,6 

BAHÇE PEYZAŞI 26 43,3 

MİMARİ ÇEKİCİLİKLER 23 38,3 

GECE HAYATI 20 33,3 

ETKİNLİKLER 16 26,6 

OTEL İÇİ SATIŞ MAĞAZALARI 14 23,3 

ÜYE KARTI UYGULAMASI 14 23,3 

HAVA DURUMU 13 21,6 

UÇUŞ ŞEÇENEKLERİ 13 21,6 

PROMOSYON 10 16,6 

PANSİYON TÜRLERİ 7 11,6 

ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞIM 

OLANAKLARI 
6 10 

ERKEN REZERVASYON 4 6,6 

ÖDEME KOLAYLIĞI 3 5 

DÖNEMSEL FİYAT BİLGİLERİ 2 3,3 

ÇOCUK İNDİRİMİ 1 1,6 

GRUP İNDİRİMİ 0 0 

 

Otel web sayfaları 30 adet çekici faktör dikkate alınarak incelenmiştir. Muğla ve Antalya bölgesinde 
faaliyet gösteren konaklama işletmeleri web sayfalarında tüketici tercihlerinde ön plana çıkabilmek için çekici 

faktörleri kullanmaktadır. Yapılan incelemede 60 otelin tamamının da oda türleri ve iletişim bilgilerini web 

sayfalarında kullandığı görülmüştür. Sırasıyla restoran türleri, dil seçenekleri, bar türleri, fiyat hesaplama ve spa gibi 
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faktörlerin web sayfalarında ön plana çıktığı da görülmektedir. Otellerin  %96,6 sı web sayfalarında restoran türlerine 

yer verirken, %95’i dil seçeneklerine, %93,3 ü bar türleri ve fiyat hesaplamalarına, % 91,6 sı da spa faktörüne yer 

vermiştir. Yapılan incelemede otellerin erken rezervasyon (%6,6), ödeme kolaylığı (%5), dönemsel fiyat bilgileri 

(%3,3), çocuk indirimi (%1,6) gibi çekici faktörlere web sayfalarında nadir olarak yer verdiği görülmüştür. Ayrıca, 

grup indirimi faktörü ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır. 

Araştırma kapsamında değerlendirilen otellerin tamamında oda türleri ve iletişim bilgilerine yer verilmesi 
kaçınılmaz bir durumdur. Kişiler herhangi bir otelin web sayfasını ziyaret ettiğinde ilk olarak tatilleri boyunda 

geceleme yapmak isteyecekleri oda türlerini inceleme konusunda hassas davranabilirler. Oteller bu tutum karşısında 

web sayfası içerisinde dikkat çekici bir yazı tipi ya da görsel ile oda türlerini ön plana çıkarabilmektedir. Ayrıca otelin 
iletişim bilgileri de bu doğrultuda oldukça önemlidir. Müşteriler otel web sayfalarını incelerken aklına takılan bir soru 

için, ya da otelin konseptiyle ilgili daha detaylı bilgi alabilmek amacıyla oteli aramak isteyebilir.  Bu noktada otelin 

tüm iletişim bilgilerinin web sayfalarında aktif bir şekilde yer alması son derece önemlidir. 
 

Tablo 4. Muğla Otellerinin Web Sayfalarındaki Çekici Faktör Sayıları ve Oranları 
OTEL ADI BULUNDUĞU KONUM FAKTÖR ADEDİ YÜZDE (%) 

KEFALUKA HOTEL BODRUM 18 60 

KERVANSARAY HOTEL BODRUM 17 56,6 

LETOONIA CLUB HOTEL FETHİYE 17 56,6 

TITANIC DELUXE HOTEL BODRUM 17 56,6 

TUI BLUE SARIGERME 

PARK 
ORTACA 17 56,6 

VOYAGE HOTEL BODRUM 17 56,6 

GRAND AZUR HOTEL MARMARİS 16 53,3 

LIBERTY HOTELS LYKIA FETHİYE 16 53,3 

LUJO HOTEL BODRUM 16 53,3 

MARTI HOTEL MARMARİS 16 53,3 

ORKA SUNLIFE RESORT & 
SPA 

FETHİYE 16 53,3 

D HOTEL MARİS MARMARİS 15 50 

GREEN FOREST HOLIDAY 

VILLAGE 
FETHİYE 15 50 

HILTON DALAMAN  

SARIGERME RESORT 
ORTACA 14 46,6 

ANGELS MARMARİS MARMARİS 14 46,6 

FAMILY LIFE TROPICAL ORTACA 14 46,6 

SWISS HOTEL BODRUM 14 46,6 

GRAND YAZICI TURBAN MARMARİS 13 43,3 

HOLIDAY VILLAGE ORTACA 13 43,3 

JIVA BEACH RESORT FETHİYE 13 43,3 

TUI SENSATORI RESORT 
FETHIYE BY BARUT 

HOTELS 

FETHİYE 13 43,3 

CLUB TUANA HOTEL FETHİYE 12 40 

SENTIDO LYKIA RESORT 
& SPA 

FETHİYE 12 40 

HILLSIDE BEACH CLUB FETHİYE 11 36,6 

LYKA DALAMAN RESORT DALAMAN 11 36,6 

SIRENE LUXURY HOTEL BODRUM 11 36,6 

NIKKI BEACH RESORT BODRUM 10 33,3 

PARAMOUNT HOTEL BODRUM 10 33,3 

LA BLANCHE ISLAND BODRUM 10 33,3 

ODYSSEY RESIDENCE FETHİYE 8 26,6 

 

Yapılan araştırmada, Muğla bölgesi otellerini Bodrum, Fethiye, Marmaris, Dalaman ve Ortaca ilçe ve 
beldeleri temsil etmektedir. Muğla bölgesi otellerinin web sayfalarında yer verdiği çekici faktör sayıları ve oranları 

Tablo 4 de ortaya konulmuştur. Tablo 4 incelendiğinde 30 adet çekici faktörün 18 tanesine web sayfasında yer veren 

Bodrum destinasyonundaki Kefaluka Hotel ön plana çıkmaktadır. Çekici faktörlerin % 60’ ını web sayfasında 
barındıran Kefaluka Hoteli, sırasıyla Kervansaray Hotel, Letoonia Club Hotel, Titanic Deluxe Hotel, Tui Blue 

Sarıgerme Park Hotel ve Voyage Hotel 17 adet çekici faktör ile izlemektedir. Bu otellerin sahip olduğu çekici faktör 

oranı ise %56,6 olarak göze çarpmaktadır. Ayrıca yapılan araştırmada Nikki Beach Resort, Paramount Hotel ve La 
Blanche Island’ın sahip olduğu çekici faktör sayıları 10 olarak dikkat çekerken, bu otellerin çekici faktör oranı da 

%33,3 olarak ifade edilmektedir. Odyyses Residence, toplam çekici faktörlerin %26,1 ‘ine sahiptir. 

Muğla bölgesi dikkate alınarak web sayfasında en fazla çekici faktörü barındıran Kefaluka Hotel 
incelendiğinde bu otelin web sayfasında yer verdiği çekici faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Oda Türleri 



160 

 Bar Türleri 

 Restoran Türleri 

 Dil Seçenekleri 

 Hava Durumu 

 Plaj 

 Bahçe Peyzaşı 

 Animasyon Çeşitliliği 

 Spor Aktiviteleri 

 İletişim Bilgileri 

 Şehir Merkezine Uzaklık 

 Spa 

 Mimari Çekicilikler 

 Çocuklara Yönelik Aktiviteler 

 Havaalanına Uzaklık 

 Üye Kartı Uygulaması 

 Ödeme Şekli 

 Fiyat Hesaplama 

Tablo 5. Antalya Otellerinin Web Sayfalarındaki Çekici Faktör Sayıları ve Oranları 
OTEL ADI BULUNDUĞU KONUM FAKTÖR ADEDİ YÜZDE (%) 

CLUB HOTEL SERA LARA 21 70 

MIRAGE PARK RESORT KEMER 19 63,3 

PALOMA OCEANA RESORT SİDE 19 63,3 

SELECTUM LUXURY BELEK 17 56,6 

ASKA RESORT & SPA LARA 16 53,3 

OTIUM SEVEN SEAS SİDE 16 53,3 

VENEZIA PALACE DELUXE 
RESORT HOTEL 

LARA 16 53,3 

BAIA HOTEL LARA 15 50 

BARUT ACANTHUS & 

CENNET 
SİDE 15 50 

CLUB BORAN MARE 
BEACH HOTEL 

KEMER 15 50 

ELA QUALITY RESORT BELEK 15 50 

ORANGE COUNTY RESORT 

HOTEL 
KEMER 15 50 

ROYAL HOLIDAY HOTEL LARA 15 50 

ROYAL WINGS HOTEL LARA 15 50 

RUBI PLATINUM SPA & 

RESORT SUITES 
ALANYA 15 50 

SIRIUS DELUXE HOTEL ALANYA 15 50 

SWANDOR HOTELS & 

RESORTS – TOPKAPI 

PALACE 

LARA 15 50 

AMARA PRESTIGE ELITE KEMER 14 46,6 

CRYSTAL DE LUXE 

RESORT & SPA 
KEMER 14 46,6 

CRYSTAL SUNSET 
LUXURY RESORT & SPA 

SIDE 14 46,6 

INNVISTA HOTEL  BELEK 14 46,6 

SENSIMAR RESORT & SPA SIDE 14 46,6 

CLUB ASTERIA HOTEL BELEK 13 43,3 

GRANADA LUXURY 
HOTEL 

ALANYA 13 43,3 

LIBERTY HOTEL LARA 13 43,3 

WATER PLANET DELUXE 

& AQUAPARK 
ALANYA 13 43,3 

AZURA DELUXE RESORT 
& SPA 

ALANYA 12 40 

DELPHIN BE GRAND 

RESORT 
LARA 12 40 

DELPHIN IMPERIAL 
HOTEL 

LARA 12 40 

LIMAK ATLANTIS DELUXE 

HOTEL & RESORT 
BELEK 12 40 
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Yapılan araştırmada Antalya bölgesi otellerini Lara, Kemer, Side, Belek ve Alanya ilçelerindeki beş yıldızlı 

konaklama tesisleri oluşturmaktadır. Antalya bölgesi otellerinin web sayfalarında yer verdiği çekici faktör sayıları ve 

oranları Tablo 5 de ortaya konulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde 30 adet çekici faktörün 21 tanesine web sayfasında yer 

veren Lara destinasyonundaki Club Hotel Sera ön plana çıkmaktadır. Çekici faktörlerin %70’ini web sayfasında 

barındıran Club Hotel Sera’yı, sırasıyla 19 faktör ile Mirage Park Resort (%63,3) ve Paloma Oceana Resort (%63,3), 

17 faktör ile Selectum Luxury (%56,6), 16 faktör ile Aska Resort & Spa (%53,3), Otium Seven Seas (%53,3) ve 
Venezia Palace Deluxe Resort Hotel (%53,3) takip etmektedir. Ayrıca yapılan araştırmada Azura Deluxe Resort & 

Spa, Delphin Be Grand Resort, Delphin Imperial Hotel ve Limak Atlantis Deluxe Hotel & Resort web sayfalarında 12 

adet çekici faktöre yer vererek Antalya bölgesi otelleri incelendiğinde web sayfalarında en az çekici faktörü 
barındırdıkları ortaya çıkmıştır. Bu otellerin sahip oldukları çekici faktör oranları ise %40 olarak göze çarpmaktadır. 

Antalya bölgesi dikkate alındığında web sayfasında en fazla çekici faktörü barındıran Club Hotel Sera 

incelendiğinde bu otelin web sayfasında yer verdiği çekici faktörleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 Oda Türleri 

 Bar Türleri 

 Restoran Türleri 

 Dil Seçenekleri 

 Plaj 

 Bahçe Peyzaşı 

 Pansiyon Türleri 

 Animasyon Çeşitliliği 

 Spor Aktiviteleri 

 İletişim Bilgileri 

 Şehir Merkezine Uzaklık 

 Otel İçi Satış Mağazaları 

 Spa 

 Gece Hayatı 

 Mimari Çekicilikler 

 Çocuklara Yönelik Aktiviteler 

 Havaalanına Uzaklık 

 Uçuş Seçenekleri 

 Erken Rezervasyon 

 Ödeme Şekli 

 Fiyat Hesaplama 

 

Tablo 6.  Antalya ve Muğla Bölgesinde Web Sayfalarında En fazla Çekici Faktöre Yer Veren 

Otellerin Karşılaştırılması 

KONUM 

ANTALYA MUĞLA 

ÇEKİCİ FAKTÖRLER CLUB HOTEL SERA KEFALUKA RESORT HOTEL 

ODA TÜRLERİ     

BAR TÜRLERİ     

RESTORAN TÜRLERİ     

DİL SEÇENEKLERİ     

HAVA DURUMU    

PLAJ     

BAHÇE PEYZAŞI     

PANSİYON TÜRLERİ    

ANİMASYON ÇEŞİTLİLİĞİ     

SPOR AKTİVİTELERİ     

İLETİŞİM BİLGİLERİ     

ŞEHİR MERKEZİNE UZAKLIK     

OTEL İÇİ SATIŞ MAĞAZALARI    

SPA     

GECE HAYATI    

MİMARİ ÇEKİCİLİKLER     

ÇOCUKLARA YÖNELİK 
AKTİVİTELER 

    

ETKİNLİKLER   

HAVA ALANINA UZAKLIK     

ŞEHİR MERKEZİNE ULAŞIM 

OLANAKLARI 
  

UÇUŞ SEÇENEKLERİ    
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PROMOSYON   

ÜYE KARTI UYGULAMASI    

ERKEN REZERVASYON    

ÖDEME KOLAYLIĞI   

ÖDEME ŞEKLİ     

GRUP İNDİRİMİ   

ÇOCUK İNDİRİMİ   

DÖNEMSEL FİYAT BİLGİLERİ   

FİYAT HESAPLAMA     

FAKTÖR ADEDİ TOPLAM             21             18 

 
Yapılan araştırmada web sayfasında en fazla çekici faktöre yer veren Antalya bölgesindeki beş yıldızlı 

konaklama tesisinin Club Hotel Sera, Muğla bölgesindeki beş yıldızlı konaklama tesisinin ise Kefaluka Hotel olduğu 

tespit edilmiştir. Tablo 6 da bu iki otel sahip oldukları çekici faktörler açısından karşılaştırılmıştır. Club Hotel Sera ve 
Kefaluka Hotel web sayfalarında oda türleri, bar türleri, restoran türleri, dil seçenekleri, plaj, bahçe peyzaşı, animasyon 

çeşitliliği, spor aktiviteleri, iletişim bilgileri, şehir merkezine uzaklık, spa, mimari çekicilikler, çocuklara yönelik 

aktiviteler, havaalanına uzaklık, ödeme şekli ve fiyat hesaplama gibi 16 adet çekici faktörü ortak olarak kullanmıştır. 
Bunun yanında Club Hotel Sera erken rezervasyon, uçuş seçenekleri, gece hayatı ve pansiyon türleri gibi faktörleri 

web sayfasında vurgularken, Kefaluka Hotel bu faktörlere web sayfasında değinmemiştir. Kefaluka Hotel üye kartı 

uygulaması ve hava durumunu web sayfasında vurgularken, Club Hotel Sera ise bu iki faktöre web sayfasında yer 
vermemiştir. 

Otel web sayfalarında kullanılan çekici faktörlerden fiyat hesaplama faktörü Club Hotel Sera ve Kefaluka 

Hotel tarafından da web sayfalarında vurgulanmıştır. Özellikle online rezervasyon seçeneği altında konaklama 
talebinin olduğu tarih aralığı seçildikten sonra geceleme sayısı ile birlikte farklı oda tiplerinde toplam konaklama 

bedeli ortaya çıkmaktadır. Bu şekilde web sayfalarında fiyat sorgulama alanının olması fiyat hesaplama faktörü olarak 

değerlendirildiği için otel web sayfalarında olması da son derece önemlidir. Bunun yanında otelin bulunduğu bölgenin 
şehir merkezine ve havaalanına uzaklığının web sayfalarında belirtilmiş olması önem arz eden bir başka konudur. 

Müşteriler otelin bulunduğu destinasyona havayolu ile geliyorsa havaalanı-otel arası transfer hizmetinin sağlıklı 

yürütülebilmesi açısından otelin havaalanına olan mesafesini bilmek isteyecektir. Aynı şekilde sürekli olarak tatil 
boyunca otel içerisinde vakit geçirmek sıkıcı olabileceğinden müşteriler otel dışına çıkıp şehir merkezini keşfetmek 

isteyebilir. Dolayısıyla otelin şehir merkezine uzaklığının da web sayfasında yer alması bu açıdan önemlidir. Club 

Hotel Sera ve Kefaluka Hotel hem otelin şehir merkezine olan uzaklığını hem de havaalanına olan uzaklığını web 
sayfalarında belirterek tüketicilerin bilgilenmesini sağlamışlardır. 

 

Tablo 7.  Muğla ve Antalya Bölgesinde Çekici Faktörlerin %50’sinden Fazlasına Web 

Sayfalarında Yer Veren Oteller 
OTEL ADI BULUNDUĞU KONUM FAKTÖR ADEDİ YÜZDE (%) 

CLUB HOTEL SERA ANTALYA 21 70 

MIRAGE PARK RESORT ANTALYA 19 63,3 

PALOMA OCEANA RESORT ANTALYA 19 63,3 

KEFALUKA HOTEL MUĞLA 18 60 

KERVANSARAY HOTEL MUĞLA 17 56,6 

LETOONIA CLUB HOTEL MUĞLA 17 56,6 

SELECTUM LUXURY ANTALYA 17 56,6 

TITANIC DELUXE HOTEL MUĞLA 17 56,6 

TUI BLUE SARIGERME 

PARK 
MUĞLA 17 56,6 

VOYAGE HOTEL MUĞLA 17 56,6 

ASKA RESORT & SPA ANTALYA 16 53,3 

GRAND AZUR HOTEL MUĞLA 16 53,3 

LIBERTY 

 HOTELS LYKIA 
MUĞLA 16 53,3 

LUJO HOTEL MUĞLA 16 53,3 

MARTI HOTEL MUĞLA 16 53,3 

ORKA SUNLIFE RESORT & 

SPA 
MUĞLA 16 53,3 

OTIUM SEVEN SEAS ANTALYA 16 53,3 

VENEZIA PALACE DELUXE 

RESORT HOTEL 
ANTALYA 16 53,3 

 
Araştırma kapsamında Tablo 7 de Muğla ve Antalya bölgesinde çekici faktörlerin %50’sinden fazlasına yer 

veren oteller yer almaktadır. İlgili oteller arasında Antalya bölgesinden üç otel ilk üçte yer almaktadır. Bu oteller 

sırasıyla 21 faktör adedi ile Club Hotel Sera (%70), 19 faktör ile Mirage Park Resort (%63,3) ve Paloma Oceana 
Resort (%63,3) olarak dikkat çekmektedir. Bu otelleri sırasıyla Muğla bölgesinden 18 faktör ile Kefaluka Hotel (%60), 

17 faktör ile Kervansaray Hotel (%56,6) ve Letoonia Club Hotel (%56,6) takip etmektedir. Aynı şekilde Antalya 

bölgesinde faaliyet gösteren Selectum Luxury (%56,6) ile Muğla bölgesinde faaliyet gösteren Titanic Deluxe Hotel 
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(%56,6), Tui Blue Sarıgerme Park (%56,6) ve Voyage Hotel (%56,6) de web sayfalarında 17 adet çekici faktöre yer 

vermiştir. Sonrasında sırasıyla Aska Resort & Spa (%53,3), Grand Azur Hotel (%53,3), Liberty Hotels Lykia (%53,3), 

Lujo Hotel (%53,3), Martı Hotel (%53,3), Orka Sunlife Resort & Spa (%53,3), Otium Seven Seas (%53,3) ve Venezia 

Palace Deluxe Resort Hotel (%53,3) web sayfalarında 16 adet çekici faktöre yer vererek %50’nin üzerindeki 

oranlarıyla tabloda yer almaktadır. 

Tablo incelendiğinde 18 otelin %50’nin üzerinde çekici faktör oranına sahip olduğu görülmektedir. Web 
sayfalarında çekici faktörlerin yarısından fazlasına sahip olan otellerden 7 tanesi Antalya bölgesinde yer alırken, 11 

tanesi de Muğla bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bu oteller arasında %70 oranına sahip 1 otel, %63,3 oranına sahip 

2 otel, %60 oranına sahip 1 otel bulunurken, %56,6 oranına sahip 6 otel ve %53,3 oranına sahip 8 otel bulunmaktadır. 
%53,3 oranına sahip 8 otelin 5 tanesi Muğla bölgesinde yer alırken 3 tanesi de Antalya bölgesinde yer almaktadır. 

Bununla birlikte %56,6 oranına sahip 6 otelden 5 tanesi Muğla bölgesinde, 1 tanesi de Antalya bölgesinde turistik 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Otel web sayfaları çekici faktörler dikkate alınarak incelendiğinde oda türlerinin tüm otel web sayfalarında 

yer aldığı görülmüştür. Burada otellerin temel olarak hedeflediği müşterilerin tatile çıkma isteğine paralel olarak 

tüketicilerin konaklamak istediği oda tiplerini web sayfasında yüksek çözünürlüğe sahip bir şekilde fotoğraflayarak 

oda satışını cazip hale getirebilmektir. Oda tiplerinin resimleriyle birlikte otel web sayfalarında yer alması tüketicinin 
tatil satın alma kararında etkili olabilmektedir. İlgili oda tipleri hem içerden hem de dış cepheden fotoğraflanarak web 

sayfasına yüklendikten sonra odanın pazarlanması süreci başlamaktadır. En ucuzundan en pahalısına kadar tüm oda 

tipleri web sayfasında bulunmaktadır. Buradaki temel amaç her düzeyden gelire sahip tüketicilere cazip gelebilecek bir 
konaklama tesisi imajı verebilmektir. Tüketiciler bu anlamda otel web sayfalarında oda türlerini görmek 

istediklerinden ve bu şekilde tatil satın alma kararı verebilmelerinden sonra konaklama tesisleri sık bir şekilde web 

sayfalarında oda türlerine yer vermektedir.  
Otel web sayfalarının tamamında oda türleri gibi iletişim bilgileri de yer almaktadır. Konaklama tesisinin 

telefon numarası, adres bilgileri, konumu ve e-mail adresi gibi bilgiler web sayfası üzerinde iletişim seçeneği içerisinde 

yer almaktadır. Konaklama tesislerinin iletişim bilgilerine web sayfalarında yer vermesi son derece önemlidir. İnternet 
üzerinden otelin web sayfasını ziyaret eden herhangi bir müşteri otelin konseptiyle ilgili ya da başka herhangi bir şeyle 

ilgili oteli arayıp soru sormak isteyebilir. Bu anlamda müşteriler için her daim ulaşılabilir bir konaklama tesisi 

unvanına sahip olmak oldukça önemlidir. Konaklama tesislerinin hemen hemen büyük çoğunluğu 24 saat hizmet 
verdikleri için ulaşılabilir bir tesis olma hususuna önem göstermektedir. Bu açıdan ifade edildiğinde iletişim bilgileri 

olarak adlandırılan çekici faktörün tüm otel web sayfalarında yer alması sürpriz olmamakla birlikte, zaruri bir 

durumdur. 
Konaklama tesislerinin web sayfaları çekici faktörler açısından incelendiğinde dil seçeneklerinin otellerin 

tamamına yakınında önemli bir yer tuttuğu görülmüştür. Öyle ki, araştırmada incelenen 60 otelden 57’sinin (%95) web 

sayfasında tüketicilere dil seçeneği imkanı sunduğu tespit edilmiş ve İngilizce dil seçeneğinin 57 otelin tamamında 
bulunduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda Muğla bölgesi Fethiye ilçesi sınırlarında turistik faaliyetlerini sürdüren Jiva 

Beach Resort Hotel tüketicilere sunduğu 19 farklı dil seçeneği ile ön plana çıkmaktadır. Tüketicilere web sayfası 
üzerinden alternatif dil seçenekleri sunmak önemlidir. Çünkü web sayfası tasarımı yapıyorsanız internet ile birlikte 

dünyaya açılıyorsunuz demektir. Dolayısıyla konaklama tesisleri de bu anlamda dünyadaki tüm potansiyel 

müşterilerinin web sayfası üzerinden sağlıklı bilgi almasını sağlayabilmek için onlara farklı dil seçeneklerini 
sunmalıdır.   

Muğla ve Antalya bölgelerindeki beş yıldızlı konaklama tesislerinin web sayfaları incelendiğinde erken 

rezervasyon 4, ödeme kolaylığı 3, dönemsel fiyat bilgileri 2, çocuk indiriminin ise sadece 1 otelde yer aldığı tespit 
edilmiştir. Bu durum tüketicileri otele çeken çekici faktörlerin önemi hususunda değerlendirildiğinde olumsuz bir 

durumdur. Özellikle ödeme kolaylığı hususunda web sayfaları üzerinde oda türleri, restoran türleri, bar türleri, spa, 

rezervasyon vb gibi dikkat çekecek bir alanda sekme oluşturulmalı ve konaklama ücreti ödemelerinde herhangi bir 
kampanya olduğunda tüketiciler bu kampanyalara ilgili sekme aracılığıyla ulaşabilmelidir. Aynı şekilde dönemsel fiyat 

bilgileri de web sayfalarının görülebilir kenarlarında web sayfası ziyaretçilerine sunulmalıdır. Ücret olgusu önemli bir 

tercih nedeni olduğundan insanların web sayfası ziyaretleri sırasında farkındalık oluşturması açısından önemlidir. 
Muğla ve Antalya bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama tesislerinin web sayfaları çekici 

faktörler açısından incelendiğinde Muğla bölgesinde faaliyet gösteren ve web sayfasında en fazla çekici faktörü 

barındıran konaklama tesisi olan Kefaluka Hotel ön plana çıkmaktadır. Kefaluka Hotel web sayfasında diğer birçok 
konaklama tesisinden farklı olarak İlk görüşte aşk, Eşsiz bir güzellik, konfor ve şıklık, lüks ve sakinlik, muhteşem 

bir lokasyon şeklindeki sloganlara yer vermiştir. Bir üründe slogan kullanılması o ürüne olan farkındalığı 

artırabilmektedir. Dolayısıyla konaklama tesisleri de bir turistik ürün olarak düşünüldüğünde Kefaluka Hotel’in web 
sayfasındaki gibi ürünü niteleyen sloganların kullanılması otel işletmelerinin yararına olacaktır. Bu şekilde turizm 

sektöründe faaliyet gösteren diğer konaklama işletmeleri de web sayfalarında tüketicilere çekici gelen bu tarz 

sloganlara yer vermelidir. 
Yapılan araştırmada Antalya bölgesinde faaliyet gösteren ve web sayfasında en fazla çekici faktörü 

barındıran konaklama tesisi Club Hotel Sera olarak göze çarpmaktadır. Club Hotel Sera diğer otel web sayfalarında 

çok kullanılmayan erken rezervasyon çekici faktörünü ön plana çıkarmıştır. Otelin web sayfası açıldığı andan itibaren 
%13 erken rezervasyon indirimini kaçırmayın şeklinde bir yönlendirme mevcuttur. Ödeme, ücret gibi kavramlar 

turizm sektöründe ön planda olduğundan bu tarz özel indirimleri kapsayan hatırlatmalar yapılması tüketici farkındalığı 

yaratmada oldukça önemlidir. Club Hotel Sera erken rezervasyon çekici faktörünü web sayfasında vurgulayarak, bu 
otelin tüketici dikkatini çekebilme gayreti içerisinde olduğunu ifade etmek mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla  
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konaklama tesislerinin web sayfalarında erken rezervasyon, ödeme kolaylıkları, özel indirimler gibi tüketicilere çekici 

gelen faktörleri daha fazla web sayfalarında kullanmaları bu açıdan önem arz etmektedir. 

Araştırma kapsamında literatür taraması bölümünde web sayfaları ile ilgili yapılan çalışmalara yer 

verilmiştir. İnternet ile müşteri ilişkileri kavramı yakın bir şekilde ilişkilendirilerek internetin medya ilişkilerinde 

kolaylıklar sağladığı (Porter ve Sallot, 2003: 608-609) ve halkla doğrudan iletişim kurulduğuna dair imkan yarattığı 

konusunda fikirler mevcuttur (Gower ve Cho, 2001: 87). İnternet müşteri ilişkileri kavramı ile bir araya geldiğinde 
faydalı bir olgu olarak görülmektedir.. Aynı şekilde turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin de 

internet ortamındaki varlığı tüketicilere kolaylıklar sağlamaktadır. Tüketicilerin bu noktada tatil satın alma hususunda 

otel web sayfalarını inceleyerek bir karara varması ve bunun hızlı bir şekilde gerçekleşmesi faydalı bir durum olarak 
ifade edilebilir. Dolayısıyla müşteri ilişkilerinde olduğu gibi turizm sektöründe de internetin öneminin oldukça yüksek 

olduğunu vurgulamak mümkün olabilmektedir. 

Konaklama tesislerinin web sayfaları incelendiğinde 30 adet çekici faktörün yarısından fazlasını web 
sayfasında barındıran 18 otel bulunmaktadır. Muğla ve Antalya bölgesinde incelenen 60 adet beş yıldızlı tesisin 

yalnızca %30’u çekici faktörlerin yarısından fazlasına web sayfalarında yer vermiştir. Bu durum düşündürücü olmakla 
birlikte, otellerin web sayfası dizaynında bu tarz çekici faktörleri dikkate alması gerekliliği bu noktada ön plana 

çıkmaktadır. Oteller web sayfası dizaynında uzman kişileri görevlendirmeli ve bu doğrultuda işin takibini yapmalıdır. 

Aynı şekilde ürünlerin çekici faktörleri hususunda yeterliliğe sahip kişiler de web sayfası dizaynında uzman kişilerle 
birlikte koordineli çalıştırılarak tüketici tercihlerine uygun bir web sayfası oluşturulması sağlanmalıdır. Web sayfası 

dizaynında uzman kişilerin ön planda olması otel için iyi bir logo ya da iyi bir sloganın kullanılması açısından son 

derece önemlidir. Bununla birlikte çekici faktörler hususunda uzman kişilerin web sayfası tasarımında etkin rol 
oynamasıyla da bugün için %30 olan otel web sayfalarında yarıdan fazla çekici faktör kullanımı gelecekte %50’nin 

üzerine çıkabilmektedir. Bunun gerçekleşmesi için işin her alanda ehli olan kişilere verilmesi gerekmektedir. 

Otel web sayfaları incelendiği sırada 360 derece dönen kameralarla sanal gezinme imkanı sunma noktasında 
konaklama tesislerinin yetersiz kaldığı görülmüştür. Konaklama tesislerinin tüketicilere web sayfalarında sanal 

gezinme şansı tanıdığı durumlarda tüketiciler konaklama tesisini web sayfası üzerinden incelerken otel içinde sanal tur 

aktivitesini gerçekleştirebilir. Konaklama tesisi içinde lobi, restoran, bar, havuz çevresi, plaj çevresi, animasyon alanı, 
mini kulüp alanları gibi bölgelerin etrafında sanal tur imkanının sunulması tüketicilere kolaylık sağlayacaktır. 

Müşteriler konaklama tesisi tercihini yapacağı esnada onlara bu tarz sanal tur imkanının sağlandığı durumlar, 

müşterilerin kendilerini otelin içindeymiş gibi hissetmesini sağlayabileceğinden bu durum tüketici tercihi anlamında 
otel işletmelerine olumlu yansıyabilecektir. Dolayısıyla konaklama tesisleri tüketici tercihlerinde ön planda olmayı 

hedefliyorsa, müşterilerine 360 derece dönen kameraları ve sanal gezinme imkanı sunan bu tarz teknolojileri web 

sayfalarında kullanmalıdır. 
Otel web sayfaları genel olarak müşterilerin kolay bilgi edinebilmesini sağlamak amacıyla oda türleri, 

restoran türleri, iletişim bilgileri gibi çekici faktörleri büyük yazı puntolarıyla ya da web sayfası üzerinde 

konumlandırdığı bölge ile ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Aynı şekilde web sayfası ziyaretçilerinin dikkatini çekmek 
adına web sayfası üzerinde havuz, deniz, plaj, güneş gibi yaz tatilini simgeleyici bir takım öğelere yer verilebilir. Bu 

öğeler web sayfası içinde hareketli animasyon şeklinde tüketicilerde farkındalık yaratabilmek adına kullanılabilir. 

Örneğin, web sayfası üzerinde plaj sekmesini tıklayan herhangi bir kişi, aynı anda deniz ve güneşin hareketlendiği bir 
animasyonu görebilir. Böyle bir durumda konaklama işletmeleri web sayfalarında hareketli animasyon uygulamasına 

yöneldiğinde küçük çaplı görsel şölen meydana gelecek ve bu görsel şölen tüketicilerin zihninde olumlu anlamda 

farkındalık yaratabilecektir. Dolayısıyla konaklama işletmelerinin web sayfalarında hareketli animasyona cevap 
verebilecek simgeleri kullanması tüketiciler tarafından olumlu bir reaksiyonla karşılanabilecek ve zihinsel farkındalık 

anlamında web sayfası tasarımında otelin hanesine artı bir değer olarak eklenebilecektir. 

Konaklama işletmelerinin web sayfaları incelendiğinde oda türleri, iletişim bilgileri, restoran türleri, dil 
seçenekleri, bar türleri, fiyat hesaplama ve spa gibi çekici faktörlerin otel web sayfalarında çoğunlukla yer aldığı 

görülmüştür. Bütün bu çekici faktörlerin web sayfası üzerindeki yerlerinin korunmasıyla birlikte oteller, web sayfası 

içeriklerini daha da zenginleştirebilir. Özellikle otelin çeşitli turistik kuruluşlardan aldığı ödüller, otelin kurumsal 
vizyonu ve otelin bulunduğu bölge ile ilgili tüketicilerin dikkatini çekebilecek mitolojik veya tarihi bilgilere daha çok 

yer verilebilir. Bunun yanında otelin web sayfası üzerinde ziyaretçilerin bilgi edinebilmesini sağlamak amacıyla güncel 

konulara da yer verilebilir. Örneğin, gün içinde meydana gelen politik, turistik ve sportif gelişmeler,  web sayfası 
üzerinde güncel haberler başlığı altında tüketicilere sunulabilir. Güncel haberler otel web sayfasındaki dil 

seçenekleriyle orantılı şekilde kullanılabilir. Örneğin web sayfasında ziyaretçilerine 4 farklı dil seçeneği sunan bir otel, 

güncel haberleri de aynı şekilde 4 farklı dil seçeneği ile ziyaretçilerine sunabilmelidir. Buradaki temel amaç web 
sayfasını ziyaret eden herkesin güncel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamak olmalıdır. Dolayısıyla otel web 

sayfalarının içeriğini zenginleştirmek ve bu içerik zenginliği kapsamında otel web sayfalarında güncel haberlere yer 

vermek önemli bir gelişme olarak dikkat çekecektir. 
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Özet 

 
Son yıllarda 3E (heyecan, eğlence, eğitim) turizmine yönelik talebin artış gösterdiği yönündeki tespitler, turistlerin tatil 

tercihlerindeki değişikliklere işaret etmektedir. Aynı zamanda turistler her zaman yaptıkları türde tatillerden memnun 
olsalar bile, çevreye karşı gelişen sosyal sorumluluk anlayışı, heyecan arayışı, değişen tüketim alışkanlıkları gibi 

dürtülerin etkisi ile tatil davranışlarını değiştirmek isteyebilirler. Bu nedenle, çalışmada Adana şehir merkezinde 
ikamet eden yerel halkın tatil tercihlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca katılımcıların tatil tercihlerinin ikamet 

edilen ilçeye göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi de istenmiştir. Verilerin toplanmasında anket 

tekniği ve kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket Adana şehir merkezinde ikamet eden, kendine ait geliri olan 
ve yılda en az bir kez tatile çıkan yerel halka 01 Haziran 2017-02 Nisan 2018 tarihleri arasında yüz yüze uygulanmıştır. 

Analizler 1580 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tatil tercihinin üç faktörden oluştuğu bulgulanmıştır. 

Bunlar; plaj tatili, kültür tatili ve macera tatilidir. Ayrıca katılımcıların en çok kültür tatilini tercih ettiği ve ikamet 
edilen ilçeye göre tatil tercihinin değişebildiği sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Tatil Tercihi, Yerel Halk, Adana  
 

A Research on Holiday Preferences of the Adana People 
 

Abstract 
Findings suggesting an increase in demand for 3E (excitement, entertainment, education) tourism in recent years, 
indicate that changes in the holiday preferences of tourists. At the same time, even if tourists are always satisfied with 

the kind of holiday they do, they may want to change their holiday behavior with the influence of the impulsive factors 

such as the sense of social responsibility developed against the environment, sensation seeking, changing consumption 
habits. For this reason, it was aimed to determine the holiday preferences of the local people living in Adana city center 

in the study. It is also desirable to identify whether the participant's holiday preferences differ according to the town 

where he is resident. Questionnaire technique and quota sampling method were used to collect the data. The survey 

was conducted face-to-face between 01 June 2017 and 2 April 2018, the local people residing in Adana city center and 

having their own income and having at least one holiday per year. Analyzes were conducted over 1580 questionnaires. 

In the study, it was detected that the holiday preference was composed of three factors. These; beach holiday, culture 
holiday and adventure holiday. It was also the result that the participants preferred the most cultural holidays and the 

holiday preference could be changed according to the residence. 

 

Key Words: Holiday Preference, Local People, Adana 

 

Giriş 

Tatil tercihi; plaj tatili, kültür tatili, macera tatili, plansız programsız tatil gibi tatil çeşitleri arasından 

katılmak istenen tatil çeşidine yönelik seçim yapma davranışında bulunmak olarak ifade edilmektedir. Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, insanlar farklı amaçlarla tatil yapabilmektedir. Özellikle son yıllarda üzerinde çok sık durulan bir 

kavram olan “turizmin çeşitlendirilmesi”, bireylerin amaçlarına göre tatil tercihi yapmaları ile de yakından ilgilidir. 

Bireyler, deniz ya da kıyı turizminden, dağların temiz ve güzel havasından yararlanmak isteyebilecekleri gibi, kutsal 
yerleri ziyaret etmek, sportif etkinlikleri izlemek veya bu etkinliklere katılmak, toplantı veya kongrelere katılmak, 

dinlenmek, eğlenmek ya da şifa bulmak amacıyla seyahat edebilirler (Kozak vd., 2015: 29). Dolayısıyla turistlerin 

seyahatlerinde farklı beklentileri olduğunu söylemek olasıdır. Bazıları tanıdık bir çevreyi ziyaret etmeyi ya da alışılmış 
faaliyetlere katılmayı tercih ederken, diğerleri daha fazla uyarıcı arayışlar seçerek ya da olağandışı sosyal karşılaşmalar 

yoluyla daha fazla haz almak isteyebilirler. Birçoğunun ihtiyaçları ve istekleri kendi ülkelerinde karşılanamaz, çünkü 

farklı bir şey deneyimlemek ile ilgilenmektedirler (Chang, Wall, & Chu, 2006: 729). Aynı zamanda turistler her zaman 
yaptıkları türde tatillerden memnun olsalar bile, çevreye karşı gelişen sosyal sorumluluk anlayışı, heyecan arayışı, 

değişen tüketim alışkanlıkları gibi dürtülerin etkisi ile tatil davranışlarını değiştirmek isteyebilirler. Bronner ve De 

Hoog (1985), turistlerin farklı sosyodemografik özelliklerine ve tatil fikirlerine göre deniz-kum-güneş arayışında, doğa 
arayışında veya kültür arayışında olabileceklerini ifade etmiştir. Gray (1970) ise neden tatil yaptıkları konusunda 

turistleri motive eden iki unsurdan söz etmiştir. Bunlardan birincisi, farklı kültürleri tanıma, yenilikleri deneyimleme 

ve merak tutkusunu anlatan gezip dolaşma arzusu (wanderlust), diğeri ise güneş tutkusudur (sunlust). Diğer bir 
ifadeyle, bir taraftan yabancı kültürler ve yerler hakkındaki merakını giderme, dolaşma arzusu yani macera tutkusu, 
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diğer taraftan da herşeyden uzaklaşarak sıcak iklim koşullarının hâkim olduğu yerlere gitme arzusudur (Aktaş Polat, 

2016: 99-100).  

Başka bir açıdan bakıldığında küreselleşme, değişen sosyal, teknolojik ve ekonomik koşullar tüketim 

kalıplarını önemli ölçüde değiştirmektedir. Buna bağlı olarak turizm talebinde de her geçen gün, alışılmışın dışında bir 

değişiklik kendini göstermektedir. Bu değişiklik, kitle turizmi ürünlerinden özel ilgi turizmine ve doğal, tarihi ve 

sosyal arz unsurları ile ön plana çıkan bölgelere doğrudur. Bugünün turisti havuz başında veya deniz kenarında 
günlerini tüketmektense, geçirdiği zamanı daha anlamlı kılacak deneyimleri aramaktadır. Bu yeni talep karşısında, 

turizm arz unsurları yeni ve farklı ürünler üretmek amacıyla kullanılmakta, dolayısıyla pazarda oluşan bu yeni 

eğilimlerden pay almak istenmektedir. Böylece, turist profilindeki ve tüketim kalıplarındaki değişiklikler ve bu 
değişikliklerden esinlenerek pazara sunulan yeni ürünler, çevresel değerlerin koruma-kullanma dengesi içinde 

kullanımını öngören “yumuşak turizm”, “ekoturizm”, “sürdürülebilir turizm” gibi kavramların oluşmasına neden 

olmaktadır (Kahraman & Türkay, 2012: 44). Bu kavramların özünü ise ekonomik yönden verimli, toplumsal açıdan 
sorumlu ve çevresel açıdan sorun yaratmayan uygulamalar oluşturmaktadır (Fennell, 2003: 31). 

Son yıllarda 3E (heyecan, eğlence, eğitim) turizmine yönelik talebin artış gösterdiği yönündeki tespitler, 
turistlerin tatil tercihlerindeki değişikliklere işaret etmektedir (Büyüker İşler, 2015: 563). Diğer taraftan insanlar, 

dinlenme ve rahatlama, sağlık, prestij, sosyalleşme, kaçma, hayalini gerçekleştirme, yenilik arama ve macera arama 

gibi birçok itici faktörün etkisiyle seyahat kararı vermekte ve tatil tercihinde bulunmaktadır (Lam & Hsu, 2005: 2). Bir 
tatil tercihinde bulunmak, parayı, zamanı, deneyimi, tatmini kapsayan büyük bir risk içermektedir. Bazı insanlar için 

yıllık tatiller istedikleri deneyimi gerçekleştirmek için tek şans olabilir. Bekledikleri deneyimi karşılamayan bir tatil 

tercihinde bulunmaları halinde başka bir fırsat için bir yıl beklemek zorunda kalabilirler (Özdemir, 2008: 146). İşte tüm 
bu nedenlerle, Adana şehir merkezinde ikamet eden yerel halkın tatil tercihlerinin belirlenmesinin faydalı olacağı 

düşünülmüştür. 

 

1. Literatür  
Tatil tercihine yönelik çalışmalar incelediğinde, alan yazında ağırlıkla turistlerin tatil yeri seçimine (Bir, 

1999; Türedi, 2009; Taysumov, 2010; Mussalam & Tajeddini, 2016) yönelik çalışmaların yer aldığı, doğrudan tatil 

tercihini inceleyen çalışmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Yapılan alan yazın taramasında tatil tercihini farklı 
açılardan ele alan çeşitli çalışmalar burada irdelenmiştir. Bir (1999), turistlerin tatil yeri tercihinde demografik 

değişkenlerin etkilerini belirlemeye çalışmıştır. Sosyo-ekonomik statünün tatil kararı verirken ne kadar önemli bir 

değişken olduğunu, tatile çıkma sıklığından tatilde kalma süresine ve ne tür ortamda tatil yapılacağına kadar pek çok 
konuyu etkilediğini ifade etmiştir. Ayrıca, sosyo ekonomik statü yükseldikçe sessiz, plaj manzaralı bir ortamda tatil 

yapma olasılığının arttığını da belirtmiştir. 

Türedi (2009) turistlerin satın alma kararında etkili olan dokuz faktör belirlemiştir. Bu faktörler; (1) hizmet 
kalitesi ve güvenlik, sağlık imkânları, (2) deniz ve havuz, (3) eğlence ve tanıtım, (4) doğal miraslar, (5) ulaşım 

kolaylığı ve alışveriş imkânları, (6) çocuk imkânları, (7) yemekler ve yorumlar, (8) fiyat ve marka imajı ve (9) deneme 

veya memnuniyettir. 
Lyons, Mayor ve Tol (2009), İrlandalı turistlerin tatil yeri seçimlerinde, hedef ülkedeki sıcaklık, GSYİH ve 

kıyı şeridi uzunluğu gibi özelliklerin tatil yeri seçimini olumlu yönde etkileyen, nüfus yoğunluğu, kültürel miras ve 
uzaklık gibi özelliklerin ise tatil yeri seçimini olumsuz etkileyen faktörler olduğunu tespit etmişlerdir.  

Garda (2010), Antalya’ya gelen Türk, Alman, Rus ve Hollanda uyruklu turistlerle yaptığı çalışmada, farklı 

uyruktaki bireylerin macera seyahati türlerine duydukları ilgi düzeylerinin benzer olduğunu, ancak bu seyahatlere 
katılım sıklıklarının ve onları bu tür seyahatlere çıkmaya yönelten güdülerin farklılık gösterdiğini bulgulanmıştır. 

Bekar ve öğrenci katılımcıları macera turizmi seyahatine çıkmaya yönelten güdüler daha fazladır. 

Taysumow (2010), Rus turistlerin Türkiye’ye yönelik tatil tercihlerinde etkili olan en öncelikli faktörün 
(99’u %66,0) “yumuşak iklim” olduğunu tespit etmiştir. Rus turistlerin Türkiye’yi tercih etmelerini etkileyen diğer 

faktörler ise sırayla; “vize sisteminin kolaylığı” (86’sı %57,3), “Türkiye’nin birçok ülkeye kıyasla daha uygun fiyata 

tatil imkanı sunması” (82’si %57,2), “dil sorununun olmaması” (69’u %46), “hizmet kalitesi” (67’si %44,7), “Türk 
insanının misafirperver ve iyi niyetli olması” (63’ü %42,0), “güzel doğal güzelliklere sahip olması” (62’si %41,3), 

“otellerde sunulan paket sistemleri” (62’si %41,3), “coğrafi yakınlık” (59’u %39,3), “zengin tarihsel geçmiş” (42’si 

%28) ve “güvenli olması” (34’ü %22,7) olmuştur. 
Aşan (2013), 313 katılımcı ile gerçekleştirdiği çalışmada açık alan rekreasyon güdüleri, doğa deneyimleri 

ve tatil aktivite tercihleri arasındaki ilişkileri belirlemeyi amaçlamıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen 

tatil aktivite tercihleri; kültürel tatil aktivitesi, açık alan tatil aktivitesi ve eğlence odaklı aktiviteler şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca, tatil aktivite tercihlerinin, doğa deneyimlerinin yanı sıra açık alan rekreasyon güdüleriyle de 

güçlü ve anlamlı ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. 

Kaşlı, Aslaner, Demirci ve Yılmazdoğan (2013), gençlerin tatil yeri tercinde ortak davranışlar 
sergilediklerini ve demografik özelliklerin bu davranışlara etkisinin bulunmadığını tespit etmişlerdir. Gençlerin turistik 

tercihleri üzerinde bütçenin önemli bir etkisi varken, tatil yeri seçiminde en çok internet ve sonrasında ise tavsiyeler 

etkili olmaktadır. Tatillerini çoğunlukla arkadaşları ve aileleriyle geçirmeyi tercih ettikleri araştırmada öne çıkan bir 
başka sonuçtur. 

Oppewal, Huybers ve Crouch (2015), bir tatil seçerken varış noktası veya deneyim türü bilgilerinin 

erkenden herkese duyurulmasının tüketicilerin nihai seçimlerini etkileyip etkilemediğini test etmek amacıyla 
Avustralya’da bir çalışma yapmışlardır. Çalışmada kullanılan yerel deneyimler; (1) yerli kültür, (2) sanat, kültür, tarih 

ve miras, (3) eğlence, gece hayatı ve alışveriş, (4) etkinlik ve festival, (5) yiyecek ve şarap, (6) doğa (plajlar, su yolları, 

vahşi doğa ve yaban hayatı), (7) gevşeme, sağlık ve hoşgörü ile (8) spor, açık hava ve macera olarak belirlenmiştir. 
Sonuçlar, niteliklerin ardışık bir şekilde sunulmasının tatil tercihini etkilediğini ve erken duyurulan bir niteliğin seçim 

üzerinde daha büyük bir etkisi olduğunu göstermiştir. 
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Mussalam ve Tajeddini (2016) İsviçre'de kısa ve uzun tatil seçiminde yolcuları etkileyen varış yeri 

(destinasyon) özelliklerini keşfetmeyi amaçlamışlardır. Araştırmanın sonuçları, kısa süreli ve uzun süreli tatillerde 

varış yeri özelliklerinin önem düzeyinin farklı olduğunu göstermektedir. İsviçre’yi uzun tatiller için seçenler "konum"u 

önemli görürken, kısa tatiller için seçenler "ulaşımın etkinliği"ni en önemli görmektedir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın amacı 
İnsanlar, tatil planlarını yaparken; kiminle tatile çıkacakları (tek başına, aileleriyle ya da arkadaş 

gruplarıyla), hangi tür ulaşım aracıyla seyahat edecekleri, hangi tür konaklama tesisinde konaklayacakları, tatil 

esnasında hangi turistik faaliyetlerde bulunacakları veya hangi destinasyona gidecekleri gibi pek çok konuda tercihte 
bulunmaktadırlar (Belber, 2007: 118). Ayrıca bireylerin tatil tercihlerinde son yıllarda çevreye yönelik değişiklikler 

olduğu da bilinmektedir. TÜRSAB Doğa ve Macera Turizmi Raporu’na (2015) göre seyahat eden insanların %98’i 

kendini çevreye duyarlı addetmektedir. Bu nedenle araştırmanın temel amacı, Adana şehir merkezinde ikamet eden 
yerel halkın tatil tercihlerini belirlemektir. Aynı zamanda, katılımcıların tatil tercihlerinin ikamet edilen ilçeye göre 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek de amaçlanmıştır.  

 

2.2. Örneklem ve veri toplama 
Araştırmanın örneklemini Adana şehir merkezindeki dört ilçede (Çukurova, Seyhan, Sarıçam, Yüreğir) 

ikamet eden yılda en az bir kez tatile çıkma potansiyeli ve kendine ait geliri olan 18 yaş üstü bireyler oluşturmaktadır. 

Adana’nın çalışma alanı olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan sosyo-
ekonomik gelişmişlik sıralamasında ikinci kademe gelişmiş il kategorisinde olmasıdır (www.ika.org.tr). Aynı zamanda 

Adana markalaşma konusunda performansı yüksek olan iller arasındadır (Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi, 2014: 

65). Diğer bir neden ise dört merkez ilçenin sosyo-ekonomik düzey olarak birbirinden farklılık göstermesidir. İl 
sınırları içerisinde gelişmişlik farklılıklarının yüksek düzeyde olduğu illerden biri de Adana’dır (Devlet Planlama 

Teşkilatı, 2004: 52). Sözkonusu ilçelerin insani gelişme aşamaları da farklılık göstermektedir. Seyhan ve Yüreğir, 

yüksek insani gelişme gösteren ilçeler, Çukurova ve Sarıçam ise orta insani gelişme gösteren ilçeler olarak 
belirtilmektedir (İnsani Gelişme Vakfı, 2018). Dolayısıyla, birbirinden farklı sosyo-ekonomik düzeyde olan bölge 

halkının tatil tercihlerinin belirlenmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Örnekleme tekniği bakımından, tesadüfî olmayan örnekleme tekniklerinden kota örnekleme tekniği 
kullanılmıştır. Örneklemenin yapılmasında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) beşer yıllık yaş gruplarını (15-19 

yaş arası, 20-24 yaş arası vb.) içeren 2016 yılına ait nüfus istatistikleri ve Adana’nın merkez ilçelerindeki (Çukurova, 

Seyhan, Sarıçam, Yüreğir) nüfus oranları baz alınmıştır (www.tuik.gov.tr). Araştırmada veriler amaca dönük ve alan 
yazına dayalı oluşturulan anket formu yoluyla derlenmiştir. Anket, Adana şehir merkezinde ikamet eden 18 yaş üstü, 

yılda en az bir kez tatile çıkan yerel halka 01 Haziran 2017-02 Nisan 2018 tarihleri arasında yüz yüze uygulanmıştır. 

Uygulama sonucunda 1645 anket elde edilmiş, elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve düzenlenmiştir, 
Yapılan çoklu sapan analizi sonucu 65 gözlemin veri setinden çıkarılmasına karar verilmiş ve böylece 1580 anket 

üzerinden analizler gerçekleştirilmiştir. 
 

3. Bulgular 
Araştırmaya katılan 1580 katılımcının demografik bilgileri Tablo 1'de sunulmaktadır. Buna göre; 

katılımcıların %38,4’ü (X Kuşağı) 37-52 yaş arasındadır. (Y Kuşağı) 22-36 yaş arası grupta yer alanlar 430 kişi olup, 
katılımcıların %27,2’sini oluşturmaktadır. (Z Kuşağı) 18-21 yaş arası 352 katılımcının toplam içerisindeki payı 

%22,3’tür. Son yaş grubu olan (Bebek Patlaması Kuşağı) 53-71 yaş arasının toplam içindeki oranı %12,2’dir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Dağılımı 
Özellik Frekans Yüzde Özellik Frekans Yüzde 

Yaş Cinsiyet 

(Z) 18-21 yaş 352 22,3 Kadın 849 53,7 

(Y) 22-36 yaş 430 27,2 Erkek 731 46,3 

(X) 37-52 yaş 606 38,4 Toplam 1580 100,0 

(Bebek P.) 53-71 yaş 192 12,2 Medeni Durumu 

Toplam 1580 100,0 Evli 897 56,8 

   Bekar 683 43,2 

   Toplam 1580 100,0 

Eğitim Durumu Gelir Dağılımı 

İlkokul 20 1,3 1500TL ve altı 194 12,3 

Ortaokul 31 2,0 1501-2000 TL 217 13,7 

Lise 287 18,2 2001-2500 TL 160 10,1 

Ön Lisans 185 11,7 2501-3000 TL 244 15,4 

Lisans 707 44,7 3001-4000 TL 311 19,7 

Yüksek Lisans 217 13,7 4001-5000 TL 243 15,4 

Doktora 133 8,4 5001-7500 TL 130 8,2 

Toplam 1580 100,0 7501-10000 TL 47 3,0 

   10000 TL ve üstü 34 2,2 

   Toplam 1580 100,0 
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Araştırmada katılımcıların tatil tercihlerinin hangi boyutlarda incelenebileceğini öğrenmek için 12 

maddeden oluşan tatil tercihi ölçeğine faktör analizi uygulanmıştır. Uygulanan faktör analizi sonucunda, eşkökenlilik 

ikinci madde için 0.373, dördüncü madde için 0.442 olduğundan bu iki madde ölçekten çıkarılmıştır. Tekrar yapılan 

analiz sonucunda ise dokuzuncu madde için eşkökenlilik sınırda (0.456) olduğundan bu maddenin de ölçekten 

çıkarılmasına karar verilmiştir. 9 madde ile faktör analizi tekrar yapılmış ve üç boyut oluştuğu görülmüştür. Bunlar; 

plaj tatili, kültür tatili ve macera tatili olarak isimlendirilmiştir.  9 maddeden oluşan tatil tercihi ölçeği için; KMO 
örneklem yeterliliği oranı 0.776; Bartlett küresellik testi sonucu X2: 3315,937; p<0,0001’dir. Bu nedenle veri setimiz 

faktör analizi için uygundur (Kalaycı, 2009: 327). Yapılan faktör analizi sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tatil tercihi ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda elde edilen birinci faktör, 2 ifadeden oluşmakta ve 
toplam varyansın %17,72’sini açıklamaktadır. Bu faktörde yer alan güneş, kum, sahil gibi ifadeler deniz turizmi ile 

ilgili olduğu için birinci faktör “plaj tatili” olarak adlandırılmıştır. Plaj tatili faktörüne boyutlanan her iki ifade de major 

değişken konumundadır. 
İkinci faktör ise 5 ifadeden oluşmakta ve toplam varyansın %31,09’unu açıklamaktadır. Bu faktörde yer 

alan maddeler tatil tercihinin kültür ile ilgili müze, ören yeri, sanat galerisi ziyaret etmek, yeni yerler görmek ve bilgiyi 
artırmaya ilişkin ifadelerden oluştuğu için birinci faktör “kültür tatili” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörün major 

değişkeni “Gittiğim yerlerin kültürü hakkında her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışırım” (0,788) şeklindeki ifadedir. 

Tatil tercihi ölçeğinden elde edilen üçüncü faktör ise toplam varyansın %15,33’ünü açıklamakta ve 2 
ifadeden oluşmaktadır. Üçüncü faktörde yer alan ifadeler tatil tercihinin doğa da gerçekleştirilen macera aktiviteleri ile 

ilişkili olduğundan bu faktör “macera tatili” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörün major değişkeni, “İlkel koşullarda 

(mahrumiyet koşullarında) tatil yapmak, beni rahatsız etmez” (0,896) ifadesidir. 
Tablo 2. Tatil Tercihine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 
  Yük Öz değer Varyans    % Ortalama Güvenirlik 

1-PLAJ TATİLİ  1,594 17,715  3,4006 ,698 

16.3.Güneş, kum ve gece hayatı en sevdiğim tatil türüdür. ,866        

16.1.Benim ideal tatilim, sahilde uzanarak bol vakit geçirmektir. ,864        

2- KÜLTÜR TATİLİ  2,799 31,097  3,9539 ,790  

16.7.Gittiğim yerlerin kültürü hakkında her zaman bir şeyler 

öğrenmeye çalışırım. 
,788  

      

16.8.Ne zaman tatile gitsem yerel bir müze, ören yeri veya sanat 

galerisini ziyaret etmek için çaba gösteririm. 
,736  

      

16.10.Tatildeyken olabildiğince yeni yerler görmeyi/ziyaret 

etmeyi tercih ederim. 
,733  

      

16.5.Tatildeyken yerleşim yerlerini gezmekten hoşlanırım. ,718        

16.6.Seyahat ve tatiller tamamıyla bilgimizi arttırmaya dönük 

olmalıdır. 
,685  

      

3-MACERA TATİLİ 
 

1,380 15,332  3,3054  ,546  

16.12.İlkel koşullarda (mahrumiyet koşullarında) tatil yapmak, 

beni rahatsız etmez. 
,896 

       

16.11.Plajda uzanmaktansa trekking (doğa yürüyüşü) yapmayı 

daha çok tercih ederim. 
,702 

       

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: %64,144 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: %77,6; Bartlett küresellik testi: X2: 3315,937, s.d.: 36, p<0.001; 

Genel ortalama: 3,6868; Ölçeğin tamamı için Alpha: .669;  

Tepki kategorileri:1: Kesinlikle Katılmıyorum,…, 5: Kesinlikle Katılıyorum 

Adana’da ikamet eden yerel halkın tatil tercihi faktörlerinin “ikamet edilen ilçeye” göre farklılık gösterip 

göstermediğini görmek için ANOVA yapılmıştır. Yapılan ANOVA, Tablo 3’de görüldüğü gibidir. Buna göre, üç 

faktörde de anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Plaj tatili faktöründe, Sarıçam ilçesi ile Çukurova ve Yüreğir ilçelerinde 
ikamet edenler arasında farklılık vardır. Plaj tatilini en çok tercih edenler Yüreğir’de ikamet edenler iken en az tercih 

edenler ise Sarıçam’da ikamet edenlerdir. Ayrıca Çukurova halkı da plaj tatilini Sarıçam halkına kıyasla daha çok 

tercih etmektedir. 
Tablo 3. Tatil Tercihi Faktörlerinin İkamet Edilen İlçeye Göre Karşılaştırılması 

 
Kümeler n Ort. 

Std. 

Sapma 

f-değeri 

(p-değeri) 
Farklılık 

Plaj tatili 

A-Çukurova 461 3,4230 ,85912  

2,700 
(0,044) 

 

C<A, 
C<D 

B-Seyhan 376 3,3717 ,84577 

C-Sarıçam 377 3,2818 ,86965 

D-Yüreğir 366 3,4481 ,92605 

Kültür tatili 

A-Çukurova 461 3,9767 ,70778  
3,779 

(0,010) 

 
B<A, 

C<A, 
B<D 

B-Seyhan 376 3,8112 ,81215 

C-Sarıçam 377 3,8747 ,71624 

D-Yüreğir 366 3,9303 ,73647 

Macera 

tatili 

A-Çukurova 461 3,7072 ,73642 3,050 

(0,028) 

 

 
B<D 

B-Seyhan 376 3,6084 ,81018 

C-Sarıçam 377 3,6605 ,72000 

D-Yüreğir 366 3,7684 ,75091 

Cevap seçenekleri: 1:Kesinlikle katılmıyorum……..5:Kesinlikle katılıyorum 
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Kültür tatili açısından tercihler incelendiğinde de bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Buna göre, kültür tatilini 

Çukurova halkı, Seyhan ve Sarıçam halkına kıyasla daha çok tercih ederken, Yüreğir halkı da Seyhan halkına kıyasla 

daha çok tercih etmektedir. Kültür tatilini en çok tercih edenlerin Çukurova halkı olduğunu söylemek mümkündür. 

Macera tatili açısından bakıldığında, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde ikamet edenler arasında farklılık görülmektedir. 

Buna göre, Yüreğir halkı macera tatilini Seyhan halkından daha çok tercih etmektedir. 

 

4. Sonuç 
Günümüzde tüketim alışkanlıklarının sürekli değişmesi, aynı zamanda turizmin sürdürülebilirliğinin ve 

buna bağlı olarak doğanın öneminin artması turistlerin yeni tatil tercihlerini gündeme getirmiştir. Turistler doğadan 
yararlanmayı ön planda tutmakta ve sportif açıdan daha aktif olabilecekleri turizm türlerini tercih edebilmektedir. Bu 

yeni eğilimler arasında yerel kültür ve doğanın keşfedilmesi, denenmemişi deneme, egzotik ortamlarda tatil yapma gibi 

tercihleri saymak mümkündür (Çakıcı, Yavuz & Çiçek, 2014: 76). Buradan da anlaşılmaktadır ki turistlerin tatil 
tercihleri çok farklı özellikler göstermekte olup, turistin satın alma kararı ve davranışının belirleyicisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Aşan, 2013: 53).  

Adana’nın merkez ilçelerinde ikamet eden yerel halkın tatil tercihlerinin belirlenmesinin amaçlandığı 
çalışma 1580 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %53,7’si kadın, %46,3’ü erkektir. Bu veriler Adana 

merkezde yaşayan bireyler açısından bakıldığında kadınların erkeklerden daha fazla seyahate çıktığını göstermektedir. 

Bunun nedeni, her geçen gün toplum içerisinde eğitimli kadın sayısının artması ve kadınların çalışma hayatında daha 
fazla yer bulmaları olabilir. Turizm bilinci ve ekonomik özgürlüğü olan kadınlar daha rahat seyahat edebilmektedir. 

Katılımcıların %56,8’i evli, %43,2’si bekardır. Evli sayısının çoğunlukta olması evli olanların daha fazla tatile çıktığı 

şeklinde yorumlanabilir. Bu sonuç, bekarların eş ve çocuklardan kaynaklanan sorumluluklarının olmadığı dolayısıyla 
evlilere göre daha çok seyahate çıkabilecekleri yönündeki genel yargı ile örtüşmemektedir. Bunun nedeni, evli 

bireylerin yoğun çalışma hayatı içerisinde ailelerine fazla zaman ayıramamalarından kaynaklı olabilir. Evli bireyler yıl 

içinde eş ve çocuklarından çaldıkları her anın sorumluluğunu taşıyarak, en azından yılda bir kez onlarla tatile çıkmak 
ve beraber güzel zaman geçirmek konusunda daha hassas davranabilirler. Katılımcılara yöneltilen “En çok kiminle 

tatile çıkarsınız?” yönündeki araştırma sorusu bu çıkarımı desteklemektedir. Zira katılımcılar %40,9 gibi bir oranla en 

çok eş ve çocukları ile %14,8 oranında eşleri ile ve %14,9 oranında akrabaları ile tatile çıktıklarını belirtmişlerdir.  
Katılımcılar içerisinde %44,7 oranında lisans, %22,1 oranında lisansüstü eğitim seviyesinde yer alanların 

varlığı, ayrıca %48,5’lik bir kesimin 3000 TL’nin üzerinde gelire sahip olması, eğitim seviyesi ve gelir arttıkça 

seyahate çıkma oranının artacağı yönündeki genel yargı ile doğru orantılı gerçekleşmiştir. 
Çalışmada, turistlerin tatil tercihleri üç boyutta ele alınmıştır. Bunlar, plaj tatili, kültür tatili ve macera 

tatilidir. Anket formunda yer alan tatil tercihi ölçeğine yapılan faktör analizi sonunda elde edilen faktör yapısı, tatil 

tercihi ölçeği hazırlanırken dikkate alınan Eachus (2004) ve Zumdick’in (2007) çalışmaları ile karşılaştırıldığında, 
yazarların çalışmalarındaki alt boyutlar ile bu çalışmada elde edilen boyutlar arasında benzerlik olduğu görülmektedir. 

Ancak, burada dikkat çeken husus, bu çalışmada “plaj tatili” ve “macera tatili” boyutlarının 2 maddeli olarak 

gerçekleşmiş olmasıdır. “Tatildeyken olabildiğince yeni yerler görmeyi/ziyaret etmeyi tercih ederim” ifadesi ise 
orijinal ölçekte “macera tatili” boyutunda yer alırken bu çalışmasında “kültür tatili” boyutuna yüklenmiştir. Bu 

durumun kültür farklılığından kaynaklandığı düşünülmektedir. 
Katılımcıların tatil tercihlerinde etkili olan faktörlerin ortalamaları incelendiğinde, Adana’da ikamet eden 

yerel halkın en çok kültür tatilini tercih ettikleri görülmüştür. Kültür tatili tüm ilçelerde en çok tercih edilen tatil çeşidi 

olurken, bu tatil çeşidini birinci olarak Çukurova halkı, ikinci olarak ise Yüreğir halkı tercih etmektedir. Burada dikkati 
çeken konu, Türkiye’de ve dolayısıyla Adana’da yerel halk tarafından daha fazla tercih edildiği düşünülen plaj tatili 

faktörünün, kültür tatili faktörünün ardında kalmasıdır. Dolayısıyla Adana’da yerel halkın turizm aktivitelerine daha 

fazla katılımını sağlamak için kültürel değerlerin ön plana çıkarılması gerektiği söylenebilir. Ortalamalara bakıldığında 
plaj tatili en çok tercih edilen ikinci tatil çeşidi olmuştur. Ayrıca macera tatili diğer ilçelere kıyasla en çok Yüreğir 

halkı tarafından tercih edilmektedir. Bu durumun Yüreğirde genç nüfusun daha fazla olması ile ilgili olduğu 

düşünülebilir. Dolayısıyla Yüreğir halkı için kültür tatilinin yanısıra macera tatiline yönelik reklam ve tanıtım 
çalışmalarının yapılması da faydalı olabilir. Sarıçam genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe olmasına rağmen 

macera tatili tercihinde Yüreğir ve Çukurova ilçelerinin gerisinde kalmıştır.  

Araştırmanın sınırlamaları dikkate alınarak ileriki yıllarda yapılacak akademik araştırmalar için birtakım 
öneriler getirilmesi olasıdır. Çalışmanın önemli kısıtlarından biri, sadece yerel halk ile yapılmış olmasıdır. Buna bağlı 

olarak çalışmanın farklı kültürleri temsil eden yabancı turistler ile yapılması ve farklı turist gruplarından elde edilecek 

verilerin kültürlerarası karşılaştırılması yapılabilir. Ayrıca çalışmada tatil tercihi ölçeğinin üç boyutu ele alınmıştır. 
Ölçeğin diğer boyutlarının da dahil edilerek çalışmanın genişletilmesi de önerilebilir. 
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Özet 
Turizm faaliyetleri, yarattığı ekonomik getiriye bağlı olarak son elli yılda hızlı bir büyüme göstermiş ve sektördeki 

rekabet şiddetlenmiştir. Rekabetin artışına bağlı olarak müşteriyi anlama, müşteriye özel hizmet geliştirme ve müşteri 
memnuniyeti yaratılması turizm sektöründe daha fazla önem kazanmıştır. Turizm hizmetlerine beklentileri 

karşılayabilmek, tüketicilere yönelik daha fazla bilgi toplamayı gerektirmektedir. Günümüzde bilgi teknolojilerindeki 

gelişmelerin sonucu olarak bilgiye ulaşma ve toplama süreci kolaylaşmış ve turizm alanında müşteri odaklı hizmet 
yaratılması açısından önemli bir fırsat yakalanmıştır. Bu kapsamda kullanılabilecek sensör ağları, bilgiye her an ve her 

noktada ulaşılmasını sağlayabilecek imkânlar sunmaktadır. 

Turizm sektörü önemli bir büyük veri kaynağına sahiptir. Sensör ağları, büyük verinin toplanmasına ve 
çözümlendikten sonra akıllı turizm faaliyetleri için etkili veri yönetimi yapılmasına imkan sunmaktadır. Nitelikli 

bilginin toplanabilmesi açısından sensör düğümlerinin yerleştirileceği yerlerin seçimi önem taşımaktadır. Bilgi 

toplanacak destinasyonların fazlalığı nedeniyle en düşük maliyetle tüketici odaklı bir çözüm kümesi yaratılması 
gerekmektedir. Araştırmanın amacı, hedeflenen akıllı turizm alanının oluşturulabilmesi için tüketici tutum ve davranış 

bilgilerinin en etkili toplanabileceği sensör yerleşim kriterlerinin belirlenmesidir. Toplanacak bilgilerin birden çok 

kriter içermesi, turist beklentilerinin farklılık göstermesi ve ikili karşılaştırmalar içermesi nedenleriyle bulanık AHP 
yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar çerçevesinde, akıllı turizm alanı oluşturulabilmesi için sensör 

yerleştirilmesi gereken destinasyonlar için turist beklentilerini dikkate alan öneriler sunulacaktır. 

 
Anahtar Kelimeler: Akıllı turizm, sensör yerleştirme, Tüketici odaklı yaklaşım 

 

Identifying Sensor Placement Problem in Smart Tourism Through 

Consumer Oriented Approach 
 

Abstract 
Tourism activity has shown a rapid growth trend over the last fifty years depending on economic return that has 

created and competition in the sector has intensified. Understanding customer, customer-oriented service development 
and customer satisfaction have gained more importance in the tourism sector due to tough competition. The ability to 

meet expectations in tourism services requires the accumulation of more information about consumers. As a result of 

developments in information technologies the process of accessing and gathering information has become easier and 
there has been a significant opportunity in terms of customer-oriented services creation in the field of tourism. Sensor 

networks, which can be used in this context, offer the possibility to easily access information at any moment and every 

point.  
Tourism sector has an important source of big data. Sensor networks enable effective data management for smart 

tourism activities after gathering and resolving big data. In order to collect the eligible information, it is important to 

choose where the sensor nodes will be placed. Due to the multitude of destinations gathering information, it is 
necessary to create an effective solution cluster with a limited budget. The aim of the research is determining the 

sensor placement criteria that can be used to collect most effective consumer attitude and behaviour information in 

order to create the smart tourism area. It was preferred to use the fuzzy AHP method because the information to be 
gathered contained multiple criteria, differed tourist expectations, and binary comparisons were included. Within the 

perspective of the results obtained, suggestions will be presented that take into account tourist expectations for 

destinations where sensors should be placed in order to create a smart tourism area. 
 

Key words: Smart tourism, sensor placement problem, Consumer-oriented approach 
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Giriş 
Turizm sektörü yapısı, özellikleri ve ortaya çıkan talebi itibariyle çok yönlü bir olay olup çok çeşitli 

dinamiklere sahiptir. Turizm en basit haliyle “devamlı yaşanan yer dışında tüketici olarak tatil, dinlenme, eğlenme vb. 

ihtiyaçların giderilmesi amacıyla yapılan seyahat ve geçici konaklama hareketleri”  (Yıldız, 2011; Öztürk ve Bayat, 

2011) olarak tanımlanabilir. Son elli yıl içinde sınırların ortadan kalkmaya başlaması, ulaştırma sektörünün gelişmesi, 

teknolojik gelişmeler ve sosyal faktörlerin de etkisiyle harcanabilir gelirden turizme ayrılan pay yükselmiş, turizm 
kavramının kapsamı genişleyerek sektör pozitif büyüme ivmesi kazanmıştır. Bunun yanında turist istek ve 

ihtiyaçlarının çeşitlenmesiyle alternatif turizm olanaklarının artması, turizm sektörünü dünya genelinde en hızlı 

gelişmekte olan sektörlerden biri haline getirerek gelir pastasından pay alma yarışı şiddetlenmiştir. 
Türkiye’de “bacasız sanayi” olarak bilinen turizm sektörü sağladığı istihdam ve döviz kazandırıcı yönüyle 

daha da öne çıkmaktadır. Türkiye sahip olduğu doğal ve kültürel değerleriyle rakiplerinden ayrışmaya çalışsa da 

sağlıktan kongre turizmine kadar geniş bir yelpazede turizm olanakları yaratabilmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün 
(DTÖ) hazırladığı Dünya turizm barometresi verilerine göre,  2017 yılsonu itibari ile dünyada 1 milyar 322 milyon 

turist sayısı belirlenmiş olup bu oran bir önceki yola göre %6,7 artış olduğunu göstermektedir (https://www.e-

unwto.org/toc/unwtotfb/current; erişim tarihi 06.07.2018). Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden alınan bilgiye göre 
ise Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı ise geçen yıla oranla %27,84 artışla 32,41 milyon kişiye yükselmiştir.  Turizm 

sektörü seyahat ve hizmet sunumu rekabetçiliği açısından değerlendirildiğinde turist sayısı açısından ilk onda yer alan 

Türkiye’yi önemli sıkıntıların beklediğini söylemek mümkündür. TÜROFED’in hazırladığı turizm raporu sonuçları 
incelendiğinde Avrupa ve Avrasya’nın rekabetçilik bağlamında tüm göstergeler açısından güçlü bir pozisyona geldiği 

ve bu durumun özellikle sahip olunan kültürel değerlerden, turizm açısından çok iyi konumdaki alt yapılarından, 

uluslararası imkanlara açık olmalarından, Batı ve Güney Avrupa’da yaşanan birtakım güvenlikle ilgili sorunlara 
rağmen hala güvenli olarak algılanmalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı Türkiye’nin ilk 10 ülke arasına 

giremediği görülmektedir (TÜROFED Turizm Raporu, 2017). 

Turizm sektörü temelde hizmet odaklı bir yapıya sahip olsa da dünya genelindeki gelişmelere bağlı olarak 
hızlı bir değişim ivmesi oluştuğu görülmektedir. Özellikle bilişim sektöründeki gelişmelerin sektörün dinamiklerini 

yakından etkilemeye başladığı ve bir değişim trendini ortaya çıkardığını söylemek yanlış olmayacaktır. İnternetin 

gelişmesiyle başlayan süreçte online rezervasyon ile başlayan dönüşüm, mobilizasyonun artması, sosyal medyanın 
gelişmesi, mobil uygulamalar, 360 derece sanal tur ve arttırılmış gerçeklik teknolojisi ve yakın alan iletişim sistemleri 

vb. inovatif uygulamaların her zamankinden hızlı bir şekilde artarak turistik çekiciliklerin çeşitlenmesine olanak 

sağlamaktadır (UNWTO,2011; Durmaz vd. 2018; Han vd.2016; Yoo vd.,2017). 
Bu araştırma akıllı kentler perspektifiyle turizm faaliyetlerinin de bilgi sistemleri temelinde yeniden 

yapılandırılması gerekliliğine dayanmaktadır. Bilindiği üzere akıllı sistemler büyük oranda belirli noktalarda yer alan 

kamera, sensörler vb. araçlar yardımıyla bilgiyi toplamaya, bunları değerlendirmeye ve analitik modellemeler 
yardımıyla yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kararlar alınmasını sağlamaktadır. Günümüzde çeşitlenen ve 

davranışları değişim göstermeye başlayan turistlerin de davranışlarını anlamak ve onların beklentilerine en yakın 

hizmeti sunabilmek giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle turistik deneyimleri en yükseğe taşıyacak ve talebin temelinde 
yatan turizm çekiciliklerini ortaya çıkarabilecek bilginin toplanması önem kazanmaktadır. Bilişim alanındaki 

gelişmeler ile beraber bilgiye ulaşma ve toplama süreci kolaylaşmış ve turizm alanında müşteri odaklı ve ekonomik 
hizmet yaratılması açısından önemli bir fırsat yakalanmıştır (Gu vd., 2016). Bu kapsamda kullanılabilecek sensör 

ağları bilgiye her an ve her noktada kolayca ulaşılmasını sağlayabilecek imkanlar sunmaktadır. Sensör ağları ile 

etkileşim içinde toplanacak veriler işlenebilir ve çözümlendikten sonra yapılan değerlendirmeler ile toplanan bilgi 
hedef kitleye yönelik pazarlama çalışmalarında kullanılabilecektir. Sensör ağı, akıllı turistik faaliyetler için etkili veri 

yönetimi yapılabilecek bir ortamın oluşumuna imkan sunar. Sensör düğümlerinin yerleştirileceği yerlerin seçimiyse 

gerekli bilgiyi toplayabilmek açısından önem taşımaktadır. Turistik bilgi toplanacak noktanın çekicilik noktalarının 
çokluğu nedeniyle kısıtlı bir bütçe ile etkili bir çözüm kümesi yaratılması, bilginin toplanması ve yayılması sürecinde 

turistlerin rahatsız edilmeden memnuniyetlerinin sağlanması önem taşımaktadır. Araştırmanın amacı hedeflenen akıllı 

turizm alanının oluşturulabilmesi için müşteri bilgilerinin en etkili şekilde toplanması ve yayılması için gereken sensör 
düğümlerinin yerleştirileceği noktaların önem kriterlerinin belirlenmesidir. Bu çalışma, akıllı şehir perspektifinin 

giderek önem kazandığı günümüzde şehrin turistik noktalarının akıllı sistemlere entegre olabilmesi açısından   

yöneticilere tüketici odaklı bir yaklaşım sunacaktır. 
 

1. Literatür ve Araştırma Soruları 
İnsanlık tarihi kadar eski olan turizm hareketleri, ilk zamanlarda çoğunlukla ekonomik, din, spor ve sağlık 

nedenleriyle gerçekleşiyor olsa da zaman içinde özellikle de endüstriyel devrim sonrasında ivme kazanarak çağdaş 
yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir (Öztürk ve Bayat, 2011). Turizm hareketlerinin ortaya çıkmasındaki en 

önemli faktör kuşkusuz ki turizm çekicilikleridir. Mayo ve Jarvis (1981) çekicilikleri, bir yörenin diğerine göre 

tercihine ve yöre içindeki belli noktaların bireyin faydasını sağlayacak ve bireyin için önem arz eden faydalarını 
algılama olarak tanımlamaktadır. (Vengesayi, 2003; Kutvan ve Kutvan, 2013; Nowacki, 2013). Turizm çekiciliklerini 

o yörenin doğal özelliklerinin yanısıra o yörede yaşayan insanların tutumları, fiyat düzeyleri, ulaşılabilirlik, iklim, 

rekreasyon imkanları vb. olarak sıralamak mümkündür (Morechat, 2003; Kutvan ve Kutvan, 2013; Kresic ve Prebežac, 
2011). Yakın zamana kadar doğa ve kültürel öğeler turistik çekicilikler olarak ön planda olmalarına rağmen teknolojik 

gelişmeler ile desteklenen çekicilik unsurları turistik deneyimi arttırarak turizmin rekabet boyutunun yeniden 

şekillenmesine yol açmışlardır (Buonincontri ve Micera,2016). 
Tüketiciler başta demografik özellikleri olmak üzere pek çok farklı yönden birbirlerinden ayrılmaktadırlar 

(Yapraklı vd., 2018). Bu farklılıkların sonucu olarak da tüketici tutum ve davranışları sektör gözetmeksizin önemli 
farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla beraber tüketici farklılıklarına rağmen gerçekleştirilecek etkili pazar ve 

tüketici analizleriyle toplanacak bilgiler, tüketiciyi anlayabilmek ve bu farklılıklara uygun ürün ve hizmet sunumu da 
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mümkün kılmaktadır. Müşteri kitlesinin çeşitliliğinin yanı sıra karar vericileri etkileyebilecek çok sayıda dinamik de 

bulunması nedeniyle turizm sektöründe bu durum çok daha karmaşık bir yapı göstermektedir. Tatil destinasyonundan 

birey sayısına, tesis özelliklerinden birey tercihlerine kadar geniş bir yelpazede değişkenler talepte önemli belirsizlikler 

yaratabilmektedir. Bu noktada değişkenleri kontrol altına alabilmek mümkün olmadığından tüketiciler ve davranışları 

konusunda maksimum bilgiye ulaşmak, bunları toplayıp analiz ederek değerlendirmek hedef turist kitlesinin 

memnuniyetini arttırmanın ve beklentilerini karşılayabilmenin yollarından biri olacaktır.  
İnternet kullanımının yaygınlaşması ve nesnelerin interneti (IoT) anlayışının global çapta yaşamın bir 

parçası haline gelmesinin sonucu olarak gereksinim duyulan bilgiye istenilen zamanda ulaşımı sağlayan anlayış 

bireylere hareket ve zaman özgürlüğü kazandırmıştır. Internet aracılığıyla sistemlerin birbirine ağlarla bağlanması 
“akıllı” yaşam döneminin başlamasını sağlamıştır. Gretzel vd. (2015), akıllı kavramını, teknolojik, ekonomik ve sosyal 

gelişmeleri sensörler, büyük veri, açık veri, yeni bağlantı yolları, veri alışveriş işlemlerine (Nesnelerin interneti, RFID 

ve NFC vb.) dayanan teknolojilerle destekleyen akıl yürütme ve çıkarım faaliyetleri olarak tanımlamaktadır. Nam ve 
Pardo (2011), akıllı kavramını pazarlama yönlü olarak kullanıcı bakış açısına dayanan, daha geniş anlamda ise hızlı 

yanıt verme ve pratik olmakla sınırlı daha çok kullanıcı dostu olan sistemler olarak açıklamaktadırlar.  
E-turizm uygulamalarının gelişmesiyle beraber kaçınılmaz olarak yeni pazar olanakları ortaya çıkmış ve 

akıllı turizm uygulamaları gelişim göstermiştir (Whertner ve Ricci, 2004). Akıllı uygulamalar, vatandaşlara ve 

turistlere kullanıcı ihtiyaçlarını öngörerek cazibe merkezleri, yemek ve içecek tavsiyeleri, konuma dayalı ve 
özelleştirilmiş etkileşimli hizmetler vb. sunarak deneyimlerini artırmayı amaçlamaktadır (Çelik ve Topsakal,2017). 

Akıllı turizm uygulamaları, gerçek zamanlı yönlendirmeler ve bilgi paylaşımları ile vatandaş ve turistlerin kararlarına 

da etki edebilmektedirler. Örneğin Amsterdam’da bisiklet kullanımı üstüne çalışmakta olan bir yazılım ile anlık olarak 
şehir içi bisiklet yoğunluğu takip edilebilmekte ve bisiklet ile gezmek isteyenler rotalarını buradaki yoğunluğa göre 

belirleyebilmektedirler. 

Akıllı şehirler temelinde gelişimini sürdüren akıllı turizm uygulamaları Türkiye’de için yeni bir kavramdır. 
Akıllı turizm kapsamında bilgi kavramı en önemli temel taş olarak karşımıza çıkmaktadır. Kaynakların etkin ve verimli 

kullanılması ve turizm faaliyetlerinden sağlanan faydanın herkes için karşılanması amaçlanmaktadır.  Dolayısıyla 

bilginin toplanması ve değerlendirilmesi sonucu artmasıyla yayılarak değer yaratması söz konusudur. Bulut bilişim, 
büyük veriler, mobil uygulamalar, coğrafi bilgi sistemleri, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik ve sosyal ağ hizmetleri 

vb. teknolojiler akıllı turizm uygulamalarını şekillendirmektedir (Çelik ve Topsakal, 2017:153; Durmaz vd. 2018; Han 

vd.2016; Yoo vd.,2017). Akıllı turizmin, günümüzün en çok tartışılan sürdürülebilirlik olgusunu turizm faaliyetlerinde 
hayata geçirilmesine de önemli katkılar sunması beklenmektedir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Değişen ve gelişen teknolojinin bağlı olarak internet kullanımının artması ve insanın bilgiye ulaşımının 

kolaylaşması rekabet koşullarını değiştirmiştir. Sektörel rekabet internet çağının da etkisiyle akıllı sistemlerin bilgiyi 

kullanarak hayatı yönlendirdiği bir boyutta gerçekleşmeye başlamıştır. Günümüzde turizm sektörü de bu dönüşümden 
etkilenmiş, destinasyon rekabetini akıllı turizm uygulamaları ile çekicilik deneyimlerini arttırmaya odaklanmıştır. Bu 

bağlamda bilginin toplanması ve dönüştürülmesi açısından hangi turistik çekicilik noktalarının kullanılacağı önemli bir 

maliyet problemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizm çekicilikleri turistlerin beklentilerine göre çeşitlenmekte insan 
beklenti ve istekleri arttıkça bilgi toplanacak nokta sayısı artmaktadır. Buna karşılık kısıtlı kaynaklar nedeniyle 

oluşacak maliyetler her noktaya bilgi toplamaya yönelik sensör yerleştirmeye olanak vermemektedir. Bu bağlamda 

araştırmanın amacı hedeflenen akıllı turizm alanının oluşturulabilmesi için müşteri davranış ve tutum bilgilerinin en 
etkili gözlenebileceği sensör düğüm noktalarının belirlenmesidir.  

 

2.2. Araştırma Yöntemi ve Veri toplama Yöntemi 
Araştırmanın amacına bağlı olarak sensör düğüm noktaları turistik çekicilik noktalarına yerleştirilmelidir. 

Hangi noktaların daha kritik önemde olduğunun belirlenmesinde ise turistler için çekicilikleri algılayış biçimleri ve 

tercihleri ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın karar verici örneklemi, 18-45 yaş arası, yıl içinde en az üç 
defa herhangi bir amaçla kısa veya uzun süreli gezi gerçekleştirmiş ve turistik uygulama kullanma eğilimi olan 

kişilerden seçilmiştir.  

Soru formunda katılımcılara demografik özellikler ve turistik çekiciliklerin ikili karşılaştırmalarına yönelik 

toplam 15 (onbeş) soru sorulmuştur. Soru formunda verilen turistik çekiciliklerin belirlenmesinde literatürdeki 

araştırmalardan faydalanılmış ve ortaya koydukları çekicilik türleri çıkartılmıştır (Durmaz vd. 2018, Han vd., 2016; 

Yoo vd., 2017; Kutvan ve Kutvan 2013; Kresic ve Prebazac, 2011). Daha sonra karar verici nitelikte olabilecek beş 
kişi ile öngörüşmeler yapılmış ve herhangi bir gezi için bu çekicilikleri değerlendirmeleri istenmiştir. Öngörüşmeler 

sonucunda bazı çekiciliklerin katılımcılar için benzerlik taşıdıkları ya da anlamsal olarak karışıklıklara yol açtıkları 

görülerek soru formu katılımcı yanıtları temel alınarak yeniden düzenlendikten sonra uygulanmıştır. Araştırma 
sonucunda toplam 16 alt çekicilik başlığı altında toplam beş ifadenin ikili karşılaştırılmaları yapılmıştır. Tablo 1 ‘de 

belirlenen beş temel ifade ve alt kriterleri verilmiştir. 
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Tablo 1. Kullanılan Temel ve Alt Çekicilik Başlıkları  

Fiyat Avantajı (Fiyat) 

İndirimli Alışveriş İmkanı Yaratması 

Fiyatlara göre kategori yapması 

Kişiye özel anlık indirimler sunması 

Bölgenin ulaşımına yönelik bilgi 

vermesi 

(Ulaşım) 

Ulaşım aracı aktarmalarına yönelik bilgi vermesi 

Alternatif diğer turistik noktalara en kolay nasıl ulaşacağına yönelik 

bilgi vermesi 

Turistik noktalar arası zaman veya uzaklık mesafesini vermesi 

Gezilmekte olan turistik noktalar 

hakkında bilgi vermesi (Bilgi Aktarımı) 

Gezilen bölgeyi tamamlayıcı turistik aktiviteler için bilgi sunması 

 Ulaşacak bilginin kişinin ilgi alanında olması 

Gezilen bölgeyi anlık tanıtması 

Popüler turistik yerlere yönlendirmesi 

(Popülerlik) 

En çok tavsiye edilen bölgelere yönlendirmesi 

Bölgenin tanınmış yerlerine yönlendirmesi 

Şehrin merkez noktalarına yönlendirmesi 

Bölgenin turistik olanaklarına 

yönlendirmesi (Gastro,  eğlence, doğa 

vb.) 

(Alternatif Turizm Olanakları) 

Yerel tat ve yemek olanakları 

Eğlence turizmi olanakları (Eğlence parkları, eğlence mekanları vb.) 

Kültürel turizm olanakları(tarihi yapı, sanatsal mekanlar vb 

Doğa turizmi olanakları(tabiat, doğal doku, doğal mekanlar) 

 

Karar verici olarak 14 (ondört) kişi ile görüşülmüş fakat turistik gezi esnasında turistik mobil uygulama 
kullanma eğilimi düşük olan dört kişi çalışmadan çıkarılarak toplam 10 kişinin verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın 

ön çalışma niteliğinde olması nedeniyle karar verici sayısı sınırlı tutulmuştur. Katılımcılar cinsiyetlere göre eşit sayıda 

ayrılmış olup,  turistik bir gezi esnasında turistik mobil uygulama kullanma düzeyleri  (1 en düşük-5 en yüksek ) 
ortalaması 4,2’dir. 

Toplanacak bilgilerin birden çok kriter içermesi, turist beklentilerinin farklılık göstermesi ve ikili 

karşılaştırmalar içermesi nedenleriyle bulanık AHP yönteminin kullanılması uygun görülmüştür. Böylece 
katılımcıların dilsel ifadeler yoluyla yapacakları karşılaştırmaların analizi daha etkili gerçekleştirilebilecektir. Analitik 

hiyerarşi prosesi (AHP) 1970’lerde Thomas Saaty tarafından geliştirilmiş olup ilk olarak olasılık planlama 

problemlerinde kullanılmıştır. AHP tüm karar verme sürecinde kriterlerin ağırlığını belirleyerek hiyerarşik yapı 
kurarak ağırlıkların kriterlerin göreli önemini gösterdiği temel bir yaklaşımdır. Bulanık AHP ise çok amaçlı karar 

verme problemlerinde karar vericiye değerlendirme yapabilmesine olanak sağlayacak ve belirsiz durumlarda karar 

vermesini kolaylaştıracak bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. İkili karşılaştırmalar yapılırken karar vericinin 
düşüncelerini net bir şekilde yansıtamadığı belirsizlik durumları yaşayabileceği düşünülerek, sabit değerlerle karar 

vermek yerine aralıklı değerlerle karar vermenin daha anlamlı sonuçlar vereceği öngörülerek uygulanmaktadır.  daha 

kolaydır. Bundan dolayı AHP, bulanık mantıkla birleşmiş ve BAHP çalışılmıştır. Bulanık AHP dört farklı yöntemle 

gerçekleştirilebilmektedir. Bunlar Genişletilmiş (Chang’in) Analiz Yöntemi(1996),  Liou ve Wang’ın Yöntemi (1992), 

Abdel-Kader ve Dugdale yöntemi Yöntemi (2001) dir (Dağdeviren, 2007; Oğuz,2018; Ünal, 2015; Göksu ve Güngör, 

2008; Karakış ve Göktolga., 2017) 
Bu çalışmada; Chang (1996) tarafından önerilen Genişletilmiş Analiz ve Kareler Ortalama Yöntemi 

kullanılmıştır. Bu yöntemde kullanılacak ölçeklendirme Tablo 2 de verilmiştir. Bu bulanık AHP yönteminin adımlarını 
aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

Tablo 2. Chang Yöntemine Göre BAHP’de Kullanılan Ölçek 

 

Sözel Önem Bulanık Ölçek Karşılık Ölçek 

Eşit önemli (1,1,1) (1/1,1/1,1/1) 

Biraz daha fazla önemli (1,3,5) (1/5,1/3,1/1) 

Kuvvetli derecede önemli (3,5,7) (1/7,1/5,1/3) 

Çok kuvvetli derecede önemli (5,7,9) (1/9,1/7,1/5) 

Tamamıyla önemli (7,9,9) (1/9,1/9,1/7) 

Kaynak: Şengül, Ü., Eren, M., Shiraz, S.E. (2012). “Bulanık Ahp İle Belediyelerin Toplu Taşıma Araç Seçimi”, 

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 40, 143-165. 
 

 bir ölçüt kümesi  ve , bir amaç kümesi olsun. Chang’in boyut analizi 

metoduna göre her bir nesne bir amacı gerçekleştirmek üzere alınır. Böylece, aşağıda gösterildiği gibi, her bir hedef 

için m boyut analizi değeri elde edilir. 
 

 
 

Burada belirtilen tüm ’ler l,m, ve u olan üçgensel bulanık sayılardır. 
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Adım 1: Ölçüt i’ ye göre bulanık sentetik mertebenin değeri şu şekilde tanımlanır.  

 
İlk olarak bulanık toplama işlemi şu şekilde yapılır; 

 

 
  
Ve sonra bulanık çarpma işleminin ikinci kısmı da aşağıdaki gibi hesaplanır; 

 

 
 

Adım 2:   
Chang Mertebe Analizinde kriterlerin olabilirlik dereceleri şu şekilde hesaplanır. 

                   𝑀2 = (𝑙2, 𝑚2, 𝑢2) ≥ 𝑀1 = (𝑙1, 𝑚1, 𝑢1)  
 

                                                                                               1     𝑚2≥ 𝑚1 

                                                             𝑉 ( 𝑀2 ≥ 𝑀1 )  =       0     𝑙1≥ 𝑢2 

                                                      𝑙1- 𝑢2 / (𝑚2- 𝑢2) – (𝑚1- 𝑙1) diğer durumlarda 
 

𝑀1 ve 𝑀2’yi kıyaslayabilmek için V(M2 ≥ M1) ve 𝑉(𝑀1 ≥ 𝑀2) değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. 

Adım 3: Bir konveks bulanık sayının k tane konveks bulanık sayıdan Mi (i=1, 2, ., k) büyük olmasının olabilirlik 

derecesi şu şekilde tanımlanır. 

 
V(M ≥ M1, M2, …, Mk) = V [ (M ≥ M1) ve (M ≥ M2) ve … ve (M ≥ Mk) ] 

                                          = min V(M ≥ Mİ), i = 1, 2, …, k 

 

d’(Ai) = min V(Si ≥ Sk) olduğu varsayımı altında; k = 1, 2, …, n; k ≠ i ve  Ai (i = 1, 2, …, n) olmak üzere ağırlık 

vektörü şöyledir;  

 
W’ = (d’(A1), d’(A2), …, d’(An))T 

 

Adım 4: Normalize edilmiş ağırlık vektörleri aşağıdaki gibi ifade edilir. Burada W, bulanık olmayan sayılardan oluşan 
ağırlık vektörünü temsil eder. 

 

W = (d(A1), d(A2), …, d(An))T 
 

Kareler ortalama yönteminde ise; Chang mertebe analizinden farklı olarak A=(l,m,u) olmak üzere;  

 
K(A)=√((l^2+m^2+u^2)/3) 

 
Elde edilen bu değerlere göre ağırlık vektörü bulunur ve bu vektör normalize edildiğinde ise kriterlerin ağırlıkları 

bulunur. Kriterler yine Chang mertebe analizinde olduğu gibi sıralanır. 

 

2.3. Sensör Yerleştirme Yeri Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 
Araştırma kapsamında toplam 10 karar alıcıdan elde edilen ikili karşılaştırma verilerinin aritmetik 

ortalamasına göre karşılaştırma matrisi Tablo 3’te olduğu gibi oluşturulmuştur.  

 
Tablo 3: Ana Kriterlerin İkili Karşılaştırma Matrisi 

   Fiyat Ulaşım Popülerlik Alternatif 

Turizm 

Bilgi 

Aktarımı 

Fiyat 1,1,1 3,5,7 1,3,5 7,9,9 3,5,7 

Ulaşım 1/3,1/5,1/7 1,1,1 3,5,7 5,7,9 3,5,7 

Popülerlik 1/3,1/5,1/7 1/3,1/5,1/7 1,1,1 5,7,9 1/3,1/5,1/7 

Alternatif Turizm 1/7,1/9,1/9 1/5,1/7,1/9 1/5,1/7,1/9 1,1,1 1/3,1/5,1/7 

Bilgi Aktarımı 1/3,1/5,1/7 1/3,1/5,1/7 3,5,7 3,5,7 1,1,1 
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Adım 1: Her bir kriter için sentetik mertebe değeri hesaplamıştır. 

Sfiyat = (2,13; 1,71; 1,53) * (0,012;0,016;0,023) = (0,026; 0,027; 0,035) 

Sulaşım = (4,86; 6,54; 8,39) * (0,012;0,016;0,023) = (0,058; 0,104; 0,192) 

Spopulerlik = (8,20; 13,14; 20,11) * (0,012;0,016;0,023) = (0,098; 0,210; 0,462) 

Salternatif = (21,29,35) * (0,012;0,016;0,023) = (0,252; 0,464; 0,805) 

Sbilgi = (7,66; 11,40; 15,28) * (0,012;0,016;0,023) = (0,091; 0,182; 0,351) 
Adım 2: Olabilirlik Değerlerinin Hesaplanması 

 

Tablo 4: Kriterlerin Olabilirlik Değerleri 

V(Sİ ≥SK) Fiyat Ulaşım Popülerlik Alternatif Turizm Bilgi Aktarımı 

Fiyat - 0 0 0 0 

Ulaşım 1 - 0,47 0 0,564 

Popülerlik 1 1 - 0,452 1 

Alternatif Turizm 1 1 1 - 1 

Bilgi Aktarımı 1 1 0,9 0,259 - 

 

Adım 3: Her bir satırdaki değerler karşılaştırılarak minimum değerler seçilir, minimum değerlerden oluşan bu vektör, 

ağırlık vektörünü oluşturmaktadır. 
 

W’ = (d’(A1), d’(A2), …, d’(An))T 

W’ = (0;0; 0,452; 1; 0,259)T 
 

Adım 4: Ağırlık vektörü normalize edilir. Buradaki W bulanık olmayan bir sayıdır. 

 
W = (d(A1), d(A2), …, d(An))T 

W = (0; 0; 0,401; 0,887; 0,229)T  

 
Kareler ortalama yöntemine göre elde edilen sonuçlar aşağıda gösterilmektedir. Buna göre; 

 

K(Sfiyat) = 0,026 
K(Sulaşım) = 0,130 

K(Spopulerlik) = 0,298 

K(Salternatif) = 0,558 
K(Sbilgi) = 0,234 

 

Kareler ortalama yöntemine göre elde edilen ağırlık vektörü;  
 

W’= (0,026; 0,130; 0,298; 0,558; 0,234)T  

  
Bu vektör normalize edildiğinde; 

 

W= (0,037; 0,189; 0,434; 0,812; 0,340)T sonucu elde edilmektedir. 
 

Oluşturulan hiyerarşide beş temel kriter arasından  “Bölgenin turistik olanaklarına yönlendirmesi (Gastro,  
eğlence, doğa vb.) (Alternatif Turizm Olanakları)” hem Chang mertebe analizine göre, hem de kareler ortalama 

yöntemine göre en fazla önem verilen kriter olarak ortaya çıkmıştır. Karar vericilerin turistik gezileri süresince o 

yörede faydalarını maksimize etme eğilimleri ve daha fazla turistik olanağa ulaşmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu 
kapsamda yörenin çekicilik unsurları ve potansiyelleri analiz yapılarak bu bölgelere takılacak sensörlerle maksimum ve 

gerekli bilgiyi toplamak mümkün olacaktır. İkinci öncelikli kriter ise ; “Popüler turistik yerlere yönlendirmesi 

(Popülerlik)” olarak tespit edilmiştir. Karar vericilerin de popüler noktalara ilgisi beklenen bir sonuç olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Sosyal medya kullanım alanlarının gelişimi ve ileti paylaşımlarının artması turistik çekiciliklerin 

popülerliğinin artmasına katkıda bulunan önemli bir unsurdur. Bu bakımdan sensörlerin sosyal medya araçlarıyla 

bütünleşik kullanılması yörenin popüler noktaları için farkındalık yaratabilecek bir unsurdur. Turizm yatırımları 
konusunda çoğu zaman için turistik çekiciliklerin ön planda olduğu düşünülse de turistlerin o çekiciliklere ulaşmaya 

yönelik altyapılara da önem verdikleri düşünülmektedir. Fakat ulaşım alt kriteri yeterli düzeyde puan alamamıştır. 

Bunun ana nedeni olarak ulaşım bilgilerine kolayca ulaşabilmenin mümkün olması gösterilebilir. 
 

3. Sonuç 
Türkiye sahip olduğu tarihsel, kültürel ve doğal özellikleri ile geniş bir turizm potansiyeline sahiptir. Bununla 

beraber turizm alanında rekabet giderek daha çetin bir hal kazanmakta ve kaynakların hızla tükendiği günümüzde 
sürdürülebilir turizm politikalarının oluşturulması gerekliliği bulunmaktadır. Bu bağlamda; yöresel çekiciliklerin daha 

fazla ekonomik değer yaratacak şekilde yapılandırılması ülke ekonomisi açısından kritik önem taşımaktadır. Hizmet 

sektörü içinde yer alan turizm faaliyetleri, sosyal yaşam koşulları ve teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda sürekli 
gelişme trendi göstermektedir. Bilişim teknolojilerinin her alanda olduğu gibi turizm alanında kullanımının artması, 

turizm faaliyetlerini yeni bir boyuta taşımış, inovasyonların yön verdiği yeni bir dönüşüm süreci başlamıştır. Akıllı 
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turizm faaliyetleri olarak adlandırılmakta olan bu uygulamalar, turizm çekiciliklerinin sürdürülebilirliğini arttırırken 

vatandaş ve turistlerin tüketici beklentilerini karşılamayı ve deneyimlerini arttırmayı hedeflemektedir.  

Bu çalışma akıllı kent perspektifinde vatandaşların ve turistlerin tutum ve davranışlarının incelenebilmesi 

için doğru veri toplama noktalarının kriterlerinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Akıllı turizm uygulamaları ile 

çekiciliklere yönelik toplanan etkili veriler, yörelerin turizm politikalarının belirlenmesine ve yatırım planlarının 

sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine imkan sağlayabilecektir. Araştırma kapsamında öne çıkan “Bölgenin turistik 
olanaklarına (Gastro,  eğlence, doğa vb.) (Alternatif Turizm Olanakları)” ve “Popüler turistik yerlere yönlendirmesi 

(Popülerlik)” kriterleri sensör yerleştirilecek noktalar için temel fayda beklentileri olarak tespit edilmiştir. Bu bağlamda 

bilgi toplanacak noktalar turistik çekicilik sayısıyla şekilleneceğinden maliyetleri de arttırabilecektir. Bu nedenle 
araştırmanın ikinci boyutu olarak belirli yöreler temel alınarak elde edilen bulguların yöresel uygulamasının yapılması 

da Türkiye turizminde kullanılmak üzere daha etkin sonuçların geliştirilmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca farklı çok 

kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılması ve karar verici sayısının geliştirilmesi sonraki çalışmalar için 
araştırmacılara önerilmektedir. 

Sensör yerleşimi için öncelikli noktaların belirlenmesi, yörenin mevcut turist yapısı, turist eğilimlerinin 
analiz edilmesine ve değer üretimine önemli katkı sağlayacaktır. Elde edilecek bulguların değerlendirilmesiyle yöresel 

turistik çekiciliklerin daha verimli kullanımı ve ön plana çıkarılacak çekiciliklere yönelik yatırımlar etkin bir şekilde 

yönetilebilecektir. Bu hedefleri optimize edebilmek ise verinin doğru noktalardan verimli bir şekilde toplanıp analiz 
edilerek bilginin ortaya çıkarılmasıyla mümkün olacaktır.  
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Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Cittaslow – Yavaş Şehir Kavramına 

Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla 

İncelenmesi 
 

Öğr. Gör. Dr. Erhan COŞKUNa , Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞANb 
a Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar MYO, Aydın / Türkiye 
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Özet 
Yavaş Şehir kavramı 1990’lı yıllarda, kentsel ve çevresel konulara karşı giderek artan ilgi ve hassasiyetin etkisiyle 

ortaya çıkmıştır. Türkiye bu kavramla 2009 yılında tanışmasına rağmen halen yeni bir konu olma özelliğindedir. Bu 
kavram temelde, kentsel yaşam kalitesi ve sürdürülebilirlik olgusu ile örtüşen amaçları hedeflemektedir. Yavaş şehirde 

yaşam süren yerel halkın, doğası ve kültürü bozulmamış bir ortamda, çevre kirliliğinden uzak bir şekilde günlük 

yaşamını belirli bir konfor içerisinde devam ettirmesini mümkün kılmak için günümüz modern şehir kavramına 
alternatif olarak ortaya atılmıştır. Araştırmanın amacı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime 

İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla turizm işletmeciliği programında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yavaş 

şehir kavramı ile ilişkili kavramlar hakkında bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Adnan Menderes Üniversitesi 
Davutlar Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği Programı’nda öğrenim gören 58 öğrenciye KİT uygulanmıştır. 

Öğrencilere yavaş şehir anahtar kavramı verilecek ve belli bir süre içinde bu anahtar kavramın akıllarına getirdiği 

kelimeleri yazmaları istenmiştir. Elde edilecek veriler, bir frekans tablosuna kaydedilmiştir. Bu frekans tablosundaki 
veriler ile öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyacak olan kavram haritası çizilmiştir. Ayrıca anahtar kavrama yönelik 

olarak kuracakları ilgili cümleler, içerdikleri anlam ve sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırılarak analiz 

edilmiştir. Elde edilen sonuçların, turizm işletmeciliği programında ön lisans eğitimi gören öğrencilerin yavaş şehir 
kavramıyla ilgili eksik oldukları konuları ortaya koyması beklenmektedir. Bu sayede bu programın olduğu meslek 

yüksekokullarına yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Yavaş Şehir, Kelime İlişkilendirme Testi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi. 

 

Examining Tourism Management Students’ Cognitive Structure Towards 

Cittaslow-Slow City Through Word Association Test 
 

Abstract 
The concept of Slow City has emerged in 1990s due to increasing interest and sensitivity to urban and environmental 

issues. Even though Turkey has met with this concept in 2009, it is still a new research subject. Fundamentally, this 
concept aims to reach the goals related to urban quality and sustainability. It has been suggested as an alternative to 

modern city concept to enable the local people living in the slow city to maintain their daily life in a certain comfort, in 

an environment intact and culture without disturbing the environment. Aim of this research is to introduce culinary 
students’ who study at vocational school, cognitive structure about concepts associated with slow city concept through 

Word Association Test (WAT) which is an alternative assessment and evaluation system. 58 students who study at 

Adnan Menderes University Davutlar Vocational School Tourism Administration Program at 2nd grade were applied 
WAT. The students were given slow city as the keyword and required to write the words that they bring to their mind 

of this keyword within a certain period of time. The obtained data were recorded on a frequency table. With this 

frequency table, a concept map showing the cognitive structure of the students was drawn. Additionally, related 
sentences with key concept were classified and analyzed according to their meanings and characteristics. It is expected 

that the results show the students’ who are being educated in tourism management program, inadequacies about slow 

city concept. By this means, some suggestions were offered to vocational schools which have this program.    

 

Key Words: Slow City, Word Association Test, Tourism Education. 
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Giriş 
Boş zamanın ve gelir düzeyinin artmasına bağlı olarak turizm hareketine katılanların sayısı sürekli artış 

göstermektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’ne göre uluslararası turist varışları 2017 yılında 

% 7 oranında bir büyüme kaydederek toplamda 1,3 milyara ulaşmıştır. Öte yandan dünyadaki eğilimler, bireylerin 

eğitim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam edeceğini ve turizmde deneyimli gezginlerin sayısının 

artacağını göstermektedir. Seyahat edenlerin yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecektir. Klasik turizm 
anlayışı, yerini yeni turizm türlerine bırakmış durumdadır. Bu bağlamda tüketim odaklı hayatın insanlara mutluluk ve 

huzur getirmediğinden hareketle, farklı yaşam biçimi arayışları sonucunda 1999'da İtalya’da başlayan cittaslow - yavaş 

şehir hareketi, insanların birbirleriyle iletişim kurabilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendine yeten, sürdürülebilir, el 
sanatlarına, doğasına, gelenek ve göreneklerine sahip çıkan, alt yapı sorunları olmayan, yenilebilir enerji kaynakları 

kullanan, teknolojinin kolaylıklarından yararlanan kentlerin oluşmasını hedeflemektedir.  

Bu noktada turizm işletmeciliği eğitimi alan üniversite öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına 
yönelik k bilişsel yapılarını ortaya çıkararak cittaslow – yavaş şehir konusundaki bilgi belirlemeyi amaçlayan bu 

araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği programı 2. 

sınıfında öğrenim gören 58 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Kelime İlişkilendirme Testi kullanılmış olup 
öğrencilerin cittaslow – yavaş şehir anahtar kavramına karşılık olarak verdikleri yanıtlar kullanılarak 16 boyutlu 

kavram haritası oluşturulmuştur.   

 

1. Literatür 

1.1. Cittaslow – Yavaş Şehir 
21. yy’ın kalabalık, büyük ve gürültülü kentlerine alternatif olan Yavaş Şehir, İtalyanca Citta (Kent) ve 

İngilizce Slow (Yavaş) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır (Acuner, 2014:1).  Cittaslow – Yavaş Şehir, 1999 
yılında Paolo Saturnini (Greve in Chianti Belediye Başkanı) tarafından Orvieto (Stefano Cimicchi), Bra (Francesca 

Guida), Positano (Domenico Marrone) şehirlerinin belediye başkanları ve Carlo Petrini (Slow Food Başkanı) ile 

birlikte kuruldu (Radstrom, 2011:91). 
Cittaslow – Yavaş Şehir, nüfusu 50.000'den az olan ve kendine has çevresel, arkeolojik ya da kültürel 

değerleri olan şehirleri bir araya getirmektedir (Zawadzka, 2017:94). Uluslararası küçük şehirlerden oluşan bir ağ olan 

Cittaslow – Yavaş Şehir, iyi, temiz ve adil gıda ilkelerine sahip slow food (yavaş yemek) felsefesinin (Slow Food, 
2018) kentsel tasarım ve planlamaya uyarlanması amacıyla İtalya’da kurulmuştur (Yurtseven ve Kaya, 2011:91). 

İnsanlara teknolojiyi kullanarak daha sağlıklı ortamlar yaratmak, yavaş yaşamın değeri hakkında farkındalık 

kazandırmak ve daha kaliteli yaşama yönelik idari çözümler bulmayı taahhüt etmektedir (Knox, 2007:7). 
Bugün dünya genelinde 30 ülkede 252 Yavaş Şehir bulunmaktadır. Bu 252 şehrin 84’üne sahip olan İtalya 

bu anlamda ilk sırada yer alırken 15 Yavaş Şehir’e sahip Türkiye ise 4. sırada yer almaktadır (Cittaslow, 2018). 

Cittaslow – Yavaş Şehir hareketi slow food kavramına dayanırken, şehirlere ve turizm alanına da uzanarak daha da 
geliştirilmektedir. Son yıllarda, slow travel (yavaş seyahat) kavramı da Cittaslow – Yavaş Şehir ile ilgili bir kavram 

haline gelmiştir (Su, vd., 2017:92). 

 

1.2. Kelime İlişkilendirme Testi 
Araştırmada öğrencilerin Yavaş Şehir kavramına ilişkin bilişsel yapılarını belirlemek amacıyla veri toplama 

aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Kelime İlişkilendirme Testi (KİT), öğrencilerin bilişsel 
yapısındaki kavramlar arasındaki bağlantıları ortaya çıkarır ve uzun süreli bellekteki kavramlar arasındaki ilişkinin 

yeterli veya anlamlı olup olmadığını belirlemektedir. Bu teknikte öğrencilerden 30 ila 45 saniye içinde anahtar 

kavramın zihinlerinde çağrıştırdığı sözcükleri yazmaları istenmektedir. Kelime İlişkilendirme Testi; öğrencilerin 
sadece bilgi seviyesini ölçmekle kalmayıp aynı zamanda zihinsel yapıları arasındaki ilişkiyi de ortaya koymaktadır. 

Öğrenci zihnindeki bilgiler arasındaki ilişkiyi, yeni bilgi ağını ve önceki bilgiler ile yeni bilginin arasındaki ilişkinin 

anlamlı olup olmadığını ortaya çıkarmada en yaygın kullanılan tekniklerden biridir (Altıntaş vd., 2018:1403; Başar ve 
Göncü, 2018:189; Gündoğan ve Gültekin, 2018:236; Doğan vd., 2018:169; Yücel Güngör vd., 2017:210; Önal, 

2017:257; Önel ve Yüce, 2016:26; Keleş vd., 2016:6; Keskin ve Örgün, 2015:32; Ekici vd., 2014:362). Son yıllarda 

sosyal alanlarda özellikle eğitim bilimlerinde kullanılan Kelime İlişkilendirme Testi, turizm alanındaki akademik 
araştırmalarda da kullanılmaktadır (Doğan vd., 2018; Yücel Güngör vd ., 2017; Kesin vd., 2017; Keskin ve Örgün, 

2015). 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) 

aracılığıyla turizm işletmeciliği programında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yavaş şehir kavramı ile ilişkili 
kavramlar hakkında bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. 

 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Zaman kısıtı nedeniyle araştırmada Tesadüfi Olmayan Örnekleme yöntemlerinden Kolayda Örnekleme 

tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme, ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin araştırmacının yargılarınca 

belirlendiği tesadüfî olmayan örnekleme yöntemidir. Kolayda örneklemede veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve 
ekonomik şekilde toplanmaktadır (Çeliköz ve Erişen, 2017:289, Fırat ve Aydın, 2016:1843; Gülertekin Genç vd, 

2016:105). Bu doğrultuda çalışma grubu olarak Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Turizm 

İşletmeciliği Programı 2. sınıfında öğrenim gören 60 öğrenci olarak belirlenmiştir. Verilerin toplanması için belirlenen 
tarihte derste bulunan 58 öğrenci ile araştırma gerçekleştirilmiştir.  
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Veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Araştırmada “Yavaş Şehir” kavramı bir 

sayfada 10 kez alt alta sıralanmıştır. Alt alta 10 kez yazılmasının nedeni zincirleme cevap riskini önlemektir. Çünkü 

öğrenci, her kavram yazımında anahtar kavram yerine cevap olarak yazdığı kavramın aklına getirdiği kelimeleri 

yazabilmekte, bu da testin amacına ulaşmasına engel olabilmektedir. Uygulama öncesinde öğrencilere kelime 

ilişkilendirme testine yönelik açıklamalar yapılmış ve testin uygulanması esnasında öğrencilerden 60 saniye içerisinde 

anahtar kavramın akıllarına getirdiği ilgili kavramları yazmaları istenmiştir. Ayrıca ilgili cümle kısmı tek bir cevap 
kelimesine göre daha karmaşık ve üst düzey yapıda olacağından cümlenin bilimsel olup olmaması, farklı nitelikte 

kavram yanılgıları içerip içermediği gibi durumlar değerlendirme sürecinde önemli rol oynamaktadır.  

 

2.3. Bulgular 
58 öğrenciye yapılan Kelime İlişkilendirme Testi sonucunda elde edilen veriler Tablo 1’de gösterilmektedir. 

Buna göre 16 kategori elde edilmiştir. Bu kategorilerin frekans toplamı 413’tür. Kategorilerin altında yer alan alt 
gruplar 296 kelimeden oluşmaktadır. Tablo 1’de alt grupların tamamı yerine her kategoriden 5 olmak üzere frekansı en 

yüksek olan 30 kelimeye yer verilmiştir. Bu kelimelerin frekans toplamı ise 185’tir. 

 
Tablo 1. “Yavaş Şehir” Anahtar Kavrama Verilen Cevaplar 

Kategoriler Alt Gruplar ve Frekanslar Frekans Toplamı Yüzde (%) 

1-Destinasyon Kişiliği 

sakinlik (13) 

78 18.9 % 

durgunluk (6) 

sessizlik (5) 

sıkıcı (3) 

bıkkınlık (2) 

2-Ekonomik Durum 

gelişmemiş (22) 

74 17.9 % 

gelişmeye çalışan (8) 

düşük ekonomi (5) 

geri kalmış (4) 

ekonomi (2) 

3-İmkanlar / Kısıtlı İmkanlar 

eğlence az (4) 

40 9.7 % 

aksiyon yok 

aktivite az 

altyapısı zayıf 

belirli saatlerde yaşam var 

4-Yaşam Tarzı ve İnsanlar 

sosyal yaşam az (3) 

33 8.0 % 

gürültüsüz (2) 

hayat (2) 

alışılagelmiş 

Beraberlik 

5-Nüfus 

yaşlı nüfus (9) 

32 7.7 % 

az nüfus (6) 

kalabalık (6) 

az insan (3) 

emekli çok 

6-Fiziksel / Coğrafik Yapı 

beton yığını 

24 5.8 % 

binalar az 

boş arsa 

doğal yaşam 

dağınık yerleşke 

7-Destinasyonun Özelliği 

eğlence 

23 5.6 % 

emekli şehri 

eski şehir 

kafa dinleme 

keşfedilmemiş 

8-Diğer 

stop (2) 

23 5.6 % 

az zaman 

balkon 

beyin trafiği 

bilim kurgu filmi 

9-Trafik/ Vasıta 

trafik (13) 

23 5.6 % 
arabalar 

minibüsler 

motorsiklet 
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zor ulaşım 

10-Zayıflıklar 

boş (2) 

18 4.4 % 

lanetli (2) 

beklenti yok 

doğanın korunmaması 

gereksiz şehir 

11-Yavaş 

ağır (3) 

16 3.9 % 

durağan 

herkes yavaş 

herşeyi yavaş olan 

yavaş internet 

12-Yerel Yönetim 

belde (2) 

8 1.9 % 

köy (2) 

kasaba 

muhtar 

şehir 

13-Gıda/ Tarım/ Hayvancılık 

Bira 

7 1.7 % 

çiçek 

çiftlik 

hayvancılık 

tarla 

14-Eğitim 

eğitim az (2) 

6 1.4 % 

eğitim yavaş 

okul 

okuma-yazma 

sınav 

15-Kültür ve Turizm 

turizm yok (3) 

5 1.2% kültür farklılığı 

turist yok 

16-Sakin Şehir sakin şehir (3) 3 0.7 % 

Toplam 296 (185) 413 100 

Dip Not: Alt grup kelimelerinin tamamı listeye eklenmezken toplam rakamlar bu kelimeleri de içermektedir. 

 
Tablo 1’e bakıldığında frekans değeri en yüksek olan kategorinin destinasyon kişiliği (78) olduğu 

görülmektedir. Öğrenciler için “Cittaslow – Yavaş Şehir” kavramı sakinlik (13), durgunluk (6), sessizlik (5), sıkıcı (3) 

ve bıkkınlık (2) kelimeleriyle açıklanırken anahtar kavramın destinasyona yönelik kişilik özelliklerinin öğrencilerde 
olumlu ve olumsuz çağrışımlarda bulunduğu tespit edilmiştir. 

İkinci kategoride ise anahtar kavramın ekonomi ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Gelişmemiş (22), 

gelişmeye çalışan (8), düşük ekonomi (5), geri kalmış (4) ve ekonomi (2) kelimeleriyle ilişkilendirme yapılmıştır. Bu 
durum anahtar kavramın ekonomik anlamda olumsuz bir çağrışım yaptığı tespit edilmiştir. 

Üçüncü kategoride anahtar kavram sunulan imkanlar ve imkansızlıklar ile ilişkilendirilmiştir. Eğlence az 

(4), aksiyon yok, aktivite az, altyapısı zayıf ve belirli saatlerde yaşam var kelime ve kelimeleriyle anahtar kavram 
ilişkilendirilmiştir. Buna göre anahtar kavramın sunulan imkanlar açısından zayıf olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Dördüncü kategoride öğrencilerin anahtar kavramı yaşam tarzı ve orada yaşayan insanlar ile açıklamaya 

çalıştığı belirlenmiştir. Sosyal yaşam az (3), gürültüsüz (2), hayat (2), alışılagelmiş ve beraberlik kelimelerini kullanan 
öğrencilere göre anahtar kavramın yaşam tarzı ile ilgili olumlu ve olumsuz ve insanlar ile ilgili olumlu çağrışımlar 

yaptığı görülmüştür. 

Beşinci kategoride anahtar kavram ile insan sayısı ilişkilendirilmiştir. Yaşlı nüfus (9), az nüfus (6), 

kalabalık (6), az insan (3), emekli çok kelimeleri ile anahtar kavram ilişkilendirilmiştir. Buna göre anahtar kavramın 

yaşlı ve emekli insan sayısının fazla ve kalabalık olduğu çağrışımını yaparken insan sayısının az olduğu sonucuna da 

ulaşılmıştır. 
Altıncı kategoride öğrenciler anahtar kavramı fiziksel ve coğrafik yapı açısından değerlendirmiştir. Beton 

yığını, binalar az, boş arsa, doğal yaşam ve dağınık yerleşke kelimelerini kullanarak anahtar kavramı yanıtlayan 

öğrencilerin bu yanıtlarına göre anahtar kavramın yerleşim ve betonarme yapılar açısından hem olumlu hem de 
olumsuz, doğal yaşam açısından ise olumlu çağrışım yaptığı görülmektedir. 

Yedinci kategoride eğlence, emekli şehri, eski şehir, kafa dinleme ve keşfedilmemiş kelimeleri anahtar 

kavram ile ilişkilendirilmiştir. Buna göre anahtar kavramın bir destinasyona yönelik olumlu özelliklere sahip olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Sekizinci kategoride birbirinden bağımsız kelimeler anahtar kavramla ilişkilendirilmiştir. Anahtar kavramın, 

stop (2), az zaman, balkon, beyin, trafiği ve bilim kurgu filmi kelimelerini kullanan öğrencilere birbirinden bağımsız ve 
farklı çağrışımlar da yaptığı kanısına varılmıştır. 

Dokuzuncu kategoride anahtar kavram ulaşım ve kullanılan vasıtalar ile ilişkilendirilmiştir. Trafik (13), 

arabalar, minibüsler, motorsiklet ve zor ulaşım kelimeleri ile anahtar kavram ilişkilendirilmiştir. Buna göre anahtar 
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kavramın ulaşım ve trafik yoğunluğu ile ilgili olumsuz yaptığı kullanılan vasıtaların türü ile ilgili de çağrışım yaptığı 

tespit edilmiştir. 

Onuncu kategoride anahtar kavramın zayıf yönleri ile ilişkilendirme yapılmıştır. Boş (2), lanetli (2), 

beklenti yok, doğanın korunmaması ve gereksiz şehir kelimeleri kullanılarak anahtar kavramın zayıf yönleri olan, 

gereksiz hatta lanetli olduğu şeklinde çağrışım yaptığı öğrenciler tarafından dile getirilmiştir. 

Onbirinci kategoride anahtar kavram yavaş kelimesi ile ilişkilendirilmiştir. Ağır (3), durağan, herkes yavaş, 
her şeyi yavaş olan, yavaş internet kelimeleri kullanılarak anahtar kavramın içinde yer alan slow (yavaş) kelimesinin 

öğrencilere her şeyin yavaş olduğu çağrışımını yaptığı görülmektedir. 

Onikinci kategoride anahtar kavramın yerleşim birimi ve yerel yönetimle ilişkilendirildiği ve belde (2), köy 
(2), kasaba, şehir ve muhtar kelimeleri kullanılarak anahtar kavramın yerleşim birimlerini ve yöneticilerini çağrıştırdığı 

tespit edilmiştir. 

Onüçüncü kategoride bira, çiçek, çiftlik, hayvancılık ve tarla kelimeleri kullanılarak anahtar kavramın gıda, 
tarım ve hayvancılıkla ilişkilendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Buna göre anahtar kavramın çiftçilik, hayvancılık, 

doğa ile ilgili çağrışım yaptığı sonucuna ulaşılmaktadır. 
Ondördüncü kategoride anahtar kavram eğitim ile ilişkilendirilmiştir. Eğitim az (2), eğitim yavaş, okul, 

okuma-yazma ve sınav kelimeleri ile anahtar kavram ilişkilendirilmiştir. Buna göre anahtar kavramın öğrencilerde 

eğitimle ilgili olumlu ve olumsuz çağrışımlar yaptığı tespit edilmiştir. 
Onbeşinci kategoride anahtar kavramın kültür ve turizmle ilişkilendirildiği görülmektedir. Turizm yok (3), 

kültür farklılığı, turist yok kelimeleri kullanılarak turizmin kötü durumda olduğu ve kültürel farklılıkların olduğu ile 

ilgili çağrışım yaptığı belirlenmiştir. 
Onaltıncı kategoriye bakıldığında frekans değeri en düşük olan kategorinin sakin şehir (3) kategorisi olduğu 

görülmektedir. Buna göre öğrencilerin daha önce anahtar kavramla ilgili bilgiye sahip olduğu ve anahtar kavramın 

sakin şehir kavramını çağrıştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Aşağıda Şekil 1’de kelime ilişkilendirme testi sonucu oluşturulan kavram haritası yer almaktadır. Şekilde, 

Tablo 1’de yer verilmeyen alt grup kelimelerine de yer verilmiştir. 
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Şekil 1. Kavram Haritası 
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Aşağıdaki tablolarda (Tablo 2 ve 3) ise kelime ilişkilendirme testinin ikinci bölümünde yer alan “ilgili 

cümle” kısmına yönelik öğrencilerin anahtar kavramla ilgili yapmış olduğu tanımlamalara yer verilmiştir. Bu 

tanımlamalar incelenerek kategorize edilmiştir. Kategorizasyon yapılırken Ercan, Taşdere ve Ercan’ın (2010) ve Yücel 

Güngör, Doğan ve Güngör’ün (2017) çalışmalarından yararlanılmıştır. Buna göre cümleler bilimsel bilgi içeren 

cümleler, bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümleler ve kavram yanılgısı içeren cümleler şeklinde 3 

kategoriden oluşmaktadır. Bilimsel bilgi içeren cümleler kategorisi, yapılan tanımlamanın anahtar kavramı tam 
anlamıyla anlatan ve bilimsel içeriğe sahip olan cümlelerin yer aldığı kategoridir. Bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi 

içeren cümleler kategorisi, anahtar kavram ile ilgili yapılan tanımlamanın anahtar kavramla ilişkili kelimelerden 

oluşması fakat bilimsel içerikten uzak, kişiselleştirilmiş bir tanımın yapıldığı kategoridir. Kavram yanılgısı içeren 
cümleler ise anahtar kavramı açıklamayan ve anahtar kavramla ilişkilendirilemeyen tanımların yer aldığı kategoridir. 

 

Tablo 2. Anahtar Kavrama İlişkin Öğrencilerin Kurdukları İlgili Cümlelerin Frekans Tablosu 

Anahtar Kavram 
Bilimsel Bilgi İçeren 

Cümle Sayısı 

Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel 

Bilgi İçeren Cümle Sayısı 

Kavram Yanılgısı 

İçeren Cümle Sayısı 
Boş 

Cittaslow – Yavaş Şehir 0 12 45 1 

 

Tablo 2’ye bakıldığında anahtar kavram ile ilgili tanımlama yapan öğrencilerin hiçbirinin bilimsel bilgi 
içeren cümle kategorisi altında değerlendirilecek bir tanımlama yapmadığı görülmektedir. Öte yandan 12 öğrencinin 

yapmış olduğu tanımlama bilimsel olmayan veya yüzeysel bilgi içeren cümleler kategorisi altına girerken Ercan vd. 

(2010) ve Yücel Güngör vd. (2017) belirttiği gibi tanımlamaların çoğunluğu anahtar kavramı açıklamayan ve anahtar 
kavramla ilişkilendirilemeyen tanımlardan oluşmaktadır. 1 öğrenci ise bu bölümü boş bırakmıştır. 

Tablo 3’te ise öğrencilerin yapmış olduğu tanımlamalardan oluşan örnek cümleler yer almaktadır. 

 

Tablo 3. Kelime İlişkilendirme Testinde Elde Edilen İlgili Cümlelere Ait Bazı Örnekler 

Anahtar Kavram Bilimsel Bilgi İçeren Cümle Sayısı 

Cittaslow – Yavaş 

Şehir 

--- 

Bilimsel Olmayan veya Yüzeysel Bilgi İçeren Cümle Sayısı 

İnsanların hızlı hayat, kalabalıktan kaçmak istediği için bulunduğu yer veya yerlerdir. 

Sakin ve telaşesiz bir yaşantı. 

Daha çok sessizliğin ve sakinliğin hakim olduğu 

Aynı statüdeki şehirler arasında son sıralarda tercih edilen genelde ikinci planda kalan ama 

zaman içerisinde farkına varılarak gelişime uğrayan gelişiminde bir sürat kazanan 

İnsanların sakin ve acelesi olmadığı bir yer 

Kavram Yanılgısı İçeren Cümle Sayısı 

Kalabalık ihtiyar bir mutsuz hayat 

Her konu hakkında yavaş arkadan gelen bir şehirdir 

Yaşlı nüfus kalabalık ve eğlencesiz hayat 

Şehir yavaş olamaz çünkü bir yerden bir yere gitmesi lazım ama şehirler bir yere gidemez 

Şehir ışıklarının az olduğu yer benim için yavaş şehirdir. Metropol olmayan birçok yeri yavaş 
şehir olarak tanımlayabilirim. 

 

Tablo 3’e bakıldığında 5 öğrencinin Cittaslow – Yavaş Şehir’i insanların hızlı olduğu, kalabalıktan 

kaçanların geldiği, sessizlik ve sakinliğin hakim olduğu bir yerler olduğunu düşünmektedir. Öte yandan başka 5 
öğrenci de mutsuz bir hayatın olduğu, yaşlı nüfusun yoğun olduğu ışıkların az olduğu ve metropol olmayan yerler 

olduğu yanılgısına düşmüştür. 

 

3. Sonuç 
Bu araştırmada Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Programı 2. sınıfında öğrenim gören 58 ön lisans öğrencisinin cittaslow - yavaş şehir kavramı ile ilişkili kavramlar 

hakkında bilişsel yapıları Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla ölçülmeye çalışılmıştır. Öğrencilere cittaslow 

– yavaş şehir kavramının kendileri için ne ifade ettiği sorulmuş ve buna karşılık 295 cevap alınmıştır. Bu cevaplara 

bakıldığında öğrencilerin cittaslow – yavaş şehir anahtar kavramını en çok ilişkilendirdikleri yani frekans değeri en 
yüksek olan kelimelerin Gelişmemiş (22), Sakinlik (13), Trafik (13), Yaşlı Nüfus (9), Gelişmeye Çalışan (8), 

Durgunluk (6), Az Nüfus (6), Kalabalık (6) ve Düşük Ekonomi (5) olduğu görülmüştür. Cittaslow – yavaş şehir 

kavramını destinasyon bazında sakin ve durgun olarak nitelendirmektedir. Ekonomik anlamda ise ekonomisinin kötü 
olduğunu, işsizliğin olduğunu, gelişmeye çalıştığını belirtmektedirler. Yaşayan insan sayısı açısından ise kalabalık ve 

yaşlı nüfusun yoğun olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Öğrencilere gore trafiğin de yoğun olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Buna göre cittaslow – yavaş şehir kavramının her ne kadar gidilip görülmese de öğrenci algısında genel 
anlamda olumsuz bir çağrışım yaptığı sonucuna varılmaktadır. Cittaslow – yavaş şehir hakkında yapılan tanımlamalara 

bakıldığında öğrencilerin bilimsel bilgi içeren tanımlama yapmadıkları, kavram hakkında bilgi veren kişiselleştirilmiş 

tanımlamaların yanında  Ercan vd. (2010) ve Güngör vd. (2017) çalışmalarında da belirttikleri gibi kavram yanılgısının 
çoğunlukta olduğu tanımlamalar tespit edilmiştir. Öğrencilerin bir kısmı cittaslow – yavaş şehir kavramını bilim kurgu 

filmi, beyin trafiği, balkon, kaos kargaşa ve ölme riski gibi kelimelerle ilişkilendirmişlerdir. Bu durum öğrencilerin 

cittaslow – yavaş şehir kavramını algılayamadıkları ya da bu kavram hakkında bilgi sahibi olmadıklarını 
göstermektedir. 



187 

Güncel konulardan biri olan cittaslow – yavaş şehir hakkında öğrencilerin bilgi ihtiyacının giderilmesi 

konusunda öğretim programlarında güncelleme yapılması ya da turizm sektöründeki yenilikleri konu alan derslerin 

eklenmesi önerilmektedir. Cittaslow – yavaş şehir hareketinin katma değerinin yüksek olduğu düşünüldüğünde turizm 

sektörünün gelişmesine katkı sağlayacak öğrencilere yönelik teknik geziler düzenlenerek öğrencilerin bu 

destinasyonlara yönelik bilgi  düzeyleri arttırılmalı ve farkındalık yaratılmalıdır. Aynı şekilde cittaslow – yavaş şehir 

felsefesinin yeterince anlaşılması için gerekli tanıtımların, broşürlerin ve bilgilendirmenin bu destinasyonu pazarlama 
görevini üstlenen kişi ve kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması önerilmektedir. Böylelikle yukarıda belirtilen 

cittaslow – yavaş şehir kavramının yapmış olduğu olumsuz çağrışımının olumluya çevrilmesi de mümkün hale 

geleceği düşünülmektedir. Cittaslow – yavaş şehir ile ilgili yapılan bu çalışmanın sadece ön test niteliği taşıması 
nedeniyle benzer çalışma yapacak araştırmacılara ön test – son test yaparak karşılaştırma yapmaları önerilmektedir. Bu 

araştırmada sadece Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı 2. sınıf öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir hakkındaki 

bilişsel algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Diğer program öğrencilerini de içine alan bir ya da farklı anahtar kavramların 
kullanıldığı çalışmalar yapılabilir. 

Bu araştırmanın sadece Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencileri üzerine yapılması ve  öğrencilerin 
Kelime İlişkilendirme Testini yaparken anahtar kavramın ne ifade ettiği  ile ilgili boşlukların tamamını doldurmamaları 

bu araştırmanın kısıtlarındandır. 
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Ek -1: Cittaslow – Yavaş Şehir anahtar kavramına karşılık verilen yanıtların tam listesi 

Kategoriler Alt Gruplar ve Frekanslar Frekans Toplamı Yüzde (%) 

1-Destinasyon Kişiliği 

sakinlik (13) 

78 18.9 % 

durgunluk (6) 

sessizlik (5) 

sıkıcı (3) 

bıkkınlık (2) 

cahillik (2) 

düzensizlik (2) 

mutsuz (2) 

sos. olmayan - asosyallik (2) 

açlık 

anlaşılmayan 

aydın 

bağımlı 

basit şehir 

bunaltıcı 

çok sorun olmayan 

değişime açık 

deli 

dinlenme 

duruluk 

duygusallık 

düzenli 

güçsüz 

iyi-güzel 

karamsar 

kimsesiz 

kimsesiz kimseler 

meşgul 

modsuz 

mutluluk 

ölü şehir 

relax 

sabit fikir 

sesi duyulmamış 

sessiz şehir 

sinirli 

stres 

şirin 

tembel 

temkinli 

tutsak 

tükenmişlik 

umursamaz 

uyuyan şehir 

yalnız insan 

yalnızlık 

yaşlı şehir 

yaşlılık 

yorgunluk 

zorluk 

2-Ekonomik Durum 

gelişmemiş (22) 

74 17.9 % 

gelişmeye çalışan (8) 

düşük ekonomi (5) 

geri kalmış (4) 

ekonomi (2) 

gelişmiş şehir (2) 

ilerlememiş (2) 

az gelir 

az gelişmiş 

çok iş 

ekonomi yavaş 

fakir 
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geçimi sıkıntılı 

gelir 

gelişememe 

gelişmişlik seviyesi 

gereksiz sanayileşme 

gerileyen şehir 

ilerleme düzeyi 

ilerleme katetmeyen 

iş olanaklarının olmadığı 

işler olduğu gibi işler 

işsizlik 

kentleşmemiş 

para 

para kazanma 

sanayi 

sanayileşme yavaş 

sefalet 

ticaret az 

ticaret yok 

toplum zorluklar içinde 

tüketim az 

üretim az 

yoksulluk 

yükselmemiş 

3-İmkanlar / Kısıtlı 

İmkanlar 

eğlence az (4) 

40 9.7 % 

aksiyon yok 

aktivite az 

altyapısı zayıf 

araba az 

belirli saatlerde yaşam var 

clup olmayan 

çok aktif değil 

eğlence yok 

eksik olan 

eksik orman 

eksik yaşam alanı 

eksikliklerin yaşandığı şehir 

gelişmemiş kültür 

ışık 

ışıksız şehir 

imkanlar kısıtlı 

internet 

işlevsiz 

kafeler 

olanak yok 

ortamı olmayan 

otogarlar 

parksız çocuk 

partiler 

sosyal faaliyet yok 

teknoloji olmayan 

teknoloji yavaş 

yapılacak bir şey olmayan 

yetersiz 

yetersiz avm 

az işleyiş 

iletişim az 

kötü şartlar 

sınırlı 

tarihi az 

tarihi yerler az 

4-Yaşam Tarzı ve İnsanlar 

sosyal yaşam az (3) 

33 8.0 % gürültüsüz (2) 

hayat (2) 
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alışılagelmiş 

beraberlik 

birlik 

deli insanlar 

eski yaşam 

gece hayatı 

gece hayatı olmayan 

gürültü 

hareket 

hareketsiz 

huzur yok 

huzurlu 

huzurlu hayat 

kötü toplum 

köy tarzı 

köy yaşamı 

köyleşmiş 

ortamlar 

sakin hayat 

sıkıntılı hayat 

standart hayat 

şehir sakinleri 

yaşam dar 

yaşam standardı düşük 

zor yaşama 

kültürsüz 

5-Nüfus 

yaşlı nüfus (9) 

32 7.7 % 

az nüfus (6) 

kalabalık (6) 

az insan (3) 

emekli çok 

gençler 

göçün çok olduğu 

insan yok 

insanlar 

kalabalık olmayan 

kızlar 

kimsenin bulunmadığı 

6-Fiziksel / Coğrafik Yapı 

beton yığını 

24 5.8 % 

binalar az 

boş arsa 

bölümlere ayrılmış 

büyük 

dağınık yerleşke 

dar alan 

doğal yaşam 

eski 

eski düzen 

gözden uzak 

harabe 

ıssızlık 

kırsal 

köprüler 

küçük 

küçük köy 

küçük şehir 

manzara 

uzak kent 

yağmur 

yamuk binalar 

yeşil 

yıkık-dökük 

7-Destinasyonun Özelliği 
eğlence 

23 5.6 % 
emekli şehri 
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eski şehir 

kafa dinleme 

keşfedilmemiş 

kötü 

olduğu gibi kalan 

rahat 

rahat olması 

sabit düzen 

salaşlık 

savaştan kalma 

sıkıntılı şehir 

sorunsuz şehir 

temiz hava 

tercih edilmeyen 

terkedilmiş 

ulaşılabilirlik 

yenilik azlığı 

zamanın geçmemesi 

bilinmedik şehir 

kasvet 

sıkıntı 

8-Diğer 

stop (2) 

23 5.6 % 

az zaman 

balkon 

beyin trafiği 

bilim kurgu filmi 

çağrı 

facia 

geç olan iller 

geçmiş 

gerilim 

kaos 

kapalı 

kapalı kutu 

kargaşa 

katliam 

kırmızı 

lamba 

ölme riski 

uyku 

uyku hali 

zaman akışı 

doğru-yanlışlar 

9-Trafik/ Vasıta 

trafik (13) 

23 5.6 % 

araba 

arabalar 

minibüsler 

motorsiklet 

trafik akışı 

trafik yavaş 

ulaşım 

ulaşımın gelişmediği 

zor ulaşım 

karayolları 

10-Zayıflıklar 

boş (2) 

18 4.4 % 

lanetli (2) 

beklenti yok 

boşluk 

doğanın korunmaması 

gereksiz şehir 

kısıtlanmış 

siyaset gelişmemiş 

son tercih 

umut kesme 
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aksaklık 

saçmalık 

kısıtlı bilgi 

kötü sistemler 

olumsuzluk 

zaman kaybı 

11-Yavaş 

ağır (3) 

16 3.9 % 

ağır çekim 

ağır giden topluluk 

dur 

durağan 

herkes yavaş 

herşeyi yavaş olan 

hız olmayan 

hız seviyesi 

hızlı 

süratsiz 

yavaş insanlar 

yavaş internet 

yavaşlık 

12-Yerel Yönetim 

belde (2) 

8 1.9 % 

köy (2) 

kasaba 

muhtar 

sahil kasabası 

şehir 

13-Gıda/ Tarım/ Hayvancılık 

bira 

7 1.7 % 

çiçek 

çiftlik 

hayvancılık 

hayvanlar 

tarım yavaş 

tarla 

14-Eğitim 

eğitim az (2) 

6 1.4 % 

eğitim yavaş 

okul 

okuma-yazma 

sınav 

15-Kültür ve Turizm 

turizm yok (3) 

5 1.2% kültür farklılığı 

turist yok 

16-Sakin Şehir sakin şehir (3) 3 0.7 % 

Toplam 296 413 100 
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Özet 
Bir ülke ya da bölgede turizmin gelişip istenilen düzeylere gelebilmesinin ön koşullarından en önemlisi, turizmin 

değerlendirilebilmesi için gerekli verilerin doğru ve güvenilir yöntemlerle toplanılmasıdır. Bunun için turizm ile ilgili 
önceden tespit edilmiş politikaların ve kazanılmış deneyimlerin toplanıp, değerlendirilip, özümsenmesi gerekir. Bir 

bölgede turizmin gelişmesi, bölgenin sosyoekonomik düzeyinin gelişmesinde sağlayacağı katkıların yanında, bölgenin 

doğal yapısının daha bilinçli korunması, tarihi yapıların korunmasının yanında, bölgenin nostaljik özelliklerinin 
korunarak daha teknik, daha modern bir görünüm kazanmasını da sağlar. Kentin alt yapısının gelişmesinde büyük etki 

yapar. Bir şehre yakışan parkların, otoparkların, cadde ve sokakların planlı ve düzenli olmasını sağlayarak yaşanabilir 

bir kent olmasında turizmin etkisi inkâr edilemez. Halkın kültür ve gelir düzeyinin artmasını sağlayarak, işsizliği 
önlediği gibi bölgeden göçün önlenmesinde birinci derece katkı sağlar. Çarpık kentleşmeyi önlemenin yanında,  halkın 

sorunlarının çözümünde çok önemli rol oynar. Ülke ekonomisinin dengelenmesinde etkisi tartışılamaz düzeydedir. 

Bir ülke ya da bölgenin sosyoekonomik düzeyinin ve işsizlik sorunlarının çözümünün yanında yaşam kalitesinin 
artması gibi yaşamsal alanlardaki katkı ve etkisi çok iyi bilindiğinden, turizmin bir bölgede gelişebilmesi için öncelikle 

nelerin düşünülmesi ve yapılması gerektiğinin de belirlenmesi ve ana kurallarının uymasının gerekliliği ortadadır. Bu 

çalışmada turizmin planlama ve projelendirme aşamalarında yapılması gereken kurallar başlıklar halinde verilerek, 
ülke ya da bölge turizminin sorunlarını ortaya çıkaracak analiz yöntemleri ve proje aşamalarında yapılması gerekenler 

başlıklar halinde sunulacaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Gelişim, Yozgat 

 

Abstract 
The most important prerequisites for the development and attainment of tourism at desired levels in a country or region 

is to collect the necessary data in order to evaluate the tourism with accurate and reliable methods. To do this, it is 

necessary to collect, evaluate and internalize the pre-determined policies and gained experiences about tourism. The 
development of tourism in a place, in addition to its contributions to the development of the socio-economic level of 

the region, provides for a more technical, more modern appearance by better preserving the nostalgic characteristics as 

well as natural structure and historical buildings of the region. It has a great effect on the development of the city's 
substructure. The impact of tourism cannot be denied when a city is turned into a livable city by providing parks, 

parking lots, and streets that are planned and organized. By increasing the level of culture and income of the people, it 

directly contributes to the prevention of migration from the region as it prevents unemployment. In addition to 
preventing unguided urbanization, it plays a very important role in solving the problems of the people. Its effect on 

balancing the country's economy is undisputed. Since its contribution and effect in life-sustaining areas like increase in 

quality of life as well as resolution of the socioeconomic level and unemployment problems of a country or a region 
are known very well, it is a necessary to determine what should be considered and done first so that tourism can 

develop into a region and to set the main rules. In this study, it is aimed to carry out researches by taking some basic 

principles into consideration on the basis of introducing general principles for a region where any kind of rural tourism 
research to be conducted and Yozgat model is presented. The rules that should be made during tourism planning and 

projecting stages are given in and analysis methods that will reveal the problems of country or region’s tourism and 

what to do in project stages will be presented. 

 

Key Words: Tourism, Development, Yozgat 

 

Giriş 
Her ülke ya da bölge insanı, sahip olduğu bilgi, yetenek, deneyim, çalışma performansına ve tüm çevresel 

koşullara bağlı olarak bir uygarlık düzeyine ulaşmışlardır. Uygarlaşma, modernleşme anlamlarını da içeren kalkınma 

günümüzde en çok kullanılan kavramlardan biridir. Öyle ki dilimizde ilerleme, gelişme, çağdaşlaşma terimleri çoğu 

kez kalkınma kavramlarının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır (Başkaya, 2000: 16-23). Kalkınma bir ülkede ya da 
bölgede belirli dönemler arasında ekonomide meydana gelen değişmeyi, büyümeyi, toplumun yaşam kalitesinde, 

üretilen ürünlerin kalitesinde veya üretim sistemindeki ekonomik gelişme ortamını yansıtan bir terimdir (Sevinç, 2011: 

40-43). Ekonomik kalkınmanın bir ürünü olarak değerlendirilen bölgesel kalkınma bölgedeki iş imkanının, refah 
düzeyinin, yatırım hacminin, yaşam kalitesinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini ifade eder (Stimson vd., 2006: 

4). 

Her ülkenin ve bölgenin kendine özgü yapısı, gelişmişlik düzeyi, özelliği ve çevresel koşulları farklı 
olduğundan kalkınma politikaları da farklı olmak durumundadır. Gelişmiş ülkeler kalkınma hızından en az fedakârlık 

edecek şekilde, bunun yanında daha çok gelir dağılımının daha dengeli olabilmesi için politikalar üretirken, gelişmekte 
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olan ülkeler ise, bölgesel gelişmeyi başlatacak ve devam ettirecek stratejiler belirleyip, geliştirmeye çalışmaktadır 

(İTO, 1996: 22; Tosun vd., 2003). 

Gelişme ve ilerlemenin olabilmesinde başlangıçta olmazsa olmazlardan biri düşünme, planlama ve 

tasarımdır. Bunlar, gelecekte ulaşılması istenen yerin, amacın tespit edilmesini, bu amaca ulaşmak için hangi yolların 

takip edileceğini ve hangi araçların kullanılacağını saptamaktır. Öte yandan bu yapılacak işlerin hangi sıraya göre, ne 

zaman, ne kadar sürede, hangi miktarda, kimler tarafından nasıl yapılacağını ve bu işler için gerekli finansmanın hangi 
kaynaklardan sağlanacağını ortaya koyan çalışmalar bütünüdür  (Olalı ve Korzay, 1993). Turizmin çevreye olan 

katkısını da vurgulayan bir çalışmaya göre, turizmde planlama ve tasarım, insanın kaliteli yaşamasına ve çevre 

kalitesine olan katkılarının optimizasyonunu amaçlayan araştırma ve değerlendirme temeline dayanan bir süreçtir 
(Şahbaz, 2000:152-170; Oran, 2016). 

Turizmde gelişmiş ülkelere ve bölgelere bakıldığında, yapılan planlama ve tasarımların, güçlü, zayıf, 

fırsatlar ve tehditler yönlerinden çok titiz ve uzun çalışmalar sonucunda ortaya konduğunu görebiliriz. Bu nedenle 
turizm potansiyeli bulunan ancak, yeterli gelişime ulaşamamış ülke ya da bölgelerde, turizmin gelişmesinde temel 

alınacak planlama ve tasarımlar yapılmalıdır. Bu çalışmalar arasında, turizmi geliştirme politikaları üretirken veya 
stratejik planlamalar yaparken istatistiki yöntemlerden (SWOT analizi gibi) yararlanılarak mevcut turizm 

potansiyelinin çok iyi tespit edilip analizleri yapıldıktan sonra tasarım aşamasına geçilmelidir (Şeker, 2017; Oran, 

2017; Yılmaz ve Gürol, 2012). 
Turizm politikaları üretirken ülkenin veya bölgenin turizmi destekleyecek yada kolaylaştıracak tüm 

potansiyeller ve katma değerler göz önünde tutulmalıdır. Bu konuda yerel halk dâhil konuyla ilgili yetkililer, yetki ve 

sorumluluklarını titizlikle kullanmalı ve aralarında iletişim kurarak ortak politika ve tasarımlar üretmelidir 
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006; Cengiz ve Akkuş, 2012: 67-75 ;Emekli, 2011: 85-88). 

Turizm politikası üretimi ve sonrasında, turizm potansiyeli yüksek olan bir ülke ya da bölgede gerekli tüm 

veriler toplanıp analizleri yapılırken, burada turizm potansiyeli olan veya olabilecek diğer turizm çeşitleri de araştırılıp 
incelenmelidir. Turizm potansiyeli yüksek turizm çeşitleri de araştırılıp incelendikten sonra, turizm potansiyeli yüksek 

turizm çeşitleri ile entegrasyonu sağlanarak, birbirini tamamlayan bir bütün olarak bölge turizmi değerlendirilmelidir. 

Ayrıca bölgedeki yakın illerin turizm çeşitleri araştırılıp güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditleri dikkate alınarak, üzerinde 
çalışılan bölge turizminin daha güçlü olması için gerekli girişimler ve önlemler alınmalıdır. Planlama ve tasarım 

aşaması ne kadar dikkatli ve her türlü yönleriyle bölgenin turizm potansiyeli doğru olarak ele alınırsa, bölgenin 

turizminin gelişmesi o oranda güçlü ve gerçekçi hazırlanmış olduğundan gerçekleşme oranı da yüksek olur (Albayrak, 
2013; Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008; Kuter ve Ünal, 2013). Bu çalışmada turizmin bölgesel kalkınmadaki rolü 

açıklandıktan sonra turizmin yapılması ve gelişmesinde göz önünde bulundurulması gereken kurallar genel olarak 

başlıklar halinde incelenecektir. 

 

1.Turizmin Bölgesel Kalkınmadaki Rolü 
Bir ülkenin sosyal ve ekonomik birliğinin sağlanması için bölgelerarası dengesizlikleri azaltmak amacıyla 

hazırlanan bölgesel kalkınma projeleri, turizm sektörüyle yakından ilişkilidir (Kasalak, 2015; Yıldız, 2007: 216). Bir 
bölgede turizmin gelişmesi, o bölgenin her bakımdan, özellikle de sosyoekonomik yönünden gelişmesini sağladığı gibi 

ilerleyen zamanlarda ülkenin ekonomisine de önemli katkılar yapacaktır. Bölgedeki turizmin gelişmesi yeni iş 

imkânları sağlamasının yanında, halkın yaşam kalitesinin artmasında da hissedilir gelişmeler sağlayacaktır. Ayrıca, 
gelişen turizm sektörü sayesinde bölgenin tarım, hayvancılık, sağlık, sanayi, el sanatları gibi tüm sektörlerinde 

gelişiminde önemli bir paya sahip olacaktır. Ülke içindeki bölgelerarası gelişmişlik düzeyinin ortadan kaldırılmasında 

önemli bir rol oynayacaktır (İstanbullu vd., 2017; Özkan, 2007). Bölgesel kaynakların etkin kullanımı ve kalkınması 
açısından turizm sektörü önemli bir konuma sahiptir. Tarım, hayvancılık, el sanatları, sağlık, ulaşım, gastronomi, 

küçük esnaf gibi sektörlerin ürünlerinin uygun fiyatlarla tüketilmesini sağlayarak bu gibi diğer sektörlerin de ekonomik 

güçlerine katkıda bulunacaktır (Dieke, 2003: 287-295; Kuter ve Ünal, 2013). 
Turizm sektörünün bölge ekonomisine sağladığı gelir ve iş gücü istihdam yaratma etkisinin yanında, 

bölgede yaşayan halkın sosyal ve kültürel gelişimiyle birlikte, bölgenin altyapı ve üstyapı imkânlarının gelişimine de 

katkıda bulunacaktır. Yerel halk turizmin gelişmesiyle normal şartlarda elde edemeyeceği imkânlara sahip olacaktır. 
Daha gelişmiş ulaşım sistemlerinin yanında, yeme içme, alışveriş, eğlence, yaşamla ilgili doyurucu imkânlara sahip 

olacaklardır. Gelir düşüklüğü ve işsizlikten kaynaklanan halkın başka yerlere göçü azalacak hatta ileride tam tersine 

bile dönebilecektir. Öte yandan çarpık kentleşme ve gecekondulaşmanın hızı azalacaktır. Bilgi düzeyi ve dünyaya 

bakış açısı değişen halkın, toplumsal sorunların çözümünde önemli mesafeler kat edecektir (Çeken, 2008: 299-301). 

Bölgenin ve halkın sahip olduğu tarihi değerleri, folkloru, uygarlığı, kültürü ve doğası turizm sektörü sayesinde bir 

ekonomik değer ve mal niteliği kazanacaktır. Bunu gören ve anlayan halk bunları daha bilinçli ve isteyerek korumaya 
çalışacağından, turizmin bölgede sürdürebilirliği ve gelişimi de daha kolay sağlanabilecektir (Oran, 2017;Yıldız, 2007: 

219). 

Turizm sektörünü gelişmekte olan ülkeler açısından ele aldığımızda, turizm sektörünün kalkınma 
stratejilerinin tamamlayıcı ve önemli bir parçası olduğu kabul edilmektedir (Sinclair, 1998: 1-51). Ekonomik açıdan 

turizm sektörü yönünden taşıdığı önemi ulusal (makro) ve bölgesel (mikro) düzeyde ikiye ayırabiliriz. Ulusal düzeyden 

baktığımızda, turizmden elde edilen gelirinin artması o ülkenin ekonomik olarak büyüme oranlarını olumlu olarak 
etkilediği görülür. Bölgesel düzeyde ise yeni istihdam alanlarının doğmasını ve gelir dağılımının düzenlenmesini 

sağladığı gibi bölgesel kalkınmanın başarılı ve dengeli bir şekilde sağlanmasına neden olduğu görülmektedir. Ayrıca 

bölgesel kalkınmanın yanında, sosyal, kültürel, diğer sektör ve yapıları ile çevresel yapının korunması ve gelişmesinde 
katkı sağladığı rahatlıkla görülebilir (Dieke, 2003: 287-295; Oran, 2017  ). 

Turizmin, ulusal ve bölgesel kalkınma bakımından yararları ve olumlu gelişmelere etkisi önemli ve olumlu 
olduğu tartışılamaz niteliktedir. Ancak, gelişmeleri dikkatle takip etmez ve gerekli önlemler zamanında alınmazsa 
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sosyal yapıyla ilgili ithalatın artması, yabancı sermaye artışı, yabancı iş gücündeki artış, bölgesel enflasyon gibi 

konularda olumsuzluklar kendini göstermeye başlar (Bahar ve Kozak, 2006:144-145). 

Bölgesel Turizmin Yapılması ve Gelişmesinde Ana Başlıklar 
Her konuda olduğu gibi bir bölgede turizmin gelişmesi için başlangıçtan itibaren bilinmesi ve uyulması 

gereken temel bilgiler bulunmaktadır. Bu ana başlıkların her biri çok kapsamlı ve geniş olarak detaylandırılabilir 

(İstanbullu Dinçer vd., 2017; Oran, 2017; Ongun vd., 2016: 75-88). Bunları maddeler halinde sıralayacak olursak;  
1. Bir bölgede turizmin yapılabilmesi ve turizm sektörünün gelişebilmesi için turistin kendini güvende hissetmesi ve 

memnuniyet duyması gerektiği asla unutulmamalıdır. 

2. Bölgenin mevcut potansiyelleri, avantajları, fırsatları, zayıf yönleri çok detaylı araştırılıp, gerekli bilgilere sahip 
olduktan ve analizleri yapıldıktan sonra projelendirme safhasına geçilmelidir. 

3. Her yapılacak işte başarılı olmanın olmazsa olmazının insan faktörü olduğu bilinciyle hareket edilmelidir. Bunun 

için; 
a. Turizm yöresinde, halk, öğrenciler, esnaf, kamu ve yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, iş adamları gibi her 

kesime, turizmin bölge için taşıdığı önem, sağlayacağı sosyoekonomik katkılar, tarım, hayvancılık, ulaşım, gastronomi, 
konaklama, ticaret ve küçük sanayi sektörlerinin gelişmesine yapacağı olumlu etkiler her fırsatta anlatılarak, örneklerle 

açıklanmalıdır. 

b. Yörenin sosyoekonomik, insan ilişkileri, çevre, sosyal ilişkilerin çözümünde ve bakış açılarının gelişiminde turizmin 
sağlayacağı yararlar toplumun her kesimine çok dikkatli ve titizlikle vurgulanmalıdır. 

c. Turizmin yörede gelişmesinde başta üst düzey yöneticileri olmak üzere, kamu görevlileri, yerel yönetimler, sivil 

toplum örgütleri, iş dünyası gibi kuruluşların, turizmin yöre için önemini içtenlikle benimsemeli ve kuruluşlar arasında 
iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır. 

4. Bölgenin tanıtım ve rekabetinin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için bölgenin sahip olduğu potansiyel ve 

üstünlüklerinin tespit edilerek geliştirilmesi ve bu durumun sürdürebilirliğinin önemi ve değeri daima göz önünde 
bulundurulmalıdır. 

5. Bölgenin doğal güzellikleri; nostaljik ve arkeolojik değerleri çok iyi tespit edilerek, analizleri yapıldıktan sonra 

doğal hallerinin korunmasının turizm sektörü için taşıdığı önem bilinerek hareket edilmelidir. 
6. İnsan kaynakları ve çevre başta olmak üzere bölgenin ekonomik yapısı, teknolojik gelişmesi, iş hacmi alt ve üst 

yapı durumları ve çözüm yolları önceden belirlenip, araştırılıp tasarlanmalıdır. 

7. Bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkartılıp sunulmasında nostaljik yapısı ve özellikleri korunarak, yenilikçilik ve 
girişimcilik temel alınmalıdır. 

8. Turizm politikası uygulamalarında işbirliği ve diyaloğu ön plana çıkartılarak ekonomik kalkınma konusunda 

bölgelere daha fazla sorumluluk ve görev verilmelidir. 
9. Her bölgenin kendi imkân ve kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak, ulusal kalkınma ve potansiyelini en üst 

seviyeye ulaştırması sağlanmalıdır. 

10. Sadece turizm yönünden gelişmesi istenen bölge değil, tüm ülkenin bölgelerini kapsayan tasarımlar yapılmalıdır. 
11. Turizmin bir bölgede gelişmesinde, kamu ve sivil binaların, otoparkların, parkların, cadde ve sokakların, şehrin 

altyapısının yeterliliği ile şehrin gelişmesinde tetikleyici ve tanıtıcı rol oynayacağı unutulmamalıdır. 

12. Sağlık, jeotermal, kongre, kültür, inanç, çiftlik turizmi gibi 30’dan fazla olan turizm çeşitlerinden bölgede 
yapılabilir olanlar tespit edilerek, aralarında entegrasyon ve koordinasyon mutlaka sağlanmalıdır. 

13. Yurtdışında ve yurtiçinde diğer bölgelerde çalışanlar vasıtasıyla bölge turizminin detaylı tanıtımının yapılmasında 

yararlanılmalıdır. 
14. Ülkemiz kendine has endemik bitki ve hayvan türü bakımından oldukça zengindir. Bu nedenle bölgeye özgü olan 

bitki ve hayvan türleri araştırılıp, özellikleriyle birlikte tanıtımına öncelik verilmelidir.  

15. Turistlerin asıl amacı ruhen dinlenmek, rahatlamak ve eğlenmek olduğundan, turistin hem eğlenmesini hem de 
yörenin kültürünü öğretecek eğlence ve sosyal aktiviteler düzenlenmelidir. 

16. Turizminde sanayi, tarım, hayvancılık sektörleri gibi temel amacı bölge insanının sosyoekonomik düzeyini 

yükselterek yaşam kalitesini artırmaktır. 
17. Turizm sektörünün gelişmesinde turist memnuniyeti temel kurallardan biri olduğundan turiste hizmet verecek tüm 

personelin, konusunda bilgili, yetenekli ve deneyimli olmasının önemi yadsınamaz nitelikte olduğundan, personelin bu 

konuda eğitim görmüş olması gerekir. 
18. Turizm için önemli etmenlerden biri de turistlerin memnuniyetini sağlayacak nitelikte ve düzeyde rahat, kaliteli, 

sağlam, uygun tasarımlı ve görünümlü konaklama tesisleri ve dinlenme alanları yeterli kapasitede ve miktarda 

yapılmalıdır. 
19. Bölgesel turizmde, bölgeye komşu veya yakın yerlerin turizm potansiyelleri, turistik yerlerin özellikleri, ulaşım 

koşulları, otel, lokanta kaliteleri gelişmişlik düzeyleri gibi turizmle ilgili veriler analiz edilip, değerlendirilmelidir. 

20. Turizmin bilhassa kırsal turizmin bölgenin doğasının korunması ve geliştirilmesi için büyük bir avantaj 
sağlayacağı gerçeği daima hatırlanmalıdır. 

21. Turizm kentlerin gelişmesi ve düzenlenmesinde güdüleyici bir rol oynamasının yanında ulaşım ağı ve sisteminin 

kalitesinin artırılmasında yadsınamaz bir etki yapacaktır. 
22. Bölgenin tanıtımında önemli rol oynayacak logo belirlenmelidir. 

23. Devlet yönetimi yatırım ortamının oluşup iyileştirilmesinde ve temel altyapının sağlanmasında, gelişmeleri takip 

ederek önderlik yapmalıdır.  
 

2.Yozgat İlinde Turizm Kaynakları ve Araştırılması 
Yozgat İlinin ekonomisi genelde tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak Yozgat’ın yeraltı ve yerüstü 

kaynaklarıyla coğrafik yapısı dikkatle gözden geçirildiğinde madencilik, el sanatları gibi sektörlerin yanında önemli 

ölçüde spor ve doğa turizmi potansiyeline de sahip olduğu kolayca görülebilir. Yozgat’ın jeotermal, sağlık, kış, çiftlik, 
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köy, dağcılık, trekking, foto safari, kanyon, kültür, inanç, tarih, yayla, turizm çeşitleri yönünden çok fazla destinasyonu 

bulunmaktadır. Yozgat’ın merkez ilçesi dâhil mevcut 14 ilçesinden Çandır hariç diğer bütün ilçelerinde jeotermal 

rezervler bulunmaktadır. Öte yandan bugüne kadar araştırmalar sonucu tespit edilmiş 350’den fazla sit alanı 

bulunmaktadır. Dünya mirasına girebilecek düzeyde Sarıkaya ilçesinde Jeotermal Antik Roma Hamamı (Basilica 

Therma) sağlam olarak bulunmaktadır.  Aydıncık ilçesinde birçok turizm çeşidinin yapılabileceği Kazankaya 

Kanyonu, yaylalar ve yarı kıymetli taşlardan el sanatları için ametist taşı gibi çok fazla kırsal turizmin yapılabileceği 
yerler bulunmaktadır. Bunlardan termal turizm dışındaki alanlardan yararlanıldığını söylemek neredeyse mümkün 

değildir (Akın, 2016; Oran, 2016; Şeker, 2017). 

  Yozgat’ın kırsal turizm açısından büyük potansiyelinin istenilen düzeyde kullanılamamasının birçok nedeni 
bulunmaktadır. Bunlardan önemli olanların birkaçını söyleyecek olursak; 

1. Kırsal turizmi yapacak personelin turist memnuniyetini ve turistin güzel bir zaman geçirmesi ön plana çıkartacak 

bilgiye, deneyime ve özelliğe sahip olmaması 
2. Kırsal turizm konusunda halk dâhil, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri, iş adamları arasında koordinasyonun 

sağlanamaması ve bu olaya sıcak bakmamaları. 
3. Yozgat’ın kırsal alanlarının sahip olduğu turizm potansiyelinin istenilen düzeyde yapılamaması ve bazı medya ve 

internet sitelerinde Yozgat’la ilgili gerçeklikle ilgisi olmayan olumsuz yayınların yayılması 

4. Kırsal turizm işletmelerinin teşvik ve desteklerden yeterince yararlanamamasının yanında, Yozgat genelinde 
girişimcilik bilinci ve ruhunun yetersiz oluşu 

5. Var olan turistik tesislerin kapasitelerinin yetersizliği gibi nedenleri sıralayabiliriz. 

 
Yozgat’ın turizm potansiyelinin istenilen düzeyde etkin bir şekilde kullanılması bölgenin sosyal, kültürel ve 

ekonomik açıdan kalkınmasına ve tanıtılmasına inkâr edilemez katkı sağlayacaktır. Yozgat ekonomisini 

canlandırabilir, işgücünü artırabilir, Yozgat’tan göçü azaltabilir. İşsizliği önleyebilir. Kadınların çalışma hayatına daha 
fazla katılımını sağlayabilir. Özellikle gençlerin geleceğe umutla bakmalarına, kendilerine güven duymalarına ve daha 

verimli çalışmalarına önemli bir etki yapabilir. 

Kırsal turizmin gelişiminin önünde birçok engel ve sorun bulunmaktadır. Bunlardan belki de en büyüğü 
Yozgat’ın sahip olduğu kırsal turizm potansiyelinin tanıtılamaması ya da pazarlanamaması problemidir. Bu nedenle 

tanıtım araçlarını tümüyle, bilhassa internet üzerinden ürün ve hizmetlerin pazarlanması tanıtım ve tutundurma 

çalışmalarına hız verilmesi elzemdir. Kırsal turizm ürün ve hizmetleri fiyatlarının turistleri bölgeye çekecek düzeyde 
tutulması önemlidir. Bunun yanında bölgenin turistik zenginliklerini tanıtan ve ön plana çıkartan afiş, tabela gibi görsel 

tanıtımlarla kırsal turizmin tanıtılması, turizmin gelişmesi ve sürdürebilirliği açısından çok önemlidir. Yozgat’ta 

bulunan mevcut turizm işletmeleri, termal turizm ve konaklama tesisleri, yeme içme tesisleri ve seyahat acenteleri hep 
birlikte kırsal turizm aktiviteleri için tur ve organizasyonlar düzenlemeli ve böylece ilin tanıtımına katkıda 

bulunmalıdırlar (İstanbullu Dinçer vd. 2017; Oran, 2017; Yılmaz vd.,2017). 

 

3.Yöntem 
Yozgat ili çok önemli bir kırsal turizm potansiyeline sahiptir. Ancak bugüne kadar turizm açısından 

değerlendirme yapılarak uygulamaya geçilmemiştir. Bu nedenle, bu çalışmada Yozgat ili değerlendirmeye tabii 
tutulmuştur.  

Bu çalışmada Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın Yozgat İl’inde gerçekleştirdikleri (IPARD Programı ile 

Yozgat’ta Kırsal Turizmin Geliştirilmesi Stratejileri Projesi, 2017 ve Sarıkaya Turizm Stratejisi ve Eylem Planı, 2017) 
alan araştırmalarından yararlanılarak,  SWOT analizi yönteminden yararlanılmaya çalışılmıştır. 

 

Bulgular  

Her ülke ya da bölgenin yeraltı, yerüstü, kültürel ve tarihi zenginlikleri yönlerinden ülkeden ülkeye, 

bölgeden bölgeye farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıkların durumu ve konumu bölgeler arasındaki kalkınmışlığı da 

ortaya koymaktadır. Bu yeraltı, yerüstü, sosyal, kültürel ve tarihi zengin kaynaklara sahip olan bölgeler, diğer bölgelere 
göre daha avantajlı olurken, bu imkânlara sahip olmayan bölgeler ise daha geri planda kalarak birçok güçlüklerle karşı 

karşıya kalmaktadır. Bölgelerarası dengesizliği azaltmak ya da ortadan kaldırmak amacıyla ülkenin veya bölgenin 

kamu ve özel sektör yetkililerinin çok dikkatli araştırma ve çalışmalar yaparak, bölgenin özelliklerine uygun gerçekçi 
ve sürdürülebilir plan ve tasarımlar yapmalıdır. Bu plan ve tasarımların başarılı olmasında yapılacak önemli 

analizlerden biri de SWOT (GZFT) analiz yöntemidir. Bu analiz yöntemiyle bölgenin güçlü, zayıf, fırsat ve tehditleri 

belirlenerek çözümler, planlamalar ve tasarımlar buna uygun yapılmak zorundadır. 
Bölgesel kalkınmada önemli bir rol oynayacak ve bu bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyi farklılıklarını azaltacak 

sektörlerin başında turizm sektörü gelmektedir. Özellikle diğer sektörler bakımından yeterli ölçüde kaynaklara sahip 

olmayan bölgelerin kalkınmasında turizm sektörü çok önemli bir yere sahiptir. Turizm sektörü aynı zamanda tarım, 
hayvancılık, ulaşım, sağlık, konaklama, sanayi gibi birçok sektörün gelişimini de etkilediği bir gerçektir (İstanbullu 

Dinçer vd. 2017; Kuter ve Ünal, 2013; Oran, 2017). 

 

4.Sonuç ve Öneriler 
Anadolu’nun ortasında, zengin tarihi, eşsiz kültürü, arkeolojik zenginlikleri, muhteşem doğası ve bitki 

örtüsüyle Yozgat ili gerekli önlemler, planlamalar, girişimler ve tasarımlar yapılırsa örnek bir turizm kenti olabilecek 

niteliktedir. Gerçekten Yozgat ili sağlık, termal, spor, kırsal, kongre ve kültür turizmi potansiyelleri açılarından büyük 
bir potansiyele sahiptir. Eğer bölgenin sahip olduğu turizm potansiyeli harekete geçirildiğinde sosyoekonomik, yaşam 

kalitesi, tarım, hayvancılık, ulaşım gibi alanlara büyük katkılar sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeter ki turizm 
potansiyeli açısından SWOT (GZFT) gibi yöntemlerle durum analizi yapılarak, güçlü yönler- tehditler/ güçlü yönler-

fırsatlar/ zayıf yönler- tehditler/  zayıf yönler- fırsatlar analizleri yapılarak planlama ve tasarımlar yapılsın. 
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Yozgat ilinde yapılan araştırmalar ve analiz yöntemleri sonucu yapılması gerekenleri sıralayacak olursak; 

 Yozgat’ın tanıtımının ve pazarlamasının çok dikkatli ve üst düzeyde yapılması 

 Kültür turizminin gelişmesi için Çorum, Nevşehir ve Kayseri illeriyle koordineli çalışmalar yaparak paket turlar 

yapılması 

 Yozgat’taki sağlık ve termal, spor ve kırsal turizm için alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve master planının 

yapılması 

 Orta Anadolu kentlerinden biri olan Yozgat’ta termal turizm tesisleri geliştirilerek diğer turizm çeşitleriyle 

entegrasyonunun sağlanması 

 Termal ve sağlık turizmi ile diğer turizm çeşitlerinin gelişebilmesi ve turist sayısının artırılabilmesi amacıyla modern 

turizm alanları (konaklama yerleri ve yeşil alanlar) yapılması  

 Türkiye’nin ilk milli parkı olan Çamlık Milli Parkının turistik ürün olarak geliştirilmesi ve Aydıncık ilçesindeki 

Kazankaya Kanyonunun düzenlenerek, foto safari, kültür ve doğa turizmine açılması, Yozgat’ta turizm sektörünün 

gelişmesi için önemli yerlerdir. 

 Aydıncık ilçesinde bulunan ametist ve diğer yarı kıymetli taşlar ile el sanatlarının geliştirilmesi lazımdır. 

 Yozgat alternatif turizm çeşitlerinden spor, çiftlik, yayla ve trekking (dağ yürüyüşü), turizm çeşitleriyle entegre 

edilmesi. 

 Yozgat’ı hatırlatacak logo çalışması yapılabilir. Bu amaçla Yozgat’a özgü cehirlik lalesi, beyaz kartal için logo 

çalışması yapılabilir. 

 Yozgat halkı, turizmin bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel yapısına sağlayacağı katkılar konusunda 

bilinçlendirilmeli ve halk ikna edilmelidir. 

 Yozgat’tan geçecek olan Yüksek Hızlı Tren Hattının kısa süre içinde tamamlanarak hizmete açılması, Yozgat’a 

kolay ulaşılabilir imajının doğmasına neden olacağından Yozgat’ta turizmin gelişimi açısından önemli bir etkisi 
olacaktır. 

 Yozgat ile Sorgun arasına yapılacak havaalanı projesinin biran önce gerçekleşmesi amacıyla çalışmalara hız 

verilmelidir.  

 Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde Müze Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılan ve 

termal suyu ile sağlam kalabilmiş dünyada iki örnekten biri olan Roma Hamamı (Bazilika Therma) ile ilgili çalışmalar 
tamamlanarak turizme açılmalıdır. 

 Çeşitli Tarih Öncesi ve Tarih dönemlerine ait Yozgat’ta tespit edilmiş 350’den fazla sit alanında gerekli arkeolojik 

çalışmalar yapılarak en azından 5-10 tanesinin turizme açılması turizmin gelişmesi yönünde büyük katkı sağlayacaktır. 

 Yozgat’ta turizmin gelişmesinde en büyük pay kamu ve yerel yönetimlere düşmektedir. 

 En azından tarım, hayvancılık, konaklama ve ulaşım sektörlerinin gelişmesi diğer alternatif turizm sektörlerinin de 

gelişmesini tetikleyecektir. 

 Yozgat’ta alternatif turizm sektörlerinin ve halkın, dinlenme, eğlence, ve piknik alanları ihtiyacının karşılanması için 

kent içinde ve çevresinde tespit edilen rekreasyon alanlarının açılması ve düzenlenmesi turizm sektörünün gelişimini 

hızlandıracaktır. 

 Turizm sektöründe çalışacak bilgili, yetenekli ve deneyimli personel yetiştirmelidir. 

 İster Yozgat’ta olsun ister Anadolu’nun diğer bölgelerinde olsun, “Düşünerek planlayıp, tasarlayarak başlamak 

yolun yarısıdır”, sözünü göz önünde tutarak turizm sektörünün gelişmesi için çalışmalara devam etmenin önemli 

olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
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Özet 
Turizme katılan insanların seyahatleri sırasında birçok unsur, gidilen bölgeden duydukları memnuniyeti 

etkilemektedir. Bu unsurlar doğal, tarihi ve kültürel unsurların yanında aldığı hizmetin niteliğini de kapsamaktadır. 
Turist rehberleri, turizme katılanların seyahatlerini memnun olarak tamamlamalarında da önemli bir belirleyicidir. 

Avrupa Turist Rehberleri Birliği Federasyonu’nun yaptığı ve uluslararası kabul gören tanıma göre profesyonel turist 

rehberleri, yurt dışından ya da yurt içinden ilgili destinasyona gelen gruplara/şahıslara destinasyondaki anıtlar, sit 
alanları ve müzeler etrafında rehberlik yapan; doğal-kültürel mirası ve çevreyi, ziyaretçilerin seçtikleri dilde etkileyici 

ve eğlendirici bir dille anlatan kişilerdir. Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin ilk karşılaştıkları, ilk izlenim 

edindikleri, en fazla vakit geçirdikleri, destinasyon hakkında bilgi aldıkları, herhangi bir konu sorun veya ihtiyaç  
nedeniyle iletişim kurdukları bireyler turist rehberleridir. Bir turist rehberinin nitelikli bir eğitim almış olması, 

mesleğini severek icra etmesi ve iletişim becerisi turistlerin memnuniyeti üzerinde etkilidir. Turist rehberinin, Turizm 

Rehberliği eğitimi alan öğrenciler tarafından nasıl algılandığı ve turist rehberine nasıl anlam yükledikleri, Turizm 
Rehberliği eğitiminin geliştirilmesi aşamasında fayda sağlayabilecektir. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, Turizm 

Rehberliği eğitimi alan öğrencilerin turist rehberine yükledikleri metaforları belirleyebilmektir. Bu kapsamda 

araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim kullanılmıştır. Turist rehberinin neye benzediğine ilişkin 
metaforik veriler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 

37 öğrenciden açık uçlu bir anket formu ile 45 dakikalık 1 ders saati içinde elde edilmiştir. Öğrencilerin turist 

rehberine ilişkin geliştirdiği metaforlar içerik analizi ile (1) metaforların belirlenmesi, ayıklanması ve kodlanması (2) 
metaforların derlenerek ana metaforların belirlenmesi (3) kategori geliştirme (4) geçerlik ve güvenirliği sağlama olmak 

üzere dört aşamada değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Turist Rehberi, Metafor Analizi, Turizm Rehberliği Eğitimi. 

 

Investigation the Perception of Students of Tourism Guidance Department 

Towards Tourist Guide by Metaphor Analysis 
 

Abstract 
Many factors affect the satisfaction from the visited destination of the people who participate tourism movement. 
These factors include natural, historical and cultural components with also quality of the service they receive. Tourist 

guides are also important determinants in completing the travel satisfied. According to the internationally recognized 

definition of the European Federation of Tourist Guide Association tourist guides are people who provide guidance 
service to groups/individuals from abroad or from domestic destinations who visit monuments, sites and museums, 

natural-cultural heritage, the environment in the destination and they describe them with impressive and entertaining 

language. Tourist guide is the person whom tourists meet first, get the first impression, spend time most, obtain 
information about the destination, communicate about a problem or request when they visit a destination. The fact that 

a tourist guide has received a qualified education, the enjoyment of his profession and the communication skills are 

influential on the satisfaction of tourists. How the tourist guidance students perceive the tourist guidance occupation 
and what kind of meanings they ascribe to it can benefit during the development of tourist guidance education. In this 

direction, the aim of this research is to be able to determine the metaphorical perceptions about tourist guides of tourist 

guidance students. In this context, phenomenology from the qualitative research methods were used. Metaphorical data 
about what a tourist guide resembles was obtained from 1st grade tourist guidance students at Ondokuz Mayıs 

University Faculty of Tourism, Tourism Guidance Department in a 45 minute lecture with an open-ended 

questionnaire. Metaphors which are related a tourist guide that developed by students were analyzed by content 
analysis in four stages including (1) identifying, extracting and coding the metaphors (2) compliating of metaphors to 

identify key metaphors (3) category development and (4) providing the validity and reliability. 

 

Key Words: Tourist Guide, Metaphor Analysis, Tourist Guidance Education. 
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Giriş 
Turizm endüstrisinin zaman içindeki gelişimi incelendiğinde her geçen yıl büyümekte olduğu 

görülmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (2018) göre 2017 yılında uluslararası turist varışları %7 

oranında büyümüştür. Bu oran, 2010 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde büyüme kaydeden uluslararası turist 

varışlarında son yedi yılın en büyük büyüme oranıdır.  Gerek turizme katılan sayısı ile turizmde harcanan para, gerekse 

istihdam ve üretim kalemleri içinde turizmin yeri gibi sayısal değerler ülke ekonomileri için önemli belirleyicilerdir. 
Yalnızca sonuç odaklı, rakamlara bakılarak yapılan değerlendirmeler hata oranını yükseltmektedir. Bu bakımdan 

turizm endüstrisi içinde sunulan hizmetin niteliği üzerinde yoğunlaşmak gereklidir.  

Turizm hareketine katılan insanların memnuniyet düzeylerini etkileyen temel faktörler, destinasyonun bütün 
hizmet alanları ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Destinasyonda sunulan en önemli hizmetlerden biri 

de rehberlik hizmetidir. Turist rehberlerinin iş yapma becerileri ve davranışları, müşteri memnuniyetini ve genel olarak 

seyahat deneyimini etkileyen bir özellik taşımaktadır (Jiang ve Tribe, 2009; Bowie ve Chang, 2005; Zhang ve Chow, 
2004). Rehberlik hizmetinden duyulan memnuniyetsizlik, turistlerin destinasyona yönelik algıladıkları imajı da 

olumsuz yönde etkilemektedir (Ap ve Wong, 2001). Birçok araştırmada turist rehberleri üzerine çok önemli roller 

yüklenmektedir (Köroğlu, 2013; Zhang and Chow, 2004; Dahles, 2002; Pond, 1993).  Bu bakımdan henüz eğitim 
aşamasında olan Turizm Rehberliği öğrencilerinin mesleği nasıl algıladıklarını belirleyebilmek ve turist rehberinden ne 

anlamaları gerektiğini tasarlayabilmek açısından önemlidir. Taşdemir ve Taşdemir (2016:423) metaforlardan eğitimin 

program geliştirme ve plânlama, öğretim sürecinde değişik biçimlerde yararlanıldığını ifade etmektedir. Bu 
araştırmada Turizm Rehberliği öğrencilerinin turist rehberine yükledikleri metaforlar belirlenmiş ve ortaya çıkan sonuç 

Turizm Rehberliği mesleklerinin nitelikleri ile Turizm Rehberliği eğitimi açısından değerlendirilmiştir. 

 

1. Literatür  
Turist rehberi genel anlamda ziyaret edilen yerlerle ve karşılaşılan insanlarla ilgili bilgi veren, hikâyeler 

anlatan kişi olarak tanımlanmaktadır (Leclerc ve Martin, 2004:182). Dünya Turizm Rehberliği Birliği Federasyonu 
(World Federation of Tourist Guiding Associations- WFTGA)’nun tanımına göre turist rehberi, yurt içi ya da yurt 

dışından gelen grup ya da bireysel ziyaretçilere, onların tercihleri doğrultusundaki bir dilde, bir bölgenin kültürel ve 

doğal mirasını  yorumlayan; yetkili otoriteler tarafından tanınan kişidir (WFTGA, 2018). Turizm Rehberliği Meslek 
Yönetmeliğine göre ise Turizm Rehberliği hizmeti, seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla, kişi 

veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, 

turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda 
tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının 

yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesi olarak açıklanmıştır 

(Resmi Gazete, 2014). Ap ve Wong (2001:551) ise turist rehberlerinin iş tanımlamasını; “üzerinde uzmanlaşılan dil 
bilgisi, ziyaret edilen ülkenin kültürel ve coğrafi çekiciliklerini anlatma kabiliyeti, turistlerin ziyaretini turdan 

deneyime aktarma yeteneği” olarak yapmaktadırlar. Turist rehberleri ülkenin tanınırlığı, imajı ya da turizm sektörünün 

başarısı için gerekli olan hizmet kalitesini turistlere sunulmasını sağlayan kişilerdir (Zhang vd. 2004: 81; Ap vd. 
2001:551). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere turist rehberinin genel kültür, yabancı dil, doğa bilimleri, tarih, mitoloji 

alanlarında bilgi sahibi olması; bildiklerini de turistlere en uygun yöntemle anlatması beklenmektedir.  Bu bağlamda 
turist rehberinin rolleri ortaya çıkmaktadır. Turist rehberine atfedilen roller aktör, büyükelçi, öncü, lider, bilgilendirici, 

yorumlayıcı, kültür simsarı, arabulucu, organizatör, satış elemanı, öğretmen vb.’dir (Köroğlu, 2013:100; Zhang ve 

Chow, 2004: 83). Söz konusu roller üzerinde durulduğunda turist rehberlerinin birçok beceriye sahip olması gerektiği 
değerlendirilmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde turist rehberinin bilgi, beceri ve niteliğe dayalı rollerini 

Yarcan (2007:35-36)’ın şu şekilde açıkladığı söylenebilir:  

- Turistin güzel bir seyahat ve tatil deneyimi yaşamasına yardımcı olmak, 
- Ülke hakkında olumlu ve iyi bir imaj oluşmasına katkıda bulunmak, 

- Turistin beklentisini seyahat işletmesinin hizmetleri doğrultusunda karşılamak, 

- Bilgisini doğru, anında ve ilginç bir biçimde sunmak, 
- Bilgiyi anlaşılabilir şekilde ve yorum yaparak aktarmak, 

- Ülkeyi, turiste sunulan ürünü, turu ve hizmetin özelliklerini iyi tanımak, 

- Turistin ve sunulan hizmetin özelliklerine göre davranmak, 

- Bireylerarası iletişim becerilerinde yetkin olmak,  

- Sürekli kendisini yenilemek, bilgi, kültür ve deneyimini artırmak, 

- Meslek sırlarını başkalarıyla paylaşmamak, 
- Dürüst, doğru, adil ve tutarlı olmak, 

- Sorumluluk sahibi ve disiplinli olmak, 

- Liderlik nitelikleri taşımak. 
Pond (1993:31)’a göre bir turist rehberi öncelikle eğitimci olarak kabul edilmekte ve tur yöneticisinden 

farklı olarak daha fazla beşeri ve sosyal niteliklere sahip olmalıdır. Yenipınar ve Zorkirişçi (2013:117), bir turist 

rehberinin aynı zamanda psikolog, diplomat, kabin memuru, animatör, haber sunucusu, öykü anlatıcı ve çevirmen 
olabilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Leclerc and Martin (2004), turist rehberinin kültür aracısı rolü üzerine vurgu 

yapmakta ve kültürlerarası etkileşimde turist rehberine önemli rol atfetmektedir. 

 

2. Yöntem 
Bu araştırmada, Turizm Rehberliği öğrencilerinin “turist rehberi” kavramına yönelik metaforik düşünme 

durumlarını belirlemek için nitel araştırma desenlerinden “olgu bilim” kullanılmıştır. “Olgu bilim (fenomenoloji) 
deseni, farkında olunan ama derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olunmayan olgulara odaklanmaktadır. Olgu 
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bilim, anlamı tam kavranamayan olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için uygun bir araştırma zemini 

oluşturmaktadır. Birçok araştırmada metaforların nitel veri toplama aracı olabileceği ve onları güçlü ve zengin bulgular 

elde etmede kullanılabileceği belirtilmektedir (Özbuğutu, 2018:31; Kalaycı ve Yoğun, 2018:193; Sezgin vd., 

2017:602; Ekici, 2016: 620; Korkut ve Keskin, 2016:197; Kodan Çetinkaya, 2014:139; Kaya, 2013:121; Yazıcı, 2013: 

815; Kalyoncu, 2012:473). Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konmasını amaçladığından betimsel nitelik 

taşımaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Soruları 
Bu araştırmada Turizm Rehberliği lisans eğitimi alan öğrencilerin, “turist rehberi” ile ilgili algılarının 

metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki araştırma soruları belirlenmiştir: 

1- Turizm Rehberliği lisans eğitimi alan 1. sınıf öğrencileri “turist rehberi” kavramına dair hangi 

metaforları geliştirmiştir? 
2- Bu metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanmaktadır? 

 

2.2. Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunun 2017-2018 eğitim- öğretim yılının bahar yarıyılında Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü 1. sınıfta öğrenim gören 49 öğrenci oluşturmaktadır. 

Verilerin toplanması için belirlenen tarihte derste bulunan 37 öğrenci ile araştırma gerçekleştirilmiştir. 

 

2.3. Verilerin Toplanması 
Araştırmanın uygulaması, araştırmacılardan birinin ders saatinde gerçekleştirilmiştir. Öncelikle öğrencilere 

metafor tekniği hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra öğrencilere “Turist rehberi ....... gibidir, çünkü......” cümlesini 

tamamlamaları istenmiştir. Cümlede "çünkü" kelimesine yer verilerek öğrencilerin, geliştirdikleri metaforlar için bir 
gerekçe sunmaları istenmiştir. Öğrencilerden sadece tek bir metafor üzerinde yoğunlaşarak 45 dakikalık ders süresi 

içerisinde bir kompozisyon yazmaları istenmiştir. Öğrencilerin oluşturdukları bu metaforlar araştırmanın birincil veri 

kaynağını oluşturmaktadır. 

 

2.4. Verilerin Analizi 
Araştırmada, veriler “içerik analizi” ile analiz edilmiştir. İçerik analizin amacı, ham verilerin okuyucunun 

rahatlıkla anlayabileceği bir biçimle sunulmasıdır. İçerik analizinde, veriler ayrıntılı bir şekilde işlenerek fark 
edilemeyen kavram ve temalar keşfedilmektedir. Toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması, daha sonra da bunların 

anlamlı ve mantıklı bir biçimde düzenlenmesi, buna bağlı olarak veriyi açıklayan temaların saptanması gerekmektedir 

(Özbuğutu, 2018:32; Arslan ve Zengin, 2016:455; Sezgin vd., 2017:603). Araştırmada elde edilen verilerinin 
analizinde literatürdeki farklı çalışmalarda belirtilen yol izlenmiştir (Köroğlu, Ulusoy Yıldırım ve Avcıkurt, 2018:102; 

Şahin, Tezcan ve Bekçi, 2018:254; Karaçam ve Aydın, 2014:555; Kaya, 2014:921; Çulha Özbaş ve Aktekin, 

2013:215; Çulha Özbaş, 2012:825). Bunun için öncelikle; 
1- Metaforlar belirlenmiş, ayıklanmış ve kodlanmıştır. 

2- Metaforlardan örnek metaforlar derlenerek, ana metaforlar belirlenmiştir. 
3- Ana metaforlar kendi aralarında gruplandırılmıştır. 

Metaforların belirlenmesi, ayıklanması ve kodlanması aşamasında öğrencilerin yazdıkları metinler 1’den 

37’ye kadar numaralandırılmıştır. Ardından cinsiyet için k=kadın ve e=erkek şeklinde kodlama yapılmıştır.  
Metaforlardan derlenerek ana metaforların belirlenmesi aşamasında öğrencilerin geliştirdiği 26 metafor 

incelenmiş ve bunların arasından 2’si tam anlaşılamadığı ve herhangi bir mantıksal gerekçeye dayandırılamadığı için 

araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Geriye kalan 24 metaforun ortak yönleri üzerinde durularak ana metaforlar 
belirlenmiş ve bu ana metaforları en güzel temsil ettiği düşünülen örnekler seçilerek araştırma içinde sunulmuştur.   

Ana metaforların kendi aralarında gruplandırılması aşamasında ise öğrenciler tarafından üretilen 

metaforlar, ortak özellikleri bakımından 3 farklı kavramsal kategori altında toplanmıştır. Bu kategorilerin 
belirlenmesinde genel olarak turist rehberi kavramına yönelik çalışmalardan (Şahin, Tezcan ve Bekçi, 2018:258; Tetik, 

2006:52) yararlanılmıştır. Bulgular kısmında bu metaforlar ayrıntılı şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

2.5. Güvenirlik ve Geçerlilik 
Araştırmanın geçerliliğinin sağlanması amacıyla verileri toplama ve analiz etme süreci ayrıntılı bir şekilde 

açıklanmış ve sonuca nasıl ulaşıldığı belirtilmiştir. Kodlanacak veriler, kodlamayı yapacak kişiler tarafından birlikte 

kodlanmış ve her birinin yaptığı kodlamalar birbirleri tarafından gözden geçirilerek araştırmanın güvenirliği 
sağlanmıştır. “Derecelendirilenler arası güvenirlik” olarak adlandırılan bu yöntem, nitel çalışmalarda kullanılan ve 

araştırmaların güvenirliğini arttırmaya yarayan bir yöntemdir (Köroğlu vd., 2018:102). Bu yöntemde [Güvenirlik = 

(Görüş Birliği / Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100] formülüne göre elde edilmektedir (Korkut ve Keskin, 2016:200; 
Ekici, 2016:762; Karaçam ve Aydın, 2014:555; Güveli vd., 2011:144; Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç, 2011:104; 

Aydın ve Eser Ünaldı, 2010:609; Saban, 2009:288; Yıldırım ve Şimşek, 2008:395). Buna göre bu araştırmanın 

güvenirliği (24/24+0) x 100 = %100 olarak hesaplanmıştır. 

 

2.6. Bulgular 
Araştırmaya katılan ve geliştirdiği metaforlar araştırma kapsamına alınan 35 Turizm Rehberliği 1. sınıf 

öğrencisinin 21’i kız, 14’ü erkektir. Öğrencilerin “turist rehberi” kavramına yönelik olarak geliştirdikleri metaforlar 
Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Turist Rehberi Kavramına Yönelik Olarak Geliştirilen Metaforlar 

 

Sıra  

No 

 

Metafor Adı 

Metaforu 

Geliştiren 

Öğrenci Sayısı 

 

Sıra  

No 

 

Metafor Adı 

Metaforu 

Geliştiren Öğrenci 

Sayısı 

n % n % 

1 Ayna 5 14.0 13 Lider 1 2.9 

2 Anne 3 8.5 14 Aslan 1 2.9 

3 Anne-Baba 3 8.5 15 Çoban 1 2.9 

4 Köprü 2 5.6 16 Beyin 1 2.9 

5 Öğretmen 2 5.6 17 Yetenek Abidesi 1 2.9 

6 Işık Kaynağı 2 5.6 18 Entelektüel Kişilik 1 2.9 

7 Akıllı Telefon 1 2.9 19 Robot 1 2.9 

8 Navigasyon 1 2.9 20 Şeffaf Vazo 1 2.9 

9 Çok Amaçlı Kutu 1 2.9 21 Fincandaki Su 1 2.9 

10 Google Arama Motoru 1 2.9 22 Bulut 1 2.9 

11 Baba 1 2.9 23 Konuşan Kuş 1 2.9 

12 Aile 1 2.9 24 Asker 1 2.9 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere Turizm Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin turist rehberi kavramına 
yönelik geliştirmiş oldukları 24 geçerli metafor bulunmaktadır. Bu metaforlar içinde 5 öğrenci turist rehberini aynaya, 

3 öğrenci anneye, 3 anne-babaya benzetmiştir.  

Öğrencilerin geliştirdiği 24 metafor, 3 farklı kategori altında gruplandırılmıştır. Metaforlar ve kategorilere 
ait veriler Tablo 2’de verilmiştir.    

 

Tablo 2. Turist Rehberi Kavramına Yönelik Olarak Geliştirilen Metaforların Kategorizasyonu 

Sıra 

No 

 

Kategori 

 

Geliştirilen Metaforlar 

Metafor 

Sayısı 

Metafor 

Frekansı 

 

% 

1 Becerilerle İlgili 

Metaforlar 

Ayna, Anne, Anne-Baba, Öğretmen, Baba, 

Aile, Çoban, Lider, Aslan, Beyin  

 

10 

 

19 

 

54.3 

2 Niteliklerle İlgili 

Metaforlar 

Işık Kaynağı, Yetenek Abidesi, Entelektüel 

Kişilik, Robot, Şeffaf Vazo, Fincandaki Su, 

Konuşan Kuş, Bulut, Asker  

 

9 

 

10 

 

28.6 

3 Bilgiyle İlgili 
Metaforlar  

Köprü, Akıllı Telefon, Navigasyon, Çok 
Amaçlı Kutu, Google Arama Motoru 

 
5 

 
6 

 
17.1 

TOPLAM 24 35 100 

 

Öğrenci ifadelerinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir: 
“Turist rehberi ayna gibidir, çünkü milletinin, ülkesinin güzelliklerini, değerlerini yerli veya yabancı 

turistlere en iyi şekilde yansıtır.” Beceri 

 “Turist rehberi öğretmen gibidir, çünkü gidilen yerleri turistlere anlatmak, oralar hakkında bilgi vermek, 
oraları tanıtmak, oraları gezdirmek turist rehberinin görevidir.” Beceri 

“Turist rehberi yetenek abidesi gibidir, çünkü insanları bilgilendirir, eğlendirir, sorun çözer ve güler yüzlü 

olur.” Nitelik 

“Turist rehberi asker gibidir, çünkü duyguları ile hareket etmez, herhangi bir sorun karşısında kurallar 

çerçevesinde ve hislerini ön plana koymadan davranır.” Nitelik 

“Turist rehberi Google arama motoru gibidir, çünkü yaşadığı coğrafya ve tarih konusunda bilgilidir.” Bilgi 

“Turist rehberi navigasyona benzer, çünkü insanlara nereye gideceğini, ne yapacağını gösterir.” Bilgi 

Öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar incelendiğinde tamamının olumlu olduğu görülmüştür. 
Geliştirilen metaforlara göre turist rehberleri; ülke hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu bilgiyi en iyi şekilde aktarmalı, 

turist kafilesinin bütün istek, ihtiyaç ve sorunlarıyla ilgilenmeli, güler yüzlü ve problem çözücü olmalı, ne zaman ne 

yapacağını bilmeli, duygularıyla değil mantığıyla hareket etmeli ve liderlik ettiği turist grubu ile doğru iletişim 
kurmalıdır.  

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü’ne ilk alınan 1. 

sınıf lisans öğrencilerinden “Turist rehberi ……… gibidir, çünkü …….” cümlesini tamamlamaları istenmiş ve mezun 

olduklarında icra edecekleri meslek ile ilgili geliştirdikleri metaforlar incelenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin 

26 metafor geliştirdikleri belirlenmiş ancak 2 metafor tam olarak anlaşılamadığı ve mantıksal bir gerekçeye 
dayandırılamadığı için araştırma kapsamına alınmamıştır. Kalan 24 metaforun turist rehberi kavramı ile ilgili olumlu 

metaforlar olduğu görülmüştür. En fazla tekrarlanan 2 metaforun ayna (n=5), anne (n=3) ve anne-baba (n=3) olduğu 

belirlenmiştir. Öğrenciler tarafından geliştirilen metaforlar, ortak özellikleri bakımından 3 farklı kavramsal kategori 
altında toplanmıştır. Bunlar becerilerle ilgili metaforlar, nitelikle ilgili metaforlar ve bilgiyle ilgili metaforlardır. Beceri 

ve nitelik ile ilgili metaforların, bilgi ile ilgili metaforlara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum araştırma 

grubunun birinci sınıf öğrencilerinden oluşması ile açıklanabilir. Çünkü 1. sınıfta okuyan öğrenciler turist rehberliği 
konusunda yeterli altyapı ve bilgiye sahip olmayabilir. Birçok disiplinin bir araya geldiği Turizm Rehberliği eğitiminin 
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son sınıfında öğrenim gören öğrenciler üzerinde aynı araştırma yapıldığında, bilgi ile ilgili daha fazla sayıda metaforun 

geliştirilmesi mümkün olabilir.  

Öğrencilerin geliştirdikleri metaforlar, konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmaları destekler niteliktedir. 

Şahin vd.nin ( 2018:258)  yaptıkları araştırmada elde edilen öğretmen ve ışık metaforları, bu çalışmada da elde 

edilmiştir. Yenipınar vd.nin (2016:1292) yaptıkları araştırmada öğrencilerin geliştirdikleri lider ve öğretmen 

metaforları da bu araştırmada elde edilmiştir. Ap ve Wong (2001:552) turist rehberinin sorumluluk sahibi bir lider ve 
turistlere gidilen destinasyon hakkında bilgi veren bir öğretmen olduğunu ifade etmiştir. Benzer şekilde Pond 

(1993:31) bir turist rehberinin öncelikle eğitimci olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Öğrencilerin geliştirdiği 

öğretmen, anne, baba, aile ve ışık kaynağı metaforları her iki çalışma ile uyuşmaktadır. Leclerc and Martin (2004)’in 
turist rehberine atfettiği kültür aracısı rolü, ayna metaforu ile eşleşmektedir. 

Turistlerin, en uzun süre beraber oldukları ve en çok etkilendikleri, doğrudan iletişim kurabildikleri kişiler 

rehberlerdir.  Rehberin sahip olduğu bilgi ve bu bilgiyi aktarabilme becerisi, turist grubuna yönelik tutum ve 
davranışları, turist grubuna liderlik edebilme becerisi, yabancı dil bilgisi ile ülke imajı üzerinde etkili olduğu ifade 

edilmektedir (Avcıkurt ve Güdü Demirbulat, 2016:175; Güzel ve Köroğlu, 2015:156; Şenol ve Aliyev, 2015:169; 
Büyüker İşler ve Güzel, 2014: 126;  Güzel, Türker ve Şahin, 2014:174; Köroğlu, 2013:92; Yenipınar ve Zorkirişçi, 

2013:117; Yarcan, 2007:35; Karamustafa ve Çeşmeci, 2006:71; Batman, 2003:118). Avcı ve Doğan (2018) turist 

rehberleriyle ilgili 225 adet elektronik şikâyeti inceledikleri araştırmalarında, turist rehberinin liderlik becerisi, mesleki 
yeterlilik ile tutum ve davranışlar konularında şikâyetlerin olduğunu tespit etmişlerdir. Bu bağlamda konu ile ilgili 

araştırmalarda turist rehberine atfedilen rollerin bu araştırmada ortaya çıkan metaforlarla eşleşmesi, Turizm Rehberliği 

eğitiminin öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesinde veri oluşturması açısından önemlidir. Turizm Rehberliği 
eğitiminde profesyonel turist rehberlerinin vereceği seminerler, teknik geziler gibi etkinlikler ile motivasyonlarının 

yüksek tutulmasının yanı sıra yapılacak uygulama kapsamında öğrencilerin turist rehberi mesleğine ilişkin nitelikleri 

kazanması kolaylaştırılabilir. Bilgi, beceri ve niteliğe dayalı rollerin geliştirilmesinde davranış bilimleri, bireylerarası 
iletişim, beden dili, kültürel farklılıkların yönetimi ile liderlik becerilerinin geliştirilmesi yönelik derslerin müfredatta 

yer alması önemlidir. Son sınıf öğrencileri için istihdam ve kariyer günleri düzenlenebilir.  

Yoğun bir eğitim sürecinden geçip mezun olduktan sonra turist rehberi olarak görev yapacak öğrencilerin 
icra edecekleri mesleğe yönelik görüşleri, hem mesleklerini severek yapmaları bakımından hem de ülkemizde seyahat 

hareketlerine katılan yerli ve yabancı turistlerin memnuniyeti açısından önemlidir. Bu nedenle onların mesleğe algı ve 

tutumlarını belirleyen araştırmalar yapılması gerekmektedir. Öte yandan bu araştırmanın en büyük sınırlılığı sadece 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu nedenle 

elde edilen sonuçların Türkiye’deki bütün Turizm Rehberliği Bölümü öğrencilerine genellenmesi doğru olmayabilir. 

Bundan sonra yapılacak araştırmalarda çalışma grubunun genişletilmesi ile öğrencilerin geliştireceği metaforların 
sayısı artabilir ve farklı demografik özellikler ile karşılaştırmalı analizler yapılabilir. 
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Özet 
Son yıllarda havacılık firmalarının artması ile birlikte Türkiye’de havacılık sektöründe yaşanan rekabet de 

oldukça yoğunlaşmıştır. Ülke genelinde açılan hava alanı sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte sektörün daha da 

büyüyeceği düşünülmektedir. Firmaların sunduğu hizmet kalitesi ve bunun sonucu olarak ortaya çıkacak olan müşteri 

memnuniyeti seviyesi, rekabette belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Rekabet ortamında güçlü bir 
pozisyonda olmak isteyen firmalar müşteri beklentilerini doğru şekilde belirleyebilmeli ve bu beklentileri karşılamak 

hatta aşabilmek için gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. Yapılan araştırmalarda yerli yolcuların memnuniyet 

düzeyine göre ön plana çıkan beklentilerin sırası ile fiziksel unsurlar ve hizmetin kişisel uygunluğu olduğu 
belirlenmiştir. Yabancı yolcularda memnuniyet düzeylerine göre ön plana çıkan beklentiler ise, doğru ve güvenilir 

personel, müşteriyi tanıma/anlama, hizmette isteklilik ve anında hizmet ve inanılırlık değişkenleri olarak görülmüştür. 

Öte yandan bireyler tatil kararı vermeden önce her konuda bilgi toplamak için internet ve sosyal platformlarını 
kullanmaya başlamışlardır. Özellikle çevrimiçi tüketici yorumları, bilgi kaynağı olarak en güvenilir elektronik ağızdan 

ağıza pazarlama platformlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Tüketiciler satın aldıkları ürünler ve hizmetler 

hakkında çevrimiçi platformlarda yorumlar yapıp puan vermekte, yazılan yorumlara cevaplar yazmaktadırlar. Bu 
platformlardan ilki ve en yoğun olarak kullanılanı TripAdvisor’dur. Bu araştırmada 2017 yılının ilk 4 ayında 

TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları için yapılan değerlendirmeler incelenerek yolcuların memnun oldukları 

ve olmadıkları hususlar belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: TripAdvisor, Türk Hava Yolları, Ağızdan Ağıza Pazarlama. 

 

Examining the Evaluations in TripAdvisor about Turkish Airlines 
 

Abstract 
In recent years, competition in aviation sector has quite densified with the increase of number of aviation 

companies. It is thought that the sector will grow even more as the number of airports opened all over the country 

increases day by day. The quality of service provided by the companies and the level of customer satisfaction that is as 
a result of this, becomes a determining factor in competition. The companies that want to be in a strong position in a 

competitive environment, must be able to accurately identify the customer expectations and perform the necessary 

work to meet and even go beyond these expectations. According to several researches, it has been determined that the 
order of the expectations that come to the fore according to the level of satisfaction of the domestic passengers has 

been the personal suitability of the physical elements and service. Expectations that has come to the forefront 

according to satisfaction levels on foreign travels has been seen as accurate and reliable staff, customer recognition / 
understanding, service willingness, instant service and credibility variables. On the other hand, people have begun to 

use their internet and social platforms to gather information on each topic before making a holiday decision. 
Particularly online consumer reviews are considered one of the most reliable electronic word-of-mouth marketing 

platforms as a source of information. Consumers make comments on online platforms about the products and services 

they buy, and write answers to the written comments. TripAdvisor is the first and one of the most used platforms. In 
this research, evaluations made for Turkish Airlines on TripAdvisor web site in the first 4 months of 2017 were 

examined and it was tried to determine what services the passengers are satisfied or not satisfied. 

 

Keywords: TripAdvisor, Turkish Airlines, Electronic Word of Mouth. 
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Giriş 
Havacılık endüstrisi gibi rekabetin yoğun olduğu bir endüstride, havayolu firmalarının sadece potansiyel ve 

mevcut müşterilerin istek ve beklentilerini doğru şekilde anlaması yeterli değildir. Bununla birlikte kaynaklarının, 

müşteri beklentileriyle en uygun şekilde örtüşmesini sağlamak zorundadırlar. İlaveten havayolu firmalarının uçuş 

öncesi, uçuş esnası ve uçuş sonrasında sunduğu ürün ve hizmetlerin kalitesi, müşteri memnuniyeti üzerinde etkilidir 

(Rajaguru, 2016:116; Namakasa, 2013:529) Ayrıca günümüz dünyasında yüksek kalitede hizmet sunmak havayolu 
firmaları için bir zorunluluk haline gelmiştir. Zira değişen ve gelişen dünyada müşteri profili ve davranışı da 

değişmekte; ne istediğini bilen, istediğini elde etmek için mücadele eden ve memnuniyetsizliğini farklı mecralarda dile 

getiren bir müşteri kitlesi oluşmaktadır. Buradan hareketle araştırmanın amacı “TripAdvisor web sitesinde Türk Hava 
Yolları’nın hizmetlerine puan veren kullanıcıların demografik özelliklerinin, hizmetlere verdikleri puanlar üzerinde 

anlamlı bir farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemek” olarak belirlenmiştir. 

 

1. Literatür  
Havayolları tarafından sunulan hizmetin kalitesi; yolculuk öncesi, esnası ve sonrasında yolcu ile havayolu 

arasında kurulan çeşitli etkileşimlere bağlıdır. Bu etkileşimler fiziksel varlıklar, havayolunun sunduğu somut (gözle 
görülen) ürünler, fiziksel çevre ve atmosfer; makine, teçhizatlar, yön işaretleri ve iletişim materyalleri gibi imkânlar ve 

havayolunun sunduğu hizmetler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yolcuların havayolunun sunduğu ürün ve hizmet 

kalitesini değerlendirmesinde uçak tuvaletinin temizliği, yeme-içme hizmetleri, havalandırma, koltukların konforu ve 
uçağın dizaynı gibi somut unsurlar ile güvenlik, birlikte kabin görevlilerinin yolcularla kurduğu etkili iletişim, 

yolcuların istek, ihtiyaç ve şikayetlerinin ivedilikle dikkate alınması ve ödenen fiyatın karşılığı önem taşımaktadır  

(Farooq vd, 2018:171; Perçin, 2018:51; Tsafarakis, 2018:67; Kos Koklic vd., 2017:190; Chen, 2016:9; Jeeradist, 
2016:132; Hussain vd., 2015:169; Suki, 2014:26; Wu ve Cheng, 2013:14; Ng vd., 2011:312; Nadiri vd., 2008:275).  

Farooq vd. (2018) Malezya Havayolları ile uçan 460 kişiyle yaptıkları anket çalışması sonucunda uçağın 

dizaynı ve uçak içi hizmetlerin müşteri memnuniyeti üzerinde etkili olduğunu belirlemişlerdir. Aydın ve Yıldırım 
(2012) Türk sermayeli havayollarıyla uçan 111 yolcuyla yaptıkları anket çalışması sonucunda her havayolu için de 

havayolunun somut varlıklarından beklenti ile deneyim arasında negatif yönde farklılık olduğunu, en büyük farkın ise 

“modern görünümlü ekipmanlar” unsurunda olduğunu tespit etmişlerdir.   
Öte yandan her geçen gün daha fazla sayıda tüketici bilgi edinmek için tüketici yorum sitelerini 

kullanmaktadır. Çevrimiçi tüketici yorumları, turistik ürün ve hizmet satın alma aşamasında bilgi kaynağı olarak en 

güvenilir elektronik ağızdan ağıza pazarlama formlarından biri olarak görülmektedir. Çevrimiçi tüketici yorumları; 
özellikle turistik ürün ya da hizmetin kalitesinin tüketilmeden anlaşılamamasından dolayı oldukça önemlidir ve 

tüketiciler ürün ve hizmetlerle ilgili bir çıkarımda bulunmak üzere çevrimiçi tüketici yorumlarını incelemeyi tercih 

etmektedirler (Book vd., 2018:447; Xie vd., 2017:101; Doğan vd., 2016:7; Park ve Nicolau, 2015:68). Seyahat 
yorumlarının yer aldığı başlıca web siteleri TripAdvisor, Yahoo Travel, Igougo ve Lonely Planet’tir (Browning, Fung 

So ve Sparks, 2013:24).TripAdvisor 2000 yılında kurulmuştur ve yaklaşık 7,7 milyon konaklama yeri, havayolu 

şirketi, deneyim ve restoranı kapsayan, 661 milyonu aşkın yorumu bünyesinde barındırmaktadır. İçeriğinin büyük bir 
kısmının kullanıcılar tarafından oluşturulduğu TripAdvisor.com sitesinde destinasyon, otel, turistik çekiciliği olan yer 

veya herhangi bir turistik ürün veya hizmet hakkında yorum ve yorumlara cevap yazılabilmekte ve puan 

verilebilmektedir (TripAdvisor, 2018). 
 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi  
Araştırmanın amacı TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın hizmetlerine puan veren 

kullanıcıların demografik özelliklerinin, hizmetlere verdikleri puanlar üzerinde anlamlı bir farklılık yaratıp 

yaratmadığını belirlemektir. Yapılan literatür taramasında havayolu firmalarının sunduğu ürün ve hizmetlerin 

kalitesinin belirlenmesine yönelik yapılmış akademik araştırmaların çoğunlukla SERVQUAL temelli anketlerle 
gerçekleştirildiği (Kağnıcıoğlu ve Özdemir, 2016; Başfırıncı ve Mitra, 2015; Du vd., 2012; Aydın ve Yıldırım, 2012; 

Chou vd., 2011; Hua ng, 2009; Pakdil ve Aydın, 2007); seyahat yorum ve puanlama sitelerine yönelik araştırmaların 

ise daha çok konaklama işletmeleri (Bayram, 2017; Doğan, 2017; Raguseo vd., 2017; Neirotti vd., 2016; Cezar ve 
Öğüt, 2016, Hu ve Chen, 2016; Sparks vd., 2016; Banerjee ve Chua, 2016; Min vd., 2014) ve yiyecek-içecek 

işletmeleri (Zhu vd., 2018; Eren ve Çelik, 2017; Erdem ve Yay, 2017; Taştan ve Kızılcık, 2017; Bertan, 2016; Kim 

vd., 2016; Doğan vd., 2016; Dalgıç vd., 2016; Cheng ve Ho, 2015) üzerinde yoğunlaştığı, havayolu işletmeleri için 
yapılan çalışmaların (İbiş ve Batman, 2016) çok kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu açıdan yapılan bu araştırmanın 

literatüre önemli bir katkısı olacağı düşünülmektedir. 

 

2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları için yapılan puanlamalar 

oluşturmaktadır. Araştırma için TripAdvisor web sitesinin seçilmesinin en önemli nedeni, dünyanın ilk ve en büyük 
seyahat yorum sitesi olmasıdır.  

Zaman kısıtı nedeniyle araştırma evreninde yer alan tüm puanlamaların toplanması zor olduğundan 

araştırmada Tesadüfi Olmayan Örnekleme yöntemlerinden Kolayda Örnekleme tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme, 
ana kütle içerisinden seçilecek örnek kesimin araştırmacının yargılarınca belirlendiği tesadüfî olmayan örnekleme 

yöntemidir. Kolayda örneklemede veriler, ana kütleden en kolay, hızlı ve ekonomik şekilde toplanmaktadır (Çeliköz ve 

Erişen, 2017:289, Fırat ve Aydın, 2016:1843; Gülertekin Genç, Genç ve Gümüş, 2016:105; Haşıloğlu, Baran ve Aydın, 
2015:20).  
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2.3. Araştırmanın Hipotezleri 
Araştırmada test edilmek üzere aşağıda belirtilen hipotezler belirlenmiştir: 

H1: TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın hizmetlerine puan veren kullanıcıların cinsiyeti, 

hizmetlere verdikleri puanlar üzerinde anlamlı bir yaratmaktadır. 

H2: TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın hizmetlerine puan veren kullanıcıların milliyeti, 

hizmetlere verdikleri puanlar üzerinde anlamlı bir yaratmaktadır. 

 

2.4. Araştırma Yöntemi ve Veri Toplama Aracı 
Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak için doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman 

incelemesi, hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Hangi 
dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemi ile yakından ilgilidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016:189). TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları ile ilgili yazılmış yorumlarla birlikte 
TripAdvisor tarafından belirlenen 5 farklı kritere 5 üzerinden puan verilmektedir. Bu kriterler koltuk konforu, müşteri 

hizmetleri, ayak koyma yeri, uçak içi eğlence ve ödenen paranın değeridir. Verilerin toplanması için bir değerlendirme 

formu oluşturulmuş, puanlamayı yapan kullanıcının cinsiyeti, yaş aralığı ve milliyeti ile birlikte uçtuğu sınıf, uçuş 
güzergahı, verdiği genel puan ve 5 kritere verdiği puanlar bu formlara işlenmiştir. 2017 yılı Ocak – Nisan ayları 

arasında yapılan puanlamalar araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler 2018 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde 

toplanmıştır. Veri toplama süreci sonucunda 647 adet kullanılabilir veri edilmiştir. 
 

2.5. Araştırmanın Kısıtlılıkları 
Araştırmanın birinci kısıtlılığı, Türk Hava Yolları için sadece TripAdvisor web sitesinde yapılan 

puanlamaların araştırmaya dâhil edilmiş olmasıdır.  
Araştırmanın ikinci kısıtlılığı, TripAdvisor’da 2017 yılı Ocak-Nisan ayları arasındaki puanlamaların 

araştırmaya dâhil edilmiş olmasıdır. 

Araştırmanın üçüncü kısıtlılığı ise TripAdvisor web sitesindeki değerlendirme türlerinden, “puanlama” 
türünde yapılan değerlendirmelerin araştırmaya dâhil edilmiş olmasıdır. Bunun nedeni de puanlamaların SPSS paket 

programında analiz edilmesinin daha kolay olmasıdır.  

 

2.6. Bulgular 
Aşağıdaki alt başlıklarda araştırmadan elde edilen verilerden hareketle gerçekleştirilen analizler sonucunda 

elde edilen bulgular yer almaktadır. 
 

2.6.1. Demografik Bulgular 
Araştırmaya dâhil edilen değerlendirmeleri yapan turistlere ait demografik ve seyahat özelliklerine ait 

bulgular Tablo 2.1’de verilmiştir. 
 

Tablo 2.1 TripAdvisor Web Sitesinde Puanlama Yapan Turistlerin Demografik ve Seyahat Özellikleri 

Cinsiyet    n    % 

Kadın    262    40.5 

Erkek    385    59.5 

Yaş Aralığı   n    % 

18-24    20    3.1 
25-34    112    17.3 

35-49    128    19.8 

50-64    97    15.0 
65 ve üzeri   25    3.9 

Eksik Veri    265    41.0 

Milliyet    n    % 

Almanya    39    6.0 
Türkiye – Türki Cumh.  41    6.3 

Birleşik Krallık   46    7.1 

Balkanlar – Baltık Ülkeleri  51    7.9 
Afrika – Orta Doğu Ülkeleri  54    8.3  

Rusya – Ukrayna   55    8.5 

Orta Asya – Uzak Doğu Ülkeleri  61    9.4 
A.B.D. – Kanada   80    12.4 

Orta ve Güney Amerika Ülkeleri  81    12.5 

Diğer Avrupa Ülkeleri  139    21.5  

Uçuş Sınıfı   n    % 

Premium Ekonomi Sınıfı  33    5.1 
Business Sınıfı   73    11.3 

Ekonomi Sınıfı   541    83.6 

TOPLAM    647    100.0 
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Tabloda görüldüğü üzere araştırma kapsamına alınan puanlamaları yapan TripAdvisor kullanıcılarının 

%40.5’i kadın ve %59.5’i erkektir; %20’ye yakını 35-49 yaş aralığındadır; %12.5’i Orta ve Güney Amerika 

ülkelerinde %12.4’ü A.B.D. ve Kanada’da yaşamaktadır; %83.6’sı ekonomi sınıfında seyahat etmiştir. 

 

2.6.2. Hipotez Testleri 
Araştırma kapsamında oluşturulan hipotezleri test etmek için öncelikle hangi analiz tekniklerinden 

yararlanılacağına karar vermek gerekmektedir. Bu noktada önce verilerin normal dağılıp dağılmadığının belirlenmesi 

gerekmektedir. Yapılan Kolmogorov-Smirnov Testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir 

(p<0.005).   
 

Tablo 2.2 Normallik Testi 

 

Kolmogorov Smirnov / Normallik Testi 

 İstatistik S.D. p 

Genel Puan 0.267 627 0.000 

Koltuk Konforu 0.245 627 0.000 

Müşteri Hizmetleri 0.270 627 0.000 

Ayak Koyma Yeri 0.243 627 0.000 

Uçak İçi Eğlence 0.244 627 0.000 

Ödenen Paranın Değeri 0.250 627 0.000 

 

Verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle hipotezlerin test edilmesi için parametrik olmayan 
testlerden Mann Whitney U, Kruskal Wallis H ve Spearman Korelasyon analizleri kullanılmıştır.  

Araştırmada “H1: TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlere puan veren 

kullanıcıların cinsiyeti, genel puanın ve farklı hizmetlerin puanlanması üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır.” 
şeklinde belirtilen H1 hipotezinin doğruluğunu test etmek için uygulanan Mann Whitney U analizine ilişkin sonuçlar 

Tablo 2.3’te yer almaktadır. 

 

Tablo 2.3 Kullanıcıların Cinsiyetine Göre Puanlamaların Farklılığını Gösteren Mann Whitney U Tablosu 

 Cinsiyet N Sıra Ort.  Mann Whitney U Wilcoxon W p 

Genel  

Puan 

Erkek 385 309.95    

Kadın 262 344.64 45027.500 119332.500 0.012 

Koltuk Konforu Erkek 384 312.98    

Kadın 261 337.74 46264.500 120184.500 0.082 

Müşteri 

Hizmetleri 

Erkek 383 307.58    

Kadın 260 343.25 44265.500 117801.500 0.010 

Ayak  

Koyma Yeri 

Erkek 381 318.37    

Kadın 259 323.63 48528.000 121299.000 0.710 

Uçak  
İçi Eğlence 

Erkek 379 304.39    

Kadın 257 339.30 43355.000 115365.000 0.013 

Ödenen Paranın 

Değeri  

Erkek 384 306.53    

Kadın 260 346.08 43788.500 117708.500 0.005 

 

Tablo 2.3’te görüldüğü üzere TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlere puan 
veren kullanıcıların cinsiyeti, Türk Hava Yolları’na verilen genel puan, müşteri hizmetleri, uçak içi eğlence ve ödenen 

paranın değerine verilen puanlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır (p<0.05).  Sıra ortalamalarına bakıldığında 

kadınların erkeklere göre daha yüksek puan verdikleri görülmektedir. Aksoy vd. (2003) 1014 yolcu ile yaptıkları anket 
çalışması sonucunda kadın yolcuların kabin konforu, erkek yolcuların ise uçak içi eğlence hizmetleri konusunda daha 

yüksek beklentiye sahip olduklarını belirlemişlerdir. Ayrıca erkek yolcuların kadınlara göre fiyata daha duyarlı 

olduklarını tespit etmişlerdir. 

Araştırmada “H2: TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlere puan veren 

kullanıcıların milliyeti, genel puanın ve farklı hizmetlerin puanlanması üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır.” 

şeklinde belirtilen H2 hipotezinin doğruluğunu test etmek için uygulanan Kruskall Wallis H analizine ilişkin sonuçlar 
Tablo 2.4’te yer almaktadır. 
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Tablo 2.4 Kullanıcıların Milliyetine Göre Puanlamaların Farklılığını Gösteren Kruskal Wallis H Tablosu 

 Milliyet N Sıra Ort. Ki Kare S.D. p Post Hoc 

 

 
 

 

 
Genel  

Puan 

1-Almanya 39 324.66     

2-Türkiye-Türki Cumh. 41 376.38     

3-Birleşik Krallık 46 224.89    5-3 / 10-1 

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 51 319.48    10-3 / 9-1 

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 324.66    9-3 / 9-7 

6-Rusya - Ukrayna 55 439.04 70.731 9 0.000 6-1 / 6-8 

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 250.58    6-3 / 6-7 

8-A.B.D. - Kanada 80 304.36    2-1 / 2-3 

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 81 372.23     

10-Diğer Avrupa Ülk. 139 335.02     

 

 
 

 

Koltuk  
Konforu 

1-Almanya 39 282.87     

2-Türkiye-Türki Cumh. 41 367.65     

3-Birleşik Krallık 46 258.60     

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 50 329.21    2-3 

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 312.83 47.535 9 0.000 6-1 / 6-3 

6-Rusya - Ukrayna 55 455.94    6-4 / 6-5 

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 274.84    6-7 / 6-7 

8-A.B.D. - Kanada 80 311.75    6-9 / 6-10 

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 81 306.11     

10-Diğer Avrupa Ülk. 138 329.01     

 

 

 
 

Müşteri 

Hizmetl
eri 

1-Almanya 39 271.28     

2-Türkiye-Türki Cumh. 41 381.99    5-3 / 5-7 

3-Birleşik Krallık 46 221.02    8-3 / 10-3 

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 50 337.85    10-7 / 4-3 

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 346.06 70.842 9 0.000 4-7 / 9-3 

6-Rusya - Ukrayna 55 438.75    9-7 / 6-1 

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 225.23    6-3 / 6-7 

8-A.B.D. - Kanada 78 322.72    6-8 / 2-1 

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 80 338.96    2-3 

10-Diğer Avrupa Ülk. 139 323.01     

 
 

 

 
Ayak  

Koyma  

Yeri 

1-Almanya 38 299.20     

2-Türkiye-Türki Cumh. 41 387.96     

3-Birleşik Krallık 45 281.59     

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 49 324.55    6-1 / 6-3 

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 303.34 39.233 9 0.000 6-5 / 6-7 

6-Rusya - Ukrayna 55 434.21    6-8 / 6-9  

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 272.16    6-10 /  

8-A.B.D. - Kanada 80 323.59     

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 81 291.20     

10-Diğer Avrupa Ülk. 136 315.67     

 

 
 

 

Uçak  
İçi  

Eğlence 

1-Almanya 37 285.14     

2-Türkiye-Türki Cumh. 39 360.92     

3-Birleşik Krallık 45 266.71     

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 50 310.73     

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 285.49 36.767 9 0.000 8-7 / 9-7 

6-Rusya - Ukrayna 55 390.24    6-3 / 6-7 

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 239.29     

8-A.B.D. - Kanada 79 352.86     

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 80 344.59     

10-Diğer Avrupa Ülk. 136 319.72     

 

 

 
 

Ödenen  

Paranın 
Değeri  

1-Almanya 39 275.38     

2-Türkiye-Türki Cumh. 41 372.02     

3-Birleşik Krallık 46 258.64     

4-Balkanlar – Baltık Ülk. 49 342.80     

5-Afrika – Orta Doğu Ülk. 54 297.06 36.118 9 0.000 6-1 / 6-3 

6-Rusya - Ukrayna 55 388.15    6-7 

7-Orta Asya – Uzak Doğu Ülk. 61 245.07     

8-A.B.D. - Kanada 80 337.17     

9-Orta ve Güney Amerika Ülk. 81 339.38     

10-Diğer Avrupa Ülk. 138 334.78     

 
 



210 

Tablo 2.4’te görüldüğü üzere TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlere puan 

veren kullanıcıların milliyeti, Türk Hava Yolları’na verilen genel puan, koltuk konforu, müşteri hizmetleri, ayak 

koyma yeri, uçak içi eğlence ve ödenen paranın değerine verilen puanlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır 

(p<0.05).  Yapılan Bonferroni post-hoc analizi sonucunda koltuk konforu ve ayak koyma yeri konularında en yüksek 

puanı Rusların (6) verdiği, diğer ülke vatandaşlarının bu konularda Ruslara göre daha az memnun oldukları 

görülmüştür.  Öte yandan sunulan hizmetler konusunda diğer ülke vatandaşlarına göre daha az memnun olanların Orta 
Asya-Uzak Doğu ülkeleri (7), Birleşik Krallık (3) ve Almanya (1) vatandaşları olduğu tespit edilmiştir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Bu araştırmada TripAdvisor web sitesinde Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlerle ilgili yerli ve yabancı 

yolcuların yapmış olduğu puanlamalara göre verilen hizmetlere yönelik memnuniyet durumları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında yapılan normallik testi sonucunda verilerin normal dağılmadığı görülmüş ve 
parametrik olmayan testler kullanılarak hipotezler test edilmiştir. H1 hipotezini test etmek için yapılan Mann Whitney 

U analizi sonuçlarına göre Türk Hava Yolları’nın sunduğu hizmetlere puan veren yolcuların cinsiyeti, Türk Hava 

Yolları’na verilen genel puan, müşteri hizmetleri, uçak içi eğlence ve ödenen paranın değerine verilen puanlar üzerinde 
anlamlı bir fark yarattığı ve kadınların erkeklere göre verilen hizmetlere karşı daha duyarlı olduğu dolayısıyla daha 

yüksek beklentiye sahip oldukları söylenebilir. H2 hipotezini test etmek için yapılan Kruskall Wallis H analizi 

sonuçlarına göre Türk Hava Yolları’nın sunmuş olduğu hizmetlere puan veren yolcuların milliyeti, Türk Hava 
Yolları’na verilen genel puan, koltuk konforu, müşteri hizmetleri, ayak koyma yeri, uçak içi eğlence ve ödenen paranın 

değerine verilen puanlar üzerinde anlamlı bir fark yaratmaktadır. Farklılığın hangi gruplar arasındaki farklılıktan 

kaynaklandığını test etmek amacıyla gerçekleştirilen Bonferroni testi sonucunda, verilen hizmetlerin tamamında Rusya 
ve Ukrayna (6) vatandaşlarının en yüksek memnuniyete sahip oldukları, Türk ve Türki Cumhuriyetlerine mensup 

vatandaşların ikinci sırada en yüksek memnuniyete sahip oldukları görülmektedir. En düşük memnuniyete sahip olan 

milletlere bakıldığında Birleşik Krallık ile Orta Asya ve Uzak Doğu yolcularının olduğu tespit edilmiştir. Genel puan, 
koltuk konforu, müşteri hizmetleri için en düşük puanları Birleşik Krallık vatandaşı yolcularının; ayak koyma yeri, 

uçak içi eğlence ve ödenen paranın değeri için ise Orta Asya ve Uzak Doğu ülkeleri vatandaşı yolcularının verdiği 

görülmektedir.  
Park vd.’nin (2004) 582 Koreli havayolu yolcuları üzerinde yaptığı araştırmaya göre, müşteri beklentilerinin 

müşterilerin hizmet kalitesi algısı üzerinde; müşteri hizmet kalitesi algısının ise müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi 

olduğu tespit edilmiştir. Buna göre havayolu yolcularının memnuniyetini artırmak adına hizmet kalitesinin 
artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi ve artırılması önerilmektedir. Araştırma sonuçları dikkate 

alındığında kullanıcıların memnuniyetlerinde yaşanan farklılıkların yolcuların içerisinde yaşadığı toplumun 

özelliklerinden kaynaklanabileceği ve en düşük memnuniyete sahip olan Birleşik Krallık (3) ve Orta Asya – Uzak 
Doğu (7) ülkelerinin memnuniyetinin artırılması adına bu ülke vatandaşlarının sosyo-kültürel yapılarının incelenmesi 

ve hizmet kalitesinin artırılması aşamasında bunun göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.  
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Özet 
Tarih içinde inançlar ve yeme-içme kültürü hep iç içe olmuş ve özel günlerde hazırlanan yiyecek ve 

içeceklerle gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Özel gün yiyeceklerinin hazırlandığı durumlar ve tarihler; ortak 

kültürel değerlerin oluşması ve kültürlerarası iletişimin sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Dini açıdan 

toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya yönelik oluşan, aşure tatlısı ile sembolik hale gelmiş değerlerden biri ve 
şüphesiz en önemlisi ise aşure geleneğidir. Aşure geleneğinin; Muharrem ayında ve özellikle bu ayın onuncu gününden 

itibaren ‘aşure’ adı verilen tatlının pişirilerek dağıtılmasının yanı sıra hayır işleme, gönül alma gibi manevi değerleri de 

kapsayan ve uygulamalarda farklılıklar görülse de ortak değerlerin bütününden oluştuğu görülür. Türkiye’de geçmişten 
günümüze aşure etkinliklerine bakıldığında, dini merkezlerden kamusal alana kadar geleneğin hep canlı tutulduğu 

görülmektedir. Araştırma; geçmişten günümüze aşure geleneğini, bu geleneğin sembolü olarak aşure tatlısı uygulama 

biçimlerini ortaya koymayı ve Türkiye’de aşure etkinliklerinin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; aşure geleneğinin tarihsel gelişimi, kültürel dayanağı, sembolik anlamı, 

aşure günüyle özdeş haline gelmiş olan aşure tatlısının hazırlık, pişirme ve sunumunda gerçekleşen ritüellerle birlikte 

Türkiye’de uygulanma biçimleri incelenecektir. Sonuç olarak, özel gün yiyeceklerinden olan aşure; dini, tarihi, 
kültürel, sosyal, gastronomik ve sembolik değere sahip olup turizm hareketleri için de önemli bir potansiyel 

taşımaktadır. Bu açıdan araştırmanın mevcut literatüre önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar kelimeler: Aşure, Aşure Geleneği, Gastronomi Turizmi  

 

Ashura Tradition in Turkey and Evaluation of its Potential For 

Gastronomy Tourism 
 

Abstract  
Religious beliefs and cuisine culture have been intertwined since the early civilizations and the special treats 

prepared for religious occasions have served as a means to carry religious culture beyond generations. As such special 
foods prepared for specific dates or situations, they are of importance in sustaining common cultural values and 

establishing cross-cultural communication. The Ashura tradition is among such cultural values, maybe the most 

important one, that aim to unify society on a religious basis and it has been characterized with the ashura dessert. 
Although there exist some minor regional differences, this tradition encompasses spiritual values such as committing 

good deeds and asking for forgiveness as well as cooking and serving the ashura dessert -- a kind of pudding made of 

dried fruits, grains, nuts etc. -- in the Islamic month of Muharram, especially from the tenth day on. In Turkey, ashura 
activities have been kept alive both in religious capitals and public places for generations. The purpose of this study is 

to identify ashura dessert preparation styles employed for generations and examine the ashura activities in Turkey from 

a gastronomic tourism perspective. In light of this purpose, the historical development of the ashura tradition, its 
cultural roots, symbolic meaning, the ashura desert application styles employed in Turkey will be examined. As the 

ashura day and its dessert become one in a cultural sense, the rituals performed during preparation, cooking, and 

service processes will also be examined. In sum, among special event foods, the ashura dessert is of religious, 
historical, cultural, social, gastronomical, and symbolic value and it offers a great potential for touristic events. In this 

respect, the current study is likely to contribute to the literature. Keywords: Ashura, Ashura tradition, Gastronomy 

Tourism 
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Giriş 
Toplumların ve kültürel özelliklerinin birbirleriyle olan benzerliği ve tarihi süreç içerinde anlam 

değişikliğine uğrasa da belirlenmiş tarihlerde yapılan uygulamaları, ortak kültürel değerler açısından önemli hale 

gelmiştir. Bu ortak kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması kültürden kültüre farklılaşabilen yöntemlerle 

yapılmaktadır. Kültürel değer olarak dini inançların gelecek kuşaklara aktarılması ve kutlama etkinleri ise çeşitli 

ritüellerle gerçekleşmektedir.  İnanca dayalı ritüellerin yeme-içme unsurlarını da içermesi ve çoğu zaman yiyecek ve 
içeceklerin ritüellerle farklı anlamlar kazanması yeni değildir. Gerek semavi dinlerde gerekse kadim uygarlıkların 

kutsal törenlerinde çeşitli gıdalardan yararlandıkları görülür. Tarih içinde inançlar ve yeme-içme kültürü hep iç içe 

olmuş ve özel günlerde hazırlanan yiyecek ve içeceklerle gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Özel gün 
yiyeceklerinin hazırlandığı durumlar ve tarihler, ortak kültürel değerlerin oluşması ve kültürlerarası iletişimin 

sağlanması açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu iletişimin sağlanmasında ise turizm hareketleri insanlar arası 

etkileşime aracılık etmesi açısından önemli hale gelmektedir.  
Bütün dinsel günlerde toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya yönelik olarak bazı yiyecek veya 

içeceklerin öne çıktığı görülmektedir (Özlü, 2011). Aşure günü de bu günlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmada; aşure günü, aşure tatlısı, aşure geleneğinin tarihsel ve kültürel dayanağının yanı sıra aşure etkinlikleri 
incelenmiş olup bu etkinliklerin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi yapılmıştır.   

 

1. Aşure ve Aşure Geleneği 
Aşure kelimesi, Arapça kökenli olup “on” anlamına gelen “aşara” sözcüğünden türemiştir ve Muharrem 

ayının onuncu günü anlamında kullanılmaktadır (Dedekargınoğlu, 2015). Muharrem ayı, ay takviminde ilk aydır ve 

Aşure bu ayla o kadar özdeşleşmiştir ki Muharrem ayı kimi zaman “aşure ayı” olarak da isimlendirilmiştir (Baysal, 
1990 aktaran Özlü, 2011).  İslam dünyasında, Muharrem ayı, Kur’an-ı Kerim’in kıymet verdiği dört aydan biridir ve 

bu ay Hicri Yılbaşı kabul edilir. Ayrıca Müslümanlar, bu günde Peygamberimiz Hz. Muhammed’in geçmiş ve gelecek 

günahlarının bağışlandığı müjdesinin verildiğine, Mekke’den Medine’ye bu günde hicret ettiğine ve Hz. Hüseyin’in bu 
günde Kerbela’da şehit edildiğine inanmaktadır (Yavuz, 1991). 

Aşure gününün, Hz. Nuh’tan itibaren bütün Sâmî dinlerde mevcut olmakla birlikte, bu günün kutsallığı ve 

menşei çeşitlilik göstermekte ve bu konuda tarihî kaynaklarda pek çok farklı rivayetin bulunduğu görülmektedir. Öyle 
ki aşure gününde; 

• Arşın yaratıldığına,  

• Hz. Adem'in tövbesinin kabul edildiğine,  

• Hz. Nuh'un gemisinin Cudi dağı tepesine oturduğu ve inananların kurtulduğuna, bu sebeple şükür orucu 

tutulduğuna, 

• Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın, Firavun’ un zulmünden kurtulduklarına, 

• Hz. Yunus’un balığın karnından kurtulduğuna, 

• Hz. Musa, Hz İbrahim, Hz. Yahya ve Hz. İsa'nın doğduklarına,  

• Hz. Süleyman'a mülkün verildiğine, 

• Hz. Eyyüb’ün hastalığının iyileştiğine,  

• Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı ve ateşin Hz. İbrahim’i yakmadığına,  

• Hz. Zekeriya’nın yaşlılığında çocuğu olsun diye Allah’a ettiği duanın kabul edildiğine, 

• Hz. İdris’in semaya yükseltildiğine, 

• Hz. Davud’un tövbesinin kabul edildiğine,  

• Hz. Yakub’un oğlu Hz. Yusuf’a kavuştuğuna inanılır (Baş, 2004). 
Aşure gününe kutsallık atfeden bu rivayetlerin bir kısmının gerçekliği elbette sorgulanabilir. Bu çalışma, bu 

sorgulamanın yapılmasından ziyade mevcut inanışın pek çok kültürde karşılığı olması ve ortak kültürel değerlerin 

oluşabilmesine odaklanmaktadır. Toplum inanışları kültürün önemli belirleyicilerinden biridir ve bu inanışların toplum 
belleğine nasıl yer ettiği ve somut olarak nasıl dışa vurulduğu incelenmeye değer bir konudur.  

 

2. Yiyecek Olarak Aşurenin Tarihi, Çeşitleri, Yapılışı ve Ritüelleri 

2. 1. Aşurenin Tarihi 
Yiyecek olarak aşurenin, Nuh’un bindiği geminin büyük tufan bitip sular çekilince, aşure günü Cudi 

Dağı’na oturduğu, kurtulanların gemide artan erzakla “selamet çorbası” pişirdiklerine ve bu efsanenin uzantısı olarak 

her sene şükür amaçlı yapıldığına inanılmaktadır (Akbulut, 2010). Yahudilikte Tishri (Eylül-Ekim) ayının onuncu 
günü kutlanan bu gün, en kutsal gün olan Yom Kippur (Kefaret Günü) olarak ifade edilmiştir. Yahudi inancında bu 

gün; pişmanlık, dua, yakarış, kişinin vicdanıyla ve Tanrıyla hesaplaşarak yargılanma ve sonra da kendini yenileyerek 

temize çıkma, Teşuva'ya ulaşma günü olarak kabul edilir (Baş, 2004; Atasağun, 2001). Ermenilerin “anuş abur” yani 
tatlı çorba diye adlandırdıkları bir çeşit aşurenin yılbaşından artan kuruyemiş, buğday ve baklagillerle yapıldığı 

bilinmektedir (Özlü, 2011; Akbulut, 2010). 

Türk toplulukları 9. yüzyılın başlarında İslamiyet’i kabul etmeye başlamış, ancak eski gelenek ve 
göreneklerini uzun bir süre muhafaza etseler de Müslümanlarca faziletli kabul edilen önemli gün ve gecelere önem 

verip, o günlerde yapılan ibadet ve uygulamaları hemen hemen aynı şekilde yerine getirdikleri söylenebilir (Yıldırım, 

2011, s.74). Hemen hemen Türkiye’ye mahsus sayılan Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında mutfağa karşı bariz bir şekilde 
Türk özelliği taşıyan bir önem vardır (Akbulut, 2010).  Aşurenin bir ayin şeklinde hazırlanması, Bektaşilerle 

başlamıştır (Algar, 1988: 23). Dergâhlarda kutsal kabul edilen kazanlarda pişen aşure, zaman içinde bir paylaşım 

geleneği haline gelmiştir. Mevlevilerde ise, Mevlana döneminde aşure pişirimine rastlanmazken, Mevlevi tarikatında 
ilk olarak 15. yüzyılda İran’ın Meşhed şehrinde İmam Rıza dergâhından hediye edilen kazanda pişirilmiş ve gelenek 

haline gelmiştir (Algar, 1988: 23).  
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Osmanlı toplumunda aşure gününün özel bir önemi olduğunu bilinmektedir. Osmanlı döneminde aşure 

geleneği, aşurenin pişirildiği yere göre çeşitlilik göstermektedir. Saray mutfağı, vakıflar ve esnaf örgütlerinin yanı sıra 

halkın evlerinde yaptığı aşure olarak farklılaşmaktadır. Diğer yandan bu çeşitlilik tekke ve zaviyelerde pişirilen aşure 

ile dinsel ve kültürel öğeleri birleştiren unsurlarla daha da zengin bir hal almıştır.  

Osmanlı döneminde, aşure geleneğine sarayın öncülük ettiği ve Topkapı Saray Mutfağında pişirilecek aşure 

için birkaç gün önceden hazırlıklara başlandığı bilinmektedir. Helvacıbaşılar tarafından büyük kazanlarda pişirilen 
aşureden ilk önce özel bir törenle padişaha ve harem halkına sunulduğu, sonra devlet ileri gelenlerine, imaretlere ve 

halka dağıtıldığı kaynaklarda yer almaktadır (Baş, 2004; Özlü, 2014). Yine Baş (2004)’ın aktardığı üzere, Osmanlı 

dönemi vakıflarının birçoğunun vakfiyesinde yer alan "Muharrem ayında aşure pişirilip halka ve fukaraya dağıtıla" 
koşulu gereği, İstanbul'un büyük imaretlerinde aşure pişirilip dağıtımı yapılmış ve bazen de esnaf örgütleri kendi 

aralarında bir organizasyonla imaretlerden hayrat kazanı alıp aşure pişirip, çarşı esnafına ve halka dağıtmışlardır. 

Evlerde ise bu gelenek, her aile kendi konumu, ihtiyacı ve mevsim imkânlarına göre zengin malzemeli aşure 
pişirilmesi şeklinde yer almıştır.  

 

2.2. Aşurenin Çeşitleri ve Yapılışı  
Osmanlı dönemindeki kaynaklarda “bir nevi tatlı yemişli bir çorba” şeklinde tanımlanan aşure; buğday, 

pirinç, nişasta, nohut, fasulye, ceviz içi, bademin yanı sıra kuru incir, bir cins kuru beyaz hurma, çekirdeksiz üzüm de 

ilave edildiği ifade edilmiştir. Aşurenin süzme çeşidinin ise; dövülmüş buğday, biraz pirinç ve badem, bir miktar nohut 
ile pişirilip soğumaya başlayınca içine biraz misk eklenerek yapıldığı bilinmektedir (Abdülaziz Bey, 1995, s.246). 

Şavkay (2000) ise aşureyi kuruyemişlerin hemen her türünün bakliyat ile birlikte şekerle pişirilmesi şeklinde tarif 

ederken,  aşurenin Anadolu’nun yerli halklarınca çok eski dönemlerden beri bilinen ve severek yenen bir tatlı olduğuna 
değinmiştir. Yine Şavkay (2000) Osmanlının, aşureyi yerel bir tatlı olmaktan çıkarmış olduğunu ve aşure yapımını 

yıllar içinde geliştirdiğini ifade etmekte ve süzme saray aşuresinin benzersiz olduğunu dile getirmektedir. Sarayda 

sütlü ve süzme olmak üzere iki çeşit aşure pişirildiği (Akbulut, 2010) ifade edilse de Özlü (2014) çalışmasında “ballı 
aşure” (sarayın dış halkına), “şekerli aşure” (zülüflü ağalar ve saray iç oğlanlarına) ve “süzme aşure” (padişah ve 

haremine) olarak sarayda belirli muhtelif gruplar için üç farklı mutfakta aşure pişirildiğini ifade etmiştir. Buğdayın 

piştikten sonra süzülerek sadece helmesinin kullanıldığı aşure “süzme aşure”, “süzme saray aşuresi” ya da “miskî 
süzme aşure” olarak adlandırılmıştır.  

Günümüzde aşurenin kullanılan malzemeler itibariyle yöreden yöreye farklılıklar gösterdiği ve Anadolu’da 

pek çok isimle anıldığı görülmektedir. Gaziantep’te “şirinli şora” veya “şirinli çorba”, Kilis’te  “aşır”, Hatay’da 
“herise”, Çorum ve Sivas yöresinde “pekmezli hedik” veya “üzümlü çorba” şeklinde anılır (Okay 2003; Tombuş 2003; 

Özlü 2014). Geleneksel aşurenin tarifi buğdaylı, baklagilli, şekerli ve bol kuru üzümlü bir tatlıdır. Bu temel tarif 

muhtemelen beş yüz yıl boyunca hiç değişmemiştir (Özlü, 2014). Aşure, tatlı katarak hazırlanmasının yanında kimi 
bölgelerde pekmezli ya da kurban etiyle birlikte tuzlu olarak da pişirilmektedir (Akbulut, 2010). Tüm aşure tariflerinde 

birincil ana malzemenin buğday olduğu görülürken, nohut ve kuru fasulye ikincil ana malzeme olarak dikkat 

çekmektedir (Özlü, 2014). Baysal (1990) da aşurenin temel malzemesi olarak buğday yarması, nohut, kuru beyaz 
fasulye, kuru meyveler, ceviz veya fındık ve şekeri saymaktadır. Aşure hazırlandıktan sonra üzerine gül suyu 

serpilerek ikram edilmiştir (Baysal, 1990:72).  Anadolu’daki kentlerde üretimi bol olan ürünler, aşurenin de süsleme 

malzemeleri olmuştur. Örneğin, Güney'de yer fıstığı, Güneydoğu Anadolu’da antepfıstığı, Bursa’da kestane, Ege’de 
badem ve çamfıstığı v.b. Hemen her yerde kuru üzüm, incir ve kayısı ise aşurenin neredeyse ana malzemeleri 

arasındadır (Atilla, 2018). Bunların dışında mısır, yeşil mercimek, az pişmiş pirinç, çiğ bulgur katılabilmektedir.  

Aşure, sembolik olarak içine konan malzeme sayısı bakımından da farklılaşmaktadır. Genel olarak aşurede 
bulunması gereken ürün sayısının en az yedi konulması gerektiği belirtilmişse de Bektaşi ve Alevi geleneğinde on iki 

değişik ürün katılarak aşure yapılır (Yıldırım, 2011;  Dedekargınoğlu, 2015). Muharrem günü pişirilen aşureye on iki 

imama atfen ya da tuttukları oruç miktarı olması nedeniyle on iki çeşit konulması Bektaşi geleneğinin bir parçasıdır. 

 

2.3. Aşurenin Yapılışı İle İlgili Ritüeller 
Aşurenin iki yönü vardır. İlk yönü tatlı çeşidinden bir yemek türü olduğu, ikinci yönü ise dinsel seremoniye 

tabi bir yemek türü olması ve tasavvufi ritüellere sahip olmasıdır (İşli, 2003). Tekke yaşantısında aşure pişirilmesi ve 
yenilmesi ibadet gibi görülmüş olup, içine konan her malzemenin birer esmaya işaret olduğu inancı vardır. Bu nedenle 

bir zerresinin dahi yere düşürülmemesine dikkat edilir. Tekkelerde yapılan aşure bir şifa besini, bir ilaç gibi yenmiş ve 

talep görmüştür (İşli, 2003) Osmanlı’da dini inanışların evlerdeki mutfaklarda da kısmen yaşatıldığı görülmektedir. 
Abdülaziz Bey (1995) bu durumu “Aşure pişince hane sahibine haber verilir. Evden bazıları mutfağa iner, kazanın 

etrafında oturur, bir Yasin suresi ve bir Mülk suresi okunur, hasıl olan sevabı, o haneden gelmiş geçmiş ölmüşlerin 

ruhuna hediye edilir. Kazanın üzerine kapatılan tepsi kaldırılır, herkes buhar suyunu uğurludur diyerek gözlerine sürer. 
Bir tabağa alınan ilk aşure dışarı gönderilmez, bereket getirsin diye hanede alıkonur” diye aktarmıştır.  

Türkiye’nin sosyal hayatını günümüze kadar çok ciddi bir şekilde etkisi altına alan iki büyük Türk tarikatı 

Mevlevilik ve Bektaşilik’tir. Aşure, Mevlevi mutfağına ilk defa Afyonkarahisar Mevlevihane’si postnişini Divani 
Mehmet Çelebi tarafından katılmıştır. Divani Mehmet Dede, İran'da bulunduğu esnada İmam Rıza dergâhından ona bir 

kazan hediye edilmiştir (Algar, 1988). Mevlevilikte aşurenin kırk kazanda kaynatıldığı bilinir. Her bir kazan için bir 

hatim indirilir, aşure pişirileceği zaman besmeleyle kazanların kapağı açılır, her baklagil ayrı kazanlara konur ve 
haşlanır. Daha sonra suyu süzülerek en büyük kazana konulur, diğer malzemeler de eklendikten sonra tekrar kaynatılır. 

Aşure pişirildikten sonra Kazancı Dede kazanın başına gelir ve dua ederek aşure gülbangı okur. Zamanla bu geleneğin 
diğer dergâhlara da yayıldığı bilinir (Gökçe, 2018). Bektaşilikte ise, aşure, Ehl-i Beyt’i anmak, mersiye okumak için 

bir vesile olmuştur. Dergâhlarda aş, Muharremin onuncu günü yahut onundan sonraki bir günde aşure pişirilirken 

ihvan, kazanın başına toplanır. Aşureyi kepçeyle karıştıran, kepçeyi öperek bir başkasına verir; oda öperek alır; 
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kazandaki aşı, sağdan sola, soldan sağa karıştırır; aynı tarzda bir başkasına sunar; böylece kazanın dibinin tutmaması 

sağlanır. Bektaşilerde kepçe “Yâ İmam” diye alınır; veren “Yâ Huseyn” der. Aşureyi bu tarzda karıştırmaya “Çifte Vav 

Çevirmek” denir. Ebced hesabında “vav” altıdır; iki “vav” iki altı eder ki yan yana yazılınca, “Allah” lafza-i celâlisinin 

ebced hesabında tutarı olan “66” sayısı belirir. “Çifte Vav Çevirmek”, aynı zamanda zikir sayılır (Gölpınarlı 2004 

aktaran Bozkuş 2008; Özlü, 2011). Diğer pek çok tekkede olduğu gibi Kadirilerde de aşure karıştırılırken rasgele 

yapılmayıp Arap harfleriyle Allah yazısı çizilmiştir (İşli, 2003).  

 

3. Yöntem 
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi 

yöntemi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi ve belirtilmesine olanak 

sağlamasının yanı sıra bilgilerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bir yaklaşımdır 

(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Araştırma; geçmişten günümüze aşure geleneğini, bu geleneğin sembolü olarak aşure 
tatlısı uygulama biçimlerini ortaya koymayı ve Türkiye’de aşure etkinliklerinin gastronomi turizmi açısından 

değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda; aşure geleneğinin tarihsel gelişimi, kültürel dayanağı, 

sembolik anlamı, aşure günüyle özdeş haline gelmiş olan aşure tatlısının hazırlık, pişirme ve sunumunda gerçekleşen 
ritüeller araştırmanın birinci bölümünde literatür incelenerek ortaya konmuştur. Araştırmada aşurenin Türkiye’de 

uygulanış biçimlerinin tespiti için mevcut literatürün yanı sıra Türkiye’de yayınlanan yazılı basın incelenmiştir. 

Öncelikli olarak 2017 yılında Muharrem ayının başladığı zamandan aşure günü olan onuncu güne kadar (21 Eylül-1 
Ekim 2017) Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet, Habertürk, Posta, Yeni Şafak, Türkiye, Star, Cumhuriyet gazetelerinin 

manşetleri incelenmiştir. Aşure geleneğinin Türkiye’de uygulanış biçimleri için tirajı (baskı sayısı) en yüksek beş 

gazetenin (Sabah, Sözcü, Hürriyet, Posta, Milliyet) 2017 yılı içerisinde yayınlanan aşure günü etkinlikleriyle ilgili tüm 
haberleri incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 100 gazete manşeti ve beş gazetede tespit edilen 126 haber 

oluşturmaktadır. Haber bilgileri için Google arama motoru ve gazetelerin web sayfalarından yararlanılmış olup, 

bilgilere 01.08.2018-10.08.2018 tarihleri arasında ulaşılmıştır.  

 

4. Türkiye’de Muharrem Ayı ve Aşure Etkinliklerine İlişkin Bulguların 

Değerlendirilmesi 
Aşure etkinlikleriyle ilgili haberlerin gazete manşetlerinde yer alma durumunun belirlenmesi için 2017 

yılında Muharrem ayının başladığı zamandan aşure günü olan onuncu güne kadar (21 Eylül-1 Ekim 2017) Hürriyet, 

Sabah, Sözcü, Milliyet, Habertürk, Posta, Yeni Şafak, Türkiye, Star, Cumhuriyet gazetelerinin manşetleri 

incelenmiştir. Aşure günü ilgili etkinliklerinin haber olarak yer almasına rağmen manşette yer alma durumu çok 
düşüktür. Sadece aşure matem törenleri ile ilgili haber yapılmıştır. 

Türkiye’de en çok yayınlanan beş gazetesinde yer alan 126 haber incelendiğinde; Türkiye’de aşure 

törenlerinin kamu kurumlarının tüm birimlerinde olmasa da hemen hemen tüm alanlarda, tüm il ve ilçelerde, sivil 
toplum kuruluşlarının yanı sıra esnaf ve halk arasında bir gelenek halinde yaşatıldığı söylenebilir. İncelenen haberlere 

göre nadiren de olsa (sadece iki haber) Muharrem ayı dışında aşure dağıtıldığı görülmektedir. İki aşure haberi de 

“şehitler anısına” olduğu belirtilmiştir. Aşure etkinliği Türkiye’nin hemen hemen her yerinde kutlanmıştır. Habere 
başlıklarının genelinde ne kadar aşure dağıldığı vurgusu yapılmıştır. Aşure dağıtanlar olarak Cumhurbaşkanlığı, 

valilikler, adalet sarayları, emniyet birimleri, ilköğretim, lise ve üniversiteler başta olmak üzere eğitim kurumları, 

müftülükler, hastaneler, Türk Kızılayı gibi devlet kurumlarının yanında belediyelerin aktif olarak aşure etkinliklerinde 
yer aldığı gözlenmiştir. Diğer yandan Alevi-Bektaşi- Pir Sultan Abdal dernekleri, engelli dernekleri, parti teşkilatları 

ve pek çok sivil toplum kuruluşu da aşure etkinliklerine önem vermektedir. Aşure etkinlikleri yapıldığı mekânlar 

açısından değerlendirildiğinde; camiler, düzenleyen kurumun yemekhaneleri ya da bahçeleri, pazar yerleri, meydanlar, 
parklar ve yollar şeklindedir. Aşure etkinlikleri ile ilgili Manisa ve Gaziantep’te çölyak hastaları için glütensiz aşure 

yapımı, Cumhurbaşkanlığı aşure ikramı, Bursa Belediyesi’nin 9 ülkede gerçekleştirdiği aşure ikramı, Halkalı’da 

“Evrensel Aşura Matem Merasimi”, Afyonkarahisar’da “40 Kazan 40 Hatimli Şifalı Aşure” etkinliği, Konya’da 
“Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri” etkinliklerinde yapılan aşure ikramı ve son olarak “Avuç Avuç 

Aşure” etkinliği dikkat çekmektedir.  

1. Cumhurbaşkanlığı Aşure İkramı (13 il 14 cami) 

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler 

Müdürlüğü'nce Muharrem ayı nedeniyle eşzamanlı olarak Ankara’da Beştepe Millet ve Hacı Bayram Camileri, 

İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi, İzmir Konak Meydan Camisi, Konya Sultan Selim Camisi, Edirne Selimiye Camisi, 
Trabzon İskenderpaşa Camisi, Erzincan Kırklar Camisi, Diyarbakır Ulu Cami, Sivas Ulu Cami, Rize Sahil Camisi, 

Antalya Muratpaşa Camisi, Hatay'da Habibi Neccar Camisi ve Van'da Norşin Camisi olmak üzere 13 il 14 camide, 

öğle namazı sonrası aşure dağıtımı yapılmıştır”.  Gazete haber detaylarında, cumhurbaşkanlığının yapılacak aşure 
tariflerini gönderdiği ve valiliklerce o tarife göre hazırlanacağı bilgisi yer almaktadır.  

Türk geleneklerinde yöneticilerin ikramları hep olagelmiş ve bir bayram havasıyla karşılanmıştır. Osmanlı 

geleneğinde saray aşuresinin halka dağıtıldığı kaynaklarda belirtilmiştir. Bugün ayrıca Topkapı Sarayı içinde yapılan 
aşure etkinlikleri de söz konusudur. Cumhurbaşkanlığınca yani devletin en büyük kademesindeki aşure ikramının bir 

festival kapsamında ve meydanlarda da ikram edilmesi sağlanabilir. Saray süzme aşuresi tarifi geliştirilerek ya da 

modernize edilerek (yarışmalar düzenlenebilir) aşureler hazırlanabilir.  

2. Bursa: Balkanlar’da Kardeşlik İkramı (9 Ülke) 

“Muharrem ayı dolayısıyla 2017 yılında 12'ncisi düzenlenen aşure etkinliği kapsamında, Osmanlı 
coğrafyasında yer alan 9 ülkede yaklaşık 40 bin kişiye Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından aşure dağıtıldı. 

Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Karadağ'da 

düzenlenen aşure etkinlikleri sadece Müslümanları değil farklı dinlere mensup bölge halklarını da bir araya getirdi.” 
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Bursa Belediyesi tarafından düzenlenen aşure etkinlikleri geleneksel olarak her yıl devam etmektedir. Gerek 

birlik ve beraberlik duygusu sağlaması gerekse Türkiye’nin tanıtılması açısından ciddi bir adımdır. Aşure, hem yöre 

gastronomisi hem de içinde barındırdığı tarihsel ve sembolik anlamı nedeniyle cazip bir yiyecek haline gelebilir. 

Uluslararası arenada aşurenin tanıtımları için özel çalışmalar yapılabilir.  

3. Gaziantep ve Manisa: Glütensiz Aşure 

“Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi Engelliler Daire Başkanlığı tarafından  buğday, arpa ve yulaf gibi 
tahılların içindeki glütene hassasiyetleri nedeniyle her lezzeti gönüllerince yiyemeyen çölyak hastaları için aşure 

etkinliği düzenledi. Mehmet Reşit Göğüş Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi’nde çölyak hastalarının da katılımıyla 

glütensiz beslenmeye uyularak aşure yapıldı. Aşurede dövme yerine karabuğday kullanıldı. Manisa’da ise Çölyak ve 
Organik Beslenme Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla çölyak hastalarının da aşure yiyebilmesi amacıyla glütensiz 

aşure dağıttı.” 

Aşurenin hiçbir ayrım yapmaksızın her kesime ikram edilmesi özünde vardır. Aşure içinde yer alan buğdaya 
hassasiyeti olan hastalara ve tabi ki sağlık durumumu nedeniyle aşureyi yiyemeyen herkese aynı hassasiyet gösterilerek 

aşure hazırlanması ince ve aşurenin özüne yakışan bir davranıştır. Aşure etkinliklerinde aşurenin farklı şekillerde de 
yapılabilmesinin sağlanması adına çalışmalara yer verilebilir.   

4. İstanbul-Halkalı: Evrensel Aşura Matem Merasimi  

Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği'nin Halkalı’da düzenlediği Evrensel Aşura Matem 
Merasimi Muharrem ayı içerisinde yapılan en büyük etkinlik gibi görünmektedir. “Halkalı’da bir araya gelen binlerce 

kişi matemin sembolü siyah elbiseler içinde gözyaşı döküp göğüslerini dövdü. İlahilerin ve ağıtların söylendiği matem 

etkinliğinde Kerbela olayı tiyatro olarak sergilendi. Evrensel Aşura Matem Merasimine "Kan akıtmak yerine, kan ver 
hayat kurtar" kampanyasına katılanların bağışladığı binin üzerinde ünite kan UNESCO'dan tebrik aldı.” Ayrıca törenle 

ilgili UNESCO’nun İstanbul’da yapılan aşure etkinliğini dünyada gerçekleştirilen en nitelikli etkinlik olarak 

açıkladığını ifade edilmiştir. 
Muharrem ayında gerçekleşen matem merasimleri bazı dönemlerde kısıtlamalara uğrada da tüm canlılığıyla 

devam etmektedir. Özellikle İran’da Muharrem ayında matem törenlerine katılmak için turlar yapılmaktadır. İnançlar, 

önemli bir turizm motivasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de yapılacak etkinliklerin Muharrem 
festivalleriyle birleştirilmesi ve Anadolu kültürü temaları taşıması önem taşımaktadır.  

5. Afyonkarahisar: 40 Kazan 40 Hatimli Şifalı Aşure 

“Kırk hatim kırk kazan geleneğinin yeniden canlanması Afyon Mevlevi Camisi’nde gerçekleşen sema törenleri, 
tasavvuf musikisi eşliğinde kutlanmaya başlamıştır. Mevlevi Türbe Camisinde, kırk kazan, kırk gönüllüye tahsis 

etmiştir. Kazan sahipleri her yıl hatim okuyarak ve aşure malzemelerini temin ederek belediyenin çalışmalarına destek 

vermiştir. Kırk hafızın okuduğu, kırk hatimle pişirilen aşureler eski usule göre hazırlanmakta ve 29 hububattan 
yapılmaktadır.” 

Her yıl gelenek haline gelen ve aşure geleneğini canlandırması açısından önemli bir etkinlik olan “40 Hatimli 

Şifalı Aşure” etkinliği inançlar çerçevesinde oluşması ve eski gelenekleri canlandırması açısından farklı bir yer 
edinmektedir. Osmanlı’da tekke ve zaviyelerde pişen aşurenin şifa özelliği olduğu yaygın bir inanıştır. Halkın tekkede 

pişen aşureyi yemek için sırada beklediği kaynaklarda dile getirilir.  

6. Konya-Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede Mutfak Kültürü Günleri Etkinlikleri: Aşure İkramı  

“Meram Belediyesi ve Anadolu Halk Mutfağı Derneği iş birliğiyle düzenlenen Ateşbâz-ı Velî Aşçı Dede Mutfak 

Kültürü Günleri, 2010 yılında Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından İstanbul’da Ateşbâz-ı Velî mutfak kültürü 

etkinlikleri kapsamında yapılmış olup 2014 yılından bu yana Konya’da düzenlenmeye başlamış ve geleneksel hale 
gelmiştir. Etkinlik kapsamında Gastronomi yarışmaları, yöresel yemek lezzetlerinin sunumun yanı sıra aşure ikramı da 

yapılmaktadır.” 

Mevlevilikte mutfak (matbah), yemek pişirilen ve sofra kurulan yer olmasının yanı sıra dervişlerin çilesini 
tamamladığı ve temel eğitimlerinin yapıldığı yerdir. Mevleviler yemeğin malzemesine ve pişirilme metoduna birçok 

sembolik anlamlar ve dini motifler yüklemişler, bu sayede aslında dünyevi bir iş olan yemeği, bir ibadet tarzına 

dönüştürmüşlerdir. Dünyada bilinen ilk ve tek aşçı anıt-mezarına sahip olan Ateşbaz-ı Veli adına düzenlenen etkinlik, 
unutulan kültür hazinelerinin ortaya çıkarılması ve son dönemlerde büyük bir ivme kazanan gastronomik turlar 

açısından değerlendirilmesi önemli hale gelmektedir. Aşure günlerinin Konya’da uluslararası ve tüm Türkiye’yi 

kapsayacak etkinlikler haline yapılabilmesi sağlanabilir.  

7. Bir Okul Projesi: Avuç Avuç Aşure Etkinliği 

“2017 yılında Muharrem ayı etkinliği olarak Köşk 100. Yıl Atatürk Ortaokulunda ‘Avuç Avuç Aşure Projesi’ 

kapsamında aşure etkinliği düzenlendi. Projenin amacının öğrencilerde yardımlaşma duygusunu yaparak, yaşayarak 
yerleştirmek olduğu belirtildi. Öğrencilerin getirmiş olduğu bir avuç ceviz, bir avuç fındıktan yola çıkılarak tüm 

öğrencilerin katkısıyla yaklaşık 800 kişilik aşure hazırlandı”  

Çocukları içine alan bu proje, Osmanlı döneminde, Muharrem ayında maniler söyleyerek kapı kapı gezen 
Goygoycuları akla getirmektedir. Halkın gönlünden kopan aşure malzemeleriyle aşure kaynatılır ve halka dağıtıldığı 

kaydedilmiştir. Gastronomi Turizmi kapsamında birlik ve beraberlik teması üzerinden tarihi referanslarla da 

zenginleştirilerek yapılan etkinlikler artırılabilir. 

 

5. Sonuç  
Turistik destinasyonların pazarlanmasında, gastronomi turizminin önemli bir rolü vardır. Gastronomi 

turizmi içinde sayabileceğimiz gastronomik etkinlikler; özgün, yaratıcı ve kültürel değerler üzerinden şekillenir. 

Günümüzde turistlerin, özel bir yemek türünü tatmak veya bir yemeğin üretilmesini görmek, ünlü bir şefin yaptığı 

yemeği tatmak ve gastronomi festivallerini ziyaret etmek gibi motivasyonlarla gastronomi turizmine katıldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda gastronomik festivallerin özellikle turist hareketliliğini sağlaması açısından büyük önemi 

vardır. Türkiye, gastronomik özellikler açısından son derece zengin değerlere sahiptir ve bu değerlerden birinin de 
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aşure geleneği olduğu söylenebilir. Türkiye’de dini ve kültürel değerlerden biri olan aşure geleneği, aşure tatlısı ile 

sembolik hale gelmiş ve gastronomik açıdan büyük bir potansiyele sahiptir. Araştırmada, gastronomi turizmi 

kapsamında aşure geleneği tüm ayrıntılarıyla ortaya konmuş ve Türkiye’de yapılan aşure etkinlikleri 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ise aşurenin, dini, tarihi, kültürel, sosyal, gastronomik ve sembolik değere 

sahip olduğu ve turizm hareketleri için önemli bir potansiyel taşıdığı düşünülmektedir. Türkiye’de aşure etkinliklerinin 

hemen hemen tüm illerde coşkuyla gerçekleştiği görülmektedir. Muharrem ayında gerçekleşen aşure etkinlikleri 
arasında glütensiz yapılan aşure etkinlikleri, devletin en üst kademesinin ikramıyla gerçekleşen aşure etkinlikleri, ülke 

dışında gerçekleşen aşure etkinlikleri, matem olarak kutlanan aşure etkinlikleri, öğrencilerle proje olarak düzenlenen 

aşure etkinlikleri ve Mevlevi geleneği olarak kutlanan aşure etkinlikleri dikkat çekmektedir. Aşure etkinliklerinin, 
Türkiye’de gastronomi turizminin gelişimine katkı sağlaması ve bu doğrultuda bölgede rekabetçi üstünlük sağlanması 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle aşure envanterinin çıkarılması ve aşure reçetelerinin ortaya 

konması gibi çalışmaların yanında aşureyle ilgili akademik çalışmaların artırılması ve aşure markası yaratılması 
yönünde çalışmaların yapılması önerilmektedir. Aşure temalı etkinliklerin yapılması ve bu etkinliklerin özellikle 

uluslararası düzeyde düzenlenmesi, Türk mutfağının tanıtımına da katkı sağlaması açısından oldukça önemlidir.   
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Özet 
Dünyanın en büyük endüstrilerinden biri olan turizm sektöründe ülkeler turizmin yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel 

ve politik etkilere bağlı olarak pazar paylarını sürekli olarak artırma çabası içerisindedirler. Bu durum, ülkelerin çeşitli 

ölçümleri baz alarak performanslarını belirli aralıklarla değerlendirmelerini gerekli kılmaktadır. Ülkelerin turizm 
sektörüne ilişkin performanslarının değerlendirilmesinde bir ölçütün kullanılması veya birden fazla ölçütün birbirinden 

bağımsız olarak ele alınması yerine birden fazla ölçütün birlikte kullanılması sektörün performansını karşılaştırmada 

daha faydalı olabilecektir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, 10 uluslar arası destinasyonun birden fazla ölçüt 
kullanılarak performanslarının değerlendirilmesidir. Bu ülkeler çalışmada alternatifleri, uluslararası endeks 

raporlarından elde edilen veriler ise (istihdam, GSYİH, destinasyonların marka değeri, turizm destinasyonlarının 

rekabet gücü, destinasyonların uluslararası turizm talebi ve uluslararası kişi başı turizm geliri) kriter değerlerini 

oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan 6 kriterin, ülkelerin sıralanmasındaki etkilerinin eşit olmayacağı 

düşünüldüğünden nesnel ağırlıklandırma yöntemi olan Entropi ağırlıklandırma yöntemiyle kriterler 

ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS metoduyla ülkelerin uluslararası 
endekslerden elde ettikleri skorlar ve kriter ağırlıklarına göre sıralamaları yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, her bir 

kriter ayrı ayrı dikkate alındığında ülkelerin turizm sektörü performansı sıralaması değişmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Performans Sıralaması, Entropi Yöntemi, TOPSIS. 

 

An Alternative Approach to Ranking the Tourism Sector Performance of 

Countries 
 

Abstract  
In the tourism sector, one of the world's largest industries, countries are continually struggling to increase their market 

share depending on the economic, social, cultural and political influences that tourism has created. This situation 
requires countries to periodically evaluate their performance based on various measures. While assessing countries' 

performance in the tourism sector, using multiple measures together rather than one measure or using multiple 

measures separately may be more useful in comparing industry performance. The aim of the study in this direction is to 
assess the performance of 10 international destinations by using multiple criteria. These countries constitute the 

alternatives and the data obtained from the international index reports (employment, GDP, brand value of destinations, 

competitiveness of tourism destinations, international tourism demand for destinations and international tourism 
income per capita) constitute the criterion values in the study. Since the six criteria used in the study were considered 

not to be equal to the effects of the ranking of countries, the criteria were weighted by the entropy weighting which is 

an objective weighting method. Then, the ranking of the countries was made according to scores and the criterial 
weights they obtained from the international indexes with TOPSIS method which is one of the multi-criteria decision 

making methods. According to the results of the study, ranking of the tourism sector performance of the countries 

varies when each criterion is considered separately. 

 

Keywords: Tourism, Performance Ranking, Entropy Method, TOPSIS. 

 

Giriş 
Turizm sektörü, dünyada en hızlı büyüyen ve genişleyen sektörlerden birisidir. Ara sıra yaşanan krizlere 

rağmen turizm sektörü yıllardır neredeyse kesintisiz bir büyüme göstermiştir. 2014 yılında 1.133 milyar olan 

uluslararası turist sayısı 2016 yılında 1.235 milyar sayısına ulaşmıştır. Aynı yıl dünya çapındaki destinasyonların 

uluslararası turizm gelirleri 1220 milyar USA$ olmuştur. Toplam turizm gelirleri Dünya GSYİH’nın %10’unu 
oluşturmaktadır. Her on kişiden birisi turizm sektöründe çalışmaktadır. 2030 yılında uluslararası turist sayısının 1.8 

milyar olacağı tahmin edilmektedir (UNWTO, 2017). 

 Sektörün büyümesine ve gelişmesine paralel olarak turizmin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda 
etkisinin artacağı beklenmektedir. Turizm, ödemeler dengesine etkisi, istihdam ve gelir sağlaması, katma değerinin çok 

yüksek olması, altyapı ve üstyapıya olumlu etkileri ve diğer sektörlere etkisi nedeniyle dünya ve özellikle gelişmekte 

olan ülkeler açısından oldukça önemli bir sektör konumunda yer almaktadır (Ashley vd., 2001). 
 Turizm sektörünün gelir yaratma, istihdam, kırsal kalkınma, vb. nedenlerle önemli bir sektör olması 

nedeniyle uluslararası çeşitli organizasyonlar, ülkelerin turizm sektörleriyle yakından ilgilenmişler, turizm sektörünün 
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ulusal ve uluslararası gelişimini, rekabet durumunu, ekonomik etkilerini araştıran çeşitli çalışmalar yapmışlar ve bu 

konulara ilişkin endeksler oluşturmuşlardır.  

 Bu çalışmalar iki nedenden dolayı önemlidir. Bunlardan birincisi uluslararası endeksler, yerel anlamda 

sahip olunan değerlerin küresel ölçekteki konumunu değerlendirme, karşılaştırma araçlarıdır. İkincisi, turizm 

yatırımcıları, politikacılar ve turistler, karar verme aşamasında bu çalışmalara sıklıkla başvurabilmektedirler. 

Dolayısıyla destinasyonların sahip oldukları nitelikler hakkında paydaşlara önemli bilgiler sağlarlar. 
 Ülkelerin turizm sektörünün incelendiği çalışmalardan birisi, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi 

(WTTC)’nin Turizm Sektörünün Ülke Ekonomisine Etkisi araştırmasıdır. Bu araştırma Seyahat ve turizmin ekonomi 

ve istihdam üzerindeki etkilerini raporlayarak tahminlerde bulunmaktadır. Ayrıca bu araştırmada yaklaşık 200 ülkeyi, 
turizmin GSYİH’ya, istihdama doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkileri açısından ayrı ayrı sıralanmaktadır. Bu raporlar, 

kamu ve özel sektör organlarını seyahat ve turizmin ekonomiye olan katkıları hakkında bilgilendirmesi açısından 

önemli bir kaynaktır (WTTC, 2017).  
 Turizmle ilgili uluslararası çalışmalardan bir diğeri de Bloom Consulting Ülkelerin Marka Sıralaması 

Endeksi’dir. Bir ülke, bölge veya şehir markası, arzulanan hedeflerine ulaşmak için farklı ve çeşitli yöntemlerle 
yönetilmesi gereken öğelerdir. Bloom Consulting, Yatırım Çekiciliği, Turizm Çekiciliği, Doğal Güzellikler, Ülkenin 

Ünü ve Şöhreti, İhracat Yetenekleri olmak üzere 5 turizm değişkeninden yararlanmak suretiyle ülkelerin turizm marka 

sıralamasını oluşturmaktadır. Ülkelerin marka sıralanmasında “Çok Güçlü – AAA -” den “Kötü – D -”ye olmak üzere 
ülkelerin marka sıralamasını yapmaktadır (Bloom Consulting, 2018). 

 Dünya Ekonomik Forumu Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi (TTCI) çalışması, ülkelerin turizm 

rekabet gücünü ölçme ve değerlendirmeye yönelik olarak yapılan uluslararası çalışmalardan bir diğeridir. Bu araştırma, 
içerisinde önemli sanayi ve düşünce kuruluşlarının bulunduğu bir çalışma olup turizmin geleceğine ve rekabetçiliğine 

yönelik derinlemesine analizler içermektedir.  Bu çalışma, çevresel faktörler, turizm politikaları ve koşulların 

etkinleştirilmesi, altyapı faktörü, doğal ve kültürel kaynaklar olmak üzere dört ana faktör kapsamında ülkelerin seyahat 
ve turizm sektörüne puanlar vermekte ve puanlara göre rekabetçilik sıralaması yapmaktadır (World Economic Forum, 

2017). 

 Seyahat ve Turizm alanında önemli çalışmalar yapan bir diğer organizasyon ise Dünya Turizm Örgütüdür 
(UNWTO). Turizm alanında uluslararası otorite olan bu organizasyon, turizmi ekonomik büyümenin, kalkınmanın ve 

çevresel sürdürülebilirliğin itici bir gücü olacak şekilde teşvik eden ve dünya çapında turizm politikalarını oluşturma 

ve geliştirme noktasında sektöre liderlik eden, destekleyen çalışmalar yapmaktadır. UNWTO’nun her yıl düzenli 
olarak yapmış olduğu çalışmalardan birisi, Turizm Highlights raporudur. Bu raporda ülkelerin ve bölgelerin turist 

sayısı, turizm geliri bilgileri ve bunlara ilişkin ülke sıralamaları yer almaktadır (UNWTO, 2017). 

 Yukarıda ifade edilen organizasyonların dışında da bölgelerin, ülkelerin, şehirlerin turizm sektörüne ilişkin 
araştırmalar yapan, endeksler oluşturan ulusal ve uluslararası organizasyonlar bulunmaktadır (örneğin Mestercard-

Global Destination Cities Index Report). Bütün bu organizasyonlar, yapmış oldukları çalışmalarda belli bir konuya 

odaklanmak suretiyle uluslararası destinasyonları sıralayan farklı endeksler oluşturmaktadırlar. Oysa performans 
değerlendirmelerinde tek bir ölçütün kullanılması ya da farklı ölçütlerin ayrı ayrı ele alınması yanıltıcı sonuçlar 

doğurabileceğinden, birden fazla ilgili ölçütün aynı anda kullanılması ile daha doğru ve geçerli sonuçlara 

ulaşılabilecektir (Lasso, 1986).  
 Bu noktadan hareketle çalışmanın hipotezi, birden fazla ilgili ölçüt birlikte değerlendirildiğinde 

uluslararası turizm destinasyonlarının turizm sektörü performans sıralaması daha geçerli bir sıralamadır şeklinde 

belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, birden fazla ilgili ölçütü birlikte değerlendirmek suretiyle uluslararası 
destinasyonların turizm sektörü performansını sıralamak ve bunun için bir metodoloji sunmaktır. Çalışmada, ülkelerin 

turizm sektörünün yaratmış olduğu toplam istihdam, GSYİH, destinasyonların marka değeri, destinasyonların rekabet 

gücü, destinasyonlara olan uluslararası turizm talebi ve destinasyonların elde etmiş olduğu uluslararası kişi başı turizm 
geliri ölçütleri birlikte kullanılmak suretiyle uluslararası turizm talebi en fazla olan ilk 10 ülkenin turizm sektörü 

performansı sıralanmıştır.  

 Analizlerde 10 ülke ve 6 farklı ölçüte ait kapsamlı ve güvenilir verilere ihtiyaç olduğundan çalışmada 
Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2017 yılı Turizm Özet raporu (UNWTO, 2017), Dünya Turizm ve Seyahat 

Konseyi’nin (WTTC), 2017 yıllarına ait Turizmin Ekonomik Etkileri Ülke raporları(WTTC, 2017), Dünya Ekonomik 

Forumu tarafından (WEF) iki yılda bir yayınlanan Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Endeksi raporu(WEF, 2017) ve 
Bloom Consulting Turizm Ülke Markası Sıralaması raporu (Bloom Consulting, 2018) veri kaynağı olarak 

kullanılmıştır. Ülkelere ilişkin verilerin alındığı kaynaklar aşağıda tabloda verilmektedir (Tablo 1).  

 

Tablo 1. Ölçekler ve Veri Kaynakları 

Ölçüt Anlamı Verilerin Alındığı Yayınlar 

İstihdam 
Turizm sektörünün ülkelerin 

toplam istihdamına katkısı 

World Travel &Tourism Council (2017), 

Country Economic Impact Analysis 

GSYİH 
Turizm sektörünün ülkelerin 

toplam GSYİH ‘ya etkisi 

World Travel &Tourism Council (2017), 

Country Economic Impact Analysis 

Marka 
Turizm sektörü açısından 

ülke marka skorları 

BLOOM CONSULTING (2018) COUNTRY 

BRAND RANKING tourism Edition 

Rekabetçilik 
Ülkelere ait turizm sektörü 

rekabetçilik skorları 

World Economic Forum (2017), 

Travel&TourismCompetitiveness Report 

Talep Uluslararası turist sayısı UNWTO TourismHighlights, 2017 Edition 

Gelir 
Yabancı turist başına 

ortalama gelir 

UNWTO Tourism Highlights, 2017 

Edition’dan yararlanılarak hesaplanmıştır. 

  



221 

Çalışmada yer alan ülkeler alternatifleri, istihdam, GSYİH, destinasyonların marka değeri, turizm 

destinasyonlarının rekabet gücü, destinasyonların uluslararası turizm talebi ve uluslararası kişi başı turizm geliri ise 

kriterleri oluşturmaktadır. Uluslararası endeks raporlarından elde edilen veriler kriter değerlerini oluşturmaktadır. 

Çalışmada kullanılan 6 kriterin, ülkelerin sıralanmasındaki etkilerinin eşit olmayacağı düşünüldüğünden nesnel 

ağırlıklandırma yöntemi olan Entropi ağırlıklandırma yöntemiyle kriterler ağırlıklandırılmıştır. Daha sonra çok kriterli 

karar verme yöntemlerinden TOPSIS metoduyla ülkelerin uluslararası endekslerden elde ettikleri skorlar ve kriter 
ağırlıklarına göre sıralamaları yapılmıştır.  

 Literatürde karar verme problemlerinin çözümünde Entropi ve TOPSIS yöntemi ayrı ayrı ya da birlikte 

yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Zou vd. (2006) su kalitesinin değerlendirildiği çalışmalarında  (Zou, 
Yun, & Sun, 2006) ve  Liu vd.(2008) Çin’de spor sektörünün sürdürülebilir kalkınmasında etkili olan faktörlerin 

ağırlıklarının belirlenmesinde Entropi ağırlıklandırma yöntemini kullanmışlardır (Liu & Cui, 2008). Işık vd. (2017) 

yaptıkları çalışmada elma suyu konsantresi üreten bir gıda şirketinin elma seçimi problemi için Entropi ve ROV 
metoduna dayalı karar verme yaklaşımını birlikte kullanmışlardır (Işık & Adalı, 2017). Zhang vd.(2011) Çin’in 

Yangtze Nehri Deltasında yer alan 16 turizm destinasyonunun rekabetçiliğinin değerlendirilmesinde TOPSIS 
yöntemini kullanmış ve TOPSIS yöntemi için gereken kriter ağırlıkları Entropi yöntemiyle hesaplamışlardır (Zhang, 

Gu, GU, & Zhang, 2011). Karaatlı (2016) yapmış olduğu çalışmada Türkiye’nin turizm performansını 

değerlendirmiştir. Türkiye’nin 2003-2014 yılları arasındaki performansı; turizm geliri, ziyaretçi sayısı, tesis sayısı, oda 
sayısı, yatak sayısı, toplam doluluk oranı, ortalama kalış süresi, seyahat acenta sayısı, turizm gelirinin GSMH payı, 

turizm gelirinin ihracata oranı, turizm gelirinin dış ticaret açığını kapatmadaki yeri, iç hat yolcu sayısı, dış hat yolcu 

sayısı, kruvaziyer gemi sayısı, kruvaziyer gemi ile gelen yolcu sayısı, ortalama harcama miktarı, Amerikan Doları alış 
ortalaması, Euro alış ortalaması, enflasyon oranı olmak üzere 19 kriter dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Kriter 

ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır (Karaatlı, 2016). 

 Çalışmanın giriş kısmında çalışma amacı ve yöntemine ilişkin genel bir bilgilendirme yapılmıştır. İkinci 
bölümde Entropi ağırlıklandırma yöntemi ve çok kriterli karar verme tekniklerinden birisi olan TOPSIS  yöntemi 

literatür bilgileri verilmiştir. Üçüncü bölümde metodoloji ve bulgular kısmına yer verilmiştir. Dördüncü bölümünde ise 

çalışmanın sonuçları değerlendirilmektedir. 

 

1. Entropi Ağırlıklandırma Yöntemi 
 Entropi kavramı fizik ve enformasyon bilimlerinden alınan bir kavram olmakla beraber üzerine kurulan 

yöntemde karar matrisinin, nitelik önemine dair bilgiyi bünyesinde barındırdığı düşünülmektedir (Ömürbek vd., 2016: 
238). Entropi bu açıdan oldukça önemli olup ilgilenilen bir olaya ilişkin maximum belirsizlik ya da minimum belirliliği 

açıklamada etkin bir yöntemdir (Çiçek, 2013:59).  

 Bu yöntem, nesnel ağırlıkları hesaplamak için karar matrisinin verileri bilindiği durumlarda 
uygulanabilmektedir. Entropi yönteminin temel fikri, bu bilginin veri kümeleri arasındaki karşıtlıklardan geldiğidir. 

Buna göre, niteliklerin nesnel ağırlıkları, alternatiflerin her niteliğe göre çıktılarının ne kadar ayrı veya farklılaşmış 

olmalarına göre belirlenir. Bu karşıtlık ne kadar fazla ise ilgili nitelik tarafından kapsanan ve iletilen bilgi de o kadar 
fazladır (Çınar, 2004: 103). Entropi yöntemiyle ağırlıkların hesaplanmasında aşağıdaki süreç izlenir (Savaş ve Baykal, 

2011; Çınar, 2004; Hwang ve Yoon, 1981): 
 Entropiyi kullanarak bir faktörün (ölçütün) ağırlığını hesaplamak için öncelikle X (m x n) karar matrisi 

oluşturulur. Daha sonra karar matrisi elemanları (xij) bir j niteliğine göre alternatifler tarafından üretilen ortalama 

gerçek bilgiyi yansıttığı düşünülen "proje çıktıları"na (pij) dönüştürülür. Entropi ölçüsü ile nesnel ağırlıkları belirlemek 
için, karar matrisinin her bir faktörü normalize edilir: 

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

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

 
 

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

garantileyen bir sabiti temsil etmektedir.  

 Üçüncü Aşamada ise faktörün göreli önemi (nesnel ve -varsa- öznel ağırlık bileşenleri ile) hesaplanır. Her 
bir faktörün içerdiği içsel ortalama bilginin sapma derecesi dj hesaplanır.  

 
 dj değeri mevcut bütün alternatiflerin bir ölçüte göre aldığı değerlerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu 

göstermektedir. Başka bir ifadeyle bir ölçüte göre performans değerleri birbirine ne kadar yakınsa, o ölçüt o kadar 

önemsiz, yani düşük ağırlıklı olarak değerlendirilecektir.  
 En son aşamada ise her bir karar faktörü için nesnel ağırlıklar Wj hesaplanır: 

 
TOPSIS Yöntemi 

 TOPSIS yöntemi, Hwang ve Yoon tarafından 1981 yılında ortaya konulmuş olup daha sonra Chen ve 
Hwang (1992) tarafından geliştirilen çok kriterli karar verme yöntemlerinden birisidir. Yöntemin temel ilkesini 
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kriterlerin alabileceği maksimum ve minimum değerler arasında ideal duruma göre karşılaştırılması oluşturmaktadır 

(Demireli, 2010: 104). İdeal çözüm, tüm kriterler sağlandıktan sonra tercih edilen alternatiflerin bu kriterleri olması 

gereken düzeylerde yani ideal seviyelerde yerine getirmesidir. Eğer ideal çözüm uygulanamaz ya da ulaşılamaz olursa, 

o zaman ideal çözüme en yakın noktanın seçilmesi gerekmektedir. Pozitif-ideal, çözüme en yakın seçenek iken, 

negatif-ideal, çözüme en uzak seçenek olarak kabul edilmektedir.  

TOPSIS yöntemi aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır: 
 Adım 1 : Karar Matrisinin (A) Oluşturulması  

 Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar noktaları, sütunlarında ise karar vermede 

kullanılacak değerlendirme kriterleri yer alır. A matrisi karar verici tarafından oluşturulan başlangıç matrisidir. Karar 
matrisi aşağıdaki gibi gösterilir: 
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ijA matrisinde m karar noktası sayısını, n değerlendirme faktörü sayısını verir. 

 Adım 2 : Standart Karar Matrisinin (R) Oluşturulması 
 Standart Karar Matrisi, A matrisinin elemanlarından yararlanarak ve aşağıdaki formül kullanılarak 

hesaplanır.  
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R matrisi aşağıdaki gibi elde edilir: 
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 Adım 3 : Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (V) Oluşturulması 

 Öncelikle değerlendirme faktörlerine ilişkin ağırlık değerleri ( iw )  belirlenir (



n

i

iw
1

1).  

 Daha sonra R matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili iw  değeri ile çarpılarak V matrisi oluşturulur. 

V matrisi aşağıda gösterilmiştir: 
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 Adım 4 : İdeal (
*A ) ve Negatif İdeal (

A ) Çözümlerin Oluşturulması 

 TOPSIS yöntemi, her bir değerlendirme faktörünün monoton artan veya azalan bir eğilime sahip olduğunu 

varsaymaktadır.  

 İdeal çözüm setinin oluşturulabilmesi için V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin 

yani sütun değerlerinin  en büyükleri (ilgili değerlendirme faktörü minimizasyon yönlü ise en küçüğü) seçilir. İdeal 

çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 









 '* min(),(max JjvJjvA ij
i

ij
i

  

  (2) 

 (2) formülünden hesaplanacak set  **

2

*

1

* ,...,, nvvvA   şeklinde gösterilebilir. 

 Negatif ideal çözüm seti ise, V matrisindeki ağırlıklandırılmış değerlendirme faktörlerinin yani sütun 
değerlerinin en küçükleri (ilgili değerlendirme faktörü maksimizasyon yönlü ise en büyüğü) seçilerek oluşturulur. 

Negatif ideal çözüm setinin bulunması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 









 'max(),(min JjvJjvA ij
i

ij
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  (3) 

 (3) formülünden hesaplanacak set    nvvvA ,...,, 21  şeklinde gösterilebilir. 

 Her iki formülde de J fayda (maksimizasyon), 
'J  ise kayıp (minimizasyon) değerini göstermektedir. 

 Gerek ideal gerekse negatif ideal çözüm seti, değerlendirme faktörü sayısı yani m elemandan oluşmaktadır. 

 Adım 5 : Ayırım Ölçülerinin Hesaplanması 

 TOPSIS yönteminde her bir karar noktasına ilişkin değerlendirme faktör değerinin İdeal ve negatif ideal 
çözüm setinden sapmalarının bulunabilmesi için Euclidian Uzaklık Yaklaşımından yararlanılmaktadır. Buradan elde 

edilen karar noktalarına ilişkin sapma değerleri ise İdeal Ayırım (
*

iS ) ve Negatif İdeal Ayırım (


iS ) Ölçüsü olarak 

adlandırılmaktadır. İdeal ayırım (
*

iS ) ölçüsünün hesaplanması (4) formülünde, negatif ideal ayırım (


iS ) ölçüsünün 

hesaplanması ise (5) formülünde gösterilmiştir. 
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 Burada hesaplanacak 
*

iS  ve 


iS  sayısı doğal olarak karar noktası sayısı kadar olacaktır. 

 Adım 6 : İdeal Çözüme Göreli Yakınlığın Hesaplanması 

 Her bir karar noktasının ideal çözüme göreli yakınlığının (
*

iC  ) hesaplanmasında ideal ve negatif ideal 

ayırım ölçülerinden yararlanılır. Burada kullanılan ölçüt, negatif ideal ayırım ölçüsünün toplam ayırım ölçüsü içindeki 

payıdır. İdeal çözüme göreli yakınlık değerinin hesaplanması aşağıdaki formülde gösterilmiştir. 
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 Burada 
*

iC  değeri 10 *  iC  aralığında değer alır ve 1* iC  ilgili karar noktasının ideal çözüme, 

0* iC  ilgili karar noktasının negatif ideal çözüme mutlak yakınlığını gösterir. 

 

2. Yöntem 
 Çalışmada birden fazla ilgili ölçütü birlikte değerlendirmek suretiyle uluslararası destinasyonların turizm 

sektörü performansı sıralanmıştır. Çalışmada kullanılan veriler ikincil kaynaklardan elde edilmiştir (Uluslararası 
raporlar Tablo 1). Ülke Marka Değeri skorları haricinde diğer kriterlere ilişkin veriler raporlarda nicel veri şeklinde 

olduklarından çalışmada doğrudan kullanılmıştır. Ülkelerin Marka Değeri sıralamasında “Çok Güçlü – AAA -” den 

“Kötü – D -”ye olmak üzere 10 farklı nitel ifadeler kullanıldığından (Bloom Consulting, 2018) çalışmada Bloom 
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Consulting’in ülkelerin sıralanmasında kullandığı alfabetik ifadeler ölçeğe uygun olarak AAA=9, AA=8, A=7, 

BBB=6, BB=5, B=4, CCC=3,CC=2, C=1 ve D=0 şeklinde sayısallaştırılarak hesaplamalara dahil edilmiştir. 

 Çalışmada kullanılan 6 kriterin, ülkelerin sıralanmasındaki etkilerinin eşit olmayacağı düşünüldüğünden 

nesnel ağırlıklandırma yöntemi olan Entropi ağırlıklandırma yöntemiyle kriterler ağırlıklandırılmıştır. Entropi ile 

ağırlık belirlemede aşağıdaki yöntem izlenmiştir; 

 Adım1. Kriterlere ilişkin verilerin toplanması ve Entropi Karar Matrisinin oluşturulması 
 10 ülkenin 6 ölçüte ilişkin verileri ikincil kaynaklardan elde edilmiştir. Her bir veriye ilişkin veri seti 

kaynağı Tablo 1’de görülmektedir. Bu değerler temelinde karar matrisi oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2. Karar Matrisi 
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FRANSA 2790900 221,3 7 5,32 82600000 514 

ABD 14206800 1509,3 8 5,12 75608000 2724 

İSPANYA 2652300 177,2 8 5,43 75563000 799 

ÇİN 69527700 1000,7 8 4,72 59270000 750 

İTALYA 2867000 207,6 6 4,99 52372000 768 

İNGİLTERE 4081900 283,2 6 5,2 35814000 1106 

ALMANYA 6085800 376,7 8 5,28 35579000 1052 

MEKSİKA 8659200 165,9 6 4,54 34961000 560 

TAYLAND 5739000 82,5 7 4,38 32588800 1530 

TÜRKİYE 2197600 88 6 4,14 22107000 633 

       Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur. 

  
Adım2.Karar matrisinin normalleştirilmesi neticesinde P matrisi elde edilmiştir. 

 

Tablo 3. P Matrisi 
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FRANSA 0,023 0,054 0,100 0,108 0,163 0,049 

ABD 0,120 0,367 0,114 0,104 0,149 0,261 

İSPANYA 0,022 0,043 0,114 0,111 0,149 0,077 

ÇİN 0,585 0,243 0,114 0,096 0,117 0,072 

İTALYA 0,024 0,050 0,086 0,102 0,103 0,074 

İNGİLTERE 0,034 0,069 0,086 0,106 0,071 0,106 

ALMANYA 0,051 0,092 0,114 0,107 0,070 0,101 

MEKSİKA 0,073 0,040 0,086 0,092 0,069 0,054 

TAYLAND 0,048 0,020 0,100 0,089 0,064 0,147 

TÜRKİYE 0,018 0,021 0,086 0,084 0,044 0,061 

  

Adım 3.Sabit k değeri bulunduktan sonra entropi değeri ej hesaplanmıştır. k değeri 1/LN (alternatif sayısı 
yani 10 ülke) formülüne uygun olarak; k= 0,434294 bulunmuştur. 

 

 Adım 4.Ortalama bilginin sapma derecesi olan  hesaplanmıştır. , 1- ej formülü ile hesaplanmıştır. Daha 

sonra kriterlerin ağırlıkları (Wj) bulunmuştur  (Tablo 4). 

 

 

 

 

 



225 

Tablo 4. Alternatiflerin Kriterlere Göre Almış Oldukları Performans Değerleri 
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FRANSA -0,088 -0,157 -0,230 -0,241 -0,296 -0,148 

ABD -0,254 -0,368 -0,248 -0,236 -0,284 -0,351 

İSPANYA -0,085 -0,135 -0,248 -0,243 -0,284 -0,197 

ÇİN -0,314 -0,344 -0,248 -0,225 -0,251 -0,189 

İTALYA -0,090 -0,151 -0,211 -0,232 -0,235 -0,192 

İNGİLTERE -0,116 -0,184 -0,211 -0,238 -0,187 -0,238 

ALMANYA -0,152 -0,219 -0,248 -0,240 -0,187 -0,231 

MEKSİKA -0,191 -0,130 -0,211 -0,220 -0,185 -0,157 

TAYLAND -0,146 -0,078 -0,230 -0,216 -0,177 -0,282 

TÜRKİYE -0,074 -0,082 -0,211 -0,208 -0,137 -0,170 

Toplam -1,509 -1,849 -2,294 -2,299 -2,221 -2,154 

ej= 0,656 0,803 0,996 0,998 0,965 0,936 

dj=1-ej 0,344 0,197 0,004 0,002 0,035 0,064 

Wj= 
0,533 0,305 0,006 0,002 0,055 0,099 

 
 Burada kriterlere ilişkin ağırlık değerleri TOPSIS yöntemi ile hesaplamalar yapılırken kullanılacaktır. 

TOPSIS yöntemiyle ülkelerin turizm sektörü performans sıralaması sürecinde aşağıdaki adımlar izlenmiştir. 

 Adım 1.TOPSIS Karar Matrisinin Oluşturulması ve Ağırlıklandırma 
 Karar matrisi, TOPSIS tekniğinde karar verici tarafından oluşturulması gereken ilk matristir. Matrisin 

satırlarında karar noktaları (ülkeler) sütunlarda ise faktörler (ölçüt) yer alır. Karar matrisinin oluşturulmasında 

kullanılan değerler uluslararası organizasyonların ilgili raporlarından elde edilmiştir. Raporlardan elde edilen değerler 
ve Entropi yöntemiyle ile elde ettiğimiz faktörlere ait ağırlıkların bulunduğu karar matrisi Tablo-4’de görülmektedir. 

 

Tablo 4. TOPSIS Karar Matrisi ve Faktör Ağırlıkları 

Entropi Ağırlıkları 0,533 0,305 0,006 0,002 0,055 0,099 
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FRANSA 2790900 221,3 7 5,32 82600000 514 

ABD 14206800 1509,3 8 5,12 75608000 2724 

İSPANYA 2652300 177,2 8 5,43 75563000 799 

ÇİN 69527700 1000,7 8 4,72 59270000 750 

İTALYA 2867000 207,6 6 4,99 52372000 768 

İNGİLTERE 4081900 283,2 6 5,2 35814000 1106 

ALMANYA 6085800 376,7 8 5,28 35579000 1052 

MEKSİKA 8659200 165,9 6 4,54 34961000 560 

TAYLAND 5739000 82,5 7 4,38 32588800 1530 

TÜRKİYE 2197600 88 6 4,14 22107000 633 

 

 Adım 2. Normalize Matris ve Ağırlıklandırılmış Normalize Matrisin Elde Edilmesi 
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 Normalize matrisin elde edilmesinde her bir alternatife karşılık gelen karar kriter değerlerinin kareleri 

alındıktan sonra her bir sütuna ait değerler toplanarak karekökü alınmıştır. Daha sonra ise her bir hücre için     

işlemi gerçekleştirilmiştir. 
 Daha sonra, Entropi Yöntemi ile elde edilen kriterlerin önem derecesi (ağırlıkları)  her bir normalize edilmiş 

matris değeri ile çarpılarak Ağırlıklandırılmış Normalize Matris değerleri elde edilmiştir. 

 Adım 3.İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerinin Elde Edilmesi 
 Ağırlıklandırılmış Normalize Matris’de yer alan her sütuna ait maksimum değerler İdeal çözüm değerlerini 

Sütunlara ait minimum değerler ise Negatif ideal çözüm değerlerini oluşturmaktadır (Tablo 5). 

 

Tablo 5. İdeal ve Negatif İdeal Çözüm Değerleri 
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İDEAL ÇÖZEM DEĞERİ 0,512 0,240 0,002 0,001 0,026 0,070 

N.İDEAL ÇÖZ. 0,016 0,013 0,001 0,001 0,007 0,013 

 

 Adım 4.İdeal ve İdeal Olmayan Noktalara Uzaklık Değerlerinin Elde Edilmesi 

 Her kritere ait olan sütundaki değerlerden pozitif ideal ve negatif ideal değerler çıkarılarak sırasıyla pozitif 
(formül 4) ve negatif (formül 5) ideal çözüme uzaklık değerleri belirlenir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. İdeal ve Negatif İdeal Noktalara Olan Uzaklık Değerleri 

 Ülkeler İdeal (Si*) Negatif İdeal (Si-) 

FRANSA 0,536 0,030 

ABD 0,408 0,251 

İSPANYA 0,539 0,024 

ÇİN 0,096 0,517 

İTALYA 0,536 0,024 

İNGİLTERE 0,522 0,038 

ALMANYA 0,503 0,057 

MEKSİKA 0,500 0,050 

TAYLAND 0,523 0,037 

TÜRKİYE 0,548 0,003 

 
 Adım 5. İdeal Çözümün Hesaplanması 

 Formül 6’ya göre ideal çözüm değerleri hesaplanır. Bu değerler ülkelerin turizm sektörü performans 

değerlerini ve sıralamasını göstermektedir (Tablo 7). 
 

Tablo7. Ülkelerin Turizm Sektörü Performans Değerleri ve Sıralaması 

Ülkeler Ci* Sıralama 

ÇİN 0,844 1 

ABD 0,381 2 

ALMANYA 0,101 3 

MEKSİKA 0,090 4 

İNGİLTERE 0,068 5 

TAYLAND 0,066 6 

FRANSA 0,052 7 

İSPANYA 0,043 8 

İTALYA 0,042 9 

TÜRKİYE 0,006 10 
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 Tablo 7’den görüleceği üzere istihdam, GSYİH, destinasyonların marka değeri, turizm destinasyonlarının 

rekabet gücü, destinasyonların uluslararası turizm talebi ve uluslararası kişi başı turizm geliri verileri birlikte 

değerlendirildiğinde ülkelerin turizm sektörü performans sıralaması Çin, ABD, Almanya, Meksika, İngiltere, Tayland, 

Fransa, İspanya, İtalya, Türkiye şeklinde oluşmaktadır.  

 Her bir kriter ayrı ayrı dikkate alındığında ülkelerin turizm sektörü performansı sıralaması değişmektedir. 

Örneğin İstihdam kriterine göre Çin, 1. sırada yer alırken, Türkiye son sırada yer almaktadır. GSYİH kriterine göre 
ülkeleri sıraladığımızda, ABD, 1. Sırada yer alırken, Tayland son sırada yer almaktadır. Diğer ülkelerin de bir önceki 

kritere göre mevcut sıralamalarında değişim görülmektedir. Marka skorları açısından ülkeleri değerlendirdiğimizde 

ABD, 1. Sırada yer alırken, Türkiye son sırada yer almaktadır. Diğer ülkelerin de bir önceki kritere göre mevcut 
sıralamalarında değişim görülmektedir. Rekabet Gücü kriteri açısından ülkeleri sıraladığımızda İspanya, 1. Sırada yer 

alırken, Türkiye son sırada yer almaktadır. Diğer ülkelerin de bir önceki kritere göre mevcut sıralamalarında değişim 

görülmektedir Turizm Talebi kriteri açısından ülkeleri sıraladığımızda İspanya, 1. Sırada yer alırken, Türkiye son 
sırada yer almaktadır. Ülkelerin Rekabet Gücü kriteri sıralaması ile Turizm Talebi kriteri sıralaması ayni olduğu 

görülmektedir. Turizm Geliri (kişi başı ortalama gelir) kriteri açısından ülkeleri sıraladığımızda Fransa, 1. Sırada yer 
alırken, İspanya son sırada yer almaktadır. Diğer ülkelerin de bir önceki kritere göre mevcut sıralamalarında değişim 

görülmektedir. 

 

Tablo 8. Her Bir Kriter Ayrı Ayrı Değerlendirildiğinde Ülkelerin Turizm Sektörü Sıralamaları 
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ÇİN 0,844 ÇİN 69527700 ABD 1509,3 ABD 8 İSPANYA 5,43 İSPANYA 82600000 FRANSA 2724 

ABD 0,381 ABD 14206800 ÇİN 1000,7 İSPANYA 8 FRANSA 5,32 FRANSA 75608000 TAYLAND 1530 

ALMANYA 0,101 MEKSİKA 8659200 ALMANYA 376,7 ÇİN 8 ALMANYA 5,28 ALMANYA 75563000 İTALYA 1106 

MEKSİKA 0,090 ALMANYA 6085800 İNGİLTERE 283,2 ALMANYA 8 İNGİLTERE 5,2 İNGİLTERE 59270000 ÇİN 1052 

İNGİLTERE 0,068 TAYLAND 5739000 FRANSA 221,3 FRANSA 7 ABD 5,12 ABD 52372000 ALMANYA 799 

TAYLAND 0,066 İNGİLTERE 4081900 İTALYA 207,6 TAYLAND 7 İTALYA 4,99 İTALYA 35814000 ABD 768 

FRANSA 0,052 İTALYA 2867000 İSPANYA 177,2 İTALYA 6 ÇİN 4,72 ÇİN 35579000 İNGİLTERE 750 

İSPANYA 0,043 FRANSA 2790900 MEKSİKA 165,9 İNGİLTERE 6 MEKSİKA 4,54 MEKSİKA 34961000 TÜRKİYE 633 

İTALYA 0,042 İSPANYA 2652300 TÜRKİYE 88 MEKSİKA 6 TAYLAND 4,38 TAYLAND 32588800 MEKSİKA 560 

TÜRKİYE 0,006 TÜRKİYE 2197600 TAYLAND 82,5 TÜRKİYE 6 TÜRKİYE 4,14 TÜRKİYE 22107000 İSPANYA 514 

 

3. Sonuç 
 Performans değerlendirmelerinde tek bir ölçütünün kullanılması ya da farklı ölçütlerin ayrı ayrı 
kullanılması yanıltıcı sonuçlar doğurabilecektir. Bu nedenle birden fazla ilgili ölçütün aynı anda kullanılmak suretiyle 

daha güvenilir sonuçların elde edilmesi gerekir. 

 TOPSIS, birden fazla ölçütü bir arada kullanan bir sıralama yöntemidir. Bu bağlamda çalışmada TOPSIS 
yöntemi kullanılarak 10 ülkenin turizm sektörü performansı 6 farklı kriter kullanılmak suretiyle sıralanmıştır. Bulgular 

göstermiştir ki TOPSIS yöntemine göre yapılan ülke sıralaması ile her bir kritere göre ayrı ayrı yapılan ülke 

sıralamaları farklıdır.  
 Ülkelerin turizm sektörüne ilişkin bir ölçütün kullanılarak bir sıralamanın yapılması ya da birden fazla 

ölçütün birbirinden bağımsız şekilde ele alınması suretiyle yapılan performans değerlendirmeleri yerine birden fazla 

ilgili ölçütün bir arada kullanılmasına imkân veren metotlardan yararlanmak turizm sektörünün performansını 
karşılaştırmada daha faydalı olabilecektir. Nitekim diğer sıralamaların 5’inde ilk dörde giremeyen Meksika’nın 

TOPSIS sıralamasında 4. sırada yer aldığı görülmektedir. Çalışmaya dâhil edilen ülke sayısı arttıkça Meksika benzeri 

örneklerin artabileceği düşünülmektedir. 
 Çalışmada birden fazla ilgili ölçüt birlikte değerlendirmek suretiyle uluslararası destinasyonların turizm 

sektörü performansı sıralanmıştır. Çalışmada kullanılan metodoloji, sektöre ilişkin literatürde ilk defa kullanılması 

açısından önemlidir. Bu çalışma ileriki zamanlarda daha fazla ülkenin ve kriterin dâhil edildiği çalışmalara yol 
gösterici olma özelliğine sahiptir.  
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Ekogirişimci Şirketlerin Sürdürülebilir Kentler Üzerindeki Etkisi: 

Eskişehir ve Arçelik Buzdolabı İşletmesi 
 

Başak DEMİRAYa 
a Anadolu Üniversitesi, Eskişehir/Türkiye 

Özet 
Sanayileşme döneminde girişimcilerin yönelimleri sonucu artan işletme sayısıyla gelişen aşırı üretim ve tüketim, çevre 

sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu durum yaygınlaşan kentleşme olgusu üzerinde de etkili olmuş, çevre 

kirliliğine sebep olan işletmelerin ekosistemi bozması ve kentleri sürdürülebilir olmayan bir yola sürüklemesi, kentsel 
alanların çevresel açıdan yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Bu süreçte çevre sorunlarının önüne geçebilme ve 

ekosistemin korunmasına odaklanmayı gerektiren sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma kavramlarının gündeme 
gelmesi, sürdürülebilir kent ve sanayi arasındaki ilişkinin önemini göstermiştir. Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine ulaşma kapsamında ekogirişimci şirketlerin sürdürülebilir kentler üzerindeki etkilerinin ortaya konması 

amaçlanmıştır. Bu bağlamda, Arçelik Buzdolabı İşletmesi’nin, Türkiye’deki kentlerin analiz edildiği “Türkiye’nin 
Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırmasında”, nesnel ölçütlere göre yapılan sürdürülebilirlik indeksinde başarılı 

kentlerden olan Eskişehir’in çevre politikaları üzerindeki etkisi, işletmelerin sürdürülebilirliğini ve ekogirişimciliğini 

tespit etmede bir gösterge olan ekolojik ayak izi ölçüm aracı kullanılarak irdelenmiştir. Betimsel durum çalışmasının 
yapıldığı bu araştırmanın değerlemesi sonucunda, Arçelik Buzdolabı İşletmesinin Eskişehir’e sürdürülebilirliğin üç 

ayağı olan ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan katkılar sağladığı tespit edilmiştir. Diğer yandan, sürdürülebilir 

kentin aktörlerinden olan kentteki üniversitelerin varlığının, şirketler üzerindeki olumlu etkisi ve dolayısıyla kentin 
sürdürülebilirliği konusunda olumlu etki yarattığı çalışmanın genel sonucudur. Bu doğrultuda araştırmada, çevreye 

duyarlı politikaların kalıcı kılınabilmesi için yerel yönetim ve büyük şirketlerin öncülük etmesi gerektiği öneri olarak 

sunulmuştur.   

 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Ekogirişimcilik, Sürdürülebilir Kentleşme, Ekolojik Ayak izi  

 

 

The Impact of Eco-Entrepreneurship on the Sustainable Cities: The Case 

of Arcelik White-Goods Producer on the City of Eskisehir in Turkey 
 

Abstract 
Permanently increasing production accompanied by excessive consumption has been the characteristic 

feature of industrialization. This pattern by disturbing the ecosystem and undermining the sustainability of cities 

generated adverse consequences for urban development, and thus required re-evaluation of the way in which urban 

spaces are to be ‘environmentally’ managed. This dynamic brought the policies and measures designed to preserve the 
ecosystem to the fore, and sustainability and sustainable development have become the key concepts in policy debates 

regarding urbanization. The crucial link between urban sustainability and industrial development emerged within this 

context. Against this background, this (descriptive) study contributes our understanding of the relationship between 
eco-friendly firms and sustainable cities by scrutinizing the environmentally sensitive production system of the 

prominent white-goods produces Arcelik in Eskisehir, a Turkish city known for its successful sustainability policies. 

Arcelik’s ecological footprint, as an objective measure of its eco-friendliness, is used for evaluating its impact on the 
city. The results show that Arcelik positively contributes all three pillars of sustainability in Eskisehir, namely, 

economic, social and environmental sustainability. However, another important finding of this study is that the eco-

friendly posture and programmes of the two universities in the city do also contribute to the sustainability of the city 
through their positive effect on the environmental sensitivity of the enterprises operating in the city. On the basis of the 

findings, some policy advices are made, more generically, the local governments in partnership with the large and 

prominent enterprises should set examples/benchmarks to be followed by other firms and producers.   

 

Keywords: Sustainable Development, Eco-entrepreneurship, Sustainable Urbanization, Ecological footprint 
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İşletmelerin gerçekleştirdikleri üretim sonucu açığa çıkan olumsuz çevresel etkiler kirlilik, doğal 

kaynakların tükenmesi ve canlı türlerinin zarar görmesi gibi sorunları beraberinde getirmiştir. 1970’lerde çevresel 

konuların öneminin anlaşılmasıyla birlikte bu sorunlar zamanla küresel çapta değişen ekonomik, sosyal ve çevresel 

koşullar çerçevesinde kentlerin daha sürdürülebilir bir yapıda planlanması ve yönetilmesi yönünde baskı (Khare, 

Beckman ve Crouse, 2011:229) yapmıştır. Süreç sürdürülebilir kalkınma kavramının yaygınlaşması ve çeşitlenmesiyle 

daha da hızlanmış, kentlerin sürdürülebilir gelişmeleri için küresel bir sorun haline gelen çevre sorunlarında çözümün 
bir parçası olmaları yolunda işletmelere önemli görevler düştüğü kabul edilmiştir. Bu anlamda işletmelerin doğal 

çevreyi dikkate alarak üretim süreçlerinde ekogirişimci davranışlar benimsemesi (Demiray,2017) kentlerin 

sürdürülebilir gelişmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Arçelik Buzdolabı İşletmesi ve Eskişehir üzerinden 
işlenen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma kapsamında ekogirişimci şirketlerin sürdürülebilir kentler 

üzerindeki etkilerinin ortaya konmasını amaçlayan bu araştırma, çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.   

 

1. Literatür   

1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri  
İlk kez Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyon tarafından 1987’de yayımlanan “Ortak 

Geleceğimiz” isimli çalışmada geçen sürdürülebilir kalkınma kavramı, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama 

gücünden ödün vermeksizin günümüz kuşaklarının ihtiyacının karşılandığı kalkınma olarak tanımlanmaktadır 

(Brundtland,1987).  
Diğer yandan, Küresel Hedefler olarak da adlandırılan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, en başta 

yoksulluğu ortadan kaldırmak üzere 2000 yılında küresel seferberlik başlatan Binyıl Kalkınma Hedefleri'nin yerini 

almıştır. 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğan 
kalkınma hedefleri, dünyamızı korumak ve insanlığın birlikte refah ve barış içinde yaşamasını sağlamak için evrensel 

eylem çağrısıdır.1 

Bu kapsamda sürdürülebilir bir kalkınma için 2015 yılında gerçekleştirilen 2030 Gündemi (2030 Agenda 
for Sustainable Development) perspektifi Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde 193 ülkenin 

imzasıyla kabul edilmiştir. 2030 Gündemde, tüm dünyada kalkınmayı sürdürülebilir kılmak adına 17 Sürdürülebilir 

Kalkınma Amacı (SKA) belirlenmiştir (Kalkınma Bakanlığı,2017):   

Şekil 1. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Küresel Hedefler 
Kaynak:Kalkınma Bakanlığı,2017 

 
Temel amacı 2015-2030 dönemi boyunca hiçbir ülkenin geride kalmamasını sağlamak olan hedefler, 

adaletin sağlanması ve insan haklarının güçlendirilmesi, ekonomik büyüme ve istihdamın güçlendirilmesi, ekosistemin 

korunması, enerjinin daha sürdürülebilir üretilip tüketilmesi ve şehir ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi amaçlarını 

benimsemektedir (Kalkınma Bakanlığı,2017). 

 

1.1.1. Sürdürülebilir Kentler ve Topluluklar 
Küresel ısınma ve çevre kirliliği gibi problemlere çözüm olarak geliştirilen sürdürülebilir kalkınma kavramı 

günümüzde önemli bir yere sahip olmakla birlikte, kentlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde gelişimini açıklama yönünde 

değerlendirilmektedir (Şahin ve Kutlu,56: 2014). Bu anlamda şehir yönetiminin temel görev alanı, şehirlerin 
sürdürülebilir olmasını sağlayarak toplumun refah seviyesini artırmaktır (Kalkınma Bakanlığı, 2017).  

Önlenemez şekilde büyüyen kentler; yayılma, kirlilik, ulaşım, sosyal ayrışma gibi önemli sorunların 

kaynağını oluşturmaktadırlar. Çözüm olarak sürdürülebilir gelişme politikaları ile örtüştürülen sürdürülebilir şehirlerin 
(Yazar,2009:115), özünde çevre ile uyumlu bir ilişki içinde olmasını dile getirilmektedirler. Bu doğrultuda ekonomik, 

sosyal ve fiziki yapıdan köklü değişimler gerektiren bu durum, yönetimin toplum ve çevre odaklı olmasına bağlıdır.  

                                                                        
1http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/background.html(Erişim Tarihi: 20.01. 

2018). 

 

http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals/background.html
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1.1.1.1. Sürdürülebilir Kentleşmenin Aktörleri 
Sürdürülebilir kentsel kalkınmanın temel amaçlarından biri, kentin geleceğine dair kararların alınmasında 

yerel grupların katılım sağlamasıdır. Ortak Geleceğimiz raporda; sürdürülebilir kalkınma ile ilgili karar almak 

bilgilendirilmiş toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, bilim dünyası ve sanayi kuruluşlarının varlığına bağlı olduğu 

belirtilmiştir (Street,1997’dan aktaran Tosun,2009). Bu anlamda, Sürdürülebilir Kalkınma çalışmalarında toplumsal 
kesimin mümkün olduğunca sürece dahil edilmesi, 2030 Gündemi kapsamında önem verilen noktalardan biridir. Bu 

çerçevede, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla sivil toplum kuruluşları, özel sektör, yerel yönetimler, eğitim ve 

araştırma kurumlarının projeler geliştirmesi büyük önem taşımaktadır (Kalkınma Bakanlığı,2017:14).  
Diğer yandan günümüz dünyasında küreselleşmenin olumsuz sonuçları ile sıkça karşılaştığımız bir 

gerçektir. Burada en önemli etken biri olan sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıplarının bir sorun olarak 

ortaya çıkması, daha hızlı bir tüketimin gelişmesi ve özellikle çevreye olan zararların artmasına yol açmıştır. 
Dolayısıyla kentleşmenin olumsuz yönde etkilenmesinde, sürdürülebilir kentleşmenin aktörlerinden olan sanayinin 

payı büyüktür.  

 

1.2. Sürdürülebilir Kentleşme Çerçevesinde Sanayileşme 
Küreselleşmeyle birlikte daha hızlı bir tüketimin gelişmesi özellikle çevreye olan zararın artmasının en 

büyük sebeplerinden biri de sürdürülebilir olmayan üretim ve tüketim kalıplarıdır. Bu doğrultuda sürdürülebilir 
kalkınma hedefleri kapsamında Türkiye’nin mevcut durum analizi projesi raporuna göre (2017), 2030 Gündemi 

çerçevesinde belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” 

çerçevesinde geliştirilen politikaların; bir diğer hedef olan “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” kapsamındaki 
politikalardan etkilendiği ve sanayi tabanlı politikaların şehirlerde sürdürülebilirlik boyutunu dikkate alması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

1.2.1. Ekogirişimci İşletmeler  
Çevresel odaklı bir girişimcilik türü olarak tanımlanan, ekoloji ve girişimcilik kavramlarının 

birleştirilmesiyle oluşan ekogirişimcilik, 1990’lı yılların başında girişimcilik literatüründe yer almaya başlamıştır. 

Ekogirişimcilik, işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumun fayda sağlamasının yanı sıra birey ve toplum 
üzerindeki olumsuz etkileri minimum seviyeye indirme çabasındadır (Schaper,2002). 

Önceleri çevreyle ilgili girişimlere yanaşmayan, doğaya verdikleri zararları tamir etmek için ek bir maliyete 

katlanmayıp çaba göstermeyen işletmeler zamanla bu algılarını yıkmışlardır. Çevresel etkiyi en aza indirmek adına 
işletmelerin ekogirişimci politikalar çerçevesinde üretim aşamalarının her evresinde sürdürülebilir (temiz) üretimi 

benimseyerek bir yandan çevreyi koruyup diğer yandan da işletmeye rekabet, verimlilik ve ekonomik performans 

açısından olumlu sonuçlar getirdiği kabul görmüştür (Demiray,2017). 
İşletmelerin, küresel bir sorun haline gelen çevre sorunlarında çözümün bir parçası olması, işletmenin 

sürdürülebilirliği kadar şehrin sürdürülebilirliği üzerinde de büyük katkısı vardır. Dolayısıyla sürdürülebilir 

kentleşmenin önemli aktörlerden olan işletmelerin tüm faaliyetlerini çevre politikalarına entegre ederek üretim 
süreçlerinde ekogirişimci davranışlar benimsemesi büyük önem arz etmektedir. 

 

1.2.1.1. Ekolojik Ayakizi 

Artan üretim ve tüketim sebebiyle çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine yol açan faaliyetler ekolojik 

dengenin bozulmasına neden olmuştur. Zaman içinde bu olumsuz etkinin ölçülebilir ve karşılaştırılabilir olmasına 
olanak sağlayan ayak izi kavramı ortaya çıkmıştır. 1990’lı yıllarda geliştirilen ekolojik ayak izi, üretim ve tüketimin 

yeryüzünde olan ayak izini ölçmek için kullanılan bir kavramdır. 

Küresel hektar (kha) cinsinden ölçülen ekolojik ayak izi (WWF,2012); ülke, birey, şehir, kasaba, kırsal alan 
ve kurumların çevresel etkilerini ölçerek karşılaştırılmasını sağlayan yaygın bir yöntemdir (Lenzen ve Murray,2003; 

Ewing vd. 2010).Diğer yandan bir coğrafi bölgenin yenilenebilir doğal kaynakları üretme kapasitesinin göstergesi 

olarak tanımlanan “Biyolojik Kapasite” ile insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ekolojik ayak izi karşılaştırılarak, 
doğal kaynakların kendini yenileme sınırları içerisinde yaşayıp yaşamadığımızı görmek mümkündür (Venetoulis ve 

Talberth,2008). 

Doğal kaynaklar, sürdürülebilir bir seviyenin üzerinde bir hızla tüketilmektedir ve dünyanın, insanlığın 

taleplerini karşılama kapasitesi 1970’li yılların ortasından sonra düzenli bir şekilde aşılmıştır (Demiray,2017). Bu 

durum Türkiye için de farksız değildir. 
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Ekolojik Ayak İzi Biyolojik Kapasite 

Şekil 2. Türkiye’nin Ekolojik Ayak İzi 

Kaynak: http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCtot,EFCtot&cn=223 
(Erişim Tarihi:27.01.2018). 

 

1961’den bu yana Türkiye’nin ekolojik ayak izi ve biyolojik kapasitenin seyrini gösteren şekle göre, 
tüketimin toplam ekolojik ayak izinin ülke genelinde biyolojik kapasiteyi zamanla aştığı ve 2013 (güncel) itibariyle bu 

oranın iki katına çıkarak Türkiye’nin ekolojik ayak izinin 243.073.117 kha olduğu görülmektedir. Türkiye’de verimli 

alanlar dünya ortalamasının üstünde olmasına rağmen, Türkiye’nin kişi başı ekolojik ayak izi 3,1 kha olup, kişi başına 
düşen biyolojik kapasite ise 1,4 kha ile dünya ortalamasının (1,7 kha/kişi) altında gerçekleşmiştir. Bu durum ülkedeki 

kaynak tüketiminin ulusal ölçekte sürdürülebilir olmadığını ve ayak izini düşürmeye yönelik faaliyetlerin 

hızlandırılması gerektiğini göstermektedir.  

 

2.Yöntem 
Araştırmada, Arçelik Buzdolabı İşletmesi’nin sürdürülebilirlik indeksinde başarılı kentlerden olan 

Eskişehir’in çevre politikaları üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla betimsel durum çalışması 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, Türkiye’nin 81 ili baz alınarak ekonomik, sosyal ve çevre boyutlarına göre nesnel 

ölçütlerle oluşturulan sürdürülebilirlik ve yaşam endeksi ve nesnel değerlendirmeye ek olarak yapılan öznel 

değerlendirme için ise Avrupa Birliği uyum sürecinde Bölge Birimleri Sınıflandırması (Nomenclature of 
territorialunits of statistics-NUTS) sistemiyle oluşturulan bölgelerde, NUTS2 düzeyinde 26 bölgeyi ve 16 büyük şehir 

belediyesini kapsayacak şekilde seçilen toplamda 29 ilde küçüklü büyüklü işletmelerin yöneticileri ile yapılan anket 

sonuçları kullanılmıştır (MastercardWorldwide ve Boğaziçi Üniversitesi, 2011). Bir diğer veri toplama aracı ise 
işletmelerin sürdürülebilirliği ve ekogirişimciliğini tespit etmede (Kitzes ve Wackernagel, 2009) ve aynı zamanda 

sürdürülebilir şehir endekslerinde (Forum for theFuture, 2010’dan aktaran Gazibey vd., 2014)  bir gösterge olan 

ekolojik ayak izi hesaplama aracıdır. Bu bağlamda, Türkiye’nin ekolojik ayak izi2 içinde Eskişehir’in kapladığı alan 
bulunarak Arçelik Eskişehir Kampüs ekolojik ayak izi (Demiray,2017) ile karşılaştırması yapılmış ve Arçelik 

Buzdolabı İşletmesi’nin Eskişehir’in çevre politikaları üzerindeki etkisi ekolojik ayak izi hesaplama aracı kullanılarak 

irdelenmiştir.  

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma kapsamında sürdürülebilir kentleşme 

aktörlerinden bir sanayi kuruluşu olarak ekogirişimci faaliyetleri çevre politikalarına entegre eden Arçelik Buzdolabı 

İşletmesi’nin, sürdürülebilir kentlerden olan Eskişehir üzerindeki etkilerinin ortaya konması amaçlanmıştır.  

 

2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırma kapsamında çeşitli veri araçları kullanılarak elde edilen verilerin betimsel analizi yorumlandıktan 

sonra, bulgular karşılaştırılarak sunulmuştur. Çalışma, Eskişehir’de dayanıklı tüketim ve tüketici elektroniği 

sektöründe üretim yapan Arçelik Buzdolabı İşletmesi ve sürdürülebilirlik performansı değerlendirilen Eskişehir ili ile 
sınırlıdır. 

Bulgular  

 

3.1. Eskişehir ve Sürdürülebilir Kent İlişkisi   
Sürdürülebilir kent ekonomik, fiziki ve sosyal sistemlerle yüksek yaşam kalitesiyle çevreye en az yük 

olabilecek şekilde uygun kentsel politikaları içselleştiren politikaları benimser (Palabıyık,2005). Dolayısıyla kentsel 

gelişmenin etkilediği ya da kentsel gelişmeyi etkileyen tüm çevresel, sosyal ve ekonomik unsurları içeren 

                                                                        
2http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html(Erişim Tarihi:03.02.2018).  

http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCtot,EFCtot&cn=223
http://www.footprintnetwork.org/ecological_footprint_nations/ecological.html
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sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı, kentin geleceğine katılımcı süreçlerin dahil olması gerekliliğine vurgu yapar 

(Keskin,2012). Bu çerçevede, çalışmada ele alınan Eskişehir ilinin sürdürülebilir kentsel gelişimi ve bu süreçte 

gelişimden etkilenen ya da gelişimi etkileyen aktörlerden olan sanayi ile ilişkisi incelenecektir.   

Araştırma kapsamında ele alınan Eskişehir sahip olduğu doğal kaynaklar, tarihi, kültürel ve sosyal değerleri 

yönünden zengin bir kent konumundadır. Kent, küreselleşen çevre sorunlarına karşı gösterdiği duyarlılık, sosyal 

yaşamın zenginliği ve kültür sanat hayatının kalitesiyle sürdürülebilir kent olma hedefine yaklaşmaktadır.  
Eskişehir coğrafi konumunun avantajı ile tarih boyu Anadolu’nun Batı’ya açılan kapısı olmuştur. 

Eskişehir’in demiryolu ve karayollarının kavşağında yer alması, diğer yandan tarım ve gelişmeler ile başta bor ve 

lületaşı olmak üzere seramik, krom gibi yar altı kaynaklarının zenginliği, kenti ekonomi ve ticaret açısından önemli bir 
merkez haline getirmiştir.3 

Şehrin son yıllarda ekonomisine katkı sağlayan en önemli pay, sanayi sektöründeki yaşanan gelişmelerdir. 

Kentleşmeye büyük katkısı olan şehirdeki nüfus artışı, yetişmiş işgücü, pazarlara yakınlık, sanayi için gerekli olan alt 
yapı yatırımları gibi faktörler sanayinin gelişmesine ortam hazırlamıştır.4 

Sanayinin gelişimi ile birlikte Eskişehir’de son yıllarda sosyo-ekonomik yaşam da hızlı bir ilerleme 
görülmüştür. Gerek şehirde var olan üniversitelerin varlığı gerekse sürdürülebilir kentin aktörlerinden olan 

belediyelerin sanatsal faaliyetlerinin kentleşme üzerinde etkisi büyüktür. Bu doğrultuda şehir operası ve tiyatrosu ve 

müzelerin varlığı; her yıl klasik müzik, tiyatro, caz gibi sanatın her alanından etkinliklerin yer aldığı Uluslararası 
Eskişehir Festival ile Uluslararası Sinema Günleri şehrin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine büyük ölçüde katkı 

sağlamıştır.  

Diğer yandan Eskişehir’de, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olma yolunda enerji bağımsızlığının 
sağlanması, ekolojik dengenin korunması ve çevre konusunda bilincin artırılması yönünde projeler üretilmektedir. Bu 

amaçla özellikle Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin çevre politikaları kapsamında gerçekleştirdiği birçok faaliyet 

bulunmaktadır. Bu doğrultuda belediyenin ana hizmet binasında gerçekleştirilen Düşük Karbon Ayakizi İçin Enerji 
Etkin Bina Projesi ile ısıtma ve soğutma sitemlerinin simülasyonu ve otomasyonu yapılarak verimliliğin %30 artması 

gerçekleşmiştir. Bir diğer verimlilik örneği hizmet binasının çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile bina enerji 

ihtiyacının %20’sini kendi karşılayabilecek hale gelmiş olmasıdır. Ayrıca belediye, Başkanlar Sözleşmesine taraf 
olarak 2020 yılına kadar Tepebaşı İlçesi ölçeğinde karbon emisyonunun % 23 azaltılması taahhüt edilmiştir.5Tepebaşı 

Belediyesinin öncülük ettiği çevre odaklı ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik gerçekleştirilen bu faaliyetler tüm kente 

sürdürülebilirlik yönünden etki etmektedir.  
MastercardWorldwide ve Boğaziçi Üniversitesi ortaklaşa yaptıkları Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik 

Araştırması’nda; ekonomi, sosyal ve çevresel performansları içeren bir sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi indeksi 

oluşturulmuştur. Türkiye’de sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesi ile ilişkili mevcut durumların ortaya konup ve 
karşılaştırmalar yapmak amacıyla oluşturulan çalışmada, sürdürülebilir kent olarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi 

mega kentleri takip eden Eskişehir takip sosyal, çevre ve ekonomik alanlarda da sıralamaya girmiştir 

(MastercardWorldwide ve Boğaziçi Üniversitesi,2011).  
Aynı araştırmada illerin öznel bir değerlendirmesini yapmak amacıyla o ilde iş yapan küçük, orta ve büyük 

ölçekli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir anket çalışması yapılmıştır. O ilde yaşayan ve iş yapan kişilerin, o ilin 

mevcut durumu ile ilgili ne düşündüklerinin anlaşılmasının amaçlandığı “iş dünyası gözünden illerin öznel 
değerlemesinde” Eskişehir, ekonomi ve çevre performansında üçüncü sırada yer alırken, sosyal sırada birincidir. 

Eskişehir’in sosyal alanda yarattığı bu fark onu sürdürülebilirlik endeksinde en üst sıraya taşımaktadır.  

 
Şekil 3. Eskişehir’in Sürdürülebilirlik Sıralaması 

Kaynak:MastercardWorldwide ve Boğaziçi Üniversitesi,2011 

Bu anlamda, Eskişehir önemli bir kurum olan üniversitenin de ağırlığıyla kente kuvvetli bir sosyal ortam 
sunmasından dolayı sadece sürdürülebilirlik sıralamasının en üstünde olmakla kalmayıp, yaşam kalitesi alanında da 

                                                                        
3https://www.bebka.org.tr/bolgemiz/eskisehir-15(Erişim Tarihi:24.02.2018). 
4https://www.bebka.org.tr/bolgemiz/eskisehir-15(Erişim Tarihi:24.02.2018). 
5http://www.tepebasi.bel.tr/(Erişim Tarihi:24.02.2018) 

https://www.bebka.org.tr/bolgemiz/eskisehir-15
https://www.bebka.org.tr/bolgemiz/eskisehir-15
http://www.tepebasi.bel.tr/
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trendin çok üzerinde bir performans sergilemektedir. İş dünyasına göre ise sosyo-kültürel faaliyetlerin bolluğu, yaşam 

koşullarının elverişli olması, iş olanaklarının ekonomik potansiyeli, eğitim olanakları ve temiz çevresi kentin avantajlı 

yönlerindendir (MastercardWorldwide ve Boğaziçi Üniversitesi, 2011). 

 

3.2. Ekogirişimci Şirket ve Arçelik  
Ekolojik dengenin kontrol altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla dünyada çevre sorunları gündeme 

geldiğinden beri proaktif yaklaşımlarla üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdiği görülen Arçelik A.Ş. (Kıyık,2012; 

VGM, 2013’den aktaran Demiray,2017), faaliyetlerini yönetim sistemlerine entegre ettikleri çevre politikaları ile 

yürütmektedir. Bu anlamda Arçelik A.Ş. çevre ve enerji alanındaki uluslararası direktifleri Türkiye’de 
uyumlaştırılmadan daha öncesinde gerçekleştiren öncü şirketlerdendir.  

Ekogirişimcilik kapsamında, faaliyetlerini daha az kaynak kullanımı ile maksimum miktarda ürün üretme 

anlayışıyla gerçekleştiren Arçelik’in, üretim süreçlerinde verimlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak daha az 
enerji ve kaynak harcayan ürünler ürettiği görülmektedir (Demiray,2017). Bu anlamda, çevresel etkiyi azaltmak için 

üretim süreçlerinde enerji tasarrufu yapan şirket, karbon ayak izlerini minimum düzeyde tutmayı hedefleyerek sera 

gazı emisyonlarını, baz alınan 2010 yılı ile kıyasladığında son 6 yılda %56 oranında azaltmıştır. Diğer yandan üretim 
süreçlerinde kaynak verimliliğini artıracak faaliyetler gerçekleştirerek 2012 baz yılına göre 2016’da ürün başına su 

çekimini %31 ve ürün başına tehlikeli atık miktarını %2 azaltmıştır; 2016’daki atık geri dönüşüm oranı %97, 

Türkiye’deki yeşil elektrik kullanım oranı ise %88’dir (Arçelik,2016). 

 

3.3. Arçelik Buzdolabı İşletmesinin Eskişehir Üzerindeki Etkisi 
 Kentleşmeyle birlikte gelen kirlilik ve ulaşım gibi sorunlar zamanla önlenemez hale gelmiştir. Çözüm 

olarak sürdürülebilir gelişme politikaları ile örtüştürülen sürdürülebilir kentler (Yazar,2009:115), zaman içinde 

ekonomik, sosyal ve fiziki sistemlerin yüksek hayat standardı sağlamak amacıyla sürdürülebilir bir sosyal tabana 

dayanan kentsel alanlar olarak tanımlanmaya başlamışlardır (Palabıyık,2005:611). Dolayısıyla toplumsal kesimlerin 
sürdürülebilir kentleşmeye dahil edilmesi, daha fazla sorumluluk alarak etkin faaliyetler göstermesi önemlidir.  

Bu kapsamda sürdürülebilir kentleşmenin aktörlerinden işletmelerin sürece katkı sağlaması büyük önem arz 

etmektedir. İşletmenin çevresel etki düzeyini belirlemek için kullanılan ekolojik ayak izi ölçümü, kent üzerindeki 
çevresel baskıyı tespit etmede bir araç olarak görülmektedir. Bu anlamda daha önceden belirlenen Arçelik Eskişehir 

Kampüsü ekolojik ayak izi ile Eskişehir’in ekolojik ayak izi kıyaslanarak ekogirişimci şirketlerin sürdürülebilir kentler 

üzerindeki etkileri çevre açısından ortaya konacaktır.   
 

 
Grafik 1. Eskişehir Ekolojik Ayak İzi 

 

Grafiğe göre, Türkiye genelinde ekolojik ayak izi 2013 yılında (en güncel) 243.073.117 kha6  olup, kişi 
başına düşen ayak izi 3,1 kha’dır. Kişi başına düşen ekolojik ayak izi baz alınarak hesaplanan Eskişehir ilinin ekolojik 

ayak izi ise 2,535,500 kha olup, bu oran Arçelik Kampüs ayak izi (Demiray,2017) ile kıyaslandığında yaklaşık 

%0,9’una karşılık gelmektedir. Türkiye’de öncülerden olan ve karşılaştırma niteliğinde olmayan bu çalışmanın 
değerlemesini, işletmenin ve Eskişehir’in gelecek yıllar yapacağı çevreci faaliyetler belirleyecektir.  

Diğer yandan kentteki üniversite-sanayi işbirliğinin zamanla gelişmesi, sektör temsilcilerini ve üniversiteyi 
bir araya getiren çalıştay, proje pazarları ve eğitimlerin düzenlenmesi büyük önem taşımaktadır. Eskişehir’de iki 

üniversitenin olması, bu işbirliğini güçlendirmekte çeşitli eğitim ve staj programlarına ortam hazırlamakta, bu da 

dolayısıyla kentin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamakta, kentte çağdaş ve modern bir yaşam alanı oluşmasına 
zemin hazırlamaktadır. Arçelik Buzdolabı İşletmesi, hem Anadolu Üniversitesiyle (Arinkom,2014) hem de Osmangazi 

Üniversitesi’yle çeşitli etkinliklerde bir araya gelerek karşılıklı fayda sağlamakta, dolayısıyla oluşan sosyal etki kentin 

sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. 
Arçelik, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ile işbirliğiyle yetersizliği olan bireylere istihdam sağlamak 

amacıyla destek olmaktadır. Haziran 2014 tarihinde Aşağısöğütönü Yaşam Köyü'nde açılan İbrahim Ethem Kesikbaş 

Engelliler Montaj Atölyesinde7çalışan bireyler, eğitim alarak Arçelik'in yan sanayi malzemelerinin (kamçı kablo, lastik 
conta ve paketleme) montaj işlemlerini yaparak çalışma imkanı bulmanın yanı sıra hem fiziksel becerilerini 

geliştiriyorlar hem de sosyal yaşama dâhil oluyorlar. Arçelik’in gösterdiği bu sosyal girişim örneği, hem sürdürülebilir 

kentin aktörlerine hem de diğer kentlere örnek teşkil etmektedir.  

                                                                        
6http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCtot,EFCtot&cn=223(Erişim Tarihi:25.02.2018) 
7http://www.tepebasi.bel.tr/calismadetay.asp?hid=4936(Erişim Tarihi:25.02.2018). 

http://data.footprintnetwork.org/#/countryTrends?type=BCtot,EFCtot&cn=223
http://www.tepebasi.bel.tr/calismadetay.asp?hid=4936
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Türkiye Beyaz Eşya Sektörünün ilerleyen teknolojisi, artan üretimi, ihracat performansı ve bunlara bağlı 

olarak gelişen yan sanayi ve istihdam imkanları, Türk ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır 

(Arinkom,2014).Eskişehir ise, köklü sanayi geçmişi ile ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biridir. Bu noktada 

kent sanayisi içinde Beyaz Eşya Ana ve Yan Sanayisinin önemli bir payı vardır ve Eskişehir’de rekabet gücü yüksek 

sektörler arasında gösterilmektedir. Türkiye’de ise Buzdolabı üretiminin %60’ı ve soğutucu kompresör üretiminin 

%95’i Eskişehir’deki sanayi tesislerinde gerçekleştirilmektedir.8 
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi kurulduktan sonra Dünyanın ve en büyük beyaz eşya sanayi 

kuruluşlarından biri olan Arçelik’in Eskişehir’e buzdolabı ve kompresör işletmeleri ile yaptığı yatırım sonucu, yarattığı 

istihdam ve yan sanayi imkanı ile kente bir sanayi aşısı olmuştur (ESO,2017a). Arçelik, tek çatı altında dünyanın en 
büyük buzdolabı fabrikasıdır ve yıllık yaklaşık 3 milyonu aşkın kapasiteyle 5 saniyede bir buzdolabı üretmektedir 

(Demiray,2017).  

 

 
Grafik 2. Arçelik’in OSB İstihdamı İçindeki Yeri 

 

Grafiğe göre, Eskişehir Sanayi Odasına üye olan firmalar içinde en çok çalışana sahip olarak ikinci sırada 
yer alan Arçelik Buzdolabı İşletmesi, OSB’de çalışan istihdamın %10’unu sağlamaktadır. Eskişehir’de sanayi 

sektöründen geçinen il nüfusu 250 bin kişi olup, bu oran Arçelik Buzdolabı İşletmesi için yapılırsa, yaklaşık 25 bin 600 

kişi Arçelik sayesinde kentte geçimini sürdürmektedir. (ESO,2017b).   
Beyaz Eşya yan sanayi ise sektörünün tedarik zincirinin önemli bir parçası olarak bu yükselişin arkasındaki 

faktör olarak değerlendirilebilir (Arinkom,2014).Bölgenin en önemli yatırımlarından olan Arçelik Buzdolabı 

Fabrikasının üretim politikalarında yan sanayiye ağırlık verecek girişimde bulunması, bölgeye olan yatırım taleplerini 
bir anda artırmıştır. Dolayısıyla kısa zamanda plastik, metal eşya sektöründe yoğunlaşan orta ölçekli bu yatırımlar, 

Eskişehir sanayisine yeni bir canlılık getirmiştir. Bununla birlikte Beyaz Eşya sektörü yatırımlar ile gelişme göstermiş 

ve ana ve yan sanayi alanlarında özel sektör yatırımları kentte artış göstermiş (Arinkom,2014), bu da dolaylı olarak 

kentin ekonomi yönünden sürdürülebilirliğine katkı sağlamıştır.   

 

3. Sonuç ve Öneri 
Eskişehir’in özellikle son yıllarda gelişen ekonomisi, üniversitelerin varlığıyla artan sosyal ve kültürel 

etkinlikleri, çevre politikaları kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerle sürdürülebilir bir kent olma yolunda hızla 

ilerlediği görülmüştür. 
Eskişehir ilinin sürdürülebilir kentsel gelişimi ve bu süreçte bu gelişimi etkileyen sürdürülebilir kentleşme 

aktörlerinden olan sanayinin katkısı büyüktür. Bu anlamda, ekogirişimci şirketlerin sürdürülebilir kentler üzerindeki 

etkilerinin ortaya konmasının amaçlandığı bu çalışmada, çevre politikaları ve bu kapsamda gerçekleştirdiği 
ekogirişimci faaliyetlerle gösterilecek iyi örneklerden biri olan Arçelik Buzdolabı İşletmesinin (Demiray,2017). 

Eskişehir’e sürdürülebilirliğin üç ayağı olan ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan katkılar sağladığı tespit edilmiştir. 

Bu doğrultuda faaliyetlerini daha az kaynak kullanımı ile maksimum miktarda ürün üretme anlayışıyla gerçekleştiren 
ve çevresel etkiyi azaltmak için üretim süreçlerinde enerji tasarrufu yapan işletmenin, kent üzerindeki çevresel baskıyı 

azaltmak amacıyla faaliyetler yaptığı ve bu kapsamda yapılan araştırmalara dahil olduğu tespit edilmiştir.   

Diğer yandan kentteki sosyal ve kültürel birçok etkinlikte yer alan ve özellikle üniversite-sanayi işbirliği ile 
gerçekleştirilen projelerde öncülük eden Arçelik’in, kentte oluşan sosyal etkinin oluşmasına zemin hazırlanmasına 

katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca işletmenin, Eskişehir’in Türk ekonomisine katkı sağlayan bir sanayi kenti 

olmasında; yarattığı istihdam, yan sanayi ve sahip olduğu üretim hacmiyle katkı sağladığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
çalışmada, sürdürülebilir kentin aktörlerinden olan sanayinin yanı sıra, Eskişehir’deki üniversite-sanayi işbirliği ile 

karşılıklı fayda sağlayan ve birbirini besleyen Arçelik ve üniversite ilişkisinin Eskişehir’in sürdürülebilir kent 

olmasında olumlu etki yarattığı görülmüştür. Bu bağlamda sürdürülebilir kentleşmeyi sağlama ve bu yönde politikalar 
geliştirme açısından sürdürülebilir kentleşme aktörlerine aşağıdaki öneriler getirilmiştir: 

 Kentleşmenin sürdürülebilir olmasında çevreye duyarlı politikaların kalıcı olmasını sağlamak ve var olan 

durumu iyileştirme yönelik çalışmaları hızlandırmak için yerel yönetimler Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmelidirler.  

 İşletmeler, üretim süreçlerini iyileştirmek için; belediye, üniversite gibi aktörler ise kent üzerindeki baskıyı 

azaltmak adına bir takip sistemi oluşturmak için ekolojik ayak izi hesaplamalarını yapmalıdırlar.  

                                                                        
8http://www.eso.org.tr/belgeler/kalite_dokumanlari/arastirmalar/Eskisehir_Sanayi_Stratejik_Gelecek_Tasarimi.pdf(Eri

şim Tarihi:03.03.2018). 

http://www.eso.org.tr/belgeler/kalite_dokumanlari/arastirmalar/Eskisehir_Sanayi_Stratejik_Gelecek_Tasarimi.pdf
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 Eskişehir’in her yıl düzenli ekolojik ayak izi ölçümü yapılmasına olanak sağlanması, bu anlamda 

belediyelerin öncülük etmesi, var olan durumla karşılaştırma ve sürdürülebilirlik açısından önem 
taşımaktadır. 

 Arçelik gibi diğer işletmeler de bulundukları kentin ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarında iyileştirme 

yapmak amacıyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hareket etmeyi taahhüt etmelidirler. 
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İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Tatil Sonrası Davranış Değişimleri 
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bSakarya Üniversitesi, Sakarya/Türkiye 

 

Özet 
Turizm aktiviteleri insanların dinlenme, eğlenme gibi gereksinimlerini karşılayan, hoşça vakit geçirmeyi ve 

keyif almayı amaçladıkları etkinliklerdir. İnsanların özel olarak vakit ayırdıkları bu gereksinimler sadece yetişkinler 

değil, aynı zamanda çocuklar için de önem arz etmektedir. Şüphesiz ki her aile çocuklarını en iyi şekilde eğitmek ve 

topluma kazandırmak ister. Uzun yıllar sürecek olan bu informel eğitim sürecinde, çocukları için en iyisini isteyen 
aileler, çocuklarına belirli kısıtlamalar, kurallar ve ödüller koyabilmektedir. Ancak aileler aynı zamanda tatil 

süreçlerinde bu kuralları esnetebilmektedirler. Günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak farklı bir deneyim ile karşılaşan 

çocuk yaştaki bireylerin tatil sürecinde ve sonrasında davranışlarında ne gibi değişiklikler meydana geldiği üzerine 
literatürde bir araştırmaya rastlanmamıştır.  Çalışma bu yönü ile özgünlüğünü korumaktadır. Bu çalışmada, ailesi ile 

tatile çıkan çocukların, tatil sürecindeki geçici davranış değişimleri ile tatil sonrası uzun soluklu davranış 

değişimlerinin tespiti ve irdelenmesi amaçlanmaktadır. Nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışma kapsamında 

ilköğretim çağında en az bir çocuğu olan aileler ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilecek 

bulguların başta aileler olmak üzere kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere öneri niteliği taşıması arzulanmaktadır. Ayrıca 

bu çalışmada elde edilen verilerin, daha sonra gerçekleştirilmesi planlanan nicel bir çalışmanın ölçeğine katkı sunması 
beklenmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Çocuk, Davranış Değişikliği 

 

Behavioral Changes in Primary School Age Children in  

the Post Holiday Period 
 

Abstract 
Tourism consist of activities that people aim to enjoy and to have a good time and that are activities that 

meet the needs of people like resting, having fun. These requirements which people spend time in particular, are 

important not only for adults but also for children. There is no doubt that every family wants to educate their children 
in the best way and to gain community. Throughout informal education process which will continue for years, parents 

who want the best for their children may establish certain restrictions, rules and awards for their children. However, 

parents may also bend these rules during their holiday periods. No research has been found in the literature as to what 
kind of changes in the behavior of the children of the aged children during the holiday period and after the child 

encountered a different experience by getting away from the routine of everyday life. No research has been found in 

the literature about what kind of changes will occur during and after the holiday process in the behavior of the children 
who have a different experience by away from routines daily life. This aspect of the study preserves its originality. In 

this study, it is aimed to determine and examine the temporary behavioral change during holiday and the long-term 

behavioral changes after holiday of children who take vacation with their family. This study, which is planned as a 
qualitative research, will be conducted with parents who have at least one child in primary school age. It is desired that 

the findings obtained from the interviews should offer suggestions to the institutions, organizations, businesses and 

individuals, especially the families. It is also expected that the data obtained from this study will make contributions to 
the scale of a quantitative work planned to be done later. 

 

Keywords: Tourism, Children, Behavioral Change  

 

Giriş 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2016 yılında dünya genelinde 1,23 milyar kişi 

uluslararası turizm hareketlerine katılmıştır (www.unwto.org). Turizm aktiviteleri din, sağlık, merak, rekreasyon gibi 
amaçların yansıra insanların dinleneme, eğlenme, yakınlarını ziyaret etme vb ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Günlük 

hayatın rutininden uzaklaşmak, kısa da olsa normal hayatlarından farklı şeyler yaşamak isteyen bireyler, çoğu zaman 

bu seyahatlerini aileleri ile birlikte gerçekleştirirler. Bu seyahat organizasyonlarının temel amacı birlikte hoşça vakit 
geçirmektir.  

Birlikte tatile çıkan ailelerin tatil sürecindeki belki de en büyük arzusu keyifli vakit geçirmektir.  Küçük 

yaşta çocukları olan aileler için çocuklarının da keyif aldığı, huzur içinde yaşadıkları bu kısa tatil dönemi önemli 
günlerdir. Nitekim eğitimlerinin henüz başında olan çocukların, günlük yaşamdan uzaklaştıkları bu tatil ortamlarında 

nasıl davrandıkları tam olarak kestirilememektedir. Öte yandan, yaşadıkları bu deneyimden sonra günlük hayatlarına 

döndüklerinde, ailelerin nasıl değişikliklerle karşılaşacağı da bir muammadır.  
 Turizm aktiviteleri, bireylerin günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak farklı bir yaşantı içine dahil olduğu 

etkinliklerdir. Belirli bir yaş seviyesinin üzerinde olan, kendi karakterin oluşturmuş yetişkinler için, deneyimledikleri 

tatilden döndükten sonra günlük yaşantılarına tekrar ayak uydurmak zor değildir. Ancak kendi yaşamları ile bile yeni 
tanışan küçük yaştaki bireyler için farklı ortamlar arasında geçiş yapmak ve karşılaştıkları değişik yaşantı sonrası 
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tekrar eskisi gibi davranmaya devam etmek daha zor olabilir. Bu çalışmanın temel amacı küçük yaştaki bireylerin tatil 

sonrası değişimlerini belirlemektir.  

Bilindiği üzere turizm bir lüks tüketim ürünüdür. Günümüzde global bir rekabet içerisindeki işletmeler, bu 

lüksü tüketicilerine hissettirebilecek, farklı, görkemli ve çekici ürünleri müşterilerinin beğenilerine sunmaktadır. 

Mimari yapılardan personel davranışlarına, dekorasyondan yiyeceklerin görsel şölenlerle sunulmasına kadar işletmeler 

adeta bir fark yaratma yarışındadırlar. Bu görkemli yaşam kimi turistlerin günlük yaşantılarından çok daha fazlasına 
ithaf edebilmektedir. Tatil dönemleri ile günlük yaşam arasındaki lüks yaşam farklılıkların çocuklar üzerindeki 

etkilerinin olup olmadığının tespiti, bu çalışmanın bir alt amacı mahiyetindedir.  

 

1. Literatür İncelemesi 
Turizm davranışı, insanların seyahatleri için karar alma süreçlerinden başlayarak turizm faaliyetlerine 

katılmak üzere gittikleri yerlerdeki davranışlarını içeren bir kavramdır (Swarbrooke ve Horner, 2005). Rızaoğlu 
(2012)’nun tanımına göre turizm davranışı: 

 “İnsanların ekonomi değeri olan turistik ürünleri elde etme ve kullanmaları ile dolaysız veya dolaylı ilgili 

eylemleri ve bu eylemlere yol açan ve belirleyen karar süreçleridir.” 
İnsanların merak, din, kültür, eğlence, spor ve tedavi gibi isteklerini karşılayabilmek adına katıldıkları turizm 

(Olalı, 1981), ayrıca bireyde özgür düşüncenin gelişmesine imkân sağlamaktadır (Avcıkurt, 2015).  Turizm aktiviteleri 

ile günlük yaşamın rutininden uzaklaşarak bir dinlenme sürecine giren insanlar çoğu zaman birlikte vakit geçirmekten 
hoşlandıkları kişileri de beraberinde istemektedirler. Şüphesiz ki bu kişiler genellikle ailelerden oluşmaktadır. 

İnsanların aileleri ile birlikte seyahate çıkarak keyifli vakit geçirmek istemeleri en doğal arzularıdır. Demirbulat, Saatçi 

ve Avcıkurt (2015), turizm sayesinde, iş yaşamının yoğunluğundan birbirine yeterince zaman ayıramayan aile 
bireylerinin, tatil süreci boyunca bir araya gelerek aile bağlarını güçlendirebildiklerini ifade etmektedir. Rızaoğlu 

(2012) tatil süreçlerinde insanların yaşam biçimleri, tutumları, davranışlarında değişimler olabileceğinden 

bahsetmektedir. Henüz kişiliklerini tam olarak oluşturamamış, sürekli değişime açık olan, aileleri ile seyahate katılan 
çocuklar, bu değişimlerden en fazla etkilenebilecek bireylerdir.  

Çocukluk diye adlandırılan, bireylerin fiziksel ve sosyal olguları öğrendiği dönemde, çocukların gelişimine 

uygun aktivitelere katılmaları onların gelişimine katkıda bulunabilir (Özer). Başaran (2005) animasyon ve rekreasyon 
gibi faaliyetlere katılan çocukların ilerleyen yaşlarda içine kapanık birey olmayacağından ve doğru yanlışı ayırt ederek 

bunları paylaşan bireyler olabileceğinden bahsetmektedir. Çocukluk döneminde ailesi ile tatil yapan bireyler, bu 

dönemlerde ailelerini gözlemleyerek turizm davranışını öğrenir ve bu, onların yaşam boyu tatil tercihlerini etkiler 
(Kelly, 1982 Akt. Emir ve Pekyaman, 2010). Nitekim Kotler (2000) satın alma, karar verme, tüketim davranışlarını 

ailelerden öğrenildiğini ifade etmektedir. Günümüzde, özellikle gelişmiş ülkelerde, aileler rekreatif faaliyetler, 

animasyonlar, turizm aktiviteleri gibi etkinliklerin çocukların gelişimine katkıda bulunacağının bilincindedir. Turistik 
amaçlı seyahatlerde aileler, tercihlerini yaparken çocuklarının gelişimini sağlayacak etkinlikleri bünyesinde barındıran 

işletmeleri daha çok tercih etmektedirler (Hazar, 1999). Thornton ve arkadaşları (1997) tatil sürecinde çocukların 

memnuniyetinin ebeveynlerin memnuniyetini etkileyeceğini, bu nedenle ailelerin çocukların isteklerini dikkate alarak 
tercih yaptıklarını, dolayısıyla çocukların tatil kararlarında aileleri etkilediğini ifade etmektedirler. 

Literatür incelendiğinde, tatil karar sürecinde çocukların etkili olduğunu ortaya koyan pek çok çalışma 
bulunmaktadır (Jenkins, 1978; Dunne, 1999; Marzella, 2000; Çakıcı ve İyitoğlu, 2010; Emir ve Pekyaman, 2010; 

Aymankuy ve Ceylan, 2013). Memiş (2016), tatil yeri seçiminde etkili olan faktörleri incelediği çalışmasında, bu 

faktörlerden birinin çocuklara ait olduğunu tespit etmiştir. Emir ve Pekyaman (2010), ailelerin konaklama yeri 
seçiminde çocukların rolüne ilişkin yaptıkları çalışmada ailenin tatil ulaşım aracı, konaklama yeri, odalarda çocuk 

yatağının olması, güvenlik, otelde çocuk menülerinin olması gibi konularda çocukların etkili olduğunu çalışmalarında 

ön plana çıkmaktadır. Thornton ve arkadaşları (1997) çocukların tatil seçim kararına etkilerini incelediği çalışmada, 
tatil yeri seçimi, gidilecek yer, ulaşım aracı, tatil zamanı ve süresi gibi konularda etkili olduklarından 

bahsetmektedirler. Gürbüz ve Köşk’ün çalışmasında (2017) tatil ihtiyacı, bilgi toplama, tatil süresi planlama, tatile 

çıkma kararı, hazırlık aşamalarında 15-24 yaş arası gençlerin etkili oldukları ortaya çıkmıştır. Turizm aktiviteleri, yeri 
ve zamanı gibi tatil karar sürecinde çocukların etkili olduğundan bahseden bir başka çalışma Wang ve arkadaşlarına 

(2004) aittir.  

 Literatürde tatil karar sürecinde çocukların etkili olduğundan ve bu etkilerden bahseden pek çok çalışma 
olmasına karşın, bu süreçte ailelerini etkileyen, onlarla birlikte hareket eden çocukların davranışı üzerinde tatilin nasıl 

etkileri olduğundan bahseden çalışmaya pek fazla rastlanmamaktadır. Tatil zamanında bireylerin davranış 

değişikliklerini ele alan Polat (2013), turistlerin tatil dönemlerinde liminoi1 davranışlar sergilediklerini ifade 
etmektedir. Çocukların da yetişkinlerde olduğu gibi tatil sürecinde davranış değişikliği yaşayabileceği, kendi haz ve 

eğlence dürtülerine göre hareket edebilecekleri düşüncesi, bu çalışmaya esin kaynağı olmuştur. Demirbulat, Saatçi ve 

Avcıkurt tatilin aile içi davranışlar üzerindeki etkilerini demografik değişkenler bağlamında ele aldıkları çalışmada 
(2015) bireylerin, aile ile seyahat esnasında keyifli ve kaliteli zaman geçirdiği, aile üyelerinin tatil esnasında 

birbirlerine destek olduğu ve aile üyeleri ile birlikte seyahat etmenin, aile bağlarını güçlendirdiği sonucuna 

ulaşmışlardır. Her ne kadar söz konusu çalışma aile içi davranışlar arasında gençlerin ve çocukların davranışlarını ele 
almış olsa da, çocukların davranış değişimlerini derinlemesine irdelememektedir. Bu çalışma çocukların tatil 

sürecindeki davranış değişimlerini irdelemesi yönüyle özgünlüğünü korumaktadır.  

 

2. Yöntem 
Bu araştırmada ailelerden çocukları hakkında derinlemesine bilgi edinebilmek adına veri toplama aracı 

olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı-biçimsel mülakat tekniği kullanılmıştır. Mülakat tekniği, toplumbilimcilerin 

                                                                        
1 Tatil dönemlerinde sergilenen eğlence ve haz odaklı davranışlar (Polat, 2013: xii) 
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sıklıkla başvurduğu, bir konu hakkında ilgili kişi ya da kişilere sorular yönelterek bilgi almanın amaçlandığı bir 

araştırma tekniğidir (Aziz, 2013). Bu araştırmada, araştırmacı tarafından önceden ana hatları belirlenen ve 

görüşmelerin gidişatına göre soruların eklenip çıkartılabildiği bir teknik olan (Altunışık ve diğerleri, 2010) yarı-

biçimsal mülakat tekniğinden faydalanılmıştır.  Araştırmada elde edilen birincil veriler, önceden sınıflandırılmış temel 

başlıkların altında özetlenerek yorumlanan ve verilerin belli bir sistem içinde gruplandırılarak anlaşılır bir şekilde 

özetlenmesini amaçlayan  (Altunışık ve diğerleri, 2012) betimsel analiz yöntemi ile irdelenmiştir.  
Çalışmanın amacı, ilköğretim çağındaki çocukların (5-12 yaş), tatil sonrası davranışlarında meydana gelen 

değişikliklerin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda elde edilen birincil veriler, 5-13 yaş arası çocuk sahibi olup, 

yakın zamanda çocukları ile tatile çıkıp yaşadıkları yere dönmüş olan ailelerden elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 
araştırma için koşulları sağlayan 19 aile ile görüşme sağlanabilmiştir. Hemen her çalışmada olduğu gibi zaman sorunu, 

bu çalışmanın da bir kısıtıdır. Araştırma sürece ülkemiz için turizmin yoğun sezonu olarak ifade edilen yaz aylarında 

tamamlanmıştır. Araştırmanın tamamlandığı dönemde söz konusu yoğun turizm sezonu devam etmektedir. Bu durum 
araştırmacılar için tatilden henüz dönmüş katılımcılara ulaşmayı zorlaştırmıştır.  

Bulgular 
Bu bölümde ailelerden elde edilen birincil veriler sunulacaktır. Verilerin yorumlanmasında betimsel analiz 

yöntemi kullanılmış olup; “Katılımcıların Demografik Özellikleri, Çocukların Karakteristik Özellikleri, Tatil Sürecinde 

Çocukların Davranışları, Tatil Öncesi ve Sonrası Çocuklarda İletişim, Tatil Sonrası Çocuklarda Değişim” başlıkları 
altında ele alınmıştır. Araştırma bulgularında, katılımcı gizliliği esas alınarak, araştırmaya katılan katılımcılar K1’den 

K19’a kadar kodlanarak verilmiştir.  

 

2.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Araştırmaya dâhil olan çocukların yaşları 5 ile 12 yaş arasında değişmekte olup ortalama yaş 8,3’tür. 

Görüşme sağlanan ebeveynlerin yaşı ise 31 ile 48 yaş arasında değişiklik göstermektedir ve ortalama yaş 38,4’tür. 

Araştırmada her aileden sadece bir çocuk için, sadece ebeveynlerden biri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme 
sağlanan ebeveynlerin 7’si baba, 12’si annedir. Tüm katılımcılar için anne ve baba öz ebeveynlerdir. Katılımcılar 

arasında anne ve babası ayrı olan bir çocuk bulunmaktadır ve annesi ile yaşamaktadır. Tatile çıkıp, henüz dönmüş olan 

ailelere yaklaşık aile geliri sorulmuştur. Elde edilen verilere göre ailelerin ortalama geliri yaklaşık olarak 5300 TL’dir.  
Aileler ile yapılan görüşmelerde ebeveynlerin her ikisinin de eğitim durumuna ilişkin bilgiler edinilmiştir ve Tablo 

1’de gösterilmektedir.  

 
Tablo 1: Katılımcı Ebeveynlerin Eğitim Durumları 

Eğitim Kademesi Anne  Baba 

İlköğretim 4 - 

Lise 5 4 

Ön lisans 3 4 

Lisans 7 9 

Lisansüstü  - 2 

 

Eğitim bilgileri incelendiğinde katılımcı ebeveynlerde annelerin en üst eğitim kademesi lisanstır ve 4 
katılımcı en alt eğitim kademesi olan ilköğretim mezunudur. Katılımcı ebeveynler arasında babaların en alt eğitim 

kademesi lise ve dengi okullardan mezun olmuşlardır. 2 katılımcı ailede baba, lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. 19 

katılımcı ailede hem anneler arasında hem de babalar arasında lisans mezunu olanlar çoğunluktadır.  
 

2.2. Çocukların Karakteristik Özellikleri 
Araştırmaya dâhil olan katılımcı ailelere çocuklarının hangi karakteristik özellikleri taşıdığına ilişkin 

sorular yöneltilmiştir. Buradaki amaç, çocukların sahip oldukları karakteristik özellikler ile tatil esnası ve sonrası 

davranışlarını karşılaştırabilmektir. Tablo 2, katılımcı kodları ile birlikte çocukların karakteristik özelliklerini 

göstermektedir. 
Tablo 2 incelendiğinde ebeveynlerin çocuklarını genellikle duygusal olarak nitelendirdiği görülmektedir. 

Bununla birlikte çocuklarını uyumlu olarak nitelendiren ebeveyn sayısı 7, iletişimi kuvvetli olarak nitelendiren 

ebeveyn sayısı 7, arkadaş canlısı olarak nitelendiren ebeveyn sayısı 7, içe dönük olarak nitelendiren ebeveyn sayısı 6, 

inatçı olarak nitelendiren ebeveyn sayısı 6, dışa dönük/girişken olarak nitelendiren ebeveyn sayısı 5, itaatkar olduğunu 

söyleyen ebeveyn sayısı 2’dir.   

 
Tablo 2: Çocukların Karakteristik Özellikleri 

Katılımcı Karakteristik Özellikler 

K1 İnatçı, iletişimi kuvvetli  

K2 İtaatkâr, içe dönük 

K3 Duygusal, dışa dönük, arkadaş canlısı 

K4 Uyumlu, iletişimi kuvvetli 

K5 Uyumlu, arkadaş canlısı, duygusal, iletişimi kuvvetli 

K6 Duygusal, içe dönük, iletişimi zayıf 

K7 Uyumlu, dışa dönük, arkadaş canlısı, duygusal 

K8 İnatçı duygusal saldırgan girişken 

K9 Utangaç, duygusal, iletişimi zayıf 

K10 Arkadaş canlısı, dışa dönük, iletişimi kuvvetli 
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K11 Uyumlu, duygusal, arkadaş canlısı 

K12 Uyumlu, arkadaş canlısı, itaatkâr, çalışkan 

K13 İnatçı, iletişimi kuvvetli, saldırgan 

K14 İnatçı, içe dönük, duygusal 

K15 Duygusal, arkadaş canlısı 

K16 İnatçı, içe dönük, iletişimi zayıf, duygusal 

K17 Arkadaş canlısı, iletişimi kuvvetli, duygusal, uyumlu 

K18 Agresif, inatçı, girişken, iletişimi kuvvetli 

K19 İçe dönük, iletişimi zayıf,  uyumlu, duygusal 

 

Tabloda dikkat çeken bir diğer husus ise; inatçı, saldırgan, içe dönük, iletişimi zayıf gibi özelliklerden birini 
taşıyan çocukların benzer diğer özellikleri de taşıdığıdır. Karşıt bir şekilde dışa dönük, arkadaş canlısı, iletişimi 

kuvvetli, uyumlu özelliklerini taşıyan çocuklar, yine benzer özellikleri taşımaktadır. Çocukların karakteristik özellikleri 
ile tatil esnasında ve sonrasındaki davranışlarının mukayesesi ilerleyen kısımlarda yapılacaktır.  

 

2.3. Tatil Sürecinde Çocukların Davranışları 
Tatil süreci ile ilgili ailelere ilk olarak tatilleri hakkındaki düşünceleri sorulmuştur. Bütün katılımcılar 

tatillerinden keyif aldıklarını, tekrar tatile çıkmayı arzuladıklarını, çocukları ile çıktıkları son tatilin iyi olduğunu ifade 

etmişlerdir. Benzer şekilde tüm aileler, çocuklarının da son tatillerinden keyif aldıkları hususunda hemfikirlerdir. 

Çocukların tatil sürecinde hangi aktivitelere katıldığı sorusuna tüm aileler çocuklarının yüzdüğünü ve bundan keyif 
aldıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların tatil sürecinde yer aldıkları diğer aktiviteler; çocuk kulüpleri/animasyonları, 

aile ile vakit geçirme, bireysel oyunlar, spor, oyun parkları, çoklu çocuk oyunlarıdır. Yüzmeden sonra çocukların 

çoğunun dâhil olduğu aktiviteler kulüpler, aile etkinlikleri ve bireysel oyunlarıdır. Nitekim Swarbrooke ve Horner 
(1999) ilkokul çağı çocukların (5-12 yaş) genelde yaşıtlarıyla birlikte oyun alanları veya yüzme havuzu gibi yerlerde 

oynamak istediklerini, animasyon gösterileri gibi aktivitelerin onların daha mutlu bir tatil geçirmelerine yardımcı 

olacağını ifade etmektedir  (Swarbrooke ve Horner, 1999: 147 akt. Emir ve Pekyaman, 2010). 
Çocukların günlük hayatlarına nazaran tatil süreçlerinde değişen davranışlarından biri, uyku saatleridir. 

Hemen hemen tüm katılımcılar, tatil sürecinde çocukların uyu saatlerinin daha geç olduğunu, bu durumun tatil sonrası 

dönemi de etkilediğini ifade etmişlerdir. Tatil sonrası eski uyku saatlerine adapte olmakta çocuklar güçlük yaşamakta, 
tatil öncesi düzenlerine alışma süresi aileleri zorlamaktadır. Uyanma saatleri konusunda günlük yaşama göre çocuklar 

biraz daha geç uyanıyor olsa da, otellerin kahvaltı saatleri, aktivite saatleri gibi sebeplerle aileler çocukların tatil 

süreçlerinde çok geç uyanmadıklarını, günlük yaşamlarına dönme konusunda adaptasyon sorunu yaşamadıklarını ifade 
etmektedir.  

Katılımcıların neredeyse tamamı, tatil döneminde çocukların okuma faaliyetlerine yanaşmadığını ifade 

etmektedir. Günlük yaşamdan uzaklaşarak, keyif almayı arzuladıkları, haz ve eğlenceye odaklandıkları bu kısa tatil 

dönemlerinde çocukların okuma alışkanlıklarından uzak durmaları; onların günlük rutinlerinden uzaklaşma arzuları ile 

açıklanabilir.  

 Turizm destinasyonları, farklı kültürdeki insanların bir araya geldikleri yerlerdir. Aileleri ile tatile çıkan 
çocuklar, bu destinasyonlarda farklı kültürden insanlar ile karşılaşırlar. Diğer taraftan, turizm aktivitelerine katılan 

kişiler, katıldıkları aktiviteye göre veya destinasyona göre günlük giyim tercihlerinin dışına çıkabilmektedir. 
Tanımadıkları bireylerin farklı giyim tercihlerinin ve tatil sürecinde ailelerin çocukları için tercih ettikleri tatil 

kıyafetlerinin, tatil sonrasında çocukları etkileyip etkilemediği hususunda katılımcı ebeveynlere çocuklarının kıyafet 

tercihleri hakkında sorular yöneltilmiştir. Elde edilen bilgilere göre, tatil sonrasında kimi çocukların bu durumlardan 
etkilendikleri, kıyafet tercihlerini değiştirme veya tatil dönemindeki kıyafetlerini tercih etme eğiliminde oldukları 

söylenebilir. Konuya ilişkin kimi katılımcı görüşleri şöyledir:  

K1: Tatil sürecinde kıyafetlerini biz seçtiğimiz halde, nedenini anlamadığımız şekilde, tatilden sonra kıyafetlerini 
kendisi seçmek istiyor. Bu kıyafetler genellikle daha renkli ve normalde bizim giydirdiklerimizden zıt 

kombinlerden oluşuyor. 

K13: Gündelik kıyafetlerini kendi seçer. Tatilde de kendi seçmeye devam etti. Yaşadığımız çevre itibarı ile tatildeki 
kıyafetlerini günlük hayatta çok sık giymemesini istiyoruz. Ama tatilden sonra o kıyafetlerde ısrar etti.  

K14: Normalde kıyafet konusunda itaatkârdır. Ancak tatilde, mayosunu çok sevdiğinden olsa gerek, yemeğe bile mayo 

ile gitmek istedi. Tatilden döneli yaklaşık 20 gün olmasına rağmen halen arada mayosunu giymek istiyor.  
 Her ne kadar çoğunlukta olmasalar da, çocukların tatil döneminde tercih edilen, farklı kıyafetleri tatil 

dönüşü de giyme konusunda ısrar ettikleri ailelerden edinilen bilgiler arasındadır. Öte yandan, gündelik hayatta tercih 

edilmeyen tatil kıyafetlerini, tatil sonrasında da giyme konusunda ısrar eden çocukların ortak özelliklerinin inatçılık ve 
iletişim konusunda zayıf olmaları dikkat çekmektedir.  

 Ailelere çocukların alışveriş alışkanlıkları konusunda sorular yöneltilmiştir. Yaşları itibarı ile alışveriş 

özgürlükleri bulunmayan çocuklar tatil sürecinde ailelerine alışveriş konusunda itaat etmeye devam etmişlerdir. 
Fastfood, dondurma, çikolata gibi atıştırmalık yiyeceklerin haricinde alışveriş konusunda çocukların ısrarcı olmadığı 

edinilen bilgiler arasındadır.  

 

2.4. Tatil Öncesi ve Sonrası Çocuklarda İletişim 
Tatil öncesinde, esnasında ve sonrasında çocukların iletişimi ile ilgili ailelere sorular yöneltilmiştir. Bu 

sorular tanımadığı kişiler ile iletişim ve yaşıtları ile iletişim olmak üzere iki kategoride yöneltilmiştir. Ailelerden 
edinilen bilgiler özetlenerek Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Çocuklarda İletişim 

Tanımadığı Kişilerle İletişim Yaşıtlarıyla İletişim 

Tatil Öncesi Tatil Esnası Tatil Sonrası Tatil Öncesi Tatil Esnası Tatil Sonrası 

K1 Konuşmaz Konuşmaz Konuşmaz Çekingen Çekingen Çekingen 

K2 Çekingen Çekingen Çekingen Konuşur Konuşur Konuşur 

K3 Çekingen Daha pozitif Daha pozitif Konuşur Konuşur Konuşur 

K4 Konuşmaz Çekingen Daha pozitif Konuşur Konuşur Konuşur 

K5 Çekingen Çekingen Daha pozitif Konuşur Konuşur Konuşur 

K6 Konuşur Konuşur Konuşur Çekingen Daha negatif Daha pozitif 

K7 Konuşur Konuşur Daha pozitif Konuşur Daha pozitif Daha pozitif 

K8 Konuşur Daha pozitif Daha pozitif Konuşur Konuşur Konuşur 

K9 Konuşmaz Konuşmaz Konuşmaz Konuşur Konuşur Konuşur 

K10 Konuşur Konuşur Konuşur Çekingen Daha pozitif Daha pozitif 

K11 Çekingen Çekingen Daha pozitif Konuşur Konuşur Daha pozitif 

K12 Konuşur Konuşur Daha pozitif Konuşur Konuşur Konuşur 

K13 Konuşur Konuşur Konuşur Konuşur Konuşur Konuşur 

K14 Konuşmaz Çekingen Daha pozitif Çekingen Konuşur Daha pozitif 

K15 Çekingen Çekingen Çekingen Çekingen Çekingen Çekingen 

K16 Konuşmaz Konuşmaz Konuşmaz Çekingen Daha pozitif Çekingen 

K17 Konuşur Çekingen Konuşur Konuşur Konuşur Konuşur 

K18 Çekingen Daha pozitif Daha pozitif Konuşur Konuşur Daha pozitif 

K19 Çekingen Çekingen Çekingen Konuşmaz Çekingen Daha pozitif 

Konu ile ilgili kimi katılımcı görüşleri şöyledir:  

K3: Tanımadığı insanlara karşı temkinli yaklaşır. Sürekli bilgi alışverişi konusunda iletişimde nasıl davranacağını 
iletir ve uygulamaya çalışmasına yardımcı olurum. Tatildeyken aileyle beraber farklı insanlarla tanışma, iletişim 

eğilimleri olur. Tatil sonrası tanışma eğilimi olur ama aile ile bilgi alışverişi devam eder.  

K11: Çekingendir. Bu konu hakkında her zaman bilgi verir. Tanımadığı insanlarla konuşmaz. Tatilde kendisi ile 
konuşan, gülen insanların zararsız olduğunu anladı. Onlarla konuştu. Tatil sonrası tanımadığı insanlardan yine 

çekinir ama tatildeki gibi kendisine gülenlerle daha ılımlı.  

K14: Utangaç ve çekingen bir çocuktur. Adının sorulması bile onu utandırır. Çok iletişim kurmaz. Tatildeyken çok 
fazla tanımadığı insan vardı etrafında. En son gelirken garsonla sohbet ediyordu. Artık sanki utangaçlığını biraz 

yenmiş gibi. Tanımadığı insanlara selam vermeye başladı.  

K6: başlangıçta çok çekinir. Özellikle oyuncak paylaşımı yapacağı için ve oyuncaklarına zarar vereceklerini 
düşündüğü için huysuzlanır. Alışması zaman alır. Tatilde beraber oynadığı çocukların hiçbirini tanımıyordu. Yine 

biraz tereddütler yaşadı ama kısa süre içinde arkadaş edinip oynamaya başladı. Üstelik paylaşacağı ve kırılacak 

bir oyuncak olmadığı için bir endişesi de yoktu. Tatil sonrasında ise yaşıtları ile çok daha sıcak bir şekilde iletişim 
kuruyor. Eve gelen misafir çocuklar ile hemen oyun kurup çok kişilik oyunlar oynamak istiyor. 

K10: yeni arkadaş edinirken çekinir. Tatilde bir kaç arkadaş edindi ve onlarla oynadı. Tatil sonrasında arkadaşlarla 

daha iyi iletişim kurdu. Tatilde yaşadıklarını onlarla paylaştı. 

Tablo 3 incelendiğinde tatil esnasında ve sonrasında bir kısım çocukların iletişimi hiç değişmezken bir 

kısım çocukların iletişiminde değişim meydana gelmektedir. Burada dikkat çeken husus, bu değişimin pozitif yönde 
olmasıdır. Tatil öncesinde iletişim konusunda zayıf olan veya temkinli yaklaşarak çekingen olan çocuklar, tatil 

esnasında birbirinden farklı çok sayıda insanla, kimi zaman zorunda kalsalar da, iletişim kurmak durumunda 

kalmışlardır. Bu durumdan etkilenebilen çocuklar tatil sonrasında iletişim konusunda pozitif yönlü bir değişim 
göstermişlerdir. Buradan hareketle, insanların birbirleri ile iletişim ve etkileşim halinde oldukları turizm aktivitelerinin, 

iletişimi güçlendirici etkisi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.  

2.5. Tatil Sonrası Çocuklarda Değişim 
Katılımcı ailelere tatil sonrasında çocukların genel durumlarında nasıl bir değişme gözlemlediklerine dair 

bilgi vermeleri istenmiştir. Ailelerin küçük bir kısmı herhangi bir değişiklik olmadığını, günlük yaşamlarının kaldığı 
yerden devam ettiğini ifade ederken; büyük bir kısım olumlu yönde değişimlerden bahsetmektedir. Bu değişimler 

genel olarak daha sosyal davranma, daha iyi iletişim kurma, daha sakin, daha rahata, daha mutlu, daha özgür davranma 

şeklinde dile getirilmiştir.  
Tatil dönemleri çocukların günlük yaşamla birlikte, günlük düzenden de ulaştıkları bir dönemdir. Bu kısa 

dönemlerde aileler tarafından günlük düzeni sürdürmek bir hayli zordur. Nitekim bu çalışmada ailelerden,  aile 

içerisinde çocukların uymak durumunda oldukları kurallar hakkında bilgi vermeleri istenmiştir. Tatil esnasında bu 
kuralların uygulanıp uygulanmadığı ve tatilden sonra kurallar konusunda nasıl bir değişim meydana geldiği istenilen 

diğer bilgiler arasındadır.  Bu konuda elde edilen bilgilere göre, her ailenin aile içerisinde çocuklarından istedikleri bir 

dizi kurallar vardır. Bu kurallar genellikle tatil sürecinde esnetilmiştir. Tatil sürecindeyken günlük hayatta uymaları 
gereken kuralları tam olarak yerine getirmemeye alışan çocuklar, sonraki dönemde benzer davranışlarını sürdürme 

eğilimi göstermişlerdir.  

Doğa bilimlerinde olduğu gibi psikolojide de yalnız somut ve gözlenebilir davranışlar ölçülebileceğini ileri 
süren John Broadus Whatson’ın (BİLGEM, 2018) Bitişiklik Kuramı, çocukların neden bu şekilde davrandıklarını 

açıklamaktadır. Bitişiklik Kuramının temel ilkelerinden olan en son-en sık ilkesine göre, bir uyarıcıya verilen tepki ne 
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kadar çok tekrarlanırsa, organizma aynı uyarıcıya aynı tepkiyi verme eğilimine girer. Bir uyarıcıya gösterilen son 

tepkinin istendik yönde sonuçlanması, organizmanın en son yaptığı tepkiyi bir daha yapma ihtimalini arttıracaktır. 

Televizyonu bozulan bir kişi televizyona vurdu ve bunun sonucunda televizyonu çalıştı. Televizyonun bir daha 

bozulduğunda aynı tepkiyi vermesi bu duruma iyi bir örnek teşkil edebilir (www.eğitimpsikolojisi.com) .  

Bu çalışmadaki örnek gruptaki çocukların tatilden sonra kurallara itaat etmemeye devam eğilimi göstermesi 

de benzer bir tepkidir. Çünkü çocukların en son edindikleri deneyim, kuralları istedikleri zaman çiğneyebilecekleri 
yönündedir. Karakteristik olarak inatçılık, saldırganlık gibi özellikler sergileyen çocuklar, kurallara itaat konusunda 

daha fazla reddetme eğilimindedir.  

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Tatil sonrası çocuklardaki davranış değişimlerini irdelemek amacıyla, çalışma kapsamında, 5-12 yaşlarında 

en az bir çocuğu olan, yakın tatile çıkmış ve dönmüş 19 ebeveyn ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde 
edilen bilgilere göre, çocukların tatil sonrası uyku saatlerinde, kıyafet tercihlerinde, yetişkinlerle iletişimlerinde, 

yaşıtları ile iletişimlerinde değişimler meydana gelmektedir. Tatil dönüşü çocukların çoğu daha rahat, daha uyumlu, 

iletişimi daha kuvvetli, daha neşeli ve mutlu davranışlar sergilemişlerdir. Tatilden sonraki olumsuzluk ise, çocukların 
günlük hayatlarına zor uyum sağlamalarıdır.  

Tatil esnasında günlük yaşamlarından farklı olarak çocuk kulüpleri/animasyonları, aile ile vakit geçirme, 

bireysel oyunlar, spor, oyun parkları, çoklu çocuk oyunları gibi aktivitelerde yer alan çocuklar, tatil sonrası daha ılımlı 
ve rahat tavırlar sergilemektedir. Nitekim çocukların animasyon gibi, çocuk kulüpleri gibi yaşıtlarının da yer aldığı 

aktivitelerde yer alması, onların sosyalleşmeleri, farklı bireylerle uyum içinde yaşamaları, kendilerini ifade 

edebilmeleri, öz güvenlerinin artması gibi olumlu etkiler sunmaktadır.  
Bu çalışmanın ilham kaynağı olacağı sonraki çalışmalarda, genel kanılara ulaşabilmek adına örneklem 

kitlesinin genişletilmesi, farklı araştırma yöntem ve teknikleri kullanılması, daha kapsamlı sonuçlar elde edebilmek 

adına yaş gruplarının farklı dağılımlarla ele alınması önerilmektedir.  
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Yöresel Karnavallarda Ziyaretçilerin Memnuniyet, Beklenti ve 

Motivasyonlarının Belirlenmesi: Adana Uluslararası Portakal Çiçeği 

Karnavalı Üzerine Bir Araştırma 
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Özet 
Araştırmanın amacı Adana’da gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına katılan 

ziyaretçilerin memnuniyet, beklenti ve motivasyonlarını belirlemektir. Araştırmada veriler anket tekniği ile 

toplanmıştır. Anket, 2018 yılında Adana Portakal Çiçeği karnavalı etkinlikleri sırasında nitel ve nicel araştırma 

yöntemleri uygulanarak, 315 kişiye yüz yüze görüşme yapılmıştır. Araştırmanın kapalı uçlu soruları için veri 
analizinde güvenilirlik, aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Araştırma bulgularında ziyaretçilerin 

beklenti, memnuniyet ve motivasyon algıları belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler : Etkinlik Turizmi, Festival, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana 

 

Determination of Visitors’satisfaction, Expectation and Motivation in 

Regional Carnivals: Aresearch on Adana International Orange Blossom 

Carnival 
 

Abstract 
Theaim of the research is to find out the visitors' satisfaction, expectations and motivation attending the 

International Orange Blossom Carnivalin Adana. The data in the research was collected through questionnares.  By 
applying qualitative and quantitative research methods during events of Adana Orange Blossom Carnival in 2018, 

the survey was conducted through face-to-face interviews with 315 people. For the data analysis of the closed-ended 

questions of the research, reliability, mean and Standard deviation were calculated. For the open-ended questions, content 
analysis was conducted among qualitative research methods. In the research findings, visitors' perceptions of expectations, 

satisfaction and motivation were found out.  

 

Keywords: EventTourism, Festival, International Orange Blossom Carnival, Adana 

 

Giriş 
Maslow’a göre (2012:5-7)motivasyon ya da güdü, belirli bir davranışı başlatan ve bu davranışın yönünü ve 

devamlılığını sağlayan bireye özgü içsel bir güçtür.Bir güdü tarafından başlatılıp yönlendirilen davranışlara güdüsel 

davranışlar denir.Güdüsel davranışların başlamasına yol açan fizyolojik kökenli nedenlere dürtü, çevresel uyarıcılara 
da özendirici denilmektedir.Motivasyon olgusu farklı sektörler ve disiplinler üzerinde tartışılan bir kavram olmakla 

birlikte, turizm alanında da sıklıkla ele alınan bir konudur. Turizm alanında motivasyon kavramı farklı boyutlarıyla ele 

alınmakta, bireyin tatil, eğlenme, seyahat, eğitim, iş gibi belirli amaçlar doğrultusunda yaptığı turizm faaliyetinin 
kendisi üzerinde bıraktığı pozitif etki bağlamında değerlendirilmektedir (Mengü, 2017:1987). 

Turizm olgusu sadece sahil kentlerindeki tatil yerleri ya da oteller bağlamında ele alınabilecek şekilde dar 

bir olgu değildir. Turizm kavramının içerisinde özellikle 1990’lı yıllardan sonra iletişim ve ulaşım teknolojilerinin 
hızla gelişmesiyle birlikte belirli ülkelerde ya da şehirlerde düzenlenen karnaval, şenlik ya da festivallerin önemli bir 

etkisi olduğu bilinmektedir (Lyck, 2012:9). Festival turizmi konusunda Türkiye’de de son yirmi yıllık süreçte kayda 
değer gelişmeler yaşandığı düşünülmektedir (Özdemir & Çulha, 2009). Bu kapsamda Türkiye’de farklı il ve ilçelerde 

festival, karnaval ya da şenlikler gerçekleştirilmekte ve bu etkinlikler yapıldığı yer ya da bölgenin turizmine önemli 

katkılar sunmaktadır. Bunlardan birisi de Adana’da 2013 yılında ilk kez düzenlenen “Portakal Çiçeği Karnavalı”dır 
(Birdir, Toksöz, & Bak, 2016).  

Bu karnavalın temel niteliği baharın gelişine müteakip Adana’da sokaklarda gerçekleştirilen ve Adana’nın 

tanıtımına katkı sunan bir bahar festivalidir. Temel amacı ise Adana’yı marka şehir haline getirmek ve bu kapsamda 
Adana’nın öne çıkan kültürel, sanatsal ve folklorik özellikleri bağlamında etkinlikler icra etmektir. Portakal Çiçeği 

Karnavalı Türkiye’de tek ve ilk sokak festivali ya da şenliği olarak kayıtlara geçmiştir. Karnaval kapsamında konser, 

tiyatro, açık hava sineması, resim ve sanat sergileri gibi etkinlikler ile birlikte Adana portakalını tanıtan faaliyetler de 
gerçekleştirilmektedir. (http://www.nisandaadanada.com/Images/KarnavalGazete.pdf) Portakal Çiçeği Karnavalına 

2013 yılından itibaren katılım sayılarına bakıldığında (Birdir, Toksöz, & Bak, 2016; 

http://www.hurriyet.com.tr/adanada-uluslararasi-portakal-cicegi-karnaval-40798519); 2013’te 50 bin, 2014’de 140 bin, 
2015’te 350 bin,2016’da 500 bin,2017’de  1 milyon, 2018’de 1.5 milyon kişi karnavala katılım sağlamıştır. 
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Yukarıda belirtilen hususlar bağlamında bu çalışmada Portakal Çiçeği Karnavalının bölge turizmi 

üzerindeki motivasyonel etkisi araştırılmış, bu kapsamda söz konusu karnavalın konu kapsamında anlaşılabilmesi için 

mevcut araştırmada ilk olarak festival ve karnaval turizmine yönelik kuramsal ve alan yazın çalışmaları incelenmiş 

olup sonrasında Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına katılanların memnuniyet, beklenti ve motivasyonları 

araştırılmıştır.  

 

1. Literatür 

1.1. Karnaval, Festival ve Turizm Üzerindeki Etkileri 
 İnsanların günlük yaşam içerisindeki koşuşturmaları, iş stresi, farklı mekân ve eğlence imkanlarına erişim isteği 

turizm sektörünün gerek ulusal boyutta, gerekse uluslararası anlamda gelişmesine katkı sunmuştur. Turizm sektörünün 
gelişmesi özellikle şehirleşme ve modernleşme ile paralel şekilde gelişmiş, iş bölümündeki modern döneme bağlı 

gelişmeler, insanların maddi kazanımları ve artı değerlerindeki miktar artışı orta sınıfın gelişmesine katkı sunmuştur 
(Yıldız, 2011). Bu gelişim beraberinde insanların sosyal yaşamlarında belirli bir gelişimi tetiklerken, gerek iş 

yaşamında, gerekse aile hayatında motivasyonlarını arttırmak amacıyla dinlenme vakitlerinde sürdürdükleri 

aktivitelerin kalitesini yükseltme arayışını ön plana çıkarmıştır (Timothy, 2011).İnsan davranışları üzerine bilimsel 
disiplin anlamında gelişen psikolojide güdü olgusu motivasyon kavramı bağlamında ele alınmakta, bu çerçevede 

motivasyon bireylerin tercihleri üzerinde etki oluşturan psikolojik ya da içsel faktörler ekseninde şekillenen güdülenme 

olayı şeklinde tanımlanmaktadır (Middleton & Clarke, 2002). Motivasyon kavramı farklı disiplinlerde farklı şekillerde 
ele alınan bir olgu olarak, genel anlamda turizm, özelde ise festival ya da karnaval turizmi çerçevesinde de ele 

alınmaktadır. Bu bağlamda karnaval ve festival kavramlarının ele alınması bu alanda gelişen turizm ve motivasyonel 

boyutlarının anlaşılmasına katkı sunacaktır. 
 

1.2. Kavramsal Açıdan Festival ve Karnaval 
Festival kavramı konusunda Lyck(2012), belirli bir zaman diliminde, belirli bir kültürel tema kapsamında 

insanları bir araya getirerek gerçekleştirilen özel etkinlikler şeklinde tanımlama yapmıştır. Falassi (1987) ise etimolojik 
açıdan festival kavramının kökenini Latince festum kelimesinden türediğini belirterek, bu kavramın belirli bir sosyal 

fenomen ya da kültürel değerler bütününü, kareografik, estetik, ya da çeşitli etkinlikler kapsamında yapılan faaliyetler 

olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğündeki birincil anlamı dönemi, gerçekleştirildiği çevre-bölge, 
katılımcı sayısı veya özelliği-niteliği programla belirlenen ve hususi öneme haiz olan sanat gösterisi, ikincil anlamda 

ise belirli bir sanatsal alanda oyun, tiyatro ya da film sunumu veya gösterimi neticesinde ödül, belirli dereceler 

verilmesi şeklinde icra edilen ulusal, bölgesel ya da uluslararası gösteri(ler) serisi,  üçüncü anlamı ise belirli bir il, ilçe, 
köy ya da bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri ya da şenlik olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2016a).  

Karnaval kavramı konusunda ise Guitar (2007), bu kavramın ortaya çıkışının Hristiyanlık kapsamında 

olduğu yönündeki genel kanıya rağmen, Antik Yunan’da ve İtalya’da kullanıldığını belirtmektedir. Özellikle bu 
dönemde pagan inançlar doğrultusunda kış ve baharın gelişinde düzenlenen mistik ya da kültürel eğlence, etkinlik 

olarak tanımlamakta, aynı zamanda Hristiyanlığın yayılması ile birlikte benzer şekilde karnavalların dini ritüeller 

ekseninde şekillenen etkinlikler olduğunu ifade etmiştir. Hufferd (2007) ise karnaval kavramının kökeninin İtalya’da 
doğduğunu ve etimolojik olarak carne vale(uğurlama) kökeninden geldiğini ifade etmiş, farklı kostüm, müzik, dans ve 

eğlenceler kapsamında düzenlenen etkinlikler olarak tanımlamıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde; “Hristiyanların 
belirli dönemlerde renkli, komik ve şaşırtıcı kılık-kıyafetlere girerek gerçekleştirdikleri şenlik ya da eğlence dönemi” 

şeklinde tanımlanmıştır (Türk Dil Kurumu, 2016b). 

Karnavallar ve festivaller renkli turistik etkinlikler olarak her geçen gün daha önemli bir destekleyici 
turistik etkinliği olarak değerlendirilmektedir. Festival ya da karnaval gibi etkinlikler ülkelerin ya da şehirlerin altyapı, 

şehirleşme, sosyalleşme, ekonomi ve nüfus hareketliliği gibi alanlarda gelişimini etkilerken, turizm sezonunun uzaması 

ya da, bu sezonda elde edilen gelirin katlanması veya turizm kapsamında festival ya da karnavalın düzenlendiği 
bölgeye gelen insan sayısının artmasında önemli etkileri bulunmaktadır (Pellegrino & Hancock, 2010). 

Festivaller ya da karnavallar turizmin destekleyici unsuru olmasına rağmen, Brezilya’da Rio Karnavalı, 

İtalya’da Venedik Karnavalı, Hindistan’da Holi Festivali, Fransa’da Nice Karnavalı gibi küresel ve bölgesel ölçekte ün 
kazanmış bazı festival ya da karnavallar başlı başına bir turizm unsuru haline gelmiş ve turizmi tetikleyen bir 

motivasyon aracı şeklinde kabul edilmiştir (Smashing Tops, 2018).  

 

1.3. Festival ya da Karnaval Turizminin Motivasyonel Boyutları ve Fonksiyonel Etkileri 
Karnaval ya da festivallere katılım ve bu katılımın turizm üzerindeki etkisi konusunda Formica ve Uysal 

(1998), Yolal, Çetiner ve Uysal (2009), Esu ve Arrey (2009), Tayfun ve Arslan (2013), Duran ve Hamarat (2014) gibi 

araştırmacıların bu alanda yapmış oldukları ampirik çalışmalarda; sosyalleşme, heyecan, etkinlik yeniliği, kaçış, aile 
birlikteliği, tanıtım, tesisler, yiyecek-içecek, kültürel keyif, rutinden kaçış, mekan ve etkinlik çekiciliği, sosyal, turistik, 

bireysel, kentsel ve ekonomik yararlar bu araştırmaların bulguları içerisinde öne çıkan temel unsurlardır (Birdir, 

Toksöz, & Bak, 2016).  
Bu unsurlar özellikle festival ve karnaval ile turizm arasındaki ilişkiyi ortaya koyan ve kişilerin bu 

etkinlikleri tercih sebeplerini gösteren güdülenmeler şeklinde yorumlanabilir. İnsanların klasik tatil, seyahat ya da 

kültürel turizm etkinliklerinin yanı sıra farklı motivasyonel etkiler bağlamında turizme katkı sunacak mekânsal 
değişiklikler ve parasal etkinliklere girdikleri bilinmekte olup, karnavalların ya da festivallerin de bu bağlamda 

değerlendirilebileceği ifade edilebilir (Yıldırım, Karaca, & Çakıcı, 2016). 
İki Dünya Savaşı arasında festivaller ulusal kimliklerini korurken, II. Dünya Savaşı sonrası bu festivaller 

uluslararası bir nitelik ya da kimlik kazanma sürecine evrilmişlerdir. Karnaval ve festivallerin evrensel bir nitelik 
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kazanmasının üzerinden çok zaman geçmeden 1950 yılından itibaren bu karnaval ve festivaller turizm odaklı-turizme 

destek boyutlu bir alana kanalize olmuştur (Bilgili, Yağmur, & Yazarkan, 2012). 

Farklı türlerdeki festivallere katılım hususunda kişileri farklı motive edici unsurlar bulunmaktadır ve bu 

festivaller içinde belirli bir homojenlik olduğu ifade edilemez. Bu bağlamda festival ya da karnavallara katılan kişilerin 

farklı motive edici unsurlar kapsamında bu etkinliklere katıldıkları belirtilebilir. Bu durum aynı zamanda turizmin 

gelişmesini etkileyen motivasyonel faktörlerin neler olduğunu da yansıtmaktadır (Yıldırım F.,2010). Bu bağlamda 
karnaval ya da festival turizmine yönelik yapılan çalışmalar ekseriyeti itibariyle bu etkinliklere katılan kişilerin 

motivasyonlarını belirleme amacına yönelik çalışmalar olarak kabul edilmektedir (Yıldırım & Karaca, 2016). 

Turizm ve motivasyon ilişkisinin anlaşılabilmesi için turizm literatüründe motivasyon kavramına 
yaklaşımın nasıl olduğunun değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Mouthinho (1987), ‘’bir kişiyi ya da kolektif 

grubu, belirli bir hedef veya amaç çerçevesinde devamlı bir surette yönlendiren, belirli bir yöne kanalize eden veya 

harekete geçiren güç ya da kuvvet şeklinde’’ tanımlamaktadır. Turizm bağlamında motivasyon kavramının yanı sıra 
turizmde motivasyonu etkileyen iç ve dış faktörlerde bulunmaktadır. Mengü’ye göre bu faktörler (2017:1990);  

 İç Faktörler: Turistin düşüncesi-fikri, turistin seyahat, tatil ya da genel anlamda turizm konusundaki algısı, 

turistin inandığı düşünce, inanç ya da değerler yargısı, turistin kişiliği, fiziki ve duygusal yapısı iç 

faktörlerdir.  

 Dış Faktörler: bir kişiyi tatil ya da turizm konusunda para harcamaya teşvik eden ekstra motivasyonlar, 

turist kişinin doğduğu ya da yaşadığı ortam, turistin aile yapısı ve yaşı, kültürel durumu ve sosyal sınıfı ve 

değişkenlik gösteren turizm piyasası-pazarı ise dış faktörlerdir. 

Festival ve Karnaval turizmi konusunda, bu iki alanın birbirleriyle aynı anlama gelmedikleri sadece 

birbirleriyle ilişkili ya da aynı minvaldeki turizm ya da etkinlik alanları oldukları ifade edilebilir. Geniş kapsamda 

etkinlik turizmi bağlamında değerlendirilen bu iki olgudan karnaval turizmi, festivale göre daha az araştırılmış bir 
alandır.Bu alanda çalışma yapan isimlerden(Tej & Matusikova, 2015) karnaval turizmi konusunda, karnavalların turist 

deposu olduklarını belirtmektedirler. Bu bağlamda karnavalların turizm üzerindeki fonksiyonel etkilerini üç ana 

başlıkta sıralamışlardır(Cuka, 2011); 

 Karnavallar turizm üzerinde pozitif ekonomik etkiler oluşturmaktadır. 

 Karnavallar, toplulukların ya da kültürlerin buluşmasından dolayı oluşan etkileşim sayesinde turizmin 

gelişmesine katkı sunmaktadır. 

 Karnavallar, farklı grup, kişi ve coğrafyalara erişim imkanı sağlanması vesilesiyle turizm üzerinde pozitif 

etkiler oluşturmaktadır. 

Karnaval turizmi her ne kadar alan araştırması bağlamında diğer turizm alanlarına göre daha az ele alınıyor 

olsa da, Dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca turistin katılım sağladığı çok sayıda karnaval düzenlenmektedir. 
Türkiye bu alanda Latin Amerika, ya da Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş olmasa da yakın dönemde bu alanda bazı 

adımlar atıldığı bilinmektedir. Bu adımların başında ise Adana Portakal Çiçeği Karnavalı gelmektedir. 

 

1.4. Festival ve Karnaval Turizminde İnsanların Katılım Güdüleri 
Karnaval ve festival turizmi, klasik turizme göre farklı boyutlarda katılım sağlanmasına olanak sağlayan 

güdülere-motivasyonel faktörlere sahiptir. Bu konuda Birdir vd. (2016) tarafından yapılan araştırmada 4. Adana 
Uluslararası Portakal Çiçeği Festivali örneği ele alınmış, bu örnek araştırmada Portakal Çiçeği Karnavalına katılanların 

katılım güdülerinin neler olduğunu ortaya konulması amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda 2016 yılında söz konusu 

karnavala katılanlar anakütle olarak belirlenmiş, bu evren içerisinde %95 güven endeksine dayalı örneklem hacmi 
belirlenerek 384 denek seçilmiştir. 

Araştırmanın bulgularına bakıldığında katılım nedenleri içerisinde günlük rutin yaşamda değişikliğe 

gidilmesi, karnaval etkinliğini bizzat yaşamak, yeni heyecan ve canlılık arayışı, özel etkinliklere duyulan ilgi ve sevgi, 
kültürel anlamda yeni şeyler öğrenme, karnaval hayranlığı, karnavala kaçırmama isteği, karnavala katılıma duyulan ilgi 

başlıklarına yer verilmiştir. Araştırmanın bulgularında karnavala katılımda en önemli nedenlerin “değişik ve yeni 

şeyler yapma isteği”, “arkadaşlarla birlikte olma”, “özel etkinliklere duyulan ilgi ve sevgi”, “günlük rutin yaşantıda 
değişiklik arayışı” ve“günlük yaşamın sıradanlığından kurtulma” olduğu tespit edilmiştir (Birdir, Toksöz, & Bak, 

2016). Araştırmada katılım nedenleri içerisinde belirtilen hususların yanı sıra katılım güdülerinin faktör analizinde 

etkinlik, kaçış, sosyalleşme ve yenilik faktörlerinin olduğu tespit edilmiştir (Birdir, Toksöz, & Bak, 2016). 
Benzer nitelikte bir araştırmada Yolal vd. (2009) Uluslararası Eskişehir Festivaline katılım sağlayanların 

katılımlarındaki motive edici faktörleri sosyalleşme, etkinlik arayışı ve yenilik bağlamında ortaya koymuşlardır. Duran 

vd.(2014)Uluslararası Troya Festivali kapsamında yaptıkları araştırma neticesinde katılımı etkileyen motivasyonel 
faktörleri altı başlık altında belirlemişlerdir. Bu başlıklar kültürel arayış ve keşif, yenilik arayışı, sosyalleşme, etkinlik 

arayışı, aile birlikteliği, kaçış ve heyecan arayışı şeklindedir. Formica ve Uysal (1998)İtalya’da düzenlenen bir 

kültürel-tarihi etkinliğin pazar ekonomisi üzerindeki etkisi konusundaki çalışmalarında, bu etkinliğe katılanların 
katılım nedenleri konusundaki araştırmasında ortaya çıkan bulgularda temel motivasyonel faktörlerin sosyalleşme, 

eğlence, etkinliklerin çekiciliği ve heyecan arayışı olduğunu tespit etmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen örnek çalışmalardaki katılımı etkileyen güdülerden sosyalleşme faktörünün bir 
karnavala müşterek ilgi gösteren kişilerin biraraya gelerek kaynaşmalarını ifade etmektedir. Etkinlik faktöründe 

karnavala katılımın mutlak bir gereklilik olduğu düşüncesi ön plana çıkmaktadır. Kaçış faktörü karnavala katılım ile 

günlük sıradanlaşmış yaşamdan kurtulma ve bu sıradanlıktan sıyrılma arayışı şeklinde nitelendirilebilir. Yenilik 
faktörü, karnavaldaki etkinliklerin katılımcının hayatında olumlu gelişmeler oluşturacağı düşüncesine dayanmaktadır 

(Birdir, Toksöz, & Bak, 2016). 

 

1.5. Portakal Çiçeği Karnavalı ve Turizm Üzerindeki Etkileri 
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2013 yılından itibaren her yıl Adana’da düzenlenen ve Türkiye’de ilk defa yapılan sokak etkinliği olarak 

bilinen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, her yıl nisan ayı içerisinde Adana başta olmak üzere çeşitli illerde 

bulunan sivil toplum kuruluşları öncülüğünde gerçekleştirilmektedir. Bu karnavalda yapılan etkinlikler ve faaliyetlerin 

çoğunluğu açık alanlarda icra edilmektedir. Kapalı alanlarda gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde konser2, dans3, spor4 

gösterileri ön plana çıkmaktadır. Portakal Çiçeği Karnavalında 2013’ten bu yana en önemli etkinlik kuşkusuz, 

karnavalda giyilen renkli kostümler ve takılan maskeler ile yapılan karnaval yürüyüşüdür (Yıldırım & Karaca, 2016). 
Bu karnavalın temel niteliği baharın gelişine müteakip Adana’da sokaklarda gerçekleştirilen ve Adana’nın 

tanıtımına katkı sunan bir bahar festivalidir. Temel amacı ise Adana’yı marka şehir haline getirmek ve bu kapsamda 

Adana’nın öne çıkan kültürel, sanatsal ve folklorik özellikleri bağlamında etkinlikler icra etmektir. Portakal Çiçeği 
Karnavalı vesilesiyle Adana ekonomisine, turizmine, sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunulmaktadır. 

Özellikle Akdeniz şehri olan Adana’nın kültür turizmi ya da etkinlik turizmi bağlamında hareketlenmesine ve pozitif 

yönde gelişim göstermesine önemli  katkılar  sunduğu  bilinmektedir 
(http://www.nisandaadanada.com/Images/KarnavalGazete.pdf). Bu karnaval Türkiye’de bir ilk olması sebebiyle sadece 

Adana özelinde değil ulusal ve uluslararası çapta her geçen yıl daha da genişleyerek kapasitesini artırmaktadır. Bu 
bağlamda uluslararası bir karnaval özelliğine büründüğü ifade edilebilir. 

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hakkında 2016 yılında araştırma yapan Yıldırım, Karaca ve Çakıcı, 

bu karnavalın görsel, yazılı ve internet medyasındaki yeri, ekonomik ve turistik anlamda etkisi konusunda şu 
istatistikleri paylaşmışlardır (2016); 

 2013-2016 yılları arasındaki üç yıllık periyotta sadece yazılı-görsel basında çıkan haberler toplam 

216.5 milyon seyirci ya da okuyucuya ulaşmıştır. Söz konusu izleyici ve okuyucu kitlesinin reklam 
değeri17 milyon doları aşmaktadır. 

 Sosyal medyada karnavala ilişkin faaliyetlerin 14 bini aşkın takipçisi (2016 yılı itibariyle), 

www.nisandaadana.com isimli resmi internet sitesini ise 450 bini aşkın kişi takip etmiştir. 

 2013 yılında Portakal Çiçeği Karnavalının tüm etkinliklerine katılan kişi sayısı 50 bindir. Korteje 

katılım sayısı 15 bin iken, toplam etkinlik sayısı 30’dur. 

 2014 yılında karnavalın tüm etkinliklerine katılan kişi sayısı 140 bindir. Korteje katılım sayısı 30 bin 

iken, toplam etkinlik sayısı 87’dir. 

 2015 yılında karnavalın tüm etkinliklerine katılan kişi sayısı 350 bindir. Korteje katılım sayısı 90 bin 

iken, toplam etkinlik sayısı 188’dir. 

 2016 yılında toplam katılımcı sayısı 500 bine, 2017’de 1 milyona ve 2018’de ise 

1.5milyonaçıkmıştır.(Birdir, Toksöz & Bak, 2016: 26; http://www.hurriyet.com.tr/adanada-
uluslararasi-portakal-cicegi-karnaval-40798519) 

Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında 2013 yılından bugüne gerçekleştirilen etkinlikler sadece lokal ya da 

ulusal ölçekte kalmamış, “barış konulu mozaik resim” çalışması vesilesiyle bu karnavalın ve Adana’nın Guinness 
Rekorlar Kitabına girmesi sağlanmıştır. Bununla beraber 2015 yılında ise 60 ülke ve bölgeden etkinliklere yönelik 

3700’ü aşkın başvuru gerçekleştirilmiştir. Bu başvuru sayısına bağlı olarak Dünya’da en etkili ve prestijli ödüllerden 

birisi olan Stevie International Business Awards-Uluslararası Stevie Ödüllerinde Portakal Çiçeği Karnavalı “ 2015 
yılının İletişim ve PR Kampanyası-Sanat Eğlence” kategorisinde “Gümüş Stevie” ödülünü elde etmiştir (Yıldırım, 

Karaca, & Çakıcı, 2016). 

Portakal Çiçeği Karnavalı Adana ve Türkiye’nin turizmine her ne kadar Rio ya da Venedik karnavalı gibi 
kapsamlı bir ekonomik katkı ya da gelişim sağlamıyor olsa da, her geçen yıl turizme sunduğu artı değerin ilerlediği 

yukarıda belirtilen genel istatistiklerden de anlaşılmaktadır. Bu nedenle Adana’da 6 yıldır düzenlenen Portakal Çiçeği 

Karnavalı, Türkiye’deki ilk karnaval turizmi örneklemi olarak değerlendirilebilir. Söz konusu karnavala katılımı teşvik 
eden faktörler yukarıda belirtilen karnaval-festival turizminde motive edici faktörlere paralel bağlamda 

değerlendirilebilir.  

 

2. Yöntem 
Araştırmanın amacı kültürel etkinlik ve organizasyonlara katılan ziyaretçilerin çeşitli memnuniyet, beklenti 

ve motivasyonlarını araştırmaktır. Araştırma evrenini Nisan 2018’de Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına 
katılanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem yöntemi olarak ise, Kozak (2017)’a göre hangi kişilere yaklaşılacağı 

konusunda herhangi bir olasılık hesaplamasının olmadığı, belirli bir mekandaki herkese belirli bir zaman diliminde 

ulaşılmaya çalışıldığı “kolayda örnekleme” yöntemi uygulanacaktır. Araştırmanın örneklem grubunu 7-8 Nisan 
2018’de Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına katılan 316 yerli turistten oluşmaktadır. 

Araştırma ölçeği Langgat, Marzuki, Fabeil ve Dahnil (2012)’de Malezya Sabah’taki “Tamu Besar Kota 

Belud” etkinliğine katılan ziyaretçilere yönelik yapmış oldukları motivasyon, beklenti ve memnuniyet ölçeğinden 
uyarlanmıştır. Karnavala memnuniyet, beklenti ve motivasyon anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 

katılımcıların demografik özelliklerini ve seyahat davranışlarını belirleyen, cinsiyet,yaş,medeni durum,eğitim durumu 

ve kimlerle gelindiğine dair beş kapalı sorudan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise katılımcıların karnavaldan memnuniyet, 
beklenti ve motivasyonlarını ölçmeye yönelik üç boyut ve 26 sorudan oluşmaktadır. Memnuniyet boyutu sekiz madde, 

beklenti ve motivasyon boyutları dokuzar maddeden oluşmaktadır.  

                                                                        
2 Bu konserler genellikle pop, akustik müzik, rock, caz, halk ve klasik müzik gibi farklı alanlarda 

gerçekleştirilmektedir. 
3 Karnavaldaki danslar içerisinde bale, vals, roman, folklor, Brezilya dansları, yerli bölgesel danslar ya da oyunlar ön 
plana çıkmaktadır. 
4 Portakal Çiçeği Karnavalındaki sportif etkinlik türleri içerisinde Bisiklet, Kaykay, Skate, Kick-Box, badminton gibi 

oyunlar ön planda olanlardır. 
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Güvenilirlik 

Araştırma ölçeğini oluşturan boyutların tüm maddeleri değerlendirildiğinde genel güvenilirlik katsayısı 

Alfa=0,90 olarak belirlenmiştir. Memnuniyet boyutunun güvenilirlik katsayısı Alfa= 0,78, motivasyon boyutunun 

güvenilirlik katsayısı Alfa=0,74, beklenti boyutunun güvenilirlik katsayısı (Cronbach) Alfa=0,79 olarak belirlenmiştir. 

Alfa (α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği, katsayısı 0.60≤ α<0.80 arasında ölçek oldukça güvenilir, 

katsayısı 0.80≤α<1.00 arasında ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir (Kalaycı, 2008).  

 

Bulgular 
Araştırmaya katılan örneklem grubunu %50,6’sı erkek, %67,7’si evli, %55,7’sini 25 yaş ve üstü, %49,4 lise 

mezunu, %38,3’ü karnavala arkadaşları ile ve %33,2’si ise ailesi ile gelenlerden oluşmaktadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

 

Tablo 2’de katılımcıların karnavaldan memnuniyetlerine yönelik ölçeğin sonuçları 
değerlendirildiğindegenel ortalama X=4.26 olarak belirlenmiş olup bu durum katılımcıların genel anlamda karnavaldan 

memnuniyet seviyelerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Katılımcıları en yüksek memnuniyet duydukları 
maddeler “Portakal Çiçeği karnavalında yerli halkında dahil olması”(X=4,57), “Portakal Çiçeği karnavalından genel 

olarak memnuniyetleri” (X=4,47), “Portakal Çiçeği karnavalı faaliyetlerinin çeşitliliği kalabalığı arttırmaktadır” 

(X=4,46) ve “Adana’da farklı etnik grupları tanıtmasından dolayı karnavaldan memnunum” (X=4,44) ifadeleri 
katılımcıların memnuniyetlerinin yüksek olduğu maddeler olarak sıralanmaktadır. Katılımcıların en düşük memnuniyet 

seviyesinin belirten madde ise “Karnavalın başarısına katkı sağlayan çalışan sayısından memnunum”(X=3,82) olarak 

ifade edilmiştir. Katılımcıları genel anlamda ifadelere vermiş oldukları cevaplar ortalamanın üstünde olduğu için, 
Adana Portakal Çiçeği Karnavalından memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Karnavala Yönelik Memnuniyetleri 

 

Maddeler 

Arit. 

Ort. 

Std. 

Sap. 

Cronb

Alpha 

Genel 

Ort. 

 0,78 4,26 

1.Adana’da farklı etnik grupları tanıtmasından dolayı karnavaldan 
memnunum 

4,44 0,77   

2.Portakal Çiçeği karnavalı faaliyetlerinin çeşitliliği kalabalığı arttırmaktadır. 4,46 0,70   

3. Portakal Çiçeği karnavalında yerli halkında dahil olmasından memnunum. 4,57 0,74   
4. Portakal Çiçeği karnavalından genel olarak memnunum. 4,47 0,70   

5. Karnaval organizasyon komitesinin ilgi ve faaliyetlerinden memnunum 3,84 1,02   

6. Bu karnaval için zamanımı ayırmaya değer. 4,29 0,80   
7. Karnavalın düzenlendiği tarih ve günlerden memnunum. 4,17 0,96   

8.Karnavalın başarısına katkı sağlayan çalışan sayısından memnunum 3,82 1,03   

 
Tablo 3’de katılımcıların motivasyonlarına yönelik boyutun genel ortalaması (X= 3,98) olarak 

belirlenmiştir. Katılımcıların karnavala yönelik motivasyon seviyesi ortalamanın üzerinde yüksek olduğu 

Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet  Erkek 160 50,6 

Kadın 156 49,4 

Medeni durum Evli 214 67,7 

Bekar 92 29,1 

Boşanmış 10 3,2 

Yaş 25 Yaş ve altı 140 44,3 

25-40 Yaş 127 40,2 

41-55 Yaş 48 15,2 

56 Yaş ve Üzeri  1 0,3 

 
Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 31 9,8 

Lise 156 49,4 

Önlisans 74 23,4 

Lisans 50 15,8 

Lisansüstü 5 1,6 

Karnavala Kimlerle Geldiniz? 

Yalnız 41 13,0 

Ailemle 105 33,2 

Arkadaşlarımla 121 38,3 

Partnerimle 49 15,5 

Toplam 316 100,0 
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belirlenmiştir. Katılımcıları karnavala yönelik en fazla motive eden madde “Karnavalı birçok insanın ziyaret edeceğini 

düşünüyorum”(X=4,59) olarak belirlenmiştir. Katılımcıları motive eden diğer bir maddeler ise “Bu karnaval farklı 

kültürdeki insanları bir araya getirmiştir” (X=4,57) ve “Karnavalın hafta sonu olması tercih sebebim olmuştur” 

(X=4,41) şeklinde sıralanmaktadır. Katılımcıların motivasyon seviyesinin düşük çıktığı madde ise “Karnavalda 

otopark/WC/lavabo gibi altyapının yeterli olduğunu düşünüyorum” (X=2,25) olarak belirlenmiştir.  Bu durum 

karnavalın ciddi altyapı problemleri olduğunu göstermektedir. Gelecek yıllarda karnavalın otopark, WC, lavabo gibi 
altyapıya yönelik sorunlarına çözüm bulmaları gerekmektedir. Ayrıca katılımcılar “Karnaval komitesi bu etkinliği 

düzenlemede uzmandır” (X=3,74)maddesine verdikleri yanıtlar ile karnaval komitesinin biraz daha profesyonellerden 

oluşması gerektiğini düşünmektedirler.  
 

Tablo 3. Katılımcıların Karnavala Yönelik Motivasyonları 

 

Maddeler 

Arit. 

Ort. 

Std. 

Sap. 

Cronb

Alpha 

Genel 

Ort. 

 0,74 3,98 

1.Portakal Çiçeği karnavalı her yıl ziyaret ettiğim bir etkinliktir 4,12 1,00   

2. Bu yıl tekrar ziyaret etmemde beni çeken yeni etkinlikler dahil edilmiştir 3,89 1,00   

3. Karnavalda otopark/WC/lavabo gibi altyapının yeterli olduğunu 

düşünüyorum 

2,25 1,22   

4. Karnavaldaki planlanan etkinlikler eğlencelidir 4,23 0,85   

5. Karnavalın hafta sonu olması tercih sebebim olmuştur 4,41 0,82   

6. Karnavalı birçok insanın ziyaret edeceğini düşünüyorum 4,59 0,73   
7.Karnaval komitesi bu etkinliği düzenlemede uzmandır 3,74 1,09   

8. Bu karnaval farklı kültürdeki insanları bir araya getirmiştir 4,57 0,81   

9. Karnavalda ilgimi çeken birçok etkinlik var 4,07 0,98   

 
Tablo 4’de katılımcıların karnavala yönelik beklenti seviyeleri belirlenmiştir. Katılımcıların karnavaldan 

genel beklenti seviyesi (X=4.10) yüksek belirlenmiştir. Katılımcılar karnavaldan en fazla beklentileri “Karnavalın 
organizasyonunda yerel/kamu yönetimlerinin de desteğini düşünüyorum” (X=4,59) maddesi olmuştur. Diğer beklenti 

ifadeleri ise“Karnavalın birçok etkinliğine katılmayı düşünüyorum” (X=4,57)ve “Karnaval programında farklı 

etkinliklerin olacağını düşünüyorum” (X=4,41) maddeleri olmuştur.Ayrıca en az beklenti seviyesini belirten madde ise 
“Bu karnavalın diğerlerine göre ilginç olduğunu düşünüyorum” (X=2,25) maddesi olmuştur. Bu durum karnavala 

katılanların karnavalın diğer karnavallara göre çok fazla ilginç ya da farklılık beklemediğini ifade etmektedir. Diğer bir 

düşük beklenti ifadesi ise “Karnavalın uluslararası düzeyde olduğunu düşünüyorum” (X=3,74) maddesi olduğu ancak 
ortalamanın yüksek çıktığı görülmektedir. Yani karnavalın gelecek yıllarda uluslararası bir boyut kazanması 

katılımcıların beklentileri içerisindedir.  

 
Tablo 4. Katılımcıların Karnavala Yönelik Beklentileri 

 

Maddeler 

Arit. 

Ort. 

Std. 

Sap. 

Cronb

Alpha 

Genel 

Ort. 

 0,79 4,10 

1. Karnavala yerel halkın yüksek oranda katılacağını düşünüyorum 4,12 1,00   

2. Karnaval sonunda yeni bilgi ve deneyimler kazanacağımı düşünüyorum 3,89 1,00   

3. Bu karnavalın diğerlerine göre ilginç olduğunu düşünüyorum 2,25 1,22   
4. Karnavaldaki standların çeşitli ve yüksek sayıda olacağını düşünüyorum 4,23 0,85   

5.Karnaval programında farklı etkinliklerin olacağını düşünüyorum 4,41 0,82   

6.Karnavalın organizasyonunda yerel/kamu yönetimlerininde desteğini 
düşünüyorum 

4,59 0,73   

7. Karnavalın uluslararası düzeyde olduğunu düşünüyorum 3,74 1,09   

8.Karnavalın birçok etkinliğine katılmayı düşünüyorum. 4,57 0,81   

9.Popüler bir sanatçının olması karnavalın cazibesini arttıracağını 

düşünüyorum 

4,07 0,98   

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada Adana’da gerçekleştirilen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına katılan ziyaretçilerin 

memnuniyet, beklenti ve motivasyonlarını belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma anketi Langgatvd. (2012)’de 

Malezya Sabah’daki“Tamu Besar Kota Belud” etkinliğinde uyguladıkları ölçekten uyarlanmıştır.  
Kozak (2016:129) etkinliklerin turistik ürününü oluşturan önemli bir unsur olduğunu belirtmiştir. Kültürel 

amaçlarla düzenlenen karnavallar, şenlikler ve festivaller hem yurtiçi hem yurtdışı turizmin gelişiminde ve 

destinasyonların kültürel zenginliklerinin ürün halinde ziyaretçilere sunulmasında etkili olmaktadır (Aktaş, 2007:104). 
Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı da şehrin kültürel zenginliklerini ziyaretçilere tanıtarak turizmin 

gelişmesine katkı sağlamakla beraber marka şehir haline getirmek ve bu kapsamda Adana’nın öne çıkan kültürel, 

sanatsal ve folklorik özellikleri bağlamında etkinlikler icra etmektir. Özellikle Büyük Saat Kulesi, Seyhan ve Taş 
Köprü, Bakırcılar Çarşısı ve gastronomi gibi birçok kültürel zenginliğin mevcut karnaval vasıtasıyla tanıtımına önemli 

katkı sağlanmaktadır.  
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Araştırma bulgularında katılımcıların özellikle motivasyonlarını en fazla olumsuz etkileyen unsur fiziki alt 

yapının yetersizliği olmuştur. Ayaz (2016)’a göre fiziki alt yapının yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğu ve yerel 

yönetimlerin turizmdeki rolünün destinasyon için kaliteli bir fiziksel alt yapının sağlanması olduğunu belirtmiştir. 

Kaliteli bir fiziksel alt yapı kapsamında; cadde temizliği, cadde ışıklandırması, ulaşım, park ve bahçeler, kıyıların 

korunması ve sahil temizliği, su güvenliği, doğal çevrenin korunması, yapılaşma ve planlama kontrolü, çevre sağlığı, 

kamuya açık tuvaletler, kaldırımların bakım ve onarımı, otoparklar, güvenlik, yön tabelaları, boş zaman aktiviteleri ve 
sanatsal faaliyetler, destinasyon için öncelikli fiziksel altyapı çalışmaları olarak görülebilir. 

Araştırma bulgularına istinaden katılımcıların en yüksek memnuniyet duydukları madde karnavala yerli 

halkındahil olmasıdır.Delamere (1999: 293), yerel halkın sosyal etkileri algılayış biçimleri ve etkileri yönlendirebilme 
gücüne sahip olduğuna inanma düzeyi, festivallerin toplumda geniş kabul görmesinde veya reddedilmesinde önemli rol 

oynadığını belirtmiştir. Buna göre yerel halk, festival ve karnavalların o yöreye sağlayacağı katkı açısından 

bilinçlendirilmeli ve katılımları sürdürülebilirlik açısından sağlanmalıdır. Ayrıcafestivaller fonksiyonel olarak yerel 
halkın aidiyet duygusu, sosyal birliktelik ve yerel kültüre olan bağlılığının artmasında da önemli bir rol oynamaktadır. 

(Gürsoy vd.,2004; Huang vd., 2010). 
Yerel yönetimlerin, bölgelerine yönelik uygulanacak turizm politikalarının faydası konusunda en iyi karar 

verebilecek kurumlar oldukları, tartışmasız bir gerçektir (Jeffries, 2001: 47). Çalışmanın bulgularına bakıldığı zaman 

katılımcıların karnavaldan en fazla beklentileri “Karnavalın organizasyonunda yerel/kamu yönetimlerinin de desteğini 
düşünüyorum maddesi olmuştur. Bu bağlamda yörede düzenlenecek karnaval ve festivallerde sağlıklı bir turizm 

politikası izlenmesi ve etkinliklerin verimli geçmesi amacıyla yerel yönetimlerin desteği ve katkısı artırılmalı. 

Özetle, bu çalışma memnuniyeti ve motivasyonel faktörleri karşılamak için nedenleri ve beklentileri ele 
alarak bilgi sağlamayı hedeflemektedir. İnsanların bu etkinliklere katılmalarındaki motive edici unsur konusunun 

çeşitliliği, insanların turistik faaliyetlerden bekledikleri ile paralel şekilde gelişmektedir. İnsanlar farklı heyecan ve 

arayışlar amacıyla, farklı kültürel mekan ve yaşamları yakından görmek ya da klasik tatil veya seyahatler yerine daha 
motive edici arayışlara yönelmelerinden dolayı festival ve karnaval gibi etkinliklere katılmaktadırlar. 

 

4. Kaynakça 
Ayaz, N. (2016). Turizmde Yerellik ve Yerel Yönetimlerin Turizme Katılım Engelleri, Çağdaş Yerel 

Yönetimler, 25 (1), 47-60. 

Bilgili, B., Yağmur, Ö., & Yazarkan, H. (2012). Turistik Ürün Olarak Festivallerin Etkinlik ve Verimliliği 

Üzerine Bir Araştırma (Erzurum-Oltu Kırdağ Festivali Örneği). International Journal of Social and Economic 
Sciences, 2(2), 117-124. 

Birdir, S. S., Toksöz, D., & Bak, E. (2016). Karnavala Katılım Güdüleri: IV. Adana Uluslararası Portakal 

Çiçeği Karnavalı Örneği. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 21-39. 
Cuka, P. (2011). Fundamentals of Theory, Methodology and Regionalisation of Tourism. Presov: University 

of Presov Publication. 

Delamere, T. A. (1999). “Development of a scale to measure local resident perceptions of the social impacts 
of community festivals”, Ninth Canadian Congress on Leisure Research, Wolfville. 

Duran, E., Hamarat, B., & Özkul, E. (2014). A Sustainable Festival Management Model: Thecase Of 
International Troia Festival. International Journal o f Culture, Tourismand Hospitality Research, 8(2), 4-14. 

Esu, B. B., & Arrey, V. (2009). Tourists’ Satisfaction with Cultural Tourism Festival: A Case Study of 

Calabar Carnival Festival, Nigeria. International Journal o f Business and Management, 4(3), 116. 
Falassi, A. (1987). Festival: Definition and Morphology. A. Falassi içinde, Time out of Time: Essays on the 

Festival (s. 1-10). New Mexico: University of New Mexico Press. 

Formica, S., & Uysal, M. (1998). Market Segmentation of an International Cultural-Historical Event in 
Italy. Journal o f Travel Research, 36(4), 16-24. 

Guitar, L. (2007). The Origins of Carnival And the Special Traditions of Dominican Carnaval. Haziran 8, 

2018 tarihinde http://ciee.typepad.com/files/carnaval-origins_w-photos-1.pdf adresinden alındı 
Gürsoy, D., Kim, K., Uysal, M. (2004). Perceived İmpacts of Festivals and Special Events by Organizers: 

An Extension and Validation. Tourism Management, 25(2), 171-181. 

Huang, J. Z., Li, M., Cai, L. A. (2010). A Model of Community Based Festival İmage. International Journal 
of Hospitality Management, 29(2), ss: 254-260 

Hufferd, M. L. (2007). Carnaval in Brazil, samba schools and African culture: a study of samba schools 

through their African heritage. Iowa: Iowa State University. 
Hürriyet. (2018, Nisan 8). Adana'da 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' coşkusu. Haziran 5, 2018 

tarihinde http://www.hurriyet.com.tr/adanada-uluslararasi-portakal-cicegi-karnaval-40798519 adresinden alındı 

Jeffries, David (2001).Governments and Tourism. (First published). ButterwothHeinemann: Oxford. 
Langgat, J.,Marzuki, K.M., Fabeil, N.F., Dahnil, M.I. (2012). VisitorMotivation, 

ExpectationandSatisfaction of LocalCulturalEvent in Sabah. International Journal of CultureandTourismResearch, 5 

(1), 39-50. 
Lyck, L. (2012). Festival Management in Times of Recession. L. Lyck, P. Long, & A. Grige içinde, 

Tourism, Festivals and Cultural Events in Times of Crisis (s. 9-22). Copenhagen: Copenhagen Business School 

Publications. 
Kalaycı, Ş. (2008). SPSS UygulamalıÇokDeğişkenliİstatistikTeknikleri,Ankara:AsilYayın. 

Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık. 

Kozak, N. (2016). Turizm Pazarlaması, Ankara: Detay Yayıncılık. 
Maslow, A. H. (2012). A Theory of Human Motivation. New York: Start Publishing LLC . 



251 

Mengü, C. (2017). Turizmde Motivasyon Stratejileri. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 

4(15), 1987-1999. 

Middleton, V., & Clarke, J. (2002). Marketing in Travel and Tourism (3rd Edition b.). Oxford: Paperback 

Publishing. 

Mouthinho, L. (1987). Consumer Behaviour in Tourism. European Journal of Marketing, 21(10), 3-44. 

Nisan'da Adana'da Karnaval. (2015, Nisan 17). Doyasıya Karnaval. Haziran 7, 2018 tarihinde 
http://www.nisandaadanada.com/Images/KarnavalGazete.pdf adresinden alındı 

Özdemir, G., & Çulha, O. (2009). Satisfaction and Loyalty of Festival Visitors. Anatolia, 20(2), 359-373. 

Pellegrino, G., & Hancock, H. (2010). Lasting Legacy: How Major Sporting Events Can Drive Positive 
Change For Host Communities and Economies. Deloitte: Deloitte Touche Tohmatsu. 

Smashing Tops. (2018). Top 10 Most Famous Carnivals in the World. Haziran 5, 2018 tarihinde 

https://smashingtops.com/places/top-10-most-famous-carnivals-in-the-world/ adresinden alındı 
Tayfun, A., & Arslan, E. (2013). Festival Turizmi Kapsamında Yerli Turistlerin Ankara Alışveriş 

Festivali’nden Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 192-206. 
Tej, J., & Matusikova, D. (2015). Carnival as a tourist product and its place in the local development. 

Economic Annals, 155(11-12), 114-116. 

Timothy, D. J. (2011). Tourism: A Modern Synthesis. Tourism Management, 32(1), 199-200. 
Türk Dil Kurumu. (2016a). Festival. Haziran 4, 2018 tarihinde 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b2229f36b4739.10635992 

adresinden alındı 
Türk Dil Kurumu. (2016b). Karnaval. Haziran 4, 2018 tarihinde 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5b2229fc547fe5.91713046 

adresinden alındı 
Yıldırım, F. (2010). Festival ve Karnavalların Turizm Açısından Önemi ve Türkiye‟deki Festivallerin 

Turizm İçerisindeki Yeri. Ankara: Kültür ve Turizm Uzmanlık Tezi. 

Yıldırım, O., & Karaca, O. (2016). Yerel Halkın Adana-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalına Yönelik 
Algı ve Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 13(2), 50-68. 

Yıldız, Z. (2011). Turizm Sektörünün Gelişimi ve İstihdam Üzerindeki Etkisi. Süleyman Demirel 

Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71. 
Yolal, M., Çetinel, M., & Uysal, M. (2009). An Examination of Festival Motivation and Perceived Benefits 

Relationship: Eskişehir International Festival. Journal O f Convention & Eventtourism, 10(4), 276-291. 



252 

Endüstri 4.0 Çağında ‘Akıllı’ Olma Yolunda Oteller İçin Öneriler 
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Özet 
Günümüzde işletmeler Nesnelerin İnterneti, yakın saha iletişimi, küresel konumlandırma sistemleri, beacon, mobil 

uygulamalar ile Endüstri 4.0 çağının etkisine girmeye başlamıştır. İşletmeler hayatta kalabilmek ve rekabet avantajını 

kaybetmemek için yeni çağa ayak uydurmak için bazı çalışmalar başlatmışlardır. Fakat yeni çağa ayak uydurmak diğer 
endüstri devrimlerinden daha güç gibi görünmektedir. Çünkü Endüstri 4.0 çağının temelinde robotların robotları 

yönetmesi gibi ileri düzeyde teknolojik gelişmeler yatmaktadır. Endüstri 4.0 ile akıllı turizm kavrama ortaya çıkmıştır. 

Ardından turizm endüstrisinin alt sektörleri ‘akıllı’ olmak ve yeni çağ ile ortaya çıkan yeni eğilimlere cevap vermeye 
çalışmaya başlamıştır. Bu alt sektörlerden biri olan otel sektörü de hızla bu çağa ayak uydurmaya başlamıştır. Fakat bu 

son gelişmelerin konaklama sektöründe nasıl uygulanması gerektiği, hızla gelişmeye devam teknolojilere rakiplere 

göre daha önceden nasıl entegre edileceği ile ilgili çok kısıtlı çalışma mevcuttur. Bundan dolayı çalışmanın amacı 
‘akıllı’ olma yolunda otel sektörüne önerilerde bulunmaktadır. Önemli önerilerden biri misafirlerin hızlıca odalarına 

yerleşmeleri içindir. Paket tur ve acenta üzerinden gelen misafirler için havayolları ile yapılacak işbirliği neticesinde, 

zaten havayollarının sistemine girilmiş olan kişi bilgileri/pasaport numarası vs konaklanılacak otel ile paylaşılarak 
otele varıldığında hızlı/self-checkin işlemleri gerçekleştirilebilir. Resepsiyona yerleştirilecek kiosklar aracılığıyla 

misafir otele geldiğinde kendi pasaportunu/kimlik kartını okutarak (havalimanlarındaki gibi), kendi PNR numarasını 

girerek (havayoluyla aynı olabilir) otele geldiğini bildirir. Otele geldiği belli olan misafir için oda ataması yapılabilir. 
Yine bu atama neticesinde akıllı telefonun yakın saha iletişim özelliği aracılığıyla oda kartı bilgileri yüklenerek odaya 

giriş için kullanılması sağlanabilir veya önbürodan sadece anahtar teslimatı yapılabilir. Çalışma kapsamında 

teknolojilerden otellerin nasıl faydalanabileceği ile ilgili literatüre dayalı önerilerde bulunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Endüstri 4.0, Akıllı Turizm, Akıllı Oteller  

 

Proposal for Hotel Sector on the Way to Be ‘Smart’ at the Age of Industry 

4.0 
 

Abstract 
Today, businesses have begun to be influenced by the Internet of Things, Near Field Communication, Global 
Positioning Systems, Beacon, mobile applications at the age of Industry 4.0. Businesses have started some applications 

to keep up with the new age in order to survive and do not lose their competitive advantage. But keeping up with the 

new age seems to be more difficult than other industrial revolutions, because the basis of the Industry 4.0 age lies in 
advanced technological developments, such as robotics directing robots. With Industry 4.0 smart tourism has emerged 

in tourism industry. Then the sub-sectors of the tourism industry began to be 'smart' and to respond to new trends 

emerging in the new age. The accommodation sector, one of these sub-sectors, has also begun to keep pace with this 
age. However, there is a very limited study of how these recent developments should be implemented in the hotel 

sector, how to integrate them into the technology at a faster pace than ever before. Therefore, the aim of paper is to 

give recommendations for hotel sector for be 'smart'. One of the important suggestions is for guests to check-in quickly 
in their rooms. As a result of the cooperation with the airline companies for the guests coming through the package 

tour and the agency, speed / self-check-in procedures can be realized when the airline companies shared information 

with the hotel which is already booked with the passport number etc. already entered into the airline system. When the 
receptionist get information of arrives, guests can check-in via kiosks with their passport / ID card (like at airports) and 

enter the hotel by entering his PNR number (same as the airline). A room can be booked for a certain guest who arrives 

at the hotel. Also, due to this appointment, the smart phone can be used for entrance to the room by loading the room 

card information via the near field communication feature, or the front desk can make key delivery. Within the scope 

of the study, literature-based suggestions on how to benefit from the technologies have been suggested. 

 

Keywords: Industry 4.0, Smart Tourism, Smart Hotels 
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Giriş 
‘Akıllılık’ genel olarak belirli hizmet ve ürünlerin teknolojiyi uygulayarak kullanılabilirliğini arttırmak ile 

ilgili bir kavramdır (Nabben, vd., 2016). Bundan dolayı ‘akıllı’ olmanın temelinde hizmet ve ürünlere teknolojiyi 

uygulamanın olduğu söylenebilir. Teknolojik gelişmeler ile beraber Endüstri 4.0 çağına geçiş yapılmıştır. Endüstri 4.0 

ile beraber gelişen yakın saha iletişimi (NFC), küresel konumlandırma sistemi (GPS), yeni nesil Bluetooth Beacon, 

akıllı uygulamalar, yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, büyük veri, 3D yazıcılar ve 
robotlaşma gibi teknolojiler hizmet ve imalat endüstrilerinde kullanılmaya başlanmıştır. Turizm endüstrisi teknolojik 

gelişmelerden önemli derecede etkilenen bir endüstridir. Çünkü teknolojik gelişmeler turizm endüstrisinde faaliyet 

gösteren işletmeler tarafından kolaylıkla benimsemekte ve bu teknolojiler işletmelerin örgütsel ve yapısal değişime 
uğramasına yön vermektedir (Dominguez vd., 2015).  Akıllı turizm kavramı bu noktada ortaya çıkmaktadır. Genel 

olarak, Endüstri 4.0 ile gelişen teknolojilerin turizm endüstrisine uygulanması ile ‘akıllı turizm’ oluşmaktadır. Akıllı 

turizm konusu akıllı şehir kavramıyla olan yakın ilişkisi nedeniyle akıllı turizm destinasyonları bağlamında da 
araştırılmaya başlanmıştır (Koo vd., 2016). Akıllı turizm destinasyonlarının oluşumunda ise Bilgi ve İletişim 

Teknolojileri (BİT) oldukça fazla role sahiptir (Hwang vd., 2015). Akıllı turizm destinasyonunun genel amacı, turizm 

deneyimini geliştirmek, kaynak yönetiminin verimliliğini artırmak, destinasyon rekabeti en üst düzeye çıkarmak ve 
destinasyonda sürdürülebilirlik uygularken ziyaretçi memnuniyetini arttırmaktır (Buhalis ve Amaranggana, 2013). 

Temel olarak, turizm ve hizmet işletmeleri her zaman teknoloji açısından yeni zorluklar ve fırsatlar ile karşı 

karşıya kalmaktadır. BİT’in ve özellikle de e-ticaretin öneminin hızla artması işletmeler tarafından ciddiye alınması ve 
bir avantaj haline getirilmesi gereken bir gelişme olarak görülmektedir (Nabben vd., 2016). Zhang vd. (2012) akıllı 

turizmin turizm kaynaklarının ortak paylaşımını ve etkin kullanımını gerçekleştirmek amacıyla yüksek kaliteli, tatmin 

edici hizmetler için bireysel turistlerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan yeni nesil bir BİT’e dayandığını öne 
sürmektedir. Başka bir tanıma göre akıllı turizm, turistlerin kişisel talebini karşılamak, turistlerin memnuniyetini 

arttırmak, ortak paylaşımı ve kaynakların etkili kullanımını ifade etmektedir (Li vd, 2017).  

Yeni nesil Endüstri 4.0 teknolojileri geliştikçe bu konuda yapılan çalışmalar ve uygulamalar da artış 
göstermeye başlamıştır. Can vd. (2017) yerli otel zincirlerinin mobil uygulamalarına, Çelik ve Topsakal (2017) 

Antalya destinasyonu akıllı turizm uygulamalarına, Özgüneş (2017) turizm endüstrisinde arttırılmış gerçekliğine, Esen 

ve Türkay (2017) turizm endüstrisinde büyük veriye, Kayıkçı ve Bozkurt (2018) turizm endüstrisinde yapay zeka 
konularına odaklanmışlardır. Benzer şekilde Özen (2018) Kapadokya için mobil turist rehberliği ve Topsakal vd. 

(2018) Antalya destinasyonu için akıllı turist kartı önerileri kapsamında uygulamaya yönelik çalışmalar ele almışlardır. 

Turizm endüstrisi alt sektörlerinden konaklama sektörüne yönelik Endüstri 4.0 uygulamalarının nasıl kullanılabileceği 
ile ilgili ise çok kısıtlı çalışma mevcuttur. Bundan dolayı çalışmanın amacı ‘akıllı’ olma yolunda konaklama sektörüne 

önerilerde bulunmak olarak belirlenmiştir. Çalışma ile yöneticilere, sektör paydaşlarına ve politika yapıcılara Endüstri 

4.0 teknolojilerinin otellere uygulanması ile Türkiye konaklama sektörünün pazardaki payının ve rekabet avantajının 
korunup arttırılması için öneriler sunulması amaçlanmıştır. 

 

1. Akıllı Turizm ve Konaklama Sektörü 
“Akıllı” kelimesi sensörler, büyük veri, açık veri, yeni iletişim yolları ve bilgi alışverişi (örneğin, 

Nesnelerin İnterneti, GPS ve NFC) teknolojilerinin getirdiği teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri tanımlayan bir 

kelime haline gelmiştir (Gretzel vd., 2015).  Akıllı turizm, dört temel bilgi ve iletişim teknolojisine dayanmaktadır: 
Nesnelerin İnterneti, mobil iletişim, bulut bilişim ve yapay zeka teknolojisi. Bu teknolojiler, turizmin fiziki yapısı, bilgi 

yapısı, sosyal yapısı ve ticari alt yapısını birbirine bağlamaktadır. Böylelikle akıllı turizm faydasını, destinasyonda 

faaliyet gösteren birden fazla paydaşa sağlamaktadır (Guo vd., 2014). Akıllı turizm, fiziki altyapıdan, sosyal 
bağlantılardan, yerel/örgütsel kaynaklardan ve insanın fiziksel bedenlerinden/akıllarından elde edilen verilerin 

toplanması ve bu verilerin dönüştürülmesi için ileri teknolojilerin kullanımını bir araya getiren turizm olarak 

tanımlanmaktadır. Akıllı turizm verimlilik, sürdürülebilirlik ve deneyim zenginleştirmeye net bir şekilde 
odaklanmaktadır. Bu da akıllı turizm ile e-turizmin başlıca farklarından biridir (Gretzel vd., 2015). Akıllı turizm büyük 

veri, Nesnelerin Interneti (IoT), bulut bilişim ve yapay zeka gibi bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) temelli gerçek 

zamanlı ve kişiselleştirilmiş tur bilgileri sağlamaktadır (Lamsfus vd., 2015). 
İnternet kullanımının ürün ve hizmetlerin sağlanması amacıyla bütünleştirilmesini ifade eden BİT ve 

Nesnelerin İnterneti'nin ‘akıllı’ olmada önemli rolü bulunmaktadır. Nesnelerin İnterneti tarafından yönlendirilen 

yenilikler, turizm gelişimi için önemli etkilere sahiptir. Çünkü seyahat, zaman ve mekanda hareket etmektir ve “akıllı” 

çevre, seyahatçinin ihtiyaçlarını müdahaleci olmayan bir şekilde karşılamaktadır. Örneğin, turistik yerlere 

yerleştirilmiş sensörler, turistik işletmelerin turistlerin yerlerini ve tüketim davranışlarını takip etmesini sağlayacak, 

böylece konum tabanlı hizmetler sunulabilecektir (Gretzel vd., 2015). Akıllı turizm destinasyonlarında farklı 
teknolojiler bulunabilmektedir. QR kodları veya NFC etiketleri gibi teknolojiler fiziksel ve dijital dünya arasında 

bağlantılar sağlamaktadır. Böylece turist deneyimi değeri artmaktadır (Chillon, 2012). Yakında bulunan ilgi noktaları 

hakkındaki bilgilere erişim yeni nesil BİT teknolojileri ile daha kolay hale gelmektedir (Buhalis ve Amaranggana, 
2013). Endüstri 4.0 teknolojilerinden biri olarak Beacons olarak adlandırılan teknoloji, işletmelerin müşterilerini takip 

etmelerine ve tüketici davranışlarını analiz etmelerine olanak tanıdığı için turizm ve hizmet sektörlerinde giderek daha 

fazla uygulanmaya konulmaktadır. Beacons, Bluetooth ile çalışmakta ve kullanıcının bir uygulamayı indirmesini ve 
kullanmasını gerektirmektedir (Nabben vd., 2016). Akıllı saatler gibi giyilebilir teknolojiler de önemli bir rol 

oynamaktadır. Çünkü giyilebilir teknolojiler, sensörler ve kameralar aracılığıyla veri toplayabilmektedir. Toplanan bu 

veriler ile destinasyon yönetim örgütleri, destinasyon içindeki ziyaretçi sayılarını ve akışını kontrol edebilir (Gretzel 
vd., 2015).  

Ok vd. (2010) oteller için yakın saha iletişimi teknolojisinin (NFC) otomatik check-in sistemlerindeki 
önemini belirtmiştir. Bu otomatik check-in işletme için özel olarak tasarlanmış bir NFC uygulaması ile mümkün 

olmaktadır. Ok vd. (2010) misafirler oda bilgilerini ve dijital anahtarı doğrudan oda uygulama (app) üzerinden rezerve 
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edildiği anda akıllı cihaza gönderilen bir model önermiştir. Böylece, ziyaretçiler otele vardıklarında check-in için 

beklemek zorunda kalmamakta ve doğrudan kendileri için tahsis edilen odaya geçip kendi mobil cihazlarıyla kapılarını 

açabilmektedir. Ayrıca, akıllı telefon aydınlatma, ısıtma ve TV gibi belirli özellikleri kontrol etmek için odada da 

kullanılabilmektedir. Check-out ise resepsiyonda NFC özellikli bir kiosk ile yapılabilmektedir. 2014’ün sonlarında 

Londra’nın merkezinde açılan “HUB” oteli ziyaretçilerin personel ile daha az temas halinde olmasından memnuniyet 

duyduklarını ve personel-ziyaretçi etkileşiminin az olduğu bu konsept üzerinde çok olumlu geri dönüşlere sahip 
olduklarını belirtmiştir (Premier Inn, 2014). Londra’daki Covent Garden’daki HUB otel akıllı otelciliğin ilk 

örneklerinden biridir. Rezervasyon işleminden check-in, oda erişimi, oda servisi ve oda çevresi / deneyimi (TV, 

sıcaklık, aydınlatma vb.) üzerindeki fiziksel kontrol, indirilebilir HUB uygulaması aracılığıyla kontrol edilmektedir. 
Uygulama ayrıca yakındaki ilgi çekici noktalar hakkında bilgi de sağlamaktadır. Yakın zamanda geçiş yapılan bu yeni 

konsept başarılı olmuş ve Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanım potansiyelinin önemini kanıtlamıştır. Bu akıllı turizm 

uygulaması, turist-personel arasındaki fiziksel temasın azaltması ve bazı teknoloji fobisi olan bazı ziyaretçiler 
tarafından olumsuz olarak görülse de, ziyaretçilere tam kontrol sağlamaktadır (Premier Inn, 2014). 

NFC teknolojisini oda anahtarı olarak kullanan ilk otel, Stockholm’deki Clarion Hotel olmuştur. İlk deneme 
2010 yılında sekiz ay sürmüş ve her birine NFC cihazı verilen 30 ziyaretçi belirlenmiştir. Otel rezervasyonu sonrasında 

cihaza (akıllı telefon) bir onay gönderilmiştir. Varıştan önce, elektronik ortamda check-in yapılması için uygulama 

üzerinden hatırlatma bildirimi gönderilmiştir. Daha sonra bir erişim kodu ve oda numarası cihaza indirilmektedir. Bu 
nedenle, resepsiyonda check-in yapılamamıştır. Bu uygulamanın kullanımıyla, NFC cihazından kapı kilidine aktarılan 

dijital anahtar koduyla odaya erişim sağlanmaktadır (Clampet, 2015). 

 

2. Akıllı Otel Önerileri 
Çalışma kapsamında, otellerde NFC, GPS, Beacon, yeni nesil Bluetooth Beacon, akıllı uygulamalar 

(aplikasyon), yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, büyük veri, 3D yazıcılar ve 

robotlaşma ile ilgili uygulama alanları incelenmiştir. 
Öncellikle, özellikle paket tur ile gelen misafirler için Antalya, İstanbul gibi bölge özelinde, hava yolları ile 

yapılacak işbirliği neticesinde, zaten havayollarının sistemine girilmiş olan kişi bilgileri/pasaport numaraları gibi 

bilgiler oteller ile paylaşılarak otellerin hızlı/self check-in işlemleri gerçekleştirmesi sağlanabilir. Bu uygulama şu 
şekilde yapılabilir; 

 Robotlaşma, yapay zeka ve büyük veri kullanılarak; ön büroya konulacak kiosklar aracılığıyla misafir 

otele geldiğinde kendi pasaportunu / kimlik kartını okutarak (havalimanlarındaki gibi) ve kendi PNR 

numarasını girerek (havayoluyla aynı olabilir) otele geldiğini bildirebilir,   

 Akıllı uygulamalar ve yapay zeka kullanılarak; otele geldiği belli olan misafir için eğer atanmış bir oda 

varsa ve henüz temiz değilse, misafire “odanız henüz temiz değil, arzu ederseniz ve beklemek 

istemezseniz size yeni bir oda atayabiliriz” seçeneği ile oda ataması yapılabilir, 

 Akıllı uygulama ve NFC kullanılarak; yapılan atama neticesinde telefonun NFC özelliği aracılığıyla 

oda kartı bilgileri yüklenerek odaya giriş için kullanılması sağlanabilir. Benzer şekilde göz tarama ve 

parmak izi teknolojileri ile oda kapılarının ziyaretçi tarafından açılması da sağlanabilir. Ayrıca arzu 
edenler normal anahtarlarını ön bürodan daha sonra da alabilirler.  

 Kiosk ve akıllı uygulama kullanılarak; eğer odaların hiç biri boş değil ve misafirin beklemesi 

gerekiyorsa, otele geldiği belli olan misafirin blokeli odasının öncelikli olarak temizlenmesi 

sağlanabilir. Check-in esnasında misafire “odanız henüz temiz değil ama yaklaşık 50 dakika sonra 

temiz olacaktır” mesajı kiosk tarafından bildirilebilir,  

 Akıllı uygulama ve Nesnelerin İnterneti kullanılarak; otel intranet sistemine misafir check-in 

yaptırılması (bilgilerini girerek internet erişiminin sağlanması) ile misafire odası hazır olduğunda yazılı 
veya sesli mesaj gitmesi ile sağlanabilir.  

GPS, Beacon ve akıllı uygulama kullanılarak geliştirilen bir uygulama ile oteller şu hizmetleri sunabilir;  

 Otel içerisinde kurulu internet erişim cihazları aracılığıyla misafirlerin konum tabanlı durumları 

izlenebilir. Örneğin, hangi milliyete sahip olanların hangi alanları ve aktiviteleri kullandığı gibi veriler 

elde edilerek otelin büyük veriye sahip olması sağlanabilir.  

 Konum tabanlı sistem kullanılarak örneğin, SPA’nın önünden / yakınından geçen bir misafire “yarım 

saat veya bir saat içinde başvurması halinde bu hizmetlerden %50 indirimli yararlanabili”r gibi 

kampanya mesajları iletilebilir.  

 Uygulama üzerinden otel içinde her türlü hizmet bilgileri, otel tanıtımı ve rezervasyonlar 

gerçekleştirilebilir ve bunların memnuniyet ölçümleri anında yapılabilir. 

 Uygulama aracılığıyla tatile tek gelmiş ve arkadaş edinmek isteyen kişilerin genel özelliklerinin 

girilmesi durumunda sistemdeki bu özellikler taranarak ve uygulamanın bu özelliğini kullanmayı kabul 
eden misafirlerin birbirleri ile tanışmaları ve arkadaş olmaları sağlanabilir. Örneğin, “Brezilya’lı 30 yaş, 

bayan” diye kendi özelliklerini ve tatilde istediği deneyimleri giren bir misafir eğer bu özelliklerinin bu 

eşleştirme için kullanılmasına izin verirse benzer özelliklere sahip arkadaş olmak isteyenler ile 
buluşabilir. 

 Uygulama ile misafirler “rahatsız etmeyin” mesajından “odamı acil temizleyin” mesajına kadar tüm 

istekler anında otel yönetimine iletilebilir. 

 Uygulamayı kullananlar arasında düzenlenecek çekilişle çeşitli hediyeler verilebilir.  

 Kendi uygulamasını kullanılarak ve kendisini referans olarak göstererek yapılan 

başkalarının/arkadaşlarının yaptığı rezervasyonlardan misafirin puan/para kazanılması sağlanabilir. 
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 Uygulamayı kullananların kazandıkları puanlar arttıkça misafirlere statüler belirlenerek, "Bronz", 

"Gümüş", "Altın", "Platin" ve "Elmas" gibi seviyeler verilmesi sağlanabilir ve tüm bu seviyeler ile ilgili 
misafire gerek otelde gerekse otel içinde alışveriş noktalarında ekstra indirimler ve hizmetler (ücretsiz 

havalimanı servisi / oda servisi gibi) sunulabilir. 

 Uygulama aracılığıyla sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğraflar ve videolar bir puan sistemine 

bağlanarak system, kullandığında her aşamada kullanıcıya puan kazandırılabilir.  

Gerek elektronik kartlardan gerekse NFC kartlardan misafirlerin odaya giriş çıkışları izlenerek, odada 
geçirdikleri süreler ölçümlenebilir. Her misafirin odada geçirdiği süre, izlediği kanallar, kullandığı içecekler gibi elde 

edilen veriler ile misafirin memnuniyetini arttırıcı ilave hizmetler ve konforlar sağlanabilir (örneğin; ücretsiz vizyon 

filmi izleme, odaya su ısıtıcı ile birlikte sevdiği içecekleri ilave olarak bırakma, çerez gönderme gibi). Bu noktada 
ortaya çıkan sorun misafirlerin kişisel eylemlerinin izlenmiş olmasıdır; fakat misafir bunu istemiyorsa kapatma 

özelliğini kullanabilmesinden dolayı gizlilik ile ilgili önlem alabilir. Odada geçirilen her saat, diğer mekanlardaki içki 

ve yiyecek tüketimini olumlu olarak etkileyebilir, bundan dolayı küçük jestler ile (belki patates kızartması ve bira gibi 
ucuz maliyetli şeyler) misafirlerin belli saatlerde büfeye / barlara gitmesi azaltılabilir. Bu uygulama aynı zamanda 

misafir memnuniyetinin arttırılmasını sağlayabilir. 

Endüstri 4.0 teknolojileri ile toplanan misafir verilerinin AKTOB, TURSAB gibi kurumlar aracılığıyla 
turizm işletmeleri için ortak paylaşıma açması büyük veri için önemli olabilir. Örneğin; geçen yıl ülkemize gelen bir 

misafirin çileği çok sevdiği büyük veri ile otellerce elde edilebilir ve bu misafir tekrar geldiğinde odasına çilek 

konulması misafirin memnuniyetini arttırabilir.  

 

3. Sonuç 
Endüstri 4.0 teknolojileri günümüzde her endüstriside olduğu gibi turizm endüstrisinde de değişimlere 

neden olmaktadır. Nesnelerin İnterneti, bulut sistem, robotlaşma, NFC, GPS ve akıllı uygulamalar turizm sektöründe 
kullanılmaya başlamıştır. Bu yeni nesil teknolojilerin otellerde uygulamaları hem olumlu hem olumsuz etkilere sahip 

olabilir. Örneğin müşteri memnuniyeti , doluluk oranı, zaman yönetimi gibi konularda otele olumlu etkileri olabileceği 
gibi, sektörde personel yetenek kaybı, iş sahaları, personel standartları üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Otelde 

kullanılmaya başlanan bu teknolojileri kullanabilen yeni personellere ihtiyaç doğabilir, eski personellerden uyum 

sağlayamayanlar işlerini kaybedebilir veya robotlaşmayla beraber yetenek kaybı yaşanabilir. Fakat bunlar gibi bazı 
olumsuzluklara rağmen konaklama sektörünün Endüstri 4.0’a uyumu kaçınılmaz görünmektedir. Bu kapsamda 

araştırmada temel olarak Endüstri 4.0 teknolojilerinin turizm endüstrisinin bir alt sektörü olan konaklama sektöründe 

nasıl kullanılabileceğine odaklanılmıştır. 
Konaklama sektöründe Endüstri 4.0 teknolojilerinin kullanılabilceği çok çeşitli alan mevcuttur. Oteller 

uygulama geliştirerek hızlı check-in, misafirle anında iletişim, veri toplama gibi alanlarda kullanabilir. NFC ile oda 

kapısının açılması, GPS ile otel içinde konum tabanlı veri toplanması, Beacon ile ziyaretçilerin tercihlerinin belirlenip 
bu tercihler doğrultusunda otel içinde yönlendirilmesi gibi uygulamalar Endüstri 4.0 teknolojileri ile oteller için 

mümkün olabilir. Ayrıca yüz tanıma teknolojisi ile de oda kapılarının açılması sağlanabilir ve böylelikle güvenlik de 

arttırılmış olabilir. 
Çalışmada sadece konaklama sektörü kapsamında Endüstri 4.0 incelenmiş ve öneriler sunulmuştur. Turizm 

endüstrisi genelinde Endüstri 4.0 teknolojilerinin neleri değiştiribileceği veya nasıl kullanılabilceği konusunda daha 

kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Ayrıca otellerde kullanılmaya başlanan bu teknolojilere hem personelin hem de 
ziyaretçilerin tutumunun nasıl olacağının araştırılması somut sonuçlar için önemli olabilir. 
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Özet 
Keşifsel türde tasarlanan araştırmanın amacı, Kızkalesi’ndeki restoran işletmeleri çalışanlarının Kızkalesi’ni ziyaret 

eden yerli turistlere yönelik bakış açılarından hareketle, yerli turistlerin uygunsuz (rahatsızlık veren) davranışları ve 

hoşa giden (olumlu) davranışlarının belirlenerek bölgeyi ziyaret eden yerli turistlerin profilinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Araştırmanın amacına bağlı olarak, 9 Temmuz 2018 tarihinde Kızkalesi’nde faaliyet gösteren 10 farklı restoran 

işletmesinde, 8’i restoran işletmecisi olan 18 çalışanla yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilerek veri 

toplanmıştır. Görüşmelere katılacak kişilerin belirlenmesinde, kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara 
“Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin sizi rahatsız eden yönleri nelerdir?” ve “Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli 

turistlerin hoşunuza giden yönleri nelerdir?” şeklinde iki soru yöneltilmiştir. Veriler içerik analizi ve betimsel analize 

tabi tutulmuştur. Araştırmada, yerli turistlerin restoran içerisinde ve restoran dışındaki uygunsuz davranışları ve olumlu 
davranışlarının yanı sıra, Kızkalesi turizminin mevcut durumu ve genel sorunlarına yönelik bulgulara ulaşılmıştır. 

Bulgulara dayalı olarak, araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir. Çalışmada getirilen 

öneriler doğrultusunda ileriye yönelik alınabilecek önlemlerle Kızkalesi turizminin geliştirilmesine katkı 
sağlanabileceği düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Turist- Çalışan Etkileşimi, Uygunsuz Davranış, Restoran, Kızkalesi  

 

The Profile of Domestic Tourists Visiting Kızkalesi and The Problems of 

Tourism in Kızkalesi : Restaurant Employees’ Perspective 
Abstract 
The aim of this exploratory research is to identify the profile of domestic tourists visiting Kızkalesi (Korykos) by 

investigating restaurant employees’ opinions about visitors’ positive and negative behaviors. Convenience sampling 
was preferred and the data was collected by semi-structured interviews with 18 employees from 10 different 

restaurants. Two questions regarding domestic tourists’ pleasing and disturbing behaviors were asked to the 

participants. Data were analysed by using descriptive and content analysis. The results of the study revealed the current 
state and the major problems about tourism in Kızkalesi, thus it is thought to have important contributions to tourism 

development in the area by showing the critical concerns. 

 

Keywords: Tourist-employee interaction, Customer misbehaviour, Restaurant, Korykos. 

 

Giriş 
Turizm davranışı; insanların ekonomik değeri olan turistik ürünü elde etmeleri ve kullanmaları ile ilgili 

dolaylı veya dolaysız eylemlerden oluşan, bu eylemlere yol açan ve belirleyen karar süreçleridir (Rızaoğlu, 2003: 5). 
Ziyaretçilerin tatillerindeki davranışları normal günlük yaşamlarındaki davranışlarından büyük ölçüde farklı olup, bazı 

turistler gittikleri yerlerde sıra dışı davranışlarda bulunabilirler (Avcıkurt, 2007: 81-84). Bu davranışlar gittikleri 

bölgelerdeki yerel halkın davranışları ile uyumlu davranışlar olmayabilir. Turizm yoğun insan ilişkilerinin yaşandığını 
bir olgudur ve özellikle garsonlar, satıcılar, rehberler, taksi şoförleri vb. görevliler turistler ile yoğun olarak ilişkide 

bulunan önemli bir kesimi oluşturmaktadır.  Bu çalışanlar çoğunlukla çalıştığı bölgede sürekli oturan kişilerdir 

(Rızaoğlu, 2003: 279-281).  
 Günümüzde turizm ürünleri büyük oranda kar amaçlı işletmeler tarafından sunulmakta olup, bu da turizmde 

misafir-ev sahibi ilişkilerinden/etkileşimlerinden daha çok turist-çalışan ilişkilerini önemli bir hale getirmektedir. 

Turizmde ödedikleri paranın hakkını kaliteli bir hizmet olarak almak isteyen turistler ve verdikleri hizmetin ücretini 
isteyen girişimciler veya maaşlı çalışanlar vardır (Aramberri, 2001’den aktaran Aslan ve Özeren: 2016: 119). Bu 

etkileşimin önemi nedeniyle alanyazında turist-çalışan etkileşimi konusu sıklıkla ele alınmış ancak araştırmaların daha 

çok turistlerin destinasyonlara, çalışanlara ve işletmelere yönelik bakış açılarını, değerlendirmelerini ve hizmet kalitesi 
algılamalarını belirlemeye yönelik konulara odaklanıldığı görülmüştür (Nguyen ve LeBlanc, 2002; Duman ve Öztürk, 

2005; Avcı ve Sayılır, 2006; Tayfun ve Kara, 2007; Öztürk ve Hançer, 2008; Kılıç ve Ok, 2012; Harris, 2012; Dönmez 

ve Çakıcı, 2013) Özellikle turistlerin çalışanlardan bekledikleri davranışlar/beklentileri birçok araştırmaya konu 
edilmiştir (Rızaoğlu, 2003: 285).  Bu bağlamda sektörde çalışanların bakış açısıyla turist davranışlarının incelendiği 

çalışmaların yetersiz kaldığı söylenebilir.  
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 Bu araştırmada Mersin’in önemli bir tarihi kaynağı ve turistik bölgesi olan Kızkalesi’ndeki restoran 

çalışanlarının destinasyonu ziyaret eden yerli turistler ve davranışları hakkındaki görüşleri konu edilmiştir. Doğal 

güzelliği ve tarihi dokusuyla gerek günübirlik gerekse uzun süreli tatil yapmak için uygun bir yer olan Kızkalesi 

beldesi Mersin'in en önemli turizm noktalarından birisi olarak kabul edilmektedir (Unur ve Çetin, 2017: 66).  Mersin 

İli’nin 60 km. güneybatısında yer alan Kızkalesi (Korykos) Beldesi, adını kıyıya uzaklığı 600 m olan, küçük bir 

adacığın üzerinde 1199 yılında kurulduğu belirlenen Kızkalesi (Deniz Kalesi)’nden almıştır. Kıyıda da kalıntıların yer 
aldığı Kara Kalesi antik kenti ise M.Ö. 1. yy. da kurulmuş ve tarihsel süreçte birçok medeniyetin yerleşim yeri ve 

önemli bir liman kenti olmuştur (Mersin İl Özel İdaresi, 2009: 148-154). Ancak bu tarihi yapısına ve doğal 

kaynaklarının varlığına rağmen destinasyon, önemli bir çekicilik yaratamamakta, yeterli ilgiyi görememekte (Unur ve 
Çetin, 2017: 67) ve genel turist profili itibariyle çoğunlukla yerli turist almaktadır (Duman ve Öztürk, 2005: 9).  

 

1. Literatür ve Araştırma Soruları 
Alanyazında tüketicilerin/müşterilerin daha çok uygunsuz/olumsuz davranışları üzerinde durulmuş ve bu tür 

davranışlar farklı terimler ile ifade edilmiştir. Bu terimlerin farklılığı araştırmacıların farklı bakış açılarından 

kaynaklanmaktadır (Harris, 2004). En sık kullanılan ifadelerden biri olan uygunsuz/kötü davranış (misbehavior); genel 
kabul görmüş normları ihlal eden davranış biçimleridir (Fullerton ve Punj, 1997: 340). Bir diğeri fonksiyonel olmayan 

tüketici davranışıdır (dysfunctional customer behavior) (Harris ve Reynolds, 2004; Altıntaş, 2007) ki; müşteriler 

tarafından işletmelere, işletme çalışanlarına ve diğer müşterilere karşı, olumsuz nitelikli olarak kasıtlı bir şekilde veya 
düşüncesizce yapılan davranışlar olarak açıklanmaktadır (Geçti ve Bora, 2010). Gayriahlaki müşteri davranışı (Güler, 

Dalgıç ve Kadıoğlu, 2017), vahşi/yıkıcı müşteri (jaycustomer),  (Withiam, 1998; Lovelock, 2001), gayri meşru müşteri 

(illegitimate costumer) (Huang ve Miao, 2016), problemli müşteri davranışı (problem customer behavior) (Bitner, 
Booms ve Moohr, 1994), anormal tüketici davranışı (deviant consumer behavior/ aberrant consumer behavior) 

(Moschis ve Cox, 1989; Fullerton ve Punj, 1993; Urielly, Ram ve Palach-mines, 2011; Aslan ve Kozak, 2012)  ise 

uygunsuz davranışları niteleyen diğer ifadelerdir. Bu davranış biçimleri çalışanlar, işletmeler ve diğer tüketicileri 
olumsuz etkilemektedir (Fullerton ve Punj, 1997). Çalışanların karşılaşacağı bu davranışlar, işletme açısından finansal 

kayıplara, iş gücü devir hızının artmasına, hizmet kalitesinin azalmasına ve verimsizliğin ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir (Güler vd. 2017: 634). 
Bitner vd. (1994: 98-99), otel, restoran ve havayolu sektöründe hizmet hatalarını araştırdıkları 

çalışmalarında kritik olay yöntemi kullanmışlar ve çalışanlardan müşterinin bakış açısıyla hizmetin sunumundaki 

hataları aktarmalarını istemişlerdir. Buna göre birisi “problemli müşteri davranışı” olmak üzere dört grup hata tespit 
etmişlerdir. Problem yaratan müşteriler; işletme kurallarını ve yasaları ihlal etme, sarhoşluk, müşterileri yada 

çalışanları sözlü ya da fiziksel taciz etme, kaba davranma, memnun olmayı reddetme gibi davranışlar sergileyerek 

hizmet hatalarına neden olmaktadır.  Lovelock (2001) bu tür davranışları; isteyerek işletme mülküne zarar veren 
vandallar, hizmet için ücret ödemeyi istemeyen hırsızlar, hizmet personeline karşı saldırgan ve münakaşacı bir biçimde 

davranan kavgacı müşteriler, diğer müşteriler ya da aile üyeleri ile kavga edenler, aldıkları hizmeti ödemeyi 

reddedenler ve yazılı olmayan kuralları ya da normları çiğneyen kural bozucular olarak altı grupta sınıflandırmıştır 
(aktaran Özdoğan ve Alkibay, 2007: 160). Harris ve Reynolds (2004: 344) ise konaklama işletmesi çalışanları, 

yöneticileri ve müşteriler ile yaptıkları araştırmada konaklama endüstrisinde tazminat mektubu yazarları, arzu 
edilmeyen müşteriler, suiistimalciler, kibirli müşteriler, sözlü tacizciler, fiziksel tacizciler, hizmet çalışanları, cinsel 

tacizciler olarak bu davranışlara sahip sekiz adet müşteri davranış tipi belirlemişlerdir. 

Withiam (1998), araştırmasında restoran çalışanlarından, tüketicilerin uygunsuz gördükleri davranışlarını 
cinsiyetlerine göre belirtmelerini istemiştir. Buna göre çalışanlar; erkek müşterilerin küfürlü konuşmaları, uygunsuz 

cinsel yorumları, çalışanlara bağırarak seslenme, kadınların yoğun parfüm sıkmaları, uygun olmayan bir şekilde 

siparişi mutfağa geri gönderme, sık fikir değiştirme gibi rahatsız edici davranışlarla karşılaşmaktadırlar (aktaran 
Gürsoy vd. 2017). Alıveriş merkezindeki çeşitli sektörlerdeki firmaların çalışanları ve yöneticileri ile yaptığı 

araştırmada Altıntaş (2007), 13 uygunsuz müşteri davranış tipi tespit etmiştir.  Bunlar sözel saldırganlık, elemanları 

huzursuz etme, hırsızlık, tartışanlar, hizmet sürecini bozma, ısrar etme, fiziksel saldırganlık, şikayet etme, sabotaj 
davranışı, cinsel taciz ve alkol, pasif tepki, intikam alma ve diğer davranışlar olarak gruplandırılmıştır. Benzer şekilde 

bir başka araştırma Geçti ve Bora (2010) tarafından restoranların da yer aldığı dört alandan küçük esnaf işletmelerinde 

yapılmıştır. İşletme sahibi veya çalışanlara hangi tür fonksiyonel olmayan müşteri davranışlarıyla ve ne sıklıkla 
karşılaştıklarını ve bu davranışlara karşı nasıl tepki verdiklerini araştırmışlar ve restoranlarda en sık görülen uygunsuz 

davranışının “Müşterinin diğer müşterinin sırasını alması” ve “müşterinin hizmet sunan personele sanki kölesiymiş 

gibi davranması” olduğunu ortaya koymuşlardır.   
Gürsoy, Cai ve Anaya (2017), müşterilerin hizmet sektöründeki deneyimleri sırasında diğer müşterilerin 

yarattığı ve etkilendikleri rahatsız edici davranışları incelemişlerdir. Bu amaçla müşterilerin tüketim deneyimleri ile 

ilgili popüler web sitelerinde yaptıkları yorumları ve anekdotlarından yola çıkarak yaptıkları araştırmada ağırlığına ve 
tarzına göre rahatsız edici davranışları yedi kategoride toplayarak müşteri tipolojisi oluşturmuşlardır. Bunlar; “yaramaz 

çocuklu ihmalkar ebeveynler”, “sözlü tacizciler”, acayip/saçma istekte bulunanlar, kötü/yetersiz hijyen tutumu 

sergileyenler, kendini kaybetmiş bağıranlar, hizmet normlarını bozucular ve bilgisiz/cahil müşterilerdir. Güler, Dalgıç 
ve Kadıoğlu (2017) ise araştırmalarında restoran ve otel çalışanlarının en sık karşılaştıkları gayri ahlaki müşteri 

davranışlarının saygısızlık, hakaret etme, karşısındakini küçümseme, sorunlu üslup, hakkı olandan fazlasını adil 

olmayan biçimde almaya çalışma ve sarkıntılık davranışları olduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca çalışanların, 
müşterilerin davranışlarına göre saygılı, anlayışlı,  kibar,  teşekkür eden, güler yüzlü olan, diyaloğa/iletişime açık olan, 

bahşiş bırakanların en mükemmel müşteri profili olarak tanımlandığı tespit edilmiştir. 

Özdoğan ve Alkibay (2007), olumsuz tüketici davranışlarını çeşitli boyutlarıyla kavramsal açıdan 
incelemişlerdir. Literatüre dayanarak, bu davranışların çeşitlerini nedenlerini, etkilerini aktaran yazarlar; tüketicilerin 

uygunsuz davranışlarını sektörel bazda inceleyen alan çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini  vurgulamışlardır.  
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İncelenen çalışmalarda, çeşitli hizmet işletmelerindeki müşteri/tüketici davranış şekilleriyle ilgili çeşitli 

sınıflamalar yapılarak, özellikle uygunsuz müşteri/tüketici davranış şekillerine yönelik oldukça değerli bilgiler 

sunulmaktadır. Turizmin etkileşimli doğasına bağlı olarak, turistlerin ziyaret ettikleri destinasyonlardaki 

davranışlarının ve genel profilinin tespit edilmesinin de, bu davranışların işletmecilere, çalışanlara ve diğer turistlere 

yansıyabilecek etkilerinin kontrol edilebilmesi konusunda yol gösterici olabileceği ve destinasyon yönetimi açısından 

da önemli katkılar sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı, Kızkalesi’ndeki restoran 
işletmeleri çalışanlarının Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlere yönelik bakış açılarından hareketle, yerli turistlerin 

uygunsuz (rahatsızlık veren) davranışları ve hoşa giden (olumlu) davranışlarının belirlenerek bölgeyi ziyaret eden yerli 

turistlerin profilinin ortaya çıkarılmasıdır. Mevcut durumun ortaya konulması ve ileriye yönelik alınabilecek 
önlemlerle Kızkalesi turizminin geliştirilmesine katkı sağlanabileceği söylenebilir. Bu bağlamda araştırmada yanıtları 

aranan araştırma soruları şunlardır: 

 A.S.1: Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin Kızkalesi’ndeki restoran çalışanlarını rahatsız eden 
(uygunsuz) davranışları nelerdir?”  

 A.S.2: Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin Kızkalesi’ndeki restoran çalışanlarının hoşuna giden 
(olumlu) davranışları nelerdir? 

 

2. Yöntem 
Keşifsel türde tasarlanan araştırmada, veriler yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşmede, araştırmacı katılımcılara önceden hazırladığı konulara sadık kalarak, önceden hazırlanmış 

olan soruların yanı sıra, daha ayrıntılı bilgi alma amacıyla ilave sorular da yönelterek sohbet tarzı bir görüşme 

gerçekleştirmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 150). Görüşmeler 9 Temmuz 2018 tarihinde Kızkalesi’nde faaliyet 
gösteren 10 farklı restoran işletmesinde, 8’i restoran işletmecisi olan 18 çalışanla gerçekleştirilmiştir. Görüşmelere 

katılacak kişilerin belirlenmesinde, kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Zaman ve maddi kaynaklardan tasarruf 

sağlaması nedeniyle sosyal bilimler alanında yaygın olarak tercih edilen bu teknikte, isteyen herkes örnekleme dahil 
edilmekte ve veri toplama sürecine arzu edilen (yeterli) örneklem hacmine ulaşıncaya kadar devam edilmektedir 

(Altunışık v.d., 2007: 132; Yıldırım ve Şimşek, 2013: 141; Ural ve Kılıç, 2013: 42). Katılımcılara önceden belirlenmiş 

olan “Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin sizi rahatsız eden davranışları nelerdir?” ve “Kızkalesi’ni ziyaret eden 
yerli turistlerin hoşunuza giden (olumlu) davranışları nelerdir?” şeklindeki iki sorunun yanı sıra konuyla ilgili ayrıntılı 

bilgi alabilmek amacıyla ilave sorular (sondalar) da yöneltilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 160). Görüşme 

sorularının hazırlanmasında, Dönmez ve Çakıcı’nın (2013) turist-turist etkileşimine yönelik araştırmasında kullanılan 
görüşme soruları yol gösterici olmuştur. Ayrıca, belirlenen bu iki sorunun araştırma amacına uygunluğu ve ifadelerin 

anlaşılırlığı açısından turizm alanında uzman iki öğretim üyesinden görüş alınmıştır. Katılımcıların yalnızca yerli 

turistlere yönelik bakış açılarının araştırılmasının nedeni, bölgenin ağırlıklı olarak yerli turistler tarafından ziyaret 
edilmesi ve özellikle son yıllarda yabancı turistler tarafından pek tercih edilmemesidir. Araştırmanın restoran 

işletmelerinde yapılmasının nedenlerinden biri, konuyla ilgili restoran işletmelerinde gerçekleştirilen araştırmaların 

oldukça sınırlı olmasıdır. Bu tercihin ikinci nedeni ise, restoran işletmelerinin otellere göre daha uğrak (örneğin yol 
üstü) yerlerde konumlanması ve işletme çalışanlarının farklı turist profillerine (destinasyonda konaklayan, 

konaklamayan, aile, bekar v.s.) yönelik geniş yelpazede gözlem imkanının olabileceğinin düşünülmesidir.  
Nitel veri toplanacak araştırmalar için kabul edilebilir örneklem sayısının alt sınırının 15 olduğu kabul 

görmektedir (Bertaux, 1981: 35; aktaranlar Guest, Bunce ve Johnson, 2006: 61; Mason, 2010: 3). Ancak, araştırmacı 

veriler birbirini tekrar etmeye başladığı noktada (doyum noktası) yeterli örneklem büyüklüğüne ulaştığına karar 
verebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 143). Bu araştırmada, kabul edilebilir örneklem büyüklüğü alt sınırı da dikkate 

alınarak verilerin birbirini tekrar etmeye başladığı ve artık farklı bir veriye ulaşılamadığı noktada veri toplama süreci 

sonlandırılmıştır.     
Veri toplama sürecinde, katılımcıların izniyle tüm görüşmelerde ses kaydı alınmıştır. Veri toplama süreci 

sonunda, ses kayıtları elektronik ortamda yazıya geçirilmiştir. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz tekniklerinden 

yararlanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi; dökümanlar, görüşmeler ya da çeşitli kayıtlardan elde edilen çok 
sayıdaki verinin, daha anlamlı ve daha az sayıdaki kategorilere ayrılarak incelenmesi, karşılaştırılabilir ve 

yorumlanabilir hale getirilmesinde yararlanılan bir analiz çeşididir (Altunışık, v.d., 2007: 268-270). İçerik analizinde, 

yazılı metinlerin, görsellerin ya da söylemlerin içeriğine bakılarak, en sık ya da en az hangi kavram, olay ya da 
düşüncelere vurgu yapıldığına dayalı olarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılmaktadır (Kozak, 2014: 138). Betimsel 

analizde ise, verilerden bazı alıntılar yapılarak, ulaşılan çarpıcı görüşlerin metne yansıtılması sağlanmakta, veriler 

okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse başka bir araştırma için kullanabileceği bir şekilde sunulmaktadır (Altunışık 
v.d., 2007: 268). İçerik analizi sürecinde kodlama ve kategorileştirme işlemleri iki ayrı araştırmacı tarafından 

gerçekleştirilerek benzer sonuçlar elde edilmiştir.  Analizler sonucunda elde edilen bulgular takip eden başlık altında 

sunulmaktadır.  

 

3. Bulgular 

3.1. Demografik Bulgular 
  Araştırmaya katılan restoran çalışanlarına ilişkin demografik bulgular Tablo 1’de sunulmaktadır. 
Katılımcıların 17’si erkek, 1’i kadındır. Veri toplama sürecinde her ne kadar kadın çalışanlarla da görüşmek istenmiş 

olsa da, bölgedeki çeşitli sorunlar sebebiyle (fuhuş, gelen ziyaretçilerin uygunsuz davranışları, bölgenin olumsuz imajı 

gibi sebeplerle) işletmecilerin kadın personel çalıştıramadığı öğrenilmiş ve katılımcıların %94,4’ü erkeklerden 
oluşmuştur. Katılımcıların 6’sı 20-30 yaş, 4’ü 31-40 yaş, 5’i 41-50 yaş ve 3’ü  51-60 yaş aralığında olup, tüm yaş 

gruplarından katılımcıların araştırmaya dahil edildiği söylenebilir. Restoran çalışanlarından 1’i okuma yazma 

bilmemekte, 4’ü ilkokul, 3’ü ortaokul, 9’u lise ve 1’i üniversite mezunudur.  
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Katılımcılardan 1’inin bulunduğu işletmede çalışma süresi 1 yıldan az, 7’sinin 1-5 yıl arasında, 3’ünün 6-10 

yıl arasında, 5’inin 11-20 yıl arasında ve 2’sinin 21 yıl ve üzerinde olduğu görülmektedir. Çalışanların 12’si sürekli 

olarak Kızkalesi’nde ikamet etmekte, 6’sı ise sezon süresince (yazın) Kızkalesi’nde ikamet etmektedir. Katılımcıların 

büyük bir çoğunluğunun uzun süredir Kızkalesi’nde ikamet ettiği ve çalıştığı dikkate alındığında, bu kişiler aynı 

zamanda yerel halk olarak da değerlendirilebilir. Bu durum, uzun yıllardır bölgede ikamet eden ve çalışan kişilerin 

gelişkin gözlem ve değerlendirmeleriyle araştırmada kapsamlı verilere ulaşılmasını kolaylaştırmıştır.  

 

Tablo 1: Katılımcılara İlişkin Demografik Bulgular 

 Frekans (18) Yüzde (%)  Frekans (18) Yüzde (%) 

CİNSİYET EĞİTİM DURUMU 

Erkek 17 94,4 Okuma-yazma yok 1 5,6 

Kadın 1 5,6 İlkokul 4 22,2 

YAŞ Ortaokul 3 16,7 

20-30 6 33,3 Lise 9 50 

31-40 4 22,2 Üniversite 1 5,6 

41-50 5 27,8 İŞLETMEDE ÇALIŞMA SÜRESİ 

51-60 3 16,7 1 yıldan az 1 5,6 

İKAMET YERİ 1-5 yıl 7 38,9 

Kızkalesi 12 66,6 6-10 yıl 3 16,7 

Sezonda Kızkalesi 6 33,3 11-20 yıl 5 27,8 

   21 yıl ve Üzeri 2 11,1 

 

3.2. Yerli Turistlerin Uygunsuz (Rahatsızlık Veren) Davranışlarına İlişkin Bulgular 
Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin restoran çalışanlarına rahatsızlık veren (uygunsuz) davranışlarına 

ilişkin içerik analizi bulguları Tablo 2’de sunulmaktadır. Katılımcıların hem restoran dışında hem de restoran 
içerisinde gözlemledikleri ve kendilerine rahatsızlık veren davranışlar “restoran dışındaki davranışlar”  (83 tekrar; 

%59,3), “restoran içindeki davranışlar” (47 tekrar; %33,6) ve “restoran içinde ve dışındaki davranışlar olarak” (10 

tekrar; %7,1) üç kategori altında gruplanmıştır. 
 

Tablo 2: Yerli Turistlerin Uygunsuz (Rahatsızlık Veren) Davranışları 

  Σi Σ (140) % % (100) 

Restoran 

Dışındaki 

Davranışlar 

Çevreyi kirletme 15 

83 

18,1 

59,3 

Uygunsuz kıyafetle dolaşma 9 10,8 

Bakışlarıyla taciz etme 8 9,6 

Kavga çıkarma 8 9,6 

Sokakta/parkta/arabada/sahilde geceleme 6 7,2 

Uygunsuz kıyafetle denize girme 4 4,8 

Fiziksel taciz 4 4,8 

Fuhuş 4 4,8 

Sokakta/plajda yemek hazırlama yemek yeme 4 4,8 

Aracını uygunsuz yere park etme 3 3,6 

Karşı cinse laf atma 3 3,6 

Sokakta alkol tüketme 3 3,6 

Bağırarak ya da mikrofonla şarkı söyleme 2 2,4 

Yabancı madde kullanımı 2 2,4 

Bekar erkeklerin kalabalık gruplar halinde 
gezmesi, denize girmesi 2 2,4 

Cihazdan yüksek sesle müzik çalma 1 1,2 

Aracın içinde üst değiştirme 1 1,2 

Alkollü araç kullanma, başka araçlara çarpma 1 1,2 

Kavgada adam vurma 1 1,2 

Sokaktaki musluklarla duş alma 1 1,2 

Kiralık daire sahiplerini kişi sayısıyla ilgili 
kandırma 

1 1,2 

Restoran 

İçindeki 

Davranışlar 

Pazarlık yapma/ hesaba itiraz 15 

47 

31,9 

33,6 

Kaba hitap / Emretme / Bağırarak sipariş verme / 

Bağırma 
8 17 

Restorana Uygunsuz kıyafetle girme 4 8,5 

Garsondan fuhuş (kadın) için yönlendirme talep 

etme 
4 8,5 

Siparişi hazırlanırken sabırsız davranma 4 8,5 

Restoranı (özellikle masa ve çevresini) kirletme 3 6,4 
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Hesap ödememe / eksik ödeme / dolandırma 3 6,4 

Restorana ayağındaki kumla girme 2 4,3 

Restoranda yüksek sesle müstehcen konuşma 2 4,3 

Çalışanı hor görme/aşağılama/saygısızlık yapma 2 4,3 

Restoranda şişe suyla başını v.s. yıkama 1 2,1 

Sigarasının külünü bardağa yemek tabağına 

dökme 
1 2,1 

Müşteri grubunun ortak tabaktan yemek yemesi 1 2,1 

Restorana köpekle girme 1 2,1 

Ekmek vb yiyecekleri israf etme 1 2,1 

Hayat kadınını restorana getirip uygunsuz 
davranışlarda bulunma 

1 2,1 

Restoran 

İçinde ve 

Dışındaki 

Davranışlar 

Aşırı alkol tüketimi sonucu taşkınlık yapma 8 

10 

80 

7,1 
Hırsızlık 1 10 

Yoldan geçen araçlardaki insanlara sataşma (argo 
konuşma) 

1 10 

 

Yerli turistlerin restoran dışındaki uygunsuz davranışlarından en sık tekrar edilenler; “çevreyi kirletme”, 

“uygunsuz kıyafetle dolaşma”, “bakışlarıyla taciz etme”, “kavga çıkarma”, “sokakta / parkta / arabada / sahilde 

geceleme”, “uygunsuz kıyafetle denize girme”, “fiziksel taciz”, “fuhuş”, “sokakta / plajda yemek hazırlama yemek 
yeme” şeklindedir. Katılımcıların, turistler tarafından restoran dışında gerçekleştirilen uygunsuz davranışlarla ilgili 

bazı ifadeleri aşağıda sunulmaktadır: 

... Çevre kirliliği oluyor. Adam yiyor içiyor mesela poşetlerini yere atıyor. Ben burada çalışıyorum adam arabasından 
bir poşet doldurdu, çöpü aldı kaldırımın dibine koydu. Ben de o zaman ocakta çalışıyordum üşenmedim çıktım 

arabasının içine attım. Gördü şimdi senin yaptığın iş mi dedi, senin ki iş mi dedim. Senin yaptığın terbiyesizlik değil mi 

dedim.. (Erkek, 47 yaş, ilkokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 7 yıl çalışma süresi) 
... Gelenler atletli hepsi. Ya kusura bakmayın baksırla denize giren var... (Erkek, 37 yaş, lise mezunu, ikamet yeri 

Kızkalesi, 25 yıl çalışma süresi) 

... Adamlar geliyorlar otel tutmuyolar. Misal ağaçların altında yatıyorlar, misal yollarda yatıyorlar. Turizm olarak şey 
yani. En önemli oteldir, otelci ne kazanacak. Lokantada gel yemek ye, adam oradan mesela yere damlatarak 

karpuzunu almış gelmiş, çuvalla sandıkla domatesini almış gelmiş. Kendi yapıp yiyor yani. O kişi buraya geldiği 

zaman yani ne biliyim ne otele faydası var ne restorana faydası var. Hiç bi faydası yok. Ya adam kaldırıma oturmuş 
yemeğini kaldırımda yiyor. Kimi ağacın altına oturmuş yemeğini orda yiyor, sahilde oturmuş orda yiyor. O da artı 

bide keşke yediği gibi sağı solu temiz tutsalar. Yani karpuz kabuklarını bir köşeye atıyor, öbürünü bir köşeye atıyor... 

(Erkek, 46 yaş, ilkokul mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 13 yıl çalışma süresi) 
... Cumartesi Pazar siz burayı bir görün yani çöpler taşıyor. Etraf pis. 20 kişi 30 kişi geliyor adam baksırını giyiyor 

sahilde yürüyor, yollarda yürüyor hiç kimseyi umursamıyor. Adam otoparka park ediyor otoparkta üstünü değiştiriyor. 

Orda yatıyor. İn aşağı sahile şezlongların hepsini indirip şezlongda uyuyorlar adamlar. Yani oda kiralamıyorlar... 
(Erkek, 47 yaş, lise mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 35 yıl çalışma süresi) 

...Bayanlar burda afedersiniz parayı farklı şekillerde kazanmaya çalışıyorlar... Mesela benim ailem buraya gelecekti 

geçen sene ben gelmeyin dedim. Buraya gelen o (fuhuş) amaçla geliyor çünkü... (Erkek, 20 yaş, lise mezunu, sezonda 
Kızkalesi’nde ikamet, 3 yıl çalışma süresi) 

... Çok şey hani böyle kabadayı tarzı kişiler geliyor aile fazla gelmiyor gelenler de zaten otel dışına çıkmıyor. Genelde 
bekar erkekler geliyor, kabalar bi de baktın mı hani niye baktın diyen insanlar var. Yani bir şey söylesen hemen 

kıvılcım hazır tipler yani... İçki içiyorlar her şeyi yapıyorlar. Bildiğim gördüğüm içki olayı bir de davranışları falan 

taşkınlık yapıyorlar, kavgaya hazırlar. Bayanlara özellikle oluyor, iki sevgili giderken bayana laf atma gibi, bakışlarla 
da oluyor... (Erkek, 36 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 1 yıl çalışma süresi) 

... Özellikle sahil kesiminde, kavgalar çıkıyor yani cadde üzerine kadar çıkıyor bu olaylar. (Erkek, 28 yaş, üniversite 

mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 12 yıl çalışma süresi) 

... Sözlü fiziksel taciz olduğu anda da kavga çıkıyor asayiş yetişene kadar... (Erkek, 53 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde 

ikamet, 17 yıl çalışma süresi) 

Yerli turistlerin restoran içerisindeki rahatsızlık veren davranışlarından en sık tekrar edilenler; “pazarlık 
yapma / hesaba itiraz”, “kaba hitap / emretme / bağırarak sipariş verme / bağırma”, “restorana uygunsuz kıyafetle 

girme”, “garsondan fuhuş (kadın) için yönlendirme talep etme”, “siparişi hazırlanırken sabırsız davranma”, “restoranı 

(özellikle masa ve çevresini) kirletme” ve “hesap ödememe / eksik ödeme / dolandırma” şeklindedir. Katılımcıların, 
turistler tarafından restoran içerisinde gerçekleştirilen uygunsuz davranışlarla ilgili bazı ifadeleri aşağıda 

sunulmaktadır: 

...Pazarlık var, yüzde yüz var (gülüyor). Özellikle Kayserililer, yolda bir yapar, masada bir yapar, kasada bir yapar 
(gülüyor). Üç yerde pazarlık vardır... (Erkek, 38 yaş, ilkokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 2 yıl çalışma süresi)  

...Adamın parası olmuyor, masa dolu planlı yiyor bir sürü... Kimlik bırakayım diyor. Napayım ben kimliği... (Erkek, 47 

yaş, ilkokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 7 yıl çalışma süresi) 
...Ya ben bunu hiç beğenmedim bunun parasını ödemicem diyip kalkıp giden de var... Mesela adam yemeğini yiyor, ya 

kart çekmiyor karşıdan çekeyim diyip varıp giden de var (ödemeden)... (Erkek, 38 yaş, ilkokul mezunu, ikamet yeri 

Kızkalesi, 2 yıl çalışma süresi)  
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...Bazen hanımına söyleyemediği bir şeyi hani “GETİRRR, ben bunu istemedim” yani hanımına bile böyle konuşamaz 

evde... Elini kaldırıp parmak şıklatarak “ŞŞŞTTT GARSONNN, GARSON BAKSANAAA” şeklinde sesleniyorlar... 

(Erkek, 28 yaş, üniversite mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 12 yıl çalışma süresi)  
...Baksırla restorana oturan ben burda gördüm... (Erkek, 24 yaş, lise mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 8 yıl 

çalışma süresi) 

Yerli turistlerin hem restoran içerisinde hem de restoran dışındaki uygunsuz davranışları ise “aşırı alkol 
tüketimi sonucu taşkınlık yapma”, “hırsızlık” ve “yoldan geçen araçlardaki insanlara sataşma (argo konuşma)” 

şeklindedir. Bu davranışlarla ilgili katılımcıların ifadelerinden bazıları aşağıda sunulmaktadır: 

... Gece işletmede de taşkınlık yapmaya kalkıyorlar, genelde kafası güzel geliyor alkollü geliyor siparişi alıyorsun 
benim siparişlerim nerde kaldı diyor. O kadar kaba davranıyorlar ki kaç kişiyi döverek gönderdim burdan. Gerçekten 

artık dayanamıyorsun... (Erkek, 26 yaş, ortaokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 2 yıl çalışma süresi) 

... Şimdi cebine 10 lira koyan geliyor. 10 liraya pansiyon verirsen sabah seni soyar, öğlen beni soyar, akşam birinin 
evine girer yarın da arabasını çalar. 10 kişi geliyorlar 100 lira veriyorlar bi odada kalıyorlar... (Erkek, 53 yaş, lise 

mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 17 yıl çalışma süresi) 
 

3.2. Yerli Turistlerin Olumlu (Hoşa Giden) Davranışlarına İlişkin Bulgular 
Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin restoran çalışanlarının hoşuna giden (olumlu) davranışlarına ilişkin 

içerik analizi bulguları Tablo 3’de sunulmaktadır. Yerli turistlerin hoşa giden davranışlarından katılımcılar tarafından 
en sık ifade edilenler; “cana yakın, samimi, açık iletişim ve sohbet” (11 tekrar; %28,2), “kibar / saygılı davranış” (4 

tekrar, %10,3), “teşekkür etme / eline sağlık deme” (3 tekrar, % 7,7), “bahşiş bırakma” (3 tekrar, % 7,7) ve “güler yüz” 

(3 tekrar, % 7,7) şeklindedir.  
 

Tablo 3: Yerli Turistlerin Olumlu (Hoşa Giden) Davranışları 

 

Σ % 

Cana yakın, samimi, açık iletişim ve sohbet 11 28,2 

Kibar / Saygılı davranış 4 10,3 

Teşekkür etme / Eline sağlık deme  3 7,7 

Bahşiş bırakma 3 7,7 

Güleryüz 3 7,7 

Tekrar geleceğini söyleme / Tekrar gelme 2 5,1 

İşletmeyi ve çevreyi kirletmeme 2 5,1 

El sıkışma 1 2,6 

Tekrar geldiğinde hal hatır sorma 1 2,6 

Sessiz sakin yemek yeme 1 2,6 

Tavsiye edeceğini belirtme 1 2,6 

Çalışana ismiyle hitap etme 1 2,6 

Öğrenci çalışanlara maddi yardımda bulunma  1 2,6 

Hediye getirme 1 2,6 

Yemek malzemeleri hakkında bilgi sorma 1 2,6 

Çalışanları kendi memleketine davet etme 1 2,6 

Restoranın önünden geçerken selam verme 1 2,6 

∑ 39 100 

 
Katılımcıların, turistler tarafından gerçekleştirilen olumlu davranışlarla ilgili bazı ifadeleri aşağıda 

sunulmaktadır: 

... Teşekkür edip giden var. Ustaya gelip eline sağlık diyen var. Hani ister istemez hoşuna gider yani hizmetinin 
karşılığı sadece bahşişle değil de, bir teşekkür bir elini sıkması bile, tekrar geleceğiz tavsiye edeceğiz demesi bile 

insanın hoşuna gidiyor. Bir dahaki sefer geldiğinde mesela senin isminle hitap etmesi, mesela tanışıyorsun sohbet 

ediyorsun... (Erkek, 28 yaş, üniversite mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 12 yıl çalışma süresi) 
... Aile gelir oturur güzelce yemeğini yer çeker gider. Ailenin bize hiiç zararı yok yeter ki aile gelsin. Nazikler kibarlar 

teşekkür ediyorlar. mesela sağ olun elinize kolunuza sağlık bilmem ne. Adam buradan geçerken bile ailesiyle kafasını 

indiriyor selam veriyor... (Erkek, 27 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 4 yıl çalışma süresi) 

 

3.3. Kızkalesi Turizminin Genel Sorunları 
 Görüşmeler süresince katılımcılar yerli turistlerin davranışlarının yanı sıra, Kızkalesi turizminin genel 
sorunlarıyla ilgili de çeşitli ifadeler kullanmışlardır. Bahsedilen bu sorunların, destinasyondaki turist profilinin ve 

davranışlarının anlaşılmasına da katkı sağlayabileceği değerlendirilmiştir.   Kızkalesi’nin genel sorunları adı altında 

değerlendirilerek analiz edilen bu ifadelere ilişkin içerik analizi bulguları Tablo 4’te sunulmaktadır.  
Tablo 4’e göre, katılımcılar tarafından en çok vurgulanan iki sorun kategorisi “turist profiliyle ilgili 

sorunlar” (24 tekrar; %27,9) ve “belediye ve asayiş uygulamalarıyla ilgili sorunlar” (24 tekrar; %27,9). Kategori 

adında geçen asayiş kavramı Türk Dil Kurumu tarafından “Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, 
düzenlilik, güvenlik” şeklinde tanımlanmakta olup (TDK, ty), destinasyonda güven ve düzen ortamına yönelik sorun 

olarak algılanan her türlü ifadeye söz konusu kategori içerisinde yer verilmiştir. Kızkalesi turizminin sorunlarıyla ilgili 



263 

diğer kategoriler ise; “altyapı ve üstyapıyla ilgili sorunlar” (12 tekrar, %13,9), “esnaf ve mülk sahiplerinden kaynaklı 

sorunlar” (11 tekrar; %12,8), “bölgedeki genel ve yapısal sorunlar” (15 tekrar; %17,4) şeklindedir. 

 

Tablo 4: Kızkalesi Turizminin Genel Sorunları 

  Σi Σ (86) % % (100) 

Turist Profiliyle 

İlgili Sorunlar 

Bekar erkek turistlerin çoğunlukta olması, 

ailelerin oldukça azalmış olması 
13 

24 

54,2 

27,9 

Ekonomik seviyesi düşük müşteri profili 5 20,8 

Kızkalesi’nin yabancı turistler tarafından artık 

pek tercih edilmemesi 
3 12,5 

Eğitim seviyesi düşük müşteri profili 1 4,2 

Turistlerin kalış süresinin kısa olması 1 4,2 

Kiralık dairelerde ekonomik durumu düşük 
kalabalık grupların konaklaması 

1 4,2 

Belediye ve Asayiş 

Uygulamalarıyla 

İlgili Sorunlar 

Fuhuş, sahillerde hayat kadınlarının dolaşması 11 

24 

45,8 

27,9 

Seyyar satıcıların sahilde, sokaklarda satış 

yapması / Yerel yönetimin seyyar satıcılara göz 

yumması 

3 12,5 

Belediyenin çöpleri zamanında toplamaması 3 12,5 

Sahilde başıboş köpeklerin dolaşması 2 8,3 

Fuhuşa karışan kişilerin cezalarının caydırıcı 

olmaması 
1 4,2 

Belediyenin çöp konteynerini restoran önüne 

konumlandırması 
1 4,2 

Sivrisinekler için yeterli ilaçlamanın 

yapılmaması 
1 4,2 

Suriyeli çocukların seyyar satış yapması   1 4,2 

Yabancı madde satışı yapılması 1 4,2 

Altyapı ve Üst 

Yapıyla İlgili 

Sorunlar 

Otopark sorunu 6 

12 

50 

13,9 

Merkezde gazinoların olması 2 16,6 

Birçok binanın yapı kullanım izninin olmaması 2 16,6 

Sık elektrik kesintisi 1 8,3 

Yapılan büyük kavşağın kazalara yol açması 1 8,3 

Esnaf ve Mülk 

Sahiplerinden 

Kaynaklı Sorunlar 

Konaklama işletmelerinin ve konut sahiplerinin 

müşteri konusunda seçici davranmamaları 
5 

11 

45,5 

12,8 

Bazı otellerin fuhuşa destek vermesi 2 18,2 

Değnekçilerin yoldan geçenleri restorana çekme 
konusunda aşırı ısrarcı davranması 

1 9,1 

Alkol satış yasağına işletmelerin uymaması 1 9,1 

Dükkanların gelişigüzel kiraya verilmesi 1 9,1 

Esnafın fiyat politikası, değnekçi vb konularda 

ortak hareket edememesi 
1 9,1 

Bölgedeki Genel ve 

Yapısal Sorunlar 

Kızkalesi hakkındaki olumsuz algı/imaj 6 

15 

40 

17,4 

Sezonda aşırı kalabalık olması 2 13,3 

Sezonun kısa ve yoğun olması 1 6,6 

Bölgedeki Suriyelilerin oldukça düşük maaşlarla 
çalışmayı kabul etmesi 

1 6,6 

Restoranlarda kadın çalıştıramama 1 6,6 

Kalifiyeli personel bulunamaması 1 6,6 

Restoranlarda çocukluktan yetişen ustaların 

azalması 
1 6,6 

Sahil uzunluğunun çok az olması (600 metre) 1 6,6 

Konut ve dükkan kiralarının çok artması 1 6,6 

 

Destinasyona gelen turist profiliyle ilgili katılımcılar tarafından en sık tekrar edilenler sorunlar; “bekar 
erkek turistlerin çoğunlukta olması, ailelerin oldukça azalmış olması”, “ekonomik seviyesi düşük müşteri profili”, 
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“Kızkalesi’nin yabancı turistler tarafından artık pek tercih edilmemesi” şeklindedir. Katılımcıların çok büyük bir 

çoğunluğu, bölgenin özellikle bekar erkekler (bir çoğu kalabalık gruplar halinde gelen ve gezen) tarafından rağbet 

gördüğünü, rahatsızlık verici turist davranışlarının da özellikle bu kişiler tarafından gerçekleştirildiğini, hoşa giden 

ziyaretçi davranışların ise genelde aileyle gelen ziyaretçiler tarafından gerçekleştirildiğini vurgulamışlardır. Bölgeyi 

ziyaret eden kişilerin ağırlıklı olarak, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nden (özellikle Şanlı Urfa, Gazi Antep), İç 

Anadolu Bölgesi’nden (özellikle Konya, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Ankara) ve Doğu Akdeniz Bölgesi’nden (özellikle 
Adana, Hatay) geldikleri katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Katılımcıların destinasyona gelen turist profiliyle ilgili 

ifadelerinden bazıları aşağıda sunulmaktadır:  

... Yani bekarların daha çok geldiği, yani çapkınlık yapabilecekleri bir yer olarak görülüyor. Aileler pek burayı tercih 
etmiyor artık... (Erkek, 28 yaş, üniversite mezunu, sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 12 yıl çalışma süresi) 

... Eskiden aileden geçilmiyordu şimdi aile gelmiyor ki abla... (Erkek, 27 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 4 yıl 

çalışma süresi) 
...Burada eskisi gibi çok aile gelmiyor. Çünkü erkek tatilci daha çok burada... (Erkek, 24 yaş, lise mezunu, sezonda 

Kızkalesi’nde ikamet, 8 yıl çalışma süresi) 
... Sadece bekarlarda var rahatsızlık ailelerde öyle pek bir rahatsızlık yok... (Erkek, 41 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde 

ikamet, 4 yıl çalışma süresi) 

...Aile geldiği zaman memnunum ama bekarlar geldiği zaman memnun değilim... (Erkek, 40 yaş, ortaokul mezunu, 
sezonda Kızkalesi’nde ikamet, 1 ay çalışma süresi) 

... Bu gelen bekarlar aileyi ürkütüyor kaçırtıyor... (Erkek, 47 yaş, lise mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 35 yıl çalışma 

süresi) 
... Zaten turistler (yabancı) pek gelmiyor artık sezon başında bir geliyordu sezon sonunda bir geliyordu. Sezon 

sonunda almanlar geliyordu... (Kadın, 27 yaş, ortaokul mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 11 yıl çalışma süresi) 

 Alıntılardan da anlaşıldığı üzere, restoran çalışanları Kızkalesi’ni ziyaret eden bekar erkek turist profilinden 
son derece rahatsız olmakta ve bölgeyi daha çok ailelerin ziyaret etmesini arzu etmektedirler. Ancak katılımcıların 

birçoğu, Kızkalesi’ndeki mevcut sorunlar nedeniyle aileleri bölgeye çekmenin çok zor olduğunu ifade etmişlerdir. 

Katılımcıların bahsettiği bu sorunlardan bazıları “belediye ve asayiş uygulamalarıyla ilgili sorunlar” şeklindedir. 
Belediye ve asayiş uygulamalarıyla ilgili sorunlardan en sık tekrar edilenler ise; “fuhuş, sahillerde hayat kadınlarının 

dolaşması”, “seyyar satıcıların sahilde, sokaklarda satış yapması / yerel yönetimin seyyar satıcılara göz yumması” ve 

“belediyenin çöpleri zamanında toplamaması” şeklindedir. Katılımcıların bu sorunlarla ilgili ifadelerinden bazıları 
aşağıda sunulmaktadır: 

...Sahilde iki konu üzerinde sürekli BİMER’e de CİMER’e de yazı yazdırmışım. Hayat kadınları ve başıboş hayvanlar, 

özellikle de köpekler. Ve sahilde az da olsa halen hayat kadınları var sahilde... (Erkek, 45 yaş, ilkokul mezunu, ikamet 
yeri Kızkalesi, 14 yıl çalışma süresi) 

...Seyyarlar çok dolaşıyor. Buraya gelen adam 1 yıl çalışmış bir hafta burda kafa dinleyecek sahilde mısırcının ne işi 

var. Su satarlar, böğürtlen, ya adam belki uyuyacak belki kitap okuyacak. Her noktada seyyar var, bari bi noktada 
toplansınlar, sahilde bari dolaşmasınlar. Denizde mesela patates matates ne gereği var. Yani milleti aşırı sıkıyorlar. Bi 

ara bohçacılar dolaşıyordu bohçacının sahilde ne işi var. Yani yönetim çok yumuşak kalıyor. Şimdi sahilde akşamları 

köfteci, şırdancı bilmem buzlaççı hediyelik eşyacı yaavvv sahili bi görecen... Dondurmacı, bağırmalar çağırmalar yavv 
bırakın millet kafa dinlesin... (Erkek, 47 yaş, ilkokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 7 yıl çalışma süresi) 

Altyapı ve üstyapıyla ilgili sorunlar ise; “otopark sorunu”, “merkezde gazinoların olması” ve “birçok 

binanın yapı kullanım izninin olmaması”, “sık elektrik kesintisi”, ve “yapılan büyük kavşağın kazalara yol açması” 
şeklindedir. Katılımcıların bu sorunlarla ilgili ifadelerinden bazıları aşağıda sunulmaktadır: 

...Burda otopark sorunu çok. Kaldırımlar da yeni yapılı. Adamlar gelişi güzel her yere park ediyorlar yani. Genelde 

yanlış yere park ediyorlar. Geçen bayram kaldırımlara komple araba dolmuştu... (Erkek, 46 yaş, ilkokul mezunu, 
ikamet yeri sezonda Kızkalesi, 13 yıl çalışma süresi) 

...Bizim burda gazinoların bizimle iç içe olması o gazinoların yani adını kirleten o gazinolar... (Kadın, 27 yaş, ortaokul 

mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 11 yıl çalışma süresi) 
...Yani kaleyi bozdular. Kaleyi bozan burda olan pavyonlar gazinolar... (Erkek, 27 yaş, lise mezunu, ikamet yeri 

Kızkalesi, 12 yıl çalışma süresi) 

... Şu ileriye kavşak yaptılar günlük kaza oluyor orada. Geçen gece 11 bi baktım kaza olmuş kavşağa çıkmış bir araba 
eve geçtim baktım 10 dakka olmuş patttt bi araba daha çıkmış aynı yere... tamam da ana yolun orda öyle koooccaman 

kavşak olmaz ki öyle. Bilmiyorum şikayetçi olan yok. Ufaltacaklar diye duydum yani... (Erkek, 46 yaş, ilkokul mezunu, 

ikamet yeri sezonda Kızkalesi, 13 yıl çalışma süresi) 
Esnaf ve mülk sahiplerinden kaynaklı sorunlardan en sık tekrar edilenler “konaklama işletmelerinin ve 

konut sahiplerinin müşteri konusunda seçici davranmamaları” ve “bazı otellerin fuhuşa destek vermesi” şeklindedir. 

Katılımcılardan birinin bu sorunlarla ilgili ifadeleri aşağıda sunulmaktadır: 
...Önce buranın yerli halkının seçici olması lazım. Kiracıların (konut sahiplerinin) seçici olması lazım. Adamın parası 

mı var hemen veriyor kiraya sağına soluna bakmadan. Biraz paraya sıkışınca herkesi alıyorlar... (Erkek, 47 yaş, 

ilkokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 7 yıl çalışma süresi) 
 Bölgedeki genel ve yapısal sorunlardan en sık tekrar edilenler ise; “Kızkalesi hakkındaki olumsuz 

algı/imaj” ve “sezonda aşırı kalabalık olması” şeklindedir. Katılımcıların bu sorunlarla ilgili ifadelerinden bazıları 

aşağıda sunulmaktadır: 
... Kızkalesi’yle ilgili bir fuhuş algısı var. Ben çıktım televizyona reklam verdim kendi başıma. Aileler gelsin dedim. 

Aileler geldikçe dedim onlar azalır. Fuhuş bütün turizm yerinde olmazsa olmaz ama bizim burası küçük olduğu için 
hep dile düşmüş. Ama bizim burda fazla alenii. Gelenlerden bekar erkekler daha fazla biz onları azaltırsak. Şimdi 

burasını bi açık genelev olarak mı görüyorlar napıyorlar biz de bunu anlamış değiliz... (Erkek, 53 yaş, lise mezunu, 

ikamet yeri Kızkalesi, 17 yıl çalışma süresi) 
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...Şimdi ordan gelin Mersin’den, Silifke’den yani Taşucu’na kadar tutun. Yani Kızkalesi’ne asla iyi gözle bakmıyorlar. 

Kızkalesi yani millet için af edersiniz daha fuhuş yapılan yer, sahilde yürünmüyor, sürekli taciz edilen tecavüz olan 

öyle bir yer gibi görülüyor. Herkes şimdiden Kızkalesine, şimdiden hatta Susanoğlu’na da böyle bir algı yaratmaya 
başlamışlar... (Kadın, 27 yaş, ortaokul mezunu, Kızkalesi’nde ikamet, 11 yıl çalışma süresi) 

... Alanya’da yüzde elli kadın çalışan görebilirsin burada göremezsin. Hem buradaki personelden kaynaklanır bu hem 

de gelen insanlardan... (Erkek, 26 yaş, ortaokul mezunu, ikamet yeri Kızkalesi, 2 yıl çalışma süresi) 
... Çok kalabalıklaştı. Kızkalesi’ne gelen insanları Kızkalesi kaldıramıyor artık... (Erkek, 52 yaş, lise mezunu, ikamet 

yeri sezonda Kızkalesi, 3 yıl çalışma süresi) 

 

4. Sonuç 
 Turizmde tüketimin başka turistlerle bir arada gerçekleşmesi olumlu sonuçlar doğurabileceği gibi olumsuz 

sonuçlar da doğurabilmekte, dolayısıyla sunulan hizmet turizm tüketicileri olan turistlerin de performansına bağlı 
olmaktadır (Özdemir, 2014: 99). Diğer bir deyişle, destinasyondaki diğer turistler turizm deneyimini, sunulan 

hizmetlere yönelik ve destinasyona yönelik algılamaları bir şekilde etkilemektedir. Bu yönüyle de, çalışanlar ve 

turistler turizm ürününde birlikte değer yaratmaktadırlar (Aslan ve Özeren, 2016: 119 ). Dolayısıyla da, bir 
destinasyonda turizm çalışanlarının davranışlarının dışında, turizm ürününün değer yaratım sürecine ortaklık eden 

turistlerin de olumlu ve uygunsuz davranışlarının araştırılması önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Kızkalesi’ndeki 

restoran işletmeleri çalışanlarının Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlere yönelik bakış açılarından hareketle, yerli 
turistlerin uygunsuz (rahatsızlık veren) davranışları ve olumlu (hoşa giden) davranışları belirlenerek destinasyonu 

ziyaret eden yerli turistlerin profili ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın bulguları, literatürdeki çalışmalarla bazı yönleriyle örtüşürken, bazı yönleriyle farklılıklar 
göstermektedir. Araştırmada, restoran çalışanları tarafından ifade edilen uygunsuz turist davranışları; literatürde daha 

önce tespit edilmiş olan; sözlü olarak hakaret etme/aşağılama/sözel saldırganlık, hizmet sürecini/normlarını bozma, 

işletme kurallarını ve yasaları ihlal etme, fiziksel taciz, sarhoşluk, kaba davranma, hizmet için ücret ödemek 
istememe/ödememe, yazılı olmayan kuralları ya da normları çiğneme, küfürlü/müstehcen konuşma, çalışanlara 

bağırarak seslenme, hırsızlık yapma, fiyat indirimi konusunda ısrar etme, acayip/saçma istekte bulunma, kötü/yetersiz 

hijyen tutumu sergileme, kendini kaybederek bağırma şeklindeki uygunsuz davranışlarla benzerlik göstermektedir 
(Gürsoy v.d., 2017; Güler, Dalgıç ve Tor Kadıoğlu, 2017; Geçti ve Bora, 2010; Altıntaş, 2007; Harris ve Reynolds 

2004; Lovelock 2001; Withiam, 1998; Bitner v.d., 1994). Bahsedilen bu uygunsuz davranışların büyük çoğunluğu 

restoran içerisinde gerçekleşen davranışlardır. Ancak bu çalışmada, sözlü ve fiziksel taciz yalnızca restoran dışında 
gerçekleştirilen uygunsuz davranışlar olarak ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin, gelen turistlerin ağırlıklı olarak 

erkeklerden oluşması ve destinasyondaki restoranlarda kadın personel çalıştırıl(a)maması olduğu düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, literatürden farklı olarak, turistlerin restoran içerisindeki uygunsuz davranışların yanı sıra, restoran 
dışındaki (destinasyondaki) davranışları da ayrıca ele alınmıştır. Turistlerin restoran dışındaki rahatsızlık veren 

davranışlarından en sık karşılaşılanlar; çevreyi kirletme, uygunsuz kıyafetle dolaşma bakışlarıyla taciz etme, kavga 

çıkarma, sokakta / parkta / arabada / sahilde geceleme, uygunsuz kıyafetle denize girme, fiziksel taciz, fuhuş, sokakta / 
plajda yemek hazırlama yemek yeme şeklindedir. Hem restoran içerisindeki hem de restoran dışarısındaki uygunsuz 

davranışlar, aileleriyle gelen turistler tarafından değil, çoğunlukla arkadaş grubuyla gelen erkek turistler tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  Hatta katılımcılardan biri tarafından, uygunsuz turist davranışlarına sık rastlanmasının 
nedeninin Kızkalesi’nin çoğunlukla arkadaş grubuyla gelen erkekler tarafından rağbet görmesi ve erkek turistlerin 

arkadaşlarıyla geldiğinde ailesiyle geldiğindeki gibi davranmaması olduğunu ifade etmiştir. Katılımcının bu konudaki 

ifadeleri “Mesela bi adam bir hafta önce bekar arkadaşlarıyla toplanıp geliyor 1 hafta sonra ailesiyle geliyor. Ailesiyle 
geldiği gibi davransa amenna kimse rahatsız olmayacak” şeklindedir. Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin 

çalışanların hoşuna giden (olumlu) davranışlarına yönelik bulgular ise, Güler ve diğerlerinin (2017) çalışmasında tespit 

edilen; saygılı olma, anlayışlı olma, kibar olma, teşekkür etme, güler yüzlü olma, diyaloğa/iletişime açık olma, bahşiş 
bırakma şeklindeki bulgularıyla benzerlik göstermektedir.  Çalışmada tespit edilen bu tür olumlu turist davranışlarının 

genellikle destinasyonu ziyaret eden aileler tarafından gerçekleştirildiği katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. 

Buradan hareketle, literatürde de bahsedildiği gibi, turistlerin tatillerine yalnız, aileleriyle ya da arkadaşlarıyla çıkmış 
olmalarının, turistlerin tatildeki davranış ve etkileşimleri üzerinde belirleyici bir faktör olduğu söylenebilir (Aslan ve 

Özeren, 2016: 129).  

 Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin uygunsuz davranışları karşısında bazı restoran çalışanları 

tarafından “müşteri her zaman haklıdır” felsefesiyle yaklaşılmakta, bazı çalışanlar için ise zaman zaman durum 

katlanılmaz hale geldiğinden, çalışan ve turist arasında çatışmalar (turist ve çalışan arasında tartışma yaşanması, 

çalışanların turiste sözlü ve fiziksel saldırıda bulunması gibi)   yaşanabilmektedir. Hizmet ortamını olumsuz etkileme 
potansiyeli yüksek olan bu tür çatışmalar istendik olmamakla birlikte, modern yönetim felsefesine ait “müşteri her 

zaman haklıdır” yaklaşımı da çalışanlar ve müşteriler arasındaki güç farkını artırması ve çalışanların uygunsuz şekilde 

davranan müşterilere karşı tepki göstermesinin önüne geçmesi bakımından sorunlu görülmektedir (Aslan ve Kozak, 
2012: 696). Bu bağlamda, restoran çalışanlarının uygunsuz turist davranışlarıyla baş etme konusunda yetersiz 

kaldıkları değerlendirilebilir. Uygunsuz tüketici davranışlarıyla baş etme stratejileriyle ilgili çalışmaların işletme 

yöneticilerine bu konuda yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Fullertone ve Punj (1997) tarafından, uygunsuz 
tüketici davranışlarının diğer tüketicilere olumsuz etkileri ve finansal kayıplara yol açma potansiyeli bakımından 

işletmeler açısından ciddi tehditler oluşturması sebebiyle, bu tür davranışların kontrol edilmesi gerektiğini, bu tür 

davranışlara boyun eğerek katlanma şeklindeki pasif yaklaşımların zayıf bir strateji olacağını vurgulanmaktadır. 
Ayrıca, bu tür pasif stratejilerin çalışanları haksızlığa eğilimli bir duruma gelmeye ya da saldırmaya davet ederek, 

çalışanlar ve tüketiciler için huzursuz hissettirecek bir kontrol kaybı duygusu yaratacağı ifade edilmektedir (Fullertone 
ve Punj, 1997: 343). Caydırıcılık ve eğitimin bu konuda kullanılabilecek kontrol teknikleri olduğu ancak, uygunsuz 

tüketici davranışlarının nedenlerinin karmaşıklığı dikkate alındığında bu iki kontrol tekniğinin her durumda etkili 
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olmayabileceği ifade edilmektedir (Fullertone ve Punj, 1997: 343). Bir diğer çalışmada ise, “yöneticilerin 

çalışanlarına farklı müşteri tiplerine ait davranışlar karşısında nasıl davranmaları gerektiğine yönelik eğitimler 

vermeleri ve uygunsuz davranışlar karşısında yapılması gerekenlerle ilgili standartlar oluşturmaya çalışmaları”, 
“işletme içerisindeki örgütsel vatandaşlık algısının geliştirilerek çalışanlar arası bilgi ve deneyim alışverişinin doğal 

yollarla sağlanmasının teşvik edilmesi”, “sorun yaratacağı tahmin edilen veya bilinen müşterilere yönelik bilginin 

daha önceden deneyimi olan ya da gözlem yeteneği iyi olan diğer çalışanlar tarafından paylaşılması”, “çalışanlara 
sorumluluk verme, destek verme ve ödüllendirme gibi uygulamaları içeren personel güçlendirme süreçlerinin 

işletilmesi” gibi stratejilerin çalışanların uygunsuz müşteri davranışlarıyla başa çıkmalarında önemli katkılar 

sunabileceği önerilmektedir (Güler, Dalgıç ve Tor Kadıoğlu, 2017: 644).  
 Uygunsuz müşteri davranışlarının kötü müşteri karakterinden, sarhoşluktan, servis personelinin müşteri 

beklentilerini karşılayamamasından, tatili etkileyen günlük hayat sorunlarından ya da evden uzakta olmaktan, tatildeki 

bir turist için her şeyin yapılması gerektiği düşüncesi gibi çok çeşitli nedenleri olabilmektedir (Aslan ve Kozak, 2012: 
689). İleride yapılacak çalışmalarda Kızkalesi’ne gelen yerli turistlerin hangi nedenlerle uygunsuz davranışlarda 

bulunduklarının tespit edilmesinin, destinasyonu ziyaret eden turist profiline uygun önlemler alınmasına katkı 
sağlayabileceği değerlendirilmektedir. 

 Uygunsuz müşteri davranışları, müşteriyle temas halinde olan çalışanlarda çeşitli fiziksel, bilişsel ve 

tutumlarla ilgili sorunlara yol açtığı bilinmektedir (Harris ve Daunt, 2013: 285). Uygunsuz müşteri davranışlarına 
sürekli maruz kalan çalışanlarda,  strese bağlı fiziksel ve duygusal sağlık sorunlarının, hayal kırıklığı, öfke, suçluluk, 

endişe, üzüntü gibi duyguların ortaya çıktığı ve hatta depresyon görüldüğü, motivasyon ve iş doyumu erozyonuna 

rastlandığı, çalışanların müşteri dürüstlüğü ve etik davranışa olan güvenlerinin azaldığı, çalışanların hizmet kalitesini 
en üst düzeye çıkarmak için yönetime karşıt şekilde hareket ettiği, olumsuz karşılıklı (reciprocal) normların ortaya 

çıktığı, çalışanların duygusal bağlılıklarında azalma oluştuğu ifade edilmektedir (Harris ve Daunt 2013: 285-287). 

Ayrıca, duygusal emeği sırasında uygunsuz davranışlarla karşılaşan çalışanlarda iş tükenmişliğinin de yaygın olarak 
görüldüğü belirtilmekte, bu tür davranışların çalışanların performansını da olumsuz etkilediği vurgulanmaktadır (Aslan 

ve Kozak, 2012: 693). İleriki araştırmalarda, Kızkalesi’ni ziyaret eden turistlerin uygunsuz davranışlarının, bu 

davranışlarla sıklıkla karşılaştıklarını ifade eden restoran çalışanları üzerindeki etkileri araştırılabilir.  
Çalışmada, Kızkalesi turizminin genel sorunlarına yönelik de önemli bulgular elde edilmiştir. Restoran 

çalışanlarının ifadelerden hareketle Kızkalesi’nde, destinasyonu ziyaret eden turist profiliyle ilgili, belediye ve asayiş 

uygulamalarıyla ilgili, altyapı ve üstyapıyla ilgili ve esnaflardan ve mülk sahiplerinden kaynaklı çeşitli sorunlar olduğu 
tespit edilmiştir. Bu sorunlardan başlıcaları; Kızkalesi’nin arkadaş grubuyla gelen yerli erkek turistler tarafından rağbet 

görürken, aileler ve yabancı turistler tarafından artık pek tercih edilmiyor olması, ekonomik seviyesi düşük müşteri 

profili, fuhuş, sahillerde hayat kadınlarının dolaşması, seyyar satıcıların sahilde ve sokaklarda satış yapması, yerel 
yönetimin seyyar satıcılara göz yumması, belediyenin çöpleri zamanında toplamaması, otopark sorunu, merkezde 

gazinoların olması, konaklama işletmelerinin ve konut sahiplerinin müşteri konusunda seçici davranmamaları, bazı 

otellerin fuhuşa destek vermesi, Kızkalesi hakkındaki olumsuz algı/imaj, sezonun kısa olması ve Kızkalesi’nin sezonda 
aşırı kalabalık olmasıdır. Bu sorunlar arasında restoran çalışanlarını en çok rahatsız eden konu Kızkalesi’ni ziyaret 

eden turist profilidir. Çalışanların birçoğu, destinasyonu daha çok ailelerin ziyaret etmesini arzu etmesine rağmen, 

Kızkalesi’ndeki mevcut sorunlar nedeniyle aileleri bölgeye çekmenin çok zor olduğunu düşünmektedirler. Kızkalesi 
turizminin genel sorun ve eksiklikleriyle ilgili olarak, Unur ve Çetin’in (2017) Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistler 

tarafından destinasyonun bir marka olarak nasıl algılandığını araştırdıkları çalışmasında da;  “Kızkalesi’ne gelenlerin 

yakın illerden olduğu”, “gelen turistlerin çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu”, “Kızkalesi’nin çoğunlukla toplumun 
düşük ve ortanın altı gelir grupları tarafından tercih edildiği”, “Kızkalesi'nin temiz bir destinasyon olmadığı”, “temiz 

plajlara sahip olmadığı”, “çok fazla güvenilir olmadığı”, “kadın ziyaretçilerin kendilerini çok fazla güvende ve rahat 

hissetmedikleri”, “Kızkalesi'nin birçok unsur göz önünde tutulduğunda olumsuz ve zayıf bir marka imajına sahip 
olduğu”, “Kızkalesi’nde altyapı ve üstyapı problemleri olduğu” şeklinde benzer bulgulara ulaşılmış olduğu 

görülmüştür. Koca ve Şahin’in 1998 yılında Kızkalesi turizmiyle ilgili yaptıkları çalışmada, o yıllarda bir kasaba olan 

Kızkalesi’nin şehirleşme belirtileri gösterdiği, ancak yerleşkedeki bu canlanmanın yalnızca Mayıs-Eylül aralığında 
turizm ve ticaret hareketlerinin yoğunlaşmasıyla yaşandığını ifade etmektedir.  Günümüzde ise, özellikle Mayıs ve 

Eylül aylarında gelen yabancı ziyaretçilerin bölgeyi artık pek tercih etmemesi nedeniyle Kızkalesi’ndeki turizm sezonu 

daha da kısalarak 3 ay kadar kısa bir süreye sıkışmıştır. Ayrıca, bölgeye karayolu ile ulaşımda önemli bir sıkıntı 
olmamakla birlikte, havayolu, denizyolu ve demiryolu hizmetlerini kullanarak bölgeye ulaşmak halen oldukça 

zahmetlidir. Buradan hareketle, o yıllarda söz edilen bölgeye ulaşım sorununun halen devam ettiği söylenebilir. 

Altyapı sorunları, çevre kirliliği, Kızkalesi’ni Mersin ve Antalya’ya bağlayan ve destinasyonun içinden geçen D-400 
karayolunda sıklıkla gerçekleşen trafik kazaları ve karayolunun üzerinde alt ve üst geçitlerin halen yapılmamış olması 

destinasyondaki bazı temel sorunlara günümüzde halen çözüm üretilememiş olduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilebilir. Araştırmada, bazı katılımcılar tarafından, destinasyon imajını zedeleyen önemli sorunlardan olan 
fuhuş ve çevre kirliliğine yönelik ise, belediye çalışmalarının ve asayiş tedbirlerinin son zamanlarda artırıldığı, bu 

sorunların azaltılmakla birlikte halen devam ettiği belirtilmiştir. Bahsedilen sorunların çözümünün, başta belediye, 

emniyet müdürlüğü, yerel halk, turistik işletme sahipleri ve yöneticileri olmak üzere destinasyondaki tüm paydaşların 
işbirliği ve ortak çalışmalarını gerektirdiği düşünülmektedir. Destinasyondaki sorunların çözülmesine yönelik alınacak 

tedbirlerin yanı sıra, Kızkalesi destinasyonu için güçlü pazarlama stratejileri geliştirilerek, imaj ve marka çalışmaları 

yapılmasının da gerekli olduğu değerlendirilmektedir.  
Kızkalesi’nde turist davranışlarıyla ilgili araştırma yapmak isteyen araştırmacıların, araştırmasını 

tasarlarken bölgedeki sorunları ve mevcut turist profilini dikkate alması önerilmektedir. Ayrıca, Kızkalesi uygunsuz 
turist/müşteri davranışları üzerine çalışmak isteyen araştırmacılar için uygun bir ortam (set up) olabilir. Ancak, bu 

çalışmada söz edilen uygunsuz davranışların bazılarının suç niteliğinde (örneğin, yabancı madde kullanımı, adam 

vurma, taciz gibi) olduğu ve bu tür davranışları ayrıntılı olarak araştırmanın farklı araştırma yöntem ve tekniklerinin 
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kullanımını gerektirebileceği (örneğin, gözlem ya da suça ilişkin kayıtlara ulaşma gibi) araştırmacılar tarafından göz 

önünde bulundurulmalıdır. 

Her araştırma gibi bu araştırmanın da çeşitli sınırlılıkları bulunmaktadır. Araştırmanın önemli 

sınırlılıklarından biri, yalnızca Kızkalesi’ndeki restoran işletmeleri çalışanlarıyla gerçekleştirilmiş olmasıdır. 

Destinasyondaki konaklama işletmeleri çalışanlarıyla da görüşmeler yapılmasının konu hakkında ilave bilgiler 

sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, araştırmada tek bir veri toplama tekniğinden (yarı yapılandırılmış yüz 
yüze görüşme) yararlanılmıştır. Konunun farklı araştırma yöntem ve teknikleriyle araştırılmasının, bölgedeki turist 

profili, davranışları ve bölge turizminin sorunları hakkında daha kapsamlı bilgiler sağlayabileceği ve bölgedeki 

sorunlara çözüm üretilmesine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir. Örneğin, Kızkalesi’ndeki yerel halk (özellikle; 
işletme ve kiralık konut sahipleri, turistik işletme yöneticileri), yerel yöneticiler ve/ya bölgeyi tanıyan turizm 

akademisyenlerinin katılımıyla nominal grup tekniğinden yararlanarak Kızkalesi turizminin sorunlarına çözüm 

üretmeye yönelik araştırmalar yapılabilir. Araştırmanın bir diğer sınırlılığı ise, uygunsuz turist davranışlarının turist-
çalışan etkileşimlerine dayalı olarak yalnızca çalışanların bakış açısıyla ele alınmış olmasıdır. İleride konuyla ilgili 

yapılacak çalışmalarda, Kızkalesi’ndeki yerli turistlerin uygunsuz davranışlarının turist-turist etkileşimlerine dayalı 
olarak destinasyonu ziyaret eden diğer turistlerin bakış açısıyla incelenmesi farklı sonuçlara ulaşılmasını sağlayabilir. 
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Kırsalda Yaşayan Yerel Halkın Kırsal Turizm Girişimciliğine  

Yönelik Görüşleri: Zigana Köyü Örneği 
 

Onur KIZILCIKa, Suat AKYÜREKa 

aGümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye 

 

Özet 
Kırsal alanların kalkınması açısından önem arz eden kırsal turizm girişimciliği, günümüzde birçok ülkenin 
sürdürülebilir turizm politikalarında yer alan bir konudur. Yerel halkın kırsal turizm girişimciliğine ilişkin görüşlerinin 

tespit edilmesiyle elde edilen bulgular, kırsal alanlarda turizmin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, kırsal 

turizm potansiyeli bulunan ve birtakım kırsal turizm faaliyetlerinin gerçekleştirildiği Gümüşhane ili Zigana köyü 
araştırma alanı olarak belirlenmiştir. Araştırmada nitel veri toplama yaklaşımı benimsenerek, yarı yapılandırılmış bir 

görüşme formu oluşturulmuştur. Böylelikle, kırsal alanlarda turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacağı düşünülen 

derinlemesine bilgiler elde edilmesi amaçlanmıştır. İlgili görüşmeler, 31.03.2018 tarihinde 17 kişi ile yüz yüze 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sürecinde katılımcıların izinleri doğrultusunda, ses kaydı alınmış ve ilgili kayıtlar 

olduğu gibi bilgisayar ortamına aktarılarak betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, genç halkın kırsal 

turizm girişimciliğine ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, elde edilen diğer bulgular, 

sonuç ve öneriler bölümünde tartışılarak, buna bağlı birtakım önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Kırsal Turizm, Girişimcilik, Yerel Halk, Gümüşhane 

 

The Opinions of Local People Living in Rural Areas on Rural Tourism 

Entrepreneurship: Case of Zigana Village 
 

Abstract 
Rural tourism entrepreneurship, which is important for the development of rural areas, is a topic that is nowadays 

included in sustainable tourism policies of many countries. Findings obtained by examining the opinions of local 
people on rural tourism entrepreneurship contribute to the development of tourism in rural areas. In this context, 

Zigana village in Gümüşhane province, where rural tourism potentials and some rural tourism activities are carried out, 

has been determined as research area. A semi-structured interview questionnaire was established during data collection 
by adopting qualitative research approach. In this way, it is aimed to provide in-depth information that is thought to 

contribute to the development of tourism in rural areas. The interviews were held face to face with 17 locals on 
31.03.2018. During the interviews, voice recordings were taken in accordance with the attendants’ permission and the 

relevant records were transferred to the computer and subjected to descriptive analysis. As a result of the research, it 

was determined that the opinions of younger locals about rural tourism entrepreneurship are more positive. On the 
other hand, other findings were discussed in conclusions, and some suggestions related to them were made. 

 

Keywords: Rural Tourism, Entrepreneurship, Locals, Gümüşhane  

 

Giriş 
Kırsal turizm son yıllarda kitlesel turizme bir alternatif olarak birçok ülke tarafından desteklenip teşvik 

edilerek kırsal bölgelerin ekonomik kalkınmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, sürdürülebilir bir kalkınma 

için önemli bir potansiyele sahip olup kırsal alanların ekonomik, sosyo-politik, kültürel, tarihi, coğrafi ve beşeri 
yapısının gelişmesinde etkilidir (Kuşat, 2014: 67-68). Kırsal alanlarda kurulan turizm işletmeleri, kırsal alanlarda 

sağladığı ekonomik, sosyal ve kültürel katkılardan dolayı son yıllarda önemli bir kalkınma kaynağı olarak 

görülmektedir. Nitekim kırsal turizmin bölgeye olan ekonomik, sosyo-politik, kültürel, tarihi, coğrafi ve beşeri 

etkilerinin olumlu yönde izlemesi için kırsal turizm girişimciliğinin yerel halk tarafından gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu bağlamda, kırsal turizmin gelişmesi için yörede yaşayan yerel halkın kırsal girişimciliği artırılmaya 

çalışılmalıdır. 
Bu çalışmada, kırsal turizm potansiyeli bulunan ve sınırlı düzeyde de olsa kırsal turizm faaliyetlerinin 

gerçekleştirildiği Gümüşhane ili Zigana köyünde yaşayan yerel halkın kırsal turizm girişimciliğine dair görüşleri 

incelenmiştir. Bu süreçte, nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak, ilgili görüşme 
kayıtları betimsel analize tabi tutulmuştur. Böylelikle, Türkiye’de kırsal turizm girişimciliğinin önündeki engeller 

Zigana köyü örnekleminde derinlemesine analiz edilebilecek ve buna bağlı olası çözüm önerileri tartışılabilecektir. 

Bununla birlikte, ülkemizde kırsal turizm girişimciliği konusunda yapılan araştırmaların sınırlı sayıda kaldığı göz 
önüne alınarak, araştırmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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1. Kavramsal Çerçeve 
Günümüzde kırsal alanlara yönelik turizm talebinin artması ile birlikte kırsal turizm; kırsal kültür, doğal 

çevre ve tarımla bütünleşen alternatif turizm türlerinden biri haline gelmiştir. Kırsal turizm, bünyesinde farklı turizm 

türlerini bulunduran ve kırsal alanlarda doğa ile iç içe gerçekleştirilen bir turizm türü olarak birçok ülkede 

uygulanmaktadır (Uçar vd., 2010). Kırsal turizm; kitle turizmine göre daha geniş alanda, yerel bir ortamda, 

yapılaşmanın ve nüfusun daha az olduğu bir bölgede, geleneksel ve kendine has mimarisi ile yerel halk tarafından 
oluşturulan küçük ölçekli turistik işletmelerde mal ve hizmetlerin sunulduğu bir turizm çeşididir (Albayrak, 2013: 

133). 

Ülkemizin tarım potansiyeli ile bireylerin artan doğal yaşam isteği ve sağlıklı beslenme bilinci; agro-turizm, 
çiftlik turizmi, ekoturizm, yayla turizmi gibi kırsal turizm girişimciliğini artırarak, hem çiftçilere hem de tüketicilere 

zengin fırsatlar sunmaktadır (Zurnacı, 2012: 65). Bununla birlikte, kırsal turizm doğanın korunması yanı sıra, ülke 

ekonomisi için bir kazanç kaynağı oluşturarak, kırsal bölgelerde işsizliğin azaltılması ve kadın istihdamının artırılması 
açısından önem taşımaktadır. Öte yandan kırsal turizmin; yerel halkı girişimciliğe teşvik etmesi, yerel ekonomilere 

girdi ve dinamizm kazandırması, ekonomik sektörleri harekete geçirmesi, bölge ve ülke düzeyinde kırsal kalkınmayı 

sosyal ve ekonomik yönden geliştirmesi, turizm faaliyetlerini tüm yıla yayması gibi olumlu etkileri bulunmaktadır 
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006:147; Yaylı, 2016: 208-209). 

Girişimcilik, ekonominin gelişmesi için dinamik bir güç olmasından dolayı önem taşımaktadır. Girişimcilik, 

iş fırsatlarının farkına varılması, proje ve uyumlu risk alma yönetiminin sağlanması ve projenin başarıya ulaşmasını 
sağlayacak beşeri, mali, hammadde ve malzeme kaynaklarını hızla harekete geçirmek için bireylerin değer yaratma 

çabaları olarak tanımlanmaktadır (Döm Tomak, 2015: 4). Girişimci, ekonomik mal veya hizmet üretmek veya 

pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren, kar amacı güden ve girişimleri sonucunda ortaya çıkabilecek 
risklere katlanabilen kişi olarak tanımlanmaktadır (Tutar ve Altınkaynak, 2014: 14; Marangoz, 2017: 42). Kırsal turizm 

girişimcisi ise, kırsal bölgelerdeki tarihi, doğal, kültürel ve tarımsal kaynakları etkili bir şekilde kullanarak girişimde 

bulunan kişi olarak tanımlanmaktadır (Çeken vd., 2007). Kırsal turizm girişimlerine; kırsal konaklama işletmeleri 
(çiftlik evleri, çadırlı kamp alanları, pansiyonlar, özel konaklama evleri vb.), eğitsel hizmet veren işletmeler (organize 

turlar, tarım eğitim programları, doğa eğitimi programları, hayvan eğitimi, binicilik vb.), özel günler ve şenlikler (hasat 

günleri/şenlikleri, ürün festivalleri, kırsal müzik ve halk oyunları şenlikleri, özel günler ve tatil kutlamaları, kermesler 
vb.), doğrudan satışlar (çiftlikte ürün satışları, kendin topla satışları, yol kenarı tezgâhları, tarımsal/kırsal el 

işleri/hediyelik eşya dükkânları vb.) örnek olarak gösterilebilmektedir (Zurnacı, 2012: 65-66). 

 

2. Yöntem 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenerek, ikincil kaynaklardan ve yarı yapılandırılmış görüşme 

tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma sürecinde ilk olarak literatür taraması yapılmış ve alanında uzman 
akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda araştırma amacına uygun sorular belirlenmiştir. Daha sonra, 31.04.2018 

tarihinde araştırma sahası olarak belirlenen Zigana köyünde ilgili görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 

toplam 17 kişi ile gerçekleştirilmiş ve her bir görüşme ortalama 16 dakika sürmüştür. Görüşmeler katılımcıların izni 
doğrultusunda ses kaydı ile kaydedilmiş ve bütün konuşmalar bilgisayar ortamına aktarılarak metin haline getirilmiştir. 

Verilerin analizinde betimsel analiz tercih edilmiştir. Yıldırım ve Şimşek’e (2016: 240) göre betimsel analiz 4 aşamada 

gerçekleştirilmektedir. Bunlar sırasıyla (1) betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, (2) tematik çerçeveye göre 
verilerin işlenmesi, (3) bulguların tanımlanması ve son olarak (4) bulguların yorumlanmasıdır. Bu çalışmada, bu dört 

aşama izlenerek, verilerin analizi gerçekleştirilmiştir. Yine, Yıldırım ve Şimşek’e (2016: 239) göre betimsel analizde, 

görüşülen ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 
verilmektedir. Böylelikle, elde edilen bulgular düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunulmaktadır. 

 

3. Bulgular 
Bu bölümde, görüşmelerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bu bağlamda, Tablo 1’de araştırmaya 

katılan yerel halkın genel bir profilini sunmak amacıyla demografik bilgilerine yer verilmiştir. Katılımcının rahatsız 

olmasını engellemek ve sorulara tarafsız cevaplar alabilmek için demografik sorular katılımcılara görüşmelerin 
sonunda yöneltilmiştir. Tablo 1’e göre, katılımcıların 15’i erkek 2’si kadındır. Katılımcıların yaşları 24-60 arasında 

değiştiğinden, her yaş grubundan katılımcının araştırmaya dahil olduğu ifade edilebilir. Katılımcıların 11’i evli 6’sı 

bekârdır. Katılımcıların eğitim durumlarına bakıldığında, katılımcıların genel olarak ilköğretim ve ortaöğretim 

düzeyinde oldukları görülmektedir. Son olarak, katılımcılara meslekleri sorulmuş ve inşaat ustası, dolmuş şoförü, 

emekli, serbest meslek, marangoz, aşçı gibi birçok farklı meslekten katılımcının araştırmaya dahil olduğu anlaşılmıştır.  

 
Tablo 1. Katılımcıların Bazı Demografik Bilgileri 

Görüşmeciler Yaş Cinsiyet 
Medeni 

Durum 
Eğitim Durumu Meslek 

G1 39 Erkek Bekâr Ortaöğretim İnşaat ustası 

G2 47 Erkek Evli İlköğretim İnşaat ustası 

G3 49 Erkek Evli Ortaöğretim İnşaat ustası 

G4 60 Erkek Evli İlköğretim Dolmuş şoförü 

G5 55 Erkek Evli Ortaöğretim Serbest meslek 

G6 60 Erkek Evli Ortaöğretim Emekli 

G7 31 Erkek Bekâr Lisans 
Maden Mühendisi/Zigana ATV tur 

işletmecisi 

G8 23 Erkek Bekâr Önlisans Kahve işletmecisi/çiftçi 
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G9 30 Erkek Evli Önlisans 
Limni Gölü Tabiat Parkı-Dağ 

Evleri işletmecisi 

G10 25 Erkek Bekâr Önlisans 
Limni Gölü Tabiat Parkı-Dağ 

Evleri- Çalışan 

G11 27 Erkek Bekâr Lisans 
Limni Gölü Tabiat Parkı-Dağ 

Evleri- Çalışan 

G12 68 Erkek Evli İlköğretim 5 yıldır yöresel ürün satan tezgâhtar 

G13 47 Erkek Evli İlköğretim 5 yıldır yöresel ürün satan tezgâhtar 

G14 42 Erkek Evli Ortaöğretim Restoran işletmecisi 

G15 43 Erkek Evli Ortaöğretim Muhtar/marangoz 

G16 24 Kadın Bekar Önlisans Garson 

G17 38 Kadın Evli Ortaöğretim Aşçı 

 
Araştırmada katılımcılara ilk olarak kırsal turizm hakkında bilgileri olup olmadıkları sorulmuştur. 

Nitekim, girişimciliğe kalkışmadan önce, bir iş hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Görüşmelerden elde 

edilen bulgulara göre, yerel halkın kırsal turizm hakkında bilgi sahibi oldukları tespit edilmiştir. Bu kapsamda iki 
katılımcının görüşleri şu şekildedir:  

“Kırsal turizm köyümüze turistlerin dinlenmek, gezmek amacıyla gelmesi ve buralarda harcama yapması 

olayıdır diye düşünüyoruz.” (G6) 

“Valilik geçen sene bize ev pansiyonculuğu kursu verdi… Biz çok memnun olduk. Bize böyle bir imkân sundular… 

Belge de verecekler, pansiyon çalıştırma belgesi… Kurs sayesinde kırsal turizm hakkında bilgi sahibi olduk.” (G4). 

Katılımcılara sorulan bir diğer soru ise “kırsal turizmin bölge üzerinde ekonomik etkilerini” tespit etmek 
amacıyla sorulmuştur. Böylelikle, kırsal turizmin ekonomik getirisi hakkında yerel halkın farkındalığının ortaya 

konulması amaçlanmıştır. Nitekim girişimciliğin gerçekleşmesi için ekonomik bir kazancın olması zorunluluğundan 

hareketle, yerel halkın bu ekonomik getiriden haberdar olması gerekmektedir. Görüşmelerden elde edilen bulgulara 
göre, yerel halkın kırsal turizmin ekonomik getirisinden haberdar olduğu anlaşılmıştır. Yerel halk, turizme yönelik 

işletme sayısının yetersiz olduğunu; turizmden tam anlamıyla ekonomik olarak yararlanamadığını ifade etmektedir. 

Yerel kırsal turizm girişimcileri, bölgede kırsal turizmin gelişmeye başlaması ile birlikte, köydeki gençlerin 
işletmelerinde istihdam edildiğini, yerel halkın özellikle yaz aylarında yol kenarlarında ürettiği ürünleri sattıklarını 

(yumurta, ayran, reçel vb.) ve faaliyette olmayan bazı işletmelerin (ekmek fırını, kahvehane vb.) tekrardan açıldığını 

belirtmişlerdir. Konuyla ilgili iki katılımcının görüşleri şu şekildedir: 
“Tabi kırsal turizm köyümüzde ekonomik bir canlanma sağladı. Mesela bizim köyümüzde ekmek fırını 

tekrar açıldı. Yol üzerinde yeni köy kahvesi açıldı. (G1). 

“Turizm açısından yeterince faydalanamıyoruz. Ama yavaş yavaş canlanacak… Şuan ki durumda turizmden 
faydalanacak bir durumumuz da yok zaten… Geçenlerin çoğu oturup bir çay bile içmiyor” (G2). 

Görüşmecilere kırsal turizme yönelik konaklama tesislerinin durumu ile ilgili bir soru yöneltilmiştir. 

Yerel halk, köyde iki işletmenin konaklama hizmeti verdiği ve bunların da tam anlamıyla talebi karşılayamadığı 
görüşünde hemfikirdir. Yine bu işletmelerden birinin Zigana Kayak Merkezinde kış turizmine yönelik hizmet verdiği 

belirtilmiştir. Bununla birlikte, Valilikçe düzenlenen ev pansiyonculuğu kursu sebebiyle evinin bir kısmını pansiyon 

olarak işletme niyetinde olan köylülerin olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili iki katılımcının görüşlerine şu 
şekildedir: 

“Köyümüzün içinden günlük belki 100 tane araba geçiyor. Ama tabi konaklama yetersiz olduğu için akşam 

geri dönüyorlar. Burada zaten iki tane işletme var. Oda yetmiyor zaten…” (G5). 
“Konaklama tesisleri özellikle sezonda yetersiz. Zaten tabiat parkına büyük bir otel yapılma projesi var” (G9). 

Görüşmecilere kırsal turizmin gelişmesinde yerel halkın desteğini tespit etmeye yönelik bir soru 

sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, yerel halkın kırsal turizmin gelişmesinde oldukça istekli 
olduğu ve gelen turistlere karşı misafirperver olmaya çalıştığı belirlenmiştir. Nitekim konuyla ilgili iki katılımcının 

görüşleri şu şekildedir: 

“Köyümüzün halkı turizmin gelişmesini istiyor. Turizm hakkında herkes bir şeyler öğrenmeye hevesli. 
Valiliğin verdiği ev pansiyonculuğu kursuna 50 kişi katıldı. Bu tür aktivitelerin artırılmasını istiyoruz.” (G15). 

“Önceden Gümüşhane-Trabzon yolu köyümüzün içinden geçerdi… Tabi o zamanlar köyümüzde fırın, kasap, pansiyon 

her şey vardı ve köyümüz kalabalıktı. Tabi ana yol köyün dışına taşındıktan sonra bizim köyümüz iyice tenhalaştı. 
Nüfusu azaldı… İşletmeler kapandı… Ama şimdi burada turizm gelişmeye başlayınca yeni yeni bir hareketlenme 

başladı tekrar. Gençlerimiz iş kurmaya heveslendiler. Eee tabi biz de böyle olunca turizmin gelişmesi için üstümüze 

vazife olanı yapmaya çalışıyoruz…”(G14). 
Görüşmecilere, kırsal turizmin bölgenin alt yapısında olumlu etkiye sahip olup olmadığını belirlemeye 

yönelik bir soru yöneltilmiştir. Katılımcıların tamamı altyapı alanında son yıllarda özellikle yol yapımında yatırımların 

arttığını belirtmişlerdir. Konuyla ilgili üç katılımcının görüşleri şu şekildedir: 
“İki senedir bölgeye yatırım gelmeye başladı. Yollar betonlaştırıldı, genişletilmeye başlandı. Yani önceki 

dönemlere göre yapılan bir şeyler var…” (G10). 

“Özellikle dağda1 altyapı yatırımları arttı ama köy de bu altyapı yatırımlarından nasibini almalı. Dağ devlete ait 
olduğu için köylü pek faydalanamıyor. Köylünün de yatırımlara dâhil edilmesi lazım…”(G15). 

“Biz burada beş yıldır yöresel ürünlerimizi satıyoruz. Ama tozun toprağın içinde satmaya çalışıyoruz. Bize buraya 

ahşap kulübeler yapsalar içinde temiz temiz ürünlerimizi satsak, kışın soğukta kalmasak çok memnun kalacağız.” 
(G13). 

                                                                        
1 Limni Gölü Tabiat Parkı kastedilmektedir. 
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Görüşmecilere, kırsal turizmin yöredeki el sanatları ve yöresel yemeklere etkisini belirlemeye yönelik 

bir soru sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre, köy nüfusunun azalması ile birlikte, yöresel el 

sanatları ve yöresel ürünlerin üretiminin azaldığı ve birçoğunun yapımının dahi unutulduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda 

iki katılımcının ifadeleri şu şekildedir: 

“Aslında önceden el sanatı üzerine oymacılık gibi zanaatkarlıklar yapılırdı. Reçel falan çok yapardık. 

Hayvancılık yaygındı. Ama tabi artık köyün nüfusu epey azaldı. Bir de gençler dışarıya büyük şehirlere çalışmaya 
gidiyorlar artık… Bu işleri yapacak kalmadı artık köyümüzde…” (G3). 

“Bizde pazarlama yeteneği pek yok… Yöresel ürünlerimizi satacak bir alanımız da yok zaten. Köyler boşaldığı için de 

artık üretimde yapılmıyor pek fazla…” (G14). 
Yerel halkın kırsal turizme yönelik girişimcilik düzeyinin belirlenmesi için bir soru sorulmuştur. Eğer 

gerekli şartlar oluştuğu takdirde özellikle genç katılımcıların kırsal turizm girişimciliğine oldukça istekli oldukları 

tespit edilmiştir. Bu kapsamda dört katılımcının görüşleri aşağıdaki gibidir: 
“Köylü turizm işini yapmak istiyor ama turizm işine yabancı… Bizim buranın insanı inşaatla, esnaflıkla 

uğraşıyor. İnsanımız turizm işinde bilinçli olsa yapacak çok işi olacak...” (G11). 
“Bizim buralarda pek fazla ticaret kafası yok. Yol kenarında bir şeyler satanı bile yadırgarlar. Bize iş kurmada 

birilerinin dışarıdan destek vermesi lazım...” (G6). 

“Yaşlı insanlarımız bir işletme açmak istediğimizde tutmaz diyor, ne işin var burada Trabzon’a git asgari ücretle çalış 
gibi geri bildirimler oluyor. Garanti iş daha iyi görünüyor. Ben burayı bile açarken olumsuz görüşler bildiriyordu 

herkes… Şimdi işimi büyütecek olunca yine aynı tepkilerle karşılaşıyorum…” (G8). 

“Valilik bize iş kuralım diye kurs verdi ama aslında iş kurma sürecinde de bize destek verilse çok daha iyi olacak. İş 
kurma sürecinde prosedürler çok fazla. Biz bu iş kurma aşamasında yılıyoruz...” (G17). 

Görüşmecilere son olarak, Zigana köyünde kırsal turizm girişimciliğinin artırılması için neler 

yapılması gerektiğine yönelik bir soru sorulmuştur. Görüşmelerden elde edilen bulgulara göre;  katılımcılar genel 
olarak girişimcilik kursu verilmesi ve iş kurma sürecinde yönlendirilmeleri gerektiği, parçalı miras sorununun 

çözülmesi, yapılaşma yasağının azaltılması, yatırım teşviklerinin küçük işletmelere göre de düzenlenmesi, köye 

yönelik altyapı yatırımlarının artırılması gerektiği gibi görüşler belirtmişlerdir. Bu konuda dört katılımcı aşağıdaki gibi 
görüş bildirmiştir: 

“Yatırımlar genellikle dağa yapılıyor. Köy yerleşkesine de yatırımlar yapılmalı…” (G8). 

“Biz genellikle ya baba mesleği yaparız ya da inşaat ustası olarak çalışırız. Pazarlamadan, girişimcilikten pek 
anlamayız. Bize turizmde iş kurmaya yönelik kurs verseler çok iyi olur…” (G1). 

“Biz aslında iş kurmayı çok istiyoruz ancak köydeki arazilerin çoğu miras malı ve bölünemiyor. Zaten iş kuracak 

büyüklükte arazi de yok. Bu arazi sorunu çözülmeli öncelikle…” (G12). 
“Ben kendi imkanlarımla burada ATV işletmesi kurmaya çalışıyorum ama bizden A sınıfı bir seyahat acentesi gibi 

teminat, prosedür istiyorlar. Kırsal alanlarda kırsal girişimciliğin geliştirilmesi isteniyorsa öncelikle küçük işletmelere 

göre ayrı düzenlemeler getirilmeli. Bizim gibi küçük girişimciler büyük işletmelere göre istenen şartları kolay kolay 
yerine getiremez…” (G7). 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Yapılan görüşmeler sonucunda, yerel halkın kırsal turizm hakkında bilgisi olduğu tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte, yerel halk kırsal turizmin yarattığı ekonomik getirinin farkındadır ve bu ekonomik getiriden yararlanmak 

istemektedir. Bu bağlamda yerel halk kırsal turizmin gelişmesini desteklemektedir. Yine, özellikle genç kesim kırsal 
turizm girişimciliğine yönelik oldukça istekli olmasına rağmen yaşlı kesim kırsal turizm girişimciliği hususunda 

çekimser kalmaktadır. Özellikle yaşlı kesim işi bilmediğini, girişimcilik ruhunun olmadığını ve turizm bilincinin tam 

anlamıyla oluşmadığını ifade etmektedir.  
Yerel halkın kırsal turizmin ekonomik etkilerinden beklentilerinin oldukça yüksek olduğu ancak yerel 

halkın henüz istenilen düzeyde kırsal turizmden pay alamadığı görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre, yerel halkın 

kırsal turizmi desteklediği ancak turizm işini bilmedikleri belirlenmiştir. Bu yüzden yerel halkın kırsal turizmden 
ekonomik anlamda faydalanabileceği şekilde alt yapı yatırımlarının yapılması ve kırsal turizm girişimciliği açısından 

desteklenmesi önem arz etmektedir. Özellikle yerel halk, alt yapı yatırımlarının yerleşim yerleri dışındaki alanlarda 

yapıldığını, asıl oturdukları yerleşim alanlarında turizme yönelik bir yatırım yapılmadığını vurgulamaktadır. Ayrıca, 
tarihi yolun (İpek Yolu) köy içinden geçmesi sebebiyle yapılaşmanın kolay olmadığı, özellikle ruhsat almada zorluk 

çektikleri ifade edilmiştir. Bu kapsamda, yerel halkın kırsal turizm girişimciliğini kolaylaştıran ve destekleyen 

adımların bir an önce atılması gerekmektedir.  
Köy nüfusunun azalması ve üretilenlerin satılamaması sebebiyle, yöresel el sanatları ve yöresel yiyecek ve 

içeceklerin üretiminin oldukça azaldığı belirlenmiştir. Bu bağlamda, yerel halkın bölgeye özgü yöresel ürünleri 

üretmesi teşvik edilmeli ve bunların üretimi ile ilgili kurslar düzenlenmelidir. Öte yandan, turistlerin yoğun geçiş 
noktalarına yerel halkın yöresel ürünlerini satabileceği alanlar (kulübe, tezgah vb.) yapılarak, yerel halkın yöresel 

ürünleri üretimi teşvik edilebilir. Genel olarak değerlendirildiğinde, yerel halkın kendilerinin de dâhil olabileceği bir 

kırsal turizmin gelişmesini istedikleri, gerekli şartlar oluştuğu takdirde kırsal turizm ile ilgili bir işletme ya da bu tür bir 
işle ilgilenmek istedikleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar çerçevesinde, başta bölgedeki kamu ve sivil toplum kuruluşları 

olmak üzere, ilgili kişi ve kurumlara katkı sağlayacağı düşünülen birtakım öneriler şu şekilde sıralanmıştır: 

 Zigana köyünde, TaTuTa Projesi gibi projelerle kırsal turizmin planlı gelişimi sağlanmalıdır. 
 İzmir-Çeşme’deki Germiyan köyü gibi Zigana köyünün de “slow food köy” olması için çalışmalar 

yapılmalıdır. Böylece, ilde kırsal turizmin gelişmesine katkı sağlanacak ve yerel ürünlerin kendine özgü 

yapısıyla üretilmesi gerçekleştirilmiş olacaktır. 
 Zigana köyünde kırsal turizm girişimciliği teşvik edilmeli ve ilgili kuruluşlarca (DOKAP, KOSGEP, 

İşkur vb.) potansiyel yerel kırsal girişimciler desteklenmelidir. 
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 İldeki kırsal yürüyüş rotalarının etkinliği artırılmalı, yakın çevrede yer alan eğitim kuruluşlarının bu 

rotaları kullanması sağlanmalıdır. Özellikle Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde okuyan öğrencilerin 

şehrin birer tanıtım elçisi olduğu unutulmadan günübirlik geziler artırılmalı, Gümüşhane ilinin kırsal 

yapısının tanıtılması sağlanmalıdır. 

 Kırsal alanlardaki kırsal girişimcilere ve üreticilere hem işletmecilik hem de üretim ve sunum 

anlamında kurslar düzenlenmeli ve işbaşı eğitimler verilmelidir. 
 Kırsal alanlardaki el sanatları (kilim, gudu (toprak güveç) ahşap el sanatları vb.) ve yöresel yiyecek-

içeceklerin üretimi teşvik edilmeli, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri artırılmalıdır.  

Bu çalışmanın temel sınırlılığı, araştırmanın yalnızca Zigana köyünde gerçekleştirilmiş olmasıdır. İlgili 
araştırmacılar için farklı bölgelerde de benzer çalışmaların yapılması önerilebilir. Bununla birlikte, kırsal turizm 

potansiyeli olan köylerde kırsal girişimcilik ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi ilgili kişi ve kurumlara önerilebilir. 
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Öz 
Turizm Uydu Muhasebesi-TUM (Tourism Satellite Accounting-TSA); Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (World 

Travel & Tourism Council-WTTC) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (United Nations World Tourism 

Organization-UNWTO) tarafından geliştirilen uluslararası muhasebe sistemidir. Turizm Uydu Muhasebesi ile turizm 
faaliyetlerinin makro ve mikro düzeyde ekonomiye katkısı daha doğru, güvenilir ve şeffaf biçimde 

belirlenebilmektedir. Turizm Uydu Muhasebesi ile elde edilen veriler sayesinde sektörde uluslararası karşılaştırmalar 

yapılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle uluslararası kuruluşlar tarafından TUM’un yaygınlaştırılması için 
çalışmalar yürütülmektedir. 

Endüstri (Sanayi) 4.0’ın bileşenlerinden biri olan Büyük Veri (Big Data)’nin birçok sektörde olduğu gibi turizm 

sektörünü de etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla Büyük Veri kavramının iyi anlaşılıp, TUM ile yapılacak 
ölçümlerde kullanıldığı taktirde daha doğru sonuçlara ulaşılabileceği söylenebilir. 

Ayrıca lise ve üniversite eğitimine hızlıca büyük veri kavramı ve analizi ile ilgili derslerin adapte edilerek 

dijitalleşmeye geçişte yaşanan gelişmelere hazırlıklı elemanlar yetiştirilmesiyle sürecin fırsata dönüştürülebileceği 

öngörülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, TUM ve Büyük Veri kavramları ele alınarak turizm sektörüne etkilerini irdelemektir. 

 
Anahtar Kelimeler: Büyük Veri, Endüstri 4.0, Turizm Uydu Muhasebesi (TUM), Turizm Sektörü 

 

Big Data and Tourism Satellite Accounting 
 

Abstract 
Tourism Satellite Accounting (TSA) is an international accounting system developed by the World Travel &Tourism 

Council (WTTC) and United Nations World Tourism Organization (UNWTO). With TSA, the macroeconomic and 
microeconomic contribution of tourism activities can be determined more accurately, reliably and transparently. Due to 

the data obtained with TSA, it is possible to make international comparisons in the sector. For this reason, studies are 

being carried out by international organizations for the dissemination of TSA. 
It is thought that Big Data which is one of the components of Industry 4.0 will affect the tourism sector as well as it is 

in many sectors. Therefore, it can be said that if the concept of Big Data is well understood and used in measurements 

to be made with TSA, more accurate results can be obtained. 
It is also predicted that high school and university education system can be adapted rapidly related with big data 

concept courses and educated personnel for the developments experienced in the transition to digitalization and it can 

be turn the process into an opportunity. 
The purpose of this study is to examine the effects of the TSA and Big Data concepts on the tourism sector. 

 

Key Words: Big Data, Industry 4.0, Tourism Satellite Accounting (TSA), Tourism Sector 

 

Giriş 
Turizm hareketleri; II. Dünya Savaşından sonraki yıllardan itibaren tatil, eğlence, sağlık, din gibi nedenlerle 

artarak devam eden seyahat faaliyetleri olarak nitelendirilebilir. Özellikle modern dünyada yaşayan insanların turistik 

faaliyetlere katılarak gezerek, dinlenerek, eğlenerek, stres atarak, verimliliklerini arttırdıkları bilimsel verilerle de 
kanıtlanmış bir durumdur. Bu yüzden özellikle gelişmiş ülkelerde turizm teşvik edilmektedir. Turizmin, milyonlarca 

insanın katıldığı ve karşılıklı etkileşimin olduğu bir kitlesel hareket halini aldığı görülmektedir. Turizmin irili ufaklı 

işkollarından oluşan 41 farklı alt sektörle bağlantılı olduğu düşünülmektedir (Lundberg vd., 1995: 4). Turizm, 
insanların hareketlerinden ve çeşitli destinasyonlarda kalışlarından ortaya çıkan bir boş zaman aktivitesidir. İnsanlar 

genellikle turizm faaliyetlerine eğlence amaçlı olarak katılmaktadır. Turizm aktivitesinde insanlar hem zamanlarını 
hem de paralarını harcamaktadırlar. Kısaca turizm, seyahat edenlere bilgi, ulaşım, konaklama ve diğer hizmetleri 

sağlayan bir işletmedir (Ghosh, 2001: 5; akt. Aktar, Sadekin ve Saha, 2014: 162). Ülkeler açısından turizm toplumsal 

ve ekonomik açıdan önemlidir. Turizmden elde edilen gelirlerin ödemeler bilançosuna direkt katkısı olduğundan 
özellikle az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler açısından daha fazla önem arz edebilmektedir. Ayrıca bu tür 

ülkelerin istihdam ve bölgesel politikalarının oluşturulmasında da belirleyici rol oynamaktadır. Günümüzde turizm 

sektöründen ekonomileri etkilenen ülkelerin turizmin yarattığı ekonomik etkilerin mevcut milli muhasebe sistemleriyle 
ölçülemediğini düşündükleri belirtilmektedir. Bu bağlamda; ülkelerin tümünün turizm sektöründe nabzını tutarak, 

global turizmin merkez otoritesi, sağlıklı uzman raporları veren bir kuruluş olarak kabul edilen Londra merkezli 

WTTC ile Madrid merkezli UNWTO öncülüğünde turizm sektörünün ekonomiye olan katkılarının daha doğru ve 
gerçekçi ölçülebilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda Turizm Uydu Muhasebesi ya da Turizm Uydu Hesapları 

(TUM)-Tourism Satellite Accounts (TSA) adı verilen bir sistem geliştirildiği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
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(Organisation for Economic Cooperation and Development-OECD) ve Avrupa Birliği (European Union-EU) 

ülkelerinde TUM’un uygulanması ile ilgili çalışmalar yapıldığı bilinmektedir. WTTC ve UNWTO tarafından 

geliştirilmiş olan “Uydu Muhasebesi” (Sattelite Account) yöntemi ile makro ekonomik düzeyde detaylı bir gelir 

anlayışına dayanarak ülkelerin turizm istatistikleri değerlendirilerek izlenebilmektedir. WTTC, TUM (TSA) yöntemi 

ile 185 ülkede 25 farklı bölgede 10 kritere göre tespit edilen detaylı gelir istatistikleri gerçekleştirmekte, bu 

istatistiklerin diğer ülkelerde olduğu gibi Türk turizm sektörünün gelir analizlerine yepyeni ufuklar getireceği 
belirtilmektedir (WTTC, 2018; Cengiz, 2011: 1 http://www.turizmgazetesi.com; http://www.turizmguncel.com). 

Türkiye’nin global dünya pazarında turizm sektöründe kaydettiği gelişmeler bilinmektedir; fakat bu 

gelişmelerin ülke ekonomisine katkılarını ve ne büyüklükte olduğunu görme ve ölçme işleminin çok doğru 
yapılamadığından hareketle bakanlık beş yıllık kalkınma planlarında “Turizm Uydu Muhasebesi (TUM)”ne yer 

vererek bu konuyu önemsediğini ve Türkiye’nin 2023 vizyonunda TUM’a geçileceği ifade edilmektedir. TUM (TSA) 

ile; turizm endüstrisinin bir bütün olarak ülkelerin ekonomik sistemlerine katkısının ölçülebildiği ve istihdam, döviz 
girdisi, bölgeler arası denge ve gelir dağılımının net etkileri ile iç kaynak ve alternatif maliyetleri dikkate alan 

değerlendirmeler yapılarak, yapılacak yatırımların toplam ekonomik faydasının, olumlu ya da olumsuz olması 
durumunun önceden tahmin edilebileceği, rakip ülkeler ile rekabetin daha doğru yöntemler ve daha sağlıklı veriler ile 

gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Hükümet, turizm sektörü, üniversiteler ve diğer kuruluşlar arasında uyum 

sağlayacak bir veri tabanının geliştirilmesi ve TUM ile elde edilecek daha doğru verilerin ülkemizde turizm sektörü ile 
ilgili bilgilerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesine imkân sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

1. Büyük Veri ve Turizm Uydu Muhasebesi (TUM) 
Birçok ülke ekonomisinde ve ülkelerin işgücü piyasasında turizm önemli rol oynamaktadır. Sadece ülke 

veya belirli bir bölge ekonomisinin gelişmesine değil ayrıca sosyal ve kültürle gelişimine, refah düzeyinin artmasına da 

katkı sağlamaktadır (Eurostat, 2016:4, http://ec.europa.eu/eurostat/documents). Turizm talebinin toplam ekonomiye 

etkisi ve ekonomik değerlendirilmesi birçok araştırmacı ve destinasyon yöneticisinin ilgilendiği genel bir konudur. Bir 
taraftan turizm talebini doğru tahmin etmek için bir tahmin yönteminin gelişimine odaklanılırken diğer bir taraftan 

(input)girdi-(output)çıktı (I-O) makro ekonomik modeli kullanılarak turizmin makro ekonomik etkisini analiz etmeye 

odaklanılmıştır. Günümüzde turizmden gelir elde eden ülkeler ve endüstriyi oluşturan kişi ve kuruluşlar turizmin 
gerçekte yarattığı ekonomik etkinin milli muhasebe sistemiyle ölçülemediği konusunda hemfikirdirler (Selçuk ve 

Başar, 2006: 55). Çoğu Avrupa ülkesi iç-dış seyahatler, turist konaklama ve harcamaları açısından turizm talebini 

izlemek için iyi kurulmuş istatistik sistemine sahiptir. Bu istatistikler son derece faydalı olmakla birlikte, turizmin 
ekonomiye yaptığı genel katkıyı yeterince ölçemediği düşünülmektedir (Eurostat, 2016: 4, 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents). Bu amaçla, UNWTO, OECD, Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü (United 

Nations Statistics Division-UNSD) ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (European Community Statistical Office-
EUROSTAT)’nin WTTC ile işbirliği yaparak Avrupa Birliği-European Union (EU) ülkelerinde turizmin ekonomiye 

gerçek katkısını görmek için çalışmalara başladığı bilinmektedir. Sonuç olarak Birleşmiş Milletler (BM)’in de kabul 

ettiği Turizm Uydu Hesapları-Tourism Satellite Accounts (TSA) adı verilen bir sistem geliştirilmiştir (Selçuk ve Başar, 
2006: 55-56). 

Ayrıca aynı zamanda çeşitli kaynaklardan farklı özellikte elde edilen veriler (müşteriler, tedarikçiler vb.) 
akıllı ve bağlantılı nesneler tarafından çeşitli veri depolama birimlerine iletilmekte ve büyük veri yığınları 

oluşmaktadır. Büyük veri yığınlarının analiz edilerek TUM için gerekli doğru bilgilerin elde edilmesi TUM’un daha 

etkili kullanımına ve ölçüm yapabilmesine zemin hazırlayacağı düşünülmektedir. Aşağıda iki kavram hakkında daha 
fazla bilgi verilmeye çalışılmaktadır. 

 

1.1. Turizm Uydu Muhasebesi 
TUM (TSA)’nın karmaşık fakat güvenilirliği ve endüstrilerin ekonomiye olan etkilerine yaklaşımın çok 

mantıklı ve doğru olduğu konusunda uzmanların tam bir görüş birliği içinde oldukları anlaşılmaktadır (Selçuk ve 

Başar, 2006: 56). Bu amaçla, UNWTO, UNSD, OECD ve EUROSTAT hem bölgesel, ulusal ve uluslararası tutarlılık 

içinde hem de karşılaştırılabilir veriler sunması temelinde tüm paydaşlar tarafından kabul edilen bir sistemin 
geliştirilmesi uzun zaman almış; ve sonunda uyumlaştırılmış bir turizm uydu muhasebe (hesap) sistemi (TSA) 

geliştirilmiştir. Genel olarak turizmin ülke ekonomisine katkısını belirlemek için ulusal hesaplar sisteminin yeniden 

düzenlenmesi şeklinde tanımlanabilecek Uydu Hesaplama Yöntemi (UHY), ilk olarak 1960’larda konut sektörü için 

geliştiren ve kendi ulusal hesaplar sistemiyle bütünleştiren Fransa tarafından konut sektörü için kullanılmıştır (Carson 

ve Grimm, 1991’den aktaran Unur ve İçöz, 2004: 306; Bayram, 2009: 5). UNWTO, TSA sisteminin sağlıklı 

işleyebilmesi için sistemin içinde yer alan kavramları, tanımları ve istatistiki yöntemleri yeniden tanımlamış ve bu 
kavramsal çerçevenin ortaya konma gerekçesinin temeli olarak ise turizm konusunda herkesin üzerinde anlaştığı 

tanımların olmamasını göstermiştir. Bu gerekçeyle ortaya konan kavramsal çerçeve, aynı zamanda dünyada turizm 

konusunda belirli standartları oluşturmayı ve oluşturulan standartlarla ölçülen turizm değerleri arasında anlamlı ve 
geçerli karşılaştırmalar yapmayı amaçlamaktadır. Standartlaştırmadaki amaç, tanım ve kavramların ve bunları temel 

alarak yapılacak etki analizlerinin sonuçlarının aynı şeyleri ifade etmesi olarak belirtilmektedir (Bayram, 2009: 15; 

https://www.frmtr.com). 
TSA aynı kavramları, tanımları ve sınıflandırmaları ulusal hesaplar olarak kullanır ve turist faaliyetlerini 

ölçmek için uluslararası kabul görmüş bir çerçevede ve turizmin ulusal veya bölgesel ekonomilere yaptığı katkıyı daha 

doğru ve güvenilir kriterlerle ortaya koymaktadır. Geleneksel turizm istatistikleri öncelikli olarak “ziyaretçi sayısı, 
geceleme sayısı vb. (akış)” üzerine yoğunlaşırken, TSA on farklı tabloda yaptığı değerlendirmeler ile bir ekonomiye ne 

kadar katkıda bulunacağını ve ne kadar iş imkânı yarattığını anlatabilmektedir (Eurostat, 2016: 4, 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents). Bu alt göstergeleri olan on kriter şu başlıklar ile Tablo 1’de görülmektedir: 

Tablo 1. Ölçüm kriterlerinde göstergeler listesi başlıkları 
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1 Gelen turist turizm harcamaları 6 Toplam yurtiçi arz ve iç turizm tüketimi 

2 Yurtiçi turist turizm harcaması 7 Turizm sektörlerinde istihdam 

3 Giden turist turizm harcaması 8 Turizm brüt sabit sermaye oluşumu 

4 Yurt içi iç turizm tüketimi 9 Turizm kamu harcamaları (tüketimi) 

5 Turizm endüstrilerinin ve diğer endüstrilerin ürettiği ürünlerin 
tüketimi 

10 Parasal olmayan göstergeler 

Kaynak: Eurostat, (2016), Tourism satellite accounts in Europe, s. 28-29. 

 

Bu doğrultuda Tablo 2’de WTTC tarafından Türkiye turizm sektörü için TUM (TSA) kriterleri dikkate 
alınarak oluşturulmuş tahminler ve öngörüler Tablo 2’de görülmektedir. 

 

Tablo 2. Tahminler ve öngörülere ait özet tablosu 

Türkiye 
2017 

USDbn1 

2017 

Toplam % 

2018 

Büyüme2 

 

USDbn1 

2028 

Toplam % 

 

Büyüme3 

GSYH’ye doğrudan katkı 32.0 3.8 5.1 49.5 4.2 4.0 

GSYH’ye toplam katkı 98.4 11.6 4.1 149.5 12.7 3.8 

İstihdama doğrudan katkı4 462 1.6 3.5 633 1.9 2.8 

İstihdama toplam katkı4 2,094 7.4 3.1 2,724 8.3 2.4 

Ziyaretçi ihracatı 31.3 14.8 5.7 51.0 20.7 4.4 

İç harcama 26.7 3.2 4.8 38.6 3.3 3.2 

Boş zaman harcamaları 50.6 3.2 5.1 78.6 3.6 4.0 

İş harcamaları 7.5 0.5 6.7 11.0 0.5 3.3 

Sermaye yatırımı 20.5 8.0 1.2 30.0 8.9 3.7 

1: 2017 sabit fiyatlarla ve döviz kurları (bn: milyar) 

2: 2018 enflasyona göre düzeltilmiş reel büyüme (%) 

3: 2018 enflasyona göre düzeltilmiş reel büyüme 

(%) 

4: '000 iş 

Kaynak: WTTC (2018), Travel & tourism economic impact 2018 Turkey, s. 11. 

  

Tablo 2’den de görülebileceği gibi turizm sektörünün 2017 yılına göre 2018 yılında büyüme gösterdiği 
fakat 2028 yılı rakamlarının 2017 yılına daha yakın olduğu bunun da TUM (TSA) sayesinde sağlandığı ve daha 

gerçekçi ölçüm yapılabildiğinin göstergesi olduğu düşünülmektedir.  

 

1.2. Büyük Veri 
Aynı anda yüzlerce, belki de binlerce farklı yapı ve özellikteki mobil şebeke operatörlerinden, sensörlerden, 

internetten, coğrafi bilgi sistemlerinden vs. elde edilen veriler akıllı ve bağlantılı nesneler tarafından bulut bilişim 

depolarına iletilmektedir. Gelen bilgilerin bulut ortamında veri yığınları oluşturduğunu düşünebiliriz. Bu yığınların bir 
hububat deposuna benzemekle birlikte buğday, arpa, yulaf ve çavdar gibi farklı ürünlerden karışık biçimlerde 

oluştuğunu hayal edebiliriz. Farklı kaynaklardan gelen ve karışık biçimde depolanmak durumunda kalan bu veri 
yığınlarına “Büyük Veri” adı verilmektedir. Büyük veri yığınları, karışık ve karmaşık yapıları nedeniyle geleneksel 

veri tabanı ve dosya sistemlerinden farklıdır (Erl, Khattak ve Buhler, 2015’ten aktaran Banger, 2017: 41). Büyük veri 

sadece verinin büyük olması ile ilgili bir kavram değildir. Veri çok kıymetlidir. Veriyi anlamlandırmak ve bir değer 
elde etmek çok daha önemlidir. Elimizde veri, hatta büyük veri varsa, onu yönetebilmek gerçek zamanlı olarak 

anlamlandırabilmek ve ona göre adımlar atabilmek günümüzdeki büyük hedeflerden biridir (Özdoğan, 2016: 11). 2012 

yılında Gartner şirketi 3V diye de adlandırılan şöyle bir tanım yaptı: “Büyük Veri: Büyük miktar, büyük hız ve/veya 
büyük çeşitlilik özelliklerine sahip; karar verme yeteneklerimizi arttıracak, içgörü ve süreç optimizasyonunu 

geliştirecek yeni bilgi işleme biçimleri gerektiren enformasyon varlıklarıdır” (Gürsakal, 2014: 26). Büyük veri, 

teknoloji ile alakalı bir kavramdır. On yıl kadar önce kullanılmış olan, bugün de kullanılan, gelecekte de kullanılmaya 
devam edilecek bir kavramdır. Büyük veri kavramının 4V (Volume-Hacim, Variety-Çeşitlilik, Value-Değer ve 

Velocity-Sürat) bileşenlerinden oluştuğu belirtilmektedir. Veri hacmi insanlardan ziyade makineler, uydular, cep 

telefonları, bilgisayarlar gibi pek çok cihazdan yapısal olmayan veri tipinde veriler ile arttırılmaktadır (Özdoğan, 2016: 

12). Tablo 3’te büyüklüklerine göre verilerin sınıflandırılması görülmektedir (Gürsakal, 2014: 26). 

 

Tablo 3. Büyüklüklerine göre verilerin sınıflandırılması 

Sınıf Büyüklük Neyle Yönetilir Nerede Saklanır Örnekler 

Küçük < 10 GB Excel, R Bir makinenin belleği Binlerce satış sayısı 

Orta 10 GB - 1 TB 
Endekslenmiş dosyalar, 

monolitik veri tabanları 
Bir makinenin diski Milyonlarca web sayfası 

Büyük > 1 TB 
Hadoop, Dağıtık veri 

tabanları 
Çok sayıda makinede 

saklanır 
Milyarlarca web tıklaması 

Kaynak: Driscoll, M. (2010), Winning with big data: Secrets of the successful data scientist, s. 4. 

 

Turizmde yapılandırılmış (yiyecek-içecek hizmetleri bilgi sistemi, müşteri bilgilendirme ve sipariş yönetim 
sistemi, muhasebe ve stok yönetim sistemi vb.), yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış (web siteleri, sosyal medya, 

mobil telefon uygulamaları, bloglar vb.) üç farklı türde veri açığa çıkmaktadır (Esen, Türkay, 2017: 107). Müşteri 
verisinin organize edilerek ilişkisel tablolar şeklinde tutulduğu veri tabanları ile müşteri ilişkileri ve tedarik zinciri 

yönetimi sistemlerinin sunduğu modellenebilir, analize hazır yapılandırılmış veriden çok önceden tanımlanmış 
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herhangi bir veri modeline sahip olmayan, organize edilmemiş yapısal olmayan veriler, “büyük verinin” konusunu 

oluşturmaktadır (Esen, Türkay, 2017: 94). Tablo 4’te turizm sektörü açısından veri üreten ve dolayısıyla büyük veriyi 

oluşturan önemli kaynakların kategorize edilmesi yer almaktadır. 

 

Tablo 4. Turizm sektörü için yüksek önemdeki büyük veri kaynaklarının kategorileştirilmesi 

İletişim Sistemleri 
World Wide Web 

(www)- İnternet 

İş süreci oluşturulmuş 

veriler 
Sensörler Kitle kaynak 

Mobil ağlar operatör 

verileri* web etkinlikleri* Uçuş rezervasyon 

sistemleri* 

Trafik kontrol 

döngü verileri* 

Coğrafi bilgi sistemleri(Açık 

sokak haritaları)** 

Akıllı mobil cihazlar 

verileri* Dinamik web siteleri* Mağaza kasiyer 

verileri* 

Akıllı enerji 

sayaçları* Wikipedia içeriği* 

Sosyal medya 

mesajları* Statik web siteleri* Finansal işlemler 

verileri* 

Deniz aracı 

radyo frekans 

(link) sistemi** 

Resim koleksiyonları* 

   
Uydu 

görüntüleri*  

*Turizm istatistikleri için potansiyel olarak uygun   

**Turizm istatistikleri için doğrudan bir ilişki yok   

Kaynak: UNWTO. (2018), UNWTO committee on statistics and tourism satellite accounts, s. 2. 

 
Tablo 4 incelendiğinde TUM (TSA)’un analiz edip ölçümleyeceği verilerin içerisinde yukarıdaki tablo 

kalemlerinde de verilerin gireceğinin kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda TUM (TSA)’dan sağlıklı 

veriler elde edebilmek için büyük veri ve analizi önem kazanmaktadır. 
 

1.3. Turizm Uydu Hesapları Turizm Uydu Muhasebesi Konularında Öne Çıkan 

Çalışmalar 
Aşağıda çoğu yurt dışında ve birkaç tanede Türkiye’de Turizm Uydu Muhasebesi, Turizm Uydu Hesapları 

ile ilgili yapılmış çalışmalar mevcuttur. Bunlardan öne çıkan bazılarına aşağıda yer verilmektedir. 

Kaurova, Kryukova, Maloletko, Deryabina ve Yumanova (2014) çalışmalarında, dünyada ve Rusya’da 
gelecekte modern, yüksek verimli ve rekabetçi bir turizm sektörünün oluşması TUM hesaplarının gerçekleştireceği 

işlerden biri olarak gördüklerini belirtmektedirler. Komşu ülke istatistiklerindeki göstergeleri dikkate alarak ve 

turizmin ülke ekonomisine katkısını değerlendirerek, dünya şartlarına uygun turizm istatistiklerinin belirlenmesinin de 
TUM hesaplarının kullanılması ile mümkün olacağını belirtmektedirler. 

Erol ve Ünlüönen (2014) çalışmalarında, turizm sektörünün ekonomideki yeri üzerinde durarak turizm 

gelirleri ile ilgili Ulusal Hesaplar Sistemi 1993 ve Turizm uydu Hesapları Sisteminden bahsettiklerini ayrıca, turizmin 
diğer sektörlerle ilişkisi ile ekonomi içindeki yeri ve önemi hakkında güvenilir, kapsamlı bilgiler elde edilebilmesi için 

uluslararası kuruluşlarca geliştirilen Turizm Uydu Hesaplarındaki güncellemeler hakkında bilgi verdiklerini ve 

araştırma sonucunda; Turizm Uydu Hesapları Sisteminden geçerli ve güvenilir istatistikler elde edilmesi konusunda 
güncellemeler yaparak uluslararası kuruluşlar tarafından etkili bir şekilde kullanımı için dünyada yaygınlaştırılmaya 

çalışıldığının tespit edildiğini bildirmektedirler. 

Baker (2013) çalışmasında, turizmin giderek küresel ekonominin önemli bir unsuru haline geldiği Asya ve 
Pasifik bölgesinin küresel turizm pazar payından giderek daha fazla pay aldığını ortaya koyduktan sonra Asya ve 

Pasifik ülkelerinde, TUM hesaplarının gelişimi dünya çapında tanınma ve destek elde etmede önemli bir adım 

olduğunu çizmekte, Asya Pasifik bölgesinde bu hesapların kavramsal çerçevesinin oluşumuna, endüstrinin ekonomik 
öneminin ölçülmesine dikkat etmeye, nasıl çalıştığını analiz etmeye ve farklı ülkelerde uydu hesaplarının kullanımı ve 

analizi üzerinde durmaktadır. 

Frechtling (2010) çalışmasında, Turizm Uydu Hesabının turizm tüketiminin doğrudan ulusal ekonomiye 
katkısını ölçmek için kullanılan popüler bir yöntem olduğunu, bu hesapların muhasebecilik dışı sektörlere uygulanmak 

için tasarlandığını belirtmektedir. 

Poonyth, Barnes, Suich ve Monamati (2010) çalışmalarında, TUM hesaplarının geliştirilmesi yoluyla 
ekonomik aktivitenin ölçülebileceğini böylece turizm planlamasında ve gelişme potansiyelinde ve doğal varlık tabanını 

ölçmek için Turizm Varlık Kaynağı Hesapları’nı Güney Afrika'da incelediklerini belirtmektedirler. Tüm ülkeler için 

TUM’un turizm planlaması ve ekonomik modeller geliştirmeye yönelik planları takip etmesi halinde, turizm 
gelişiminde ekonomik verimliliğin artırılabileceği sonucuna vardıklarını ve ayrıca tüketim, üretim, tedarik, kullanım, 

istihdam ve sermaye tabloları dâhil olmak üzere temel TUM hesapları geliştirilmesi gerektiğini bunun da turistlere ve 

turizm ürünleri tedarikçilerine odaklanan ve merkezi muhasebe kuruluşları tarafından ulusal muhasebe kurumlarıyla 
işbirliği içinde yürütülme si gereken veri toplama anketleri ve paydaşlar arasındaki anlaşmalar ile adım adım 

gerçekleştirilebileceğini belirtmektedirler. 

Calvin ve Munday (2008) çalışmalarında, uluslararası kuruluşlarla TUM hesaplarının turizmin ekonomik 
katkısını ölçmede en uygun yol olduğu anlaşması üzerine, bu tür hesapları geliştiren ülke sayısında (ve bölgelerde) 

gelişime neden olduğunu, TUM ile ziyaretçi arz ve talebini güvenilir bir şekilde karşılaştırmak ve her ikisinde 

kaynakları yönlendirmede, turizm altyapısını ve turizm politikası geliştirmede ve ekonomik etki değerlendirmeleri için 
daha gelişmiş bilgiler sunduğunu belirtmektedirler. 

Diakomihalis ve Lagos (2008) yaptıkları çalışmada yatçılığın Yunan ekonomisindeki turizm harcamaları, 

gayri safi yurtiçi hasıla, milli gelir, vergiler, istihdam, yatırımlar gibi başlıca makroekonomik kalemlerin etkilerini 
TUM hesaplarını kullanarak değerlendirdiklerini belirtmektedirler. 

Selçuk ve Başar (2006) çalışmalarında, 1993 ulusal hesaplar sisteminin temel amacının bir ekonominin 

bütünüyle kayıt altına alınması olduğunu, ulusal hesaplar sisteminin bir uzantısı olan uydu hesaplarının ulusal 
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hesaplarda net olarak görünmeyen ya da gizli kalan alanlara ait hesapları daha net ve görülebilir kılmayı ve bu alanları 

derinliğine tanımlamayı amaçladığını, uydu hesaplarının birçok alana uygulanabileceğinden turizm alanında da turizm 

uydu hesaplarının da turizmin ekonomi üzerindeki çeşitli etkilerinin ayrıntılı olarak incelenmesini amaçladığını 

belirtmektedirler. 

Millington (2005) çalışmasıyla turizm uydu muhasebesine teknik bir bakış açısıyla yaklaştığını, tarihi süreç 

içinde gelişimini ve Botswana, İngiltere, Güney Afrika, Yeni Zelanda ve Avustralya’yı içeren uygulama örnekleri ile 
turizm veya ulusal muhasebe ile ilgili bilgisi olmayan okuyucuların bile anlamasını sağlamayı amaçladığını 

belirtmektedir. 

Unur ve İçöz (2004) çalışmalarında, Uydu Hesaplama Yöntemi (UHY)’nin dünyada turizmin ekonomik 
etkilerinin ölçümü konusunda standart bir ölçüm yönteminin olmaması nedeniyle çeşitli uluslararası kuruluşlar 

tarafından geliştirilen ve turizmin bir ülke ya da bölgeye yönelik ekonomik etkilerini daha doğru ölçmeyi amaçlayan ve 

kullanımı giderek yaygınlaşan bir yöntem olduğunu belirtmektedirler. 
Calvin, Munday ve Roberts (2003) çalışmalarında, turizmin bölgesel ekonomik beklentiler açısından önemli 

kabul edilen stratejik bölgesel politika belgelerinde giderek daha fazla yer aldığını, özellikle refah düzeyi düşük bu 
bölgeler, turizmin gelişmesi, etkinliklerinin desteklenmesi ve turizme dayalı girişimlerin ve politikaların desteklenmesi 

için önemli kaynaklara sahip olduğunu bu kaynak bağlamında çeşitli faaliyetlerin ekonomik katkısını değerlendirmenin 

zorluklarına değinmekte OECD ve diğer kuruluşların Turizm Uydu Hesaplarını turizm temelli faaliyetlerin tutarlı 
biçimde ekonomik değerlendirmesini sağlamaya yönelik uygun bir yöntem olarak önermekte ve bölgesel düzeyde bir 

Turizm Uydu Hesapları seti oluşturmanın yöntemsel zorluklarına ve etkili bir turizm politikası oluşturmanın 

sonuçlarına değinmektedirler. 
Çımat ve Bahar (2003) çalışmalarında, turizmin Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemini, gelişimini ve 

temel ekonomik büyüklükler açısından durumunu ikincil verileri kullanarak analiz ettiklerini, turizmin 1980 yılından 

günümüze çok büyük gelişme kaydettiğini ve Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olduğunu, turizm 
gelirleri ile turist sayısının daha da arttırılması açısından çevreyle uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir politikalar 

izlenmesi halinde Türkiye’nin ileriki yıllarda uluslararası turizm gelirinden çok daha fazla pay almasının mümkün 

olacağını, bunun toplumsal refahı yükselteceğini ve Ulusal Uydu Muhasebesi ile bu etkilerin daha iyi tespit 
edilebileceğine değinmektedirler. 

Holtz-Eakin (2001) çalışmasında, turizm ekonomisi ile ilişkili sermaye oluşturma bileşeni oluşturma 

açısından önemli olan bir ölçüm programının TUM hesapları kapsamında kapsamlı önlemlerin geliştirilmesi için 
kavramsal bir çerçeve sunduğunu belirtmektedir. 

Scott (1999) çalışmasında, dünya genelinde hükümetlerin kamu teşviki konusunda turizme özel muamele 

yapma yönünde artan baskı altında olduğunu, Kanada’da da Turizm Uydu Hesabı geliştirilmesinin bu yönde ve destek 
elde etmek için önemli bir adım olduğunu, daha sonra bu hesapların kullanımından elde edilen sonuçları ve Kanada 

TUM hesaplarını geliştirmek için yapılan araştırmaları ve bu hesapların nasıl kullanıldığını ve kullanımlarından ne tür 

yararlar edinildiğini ve sonuçta da Kanada özelinde gelecekte öngörülen gelişmeleri özetlemektedir. 
Frechtling (1999) çalışmasında, Turizm Uydu Muhasebesi (TUM); turizmin ulusal ekonomiler üzerindeki 

etkilerini ölçmek üzere ülkenin kendi ulusal hesap sistemiyle uyumlu ve zamanla ülkeler arasında tutarlı ve kapsamlı 

ölçümler ortaya koyma beklentisiyle önerildiğini açıklamakta, ayrıca çalışmasında turizmin ekonomik etkisini analiz 
etmek için bu yeni aracın gelişiminin özetlendiğini TUM'un kavramlarını ve kapsamını ve geleneksel turizm etki 

analizinin kapsamının nasıl genişletileceğini açıklamakta sonuçların nasıl kullanılacağını özetlemektedir. TUM 

kavramlarının ve ölçüm tekniklerinin geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır. 
Spurr (1998) çalışmasında, dünya çapında pekçok destinasyon için mevcut olan TUM (TSA) turizm 

endüstrisinin çıktılarını ve buna bağlı olarak o ülke için turizm ekonomisinin büyüklüğü, ekonomiye ve GSYİH’ye 

katkısını, yarattığı brüt katma değeri tanımlayan makroekonomik toplamlar sağladığını belirtmektedir. 
Boskin (1996) çalışmasında, WTTC ve Wharton Ekonometrik Öngörü Çalışanlar (WEFA Group) 

araştırması hakkında değerlendirme sonuçlarını sunduğunu ve böylelikle TUM hesaplarıyla ilgili tartışmalara daha 

fazla katkı sağladığını belirtmektedir. 
 

2. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 
Bu çalışmada; Turizm Uydu Muhasebesi (TUM) ve Sanayi (Endüstri) 4.0’ın önemli bileşenlerinden biri 

olan Büyük Veri kavramları ele alınarak; büyük veri kitlelerinin analizi ile elde edilecek bilgilerin TUM tarafından 

kullanılmasıyla turizm sektörünün ekonomi üzerindeki etkileri hakkında literatüre katkı sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu bağlamda cevabı aranan araştırma soruları şöyledir; 

 Büyük Veri ve TUM kavramlarının birbiriyle ilişkisinin olup olmadığı, 

 Büyük Veri kitlesinden analiz edilerek TUM’da kullanılacak veriler ile daha doğru ve etkili sonuçlar elde 

edilip edilemeyeceği ve daha doğru ölçüm yapılabilip yapılamayacağı araştırılmaya çalışılmaktadır. 

 

3. Bulgular 
Türkiye’de turizm sektöründe oluşacak büyük veri kitlesinden işe yarar, doğru, güvenilir veriler elde etmek 

kitleden işe yarar verileri çekmek büyük veriyi tanımak, gerekli analizler ile içinden doğru bilgilerin nasıl elde 

edileceğini bilmek ile gerçekleşebilecektir. Elde edilen bu bilgilerin TUM (TSA) ile kullanılmasıyla birlikte de turizm 
sektörünün etkilerinin daha doğru bir şekilde ölçülebileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda; 

Her maddenin veri ürettiği, nesnelerin birbirleriyle iletişime geçtiği günümüzde insanlarda dijital izler 

bırakmaktadır. Daha önce geleneksel yöntemlerle (anketler gibi) insan faaliyetleri veya hareketliliği yakalanamaz ve 
izlenemezken artık bunun mümkün olduğu belirtilmektedir. 

Bu durumda turizm sektöründe oluşan büyük veri kitlesinin elde edilip depolanması önem arz etmektedir. 

Bunun için oluşturulacak bulut depolama servislerinin (bulut bilişim) kullanılması önerilebilir; fakat bunun için büyük 
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verinin elde edilmesi, depolanması, analiz edilerek doğru ve anlamlı bilgilere ulaşılması, yorumlanarak kurum ve 

kuruluşların kullanabileceği hale getirilmesi için teknik gereksinimlerin sağlanması ve hızlı bir şekilde kalifiye 

personel eğitim ve istihdamının sağlanmasının gerektiği düşünülmektedir. 

Turizm gelirlerinin, ödemeler bilançosuna olumlu etkileri olduğu ve turizmle ilgili diğer sektörlerde de 

dolaylı talep artışına yol açtığı bilinmektedir. Büyük veri kitlesinin analizi ile TUM’un ihtiyaç duyduğu verilerin elde 

edilmesi ile yine turizm sektörünün yaptığı katkının bu konularda da daha doğru ölçülebileceği ve buna göre daha 
doğru planlama yapılarak bu katkıların gelecek yıllarda arttırılabileceği düşünülmektedir. 

UNWTO, WTTC, OECD başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ve araştırmacılar TUM’un genişletilmesi ve 

geliştirilmesi için pek çok yayın yaparak ülkeleri teşvik etmeye çalışmakta, kurdukları sürekli güncellenen veri tabanı 
ile çeşitli ülke ve bölgelerden istatistik toplamaktadırlar. Bu veri tabanı da büyük veri kapsamında değerlendirilmelidir. 

 Bu çabaların ülkeler ve bölgeler arasında karşılaştırılabilir istatistiki veriler elde edilmesine de imkân 

sağlayacağı görülebilmektedir. Böylece büyük veriden nasıl yararlanacağımız ve elde edilen bu verilerin TUM’da 
kullanılması ile yapılacak doğru ölçümlerin ülkemiz ve faaliyette bulunan işletmeler açısından turizm sektöründe 

rekabet edebilme gücünü arttıracağı öngörülmektedir. 
 

4. Sonuç 
Türkiye’de TUM (TSA) ile yapılacak ölçümlerde büyük veri kavramının iyi anlaşılıp doğru analiz 

edilmesiyle etkili ölçümler yapılabileceği düşünülmektedir. 
Türkiye veri elde etmede güçlük yaşayan ve elde edilen verilerin doğruluğu ve güvenilirliği konusunda 

sorunları olan bir ülke olduğundan bu verilerin birkaç kamu kurumunca merkezi bir şekilde toplanması yerine gelişmiş 

bazı ülkelerde olduğu gibi yerel, bölgesel istatistik ofisleri ile toplanmasının ve veri toplama tekniklerinin 
güncellenmesinin ve genişletilmesinin doğru bilgiye ulaşmak adına atılacak doğru bir adım olduğu düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; bulgularda bahsedilen tüm durumların büyük veri analizi ve TUM (TSA) ilişkisi ile mümkün 

olacağı görülmektedir. Büyük veriyi doğru kullanarak turizmin makro ve mikro bazda ülke, bölge, şehir vb. 
ekonomisine yaptığı katkıların doğru, güvenilir daha açık ve şeffaf bir biçimde belirlenmesinin mümkün olduğu ve 

elde edilen verilerin turizm sektörüne yönelik uluslararası ve sektörler arası karşılaştırmalar yapılabilmesine imkân 

sağladığından uluslararası kuruluşlar tarafından yaygınlaştırılması için çaba sarf edildiği düşünülmektedir. 
Ayrıca lise ve üniversite eğitimine hızlıca büyük veri kavramı ve analizi ile ilgili derslerin adapte edilmesi; 

müfredatlara konularak, seçmeli ders ve yan dal olarak verilerek, konuyla ilgili uzman kişilere sık sık konferanslar 

verdirtilerek vs. konunun uzmanı elemanlar yetiştirilmesi ve donanımlarının güçlendirilmesi gerektiği 
düşünülmektedir. 
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İpek Yolu Turizmi Kapsamında Isparta’nın Değerlendirilmesi 
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Özet 
Turizm sektörü hızlı bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Kitle turizmi algısının turist çekme açısından etkisiz 
kalması sonucu alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmakta olduğu görülmektedir. Alternatif turizm türleri turizmin 

çeşitlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Alternatif turizm türlerinden biri olan İpek Yolu turizminin kaynağı 

konumunda olan İpek Yolu; Çin’den başlayarak, Orta Asya’dan Anadolu’ya geçişi sağlayan, Trakya üzerinden 
Avrupa’ya kadar uzanmaktadır. Tarihi İpek Yolu’nun bir bölümü de Dinar-Isparta-Eğirdir-Gelendost üzerinden 

Konya’ya devam etmektedir. Bu nedenle İpek Yolu turizmi, Isparta turizmi kapsamında il ekonomisinin, tarihi ve 

kültürel değerlerin yeniden canlandırılması açısından önem arz etmektedir. 
Yapılan bu çalışmanın amacını, Isparta’nın İpek Yolu turizmi kapsamında potansiyelinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada literatür taraması yapılarak, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi, 

amaçlı örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini Isparta’da çalışan gazeteciler, turizm müdürlüğü 

çalışanları, turizm sektöründe çalışanlar, yerel halk ve mesleği gereği uluslararası seyahat eden kişiler oluşturmaktadır. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre katılımcıların, Isparta’nın İpek Yolu güzergâhında gelişime açık bir 

destinasyon olduğunu, ancak İpek Yolu turizminin bölgede geliştirilebilmesi için turlar düzenlenmesi ve İpek Yolu 
tarihi hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması gerektiğini vurgulamakta oldukları belirlenmiştir. Ayrıca 

araştırmaya katılanların yeterli tanıtım ve tutundurma faaliyetlerinin yapılması halinde İpek Yolu turizminin, Isparta’ya 

olumlu sosyal ve ekonomik etkileri olacağı kanaatine sahip oldukları saptanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Isparta, Alternatif turizm, İpek Yolu Turizmi. 

 

Evaluation of Isparta within the Scope of Silk Road Tourism 
 

Abstract 
Alternative tourism concept has increase resulted as a result of ineffectiveness in terms of the perception of mass 

tourism to attract tourists in Turkey. Alternative tourism concept is also referred to as special interest tourism in the 

literature and it is important in terms of diversification of tourism. Silk Road started from China, passing through 
Thrace to Anatolia from Central Asia to Europe lies. Silk Road tourism includes both the trade route of the silk road 

and the integration of tourism with the revitalization of its historical and cultural values. The aim of the study is to 

examine Isparta's potential in the area of silk road tourism. In this study, literature review and interview method were 
used. The obtained results are presented in tables. As a result, it was concluded that Isparta is an important station on 

the silk road route and it has been determined that work should be supported. It is expected that silk road tourism will 

have positive social and economic effects on Isparta if adequate promotion and publicity activities are carried out. 

Keywords: Isparta, Alternative Tourism, Silk Road Tourism 

 

Giriş  
Isparta ili yılın dört mevsimi alternatif turizm çeşitlerine ev sahipliği yapacak konumdadır. İlde bulunan 

Süleyman Demirel Kalkınma ve Demokrasi Müzesi, Davraz Dağı-Karlıyayla Kış Sporları Turizm Merkezi, Pisidia 
Antiocheia Antik Kenti çok sayıda turiste ev sahipliği yaparken, Isparta’da yetiştirilen gül ve lavanta da turistlerin 

ilgisini bu destinasyona çekebilmektedir (Ongun, 2016:145). 

Yapılan bir araştırmaya göre, Isparta’da yetişen gülün, Eğirdir Gölü’nün, Yalvaç ilçesi ve Yazılı Kanyon’un 
turizm kapsamında şehrin en önemli sembolleri oldukları saptanmıştır (Temuçin, 2004:292-297). Isparta’daki göllerin, 

dağlık bölgelerin, yaylaların, mağaraların ve şehrin sosyo-kültürel ve tarihi değerlerinin turizm sektörü açısından 

Isparta ilinin önemli bir potansiyeli olduğu düşünülmektedir. Ancak ilde turizm sektörünün geliştirilebilmesi için 

altyapı ve tanıtım sorunlarının çözüme kavuşması gerekmektedir. Ayrıca bölgeye gerekli yatırımların yapılması ve 

turizmin başarısı için toplumun bütün tarafları arasında etkili bir dayanışma ve koordinasyona ihtiyaç duyulmakta 

olduğu da bilinmektedir (Doğan ve Üngüren, 2012:103). 
Tablo 1’de Isparta’da 2016 yılı il geneli bakanlık ve belediye belgeli otel ve pansiyonların oda ve yatak 

dağılımı yer almaktadır. Tablo 1’de belirtildiği gibi Isparta’da Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli 

762 oda ve 1.542 yatak kapasiteli 16 adet tesis, belediye belgeli 957 oda ve 2.130 yatak kapasiteli 41 adet tesis olmak 
üzere il genelinde toplam 57 konaklama tesisi bulunmaktadır. Isparta İlinde toplam 3.672 yatak kapasitesi mevcuttur. 

Tabloda Isparta ilinin toplam oda sayısının 1719 olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Isparta’da 2016 Yılı İl Geneli Bakanlık ve Belediye Belgeli Otel ve Pansiyonların Oda ve Yatak Dağılımı 

 Türü 

BELEDİYE BAKANLIK TOPLAM 

Tesis 

Sayısı 
Oda Yatak 

Tesis 

Sayısı 
Oda Yatak 

Tesis 

Sayısı 
Oda Yatak 

Merkez 
Otel 15 421 852 8 574 1165 23 995 2017 

Pansiyon 1 12 24 0 0 0 1 12 24 

Aksu Otel 0 0 0 1 10 29 1 10 29 

Eğirdir 
Otel 5 119 269 4 107 215 9 226 484 

Pansiyon 13 92 223 1 5 12 14 97 235 

Gelendost Otel 1 25 30 0 0 0 1 25 30 

Keçiborlu Otel 1 180 420 0 0 0 1 180 420 

Ş. 

Karaağaç 
Otel 2 72 222 0 0 0 2 72 222 

Senirkent Otel 1 7 16 0 0 0 1 7 16 

Uluborlu Otel 1 9 29 0 0 0 1 9 29 

Yalvaç Otel 1 20 45 2 66 121 3 86 166 

TOPLAM  41 957 2130 16 762 1542 57 1719 3672 

Kaynak: Isparta İl Kültür Turizm Müdürlüğü (2017) 

 

Isparta’nın Turizm Potansiyeli 
Isparta turizm çekiciliği bakımından büyük bir potansiyele sahiptir. Fakat bu potansiyelini il yeterince 

kullanamamakta ve tanıtamamaktadır. Isparta’nın turizm potansiyeli konusunda sahip olduğu avantajlar sayılacak 
olunursa; ilin, Antalya gibi yıllık yaklaşık olarak 9 milyon turist çeken bir destinasyona komşu olması, ulaşım 

açısından havalimanına sahip olması, kış sporları için bir kayak merkezine sahip olması, ilde yetiştirilmekte olan gülün 

önemli ölçüde turist çekmekte oluşu, ilin İpek Yolu güzergâhında bulunması, vb. gibi birtakım özellikleri 
bulunmaktadır.  

Isparta zengin tarihi, kültürel ve doğal kaynaklara sahiptir. Bu turistik çekiciliklere seyahat acentaları 

günübirlik turlar düzenlemektedir. Bu turlar belirli saatler içinde gerçekleşmekte ve konaklama farklı bölgelerde 
yapılmaktadır. Isparta ilinin konaklama konusunda eksikleri olduğu açıktır. Bölgede yatırımların hızlanması ve 

çoğaltılması gerekmektedir. Isparta’daki otellerin hizmet çeşitlerini ve kalitelerini artırmaları, çevre ve alt yapı 

çalışmalarının düzenlenmesi, daha fazla sayıda kaliteli mal ve hizmet sunan yeme-içme tesislerinin açılması, alışveriş 
imkânlarının arttırılması ve rekreasyonel faaliyetlerin hayata geçirilmesi, bölgeye gelen turistlerin bölgede 

konaklamasını sağlayacak olan faktörlerdendir (Doğan ve Üngüren, 2012:108). 

 

Isparta’nın Coğrafi Konumu ve Turizm Açısından Önemi 
Isparta, Akdeniz Bölgesi’nin batı kesiminde ve Göller Bölgesi’nin merkezinde yer almaktadır. Isparta’nın 

yüzölçümü 8.933 km2’dir. Isparta, doğusunda Konya, kuzeyinde ve kuzeybatısında Afyon, batısında ve güneybatısında 

Burdur, güneyinde ise Antalya ile komşu olan bir ildir. Rakımı 1050 metre olan ilin yeryüzü şekillerinin %68,4’ünü 
dağların, %16,8’ini ovaların ve %14,8’ini platoların oluşturduğu bilinmektedir. Isparta topraklarının %74’ünün tarıma 

elverişli olması ve %7,5’inin göllerle kaplı olması turizm açısından önemli bir destinasyon haline gelmesini 

sağlamıştır. Isparta’da Akdeniz iklimi ve Orta Anadolu iklimi görülmektedir. Isparta yüzölçümü küçük olmasına 
rağmen çok fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Isparta’nın hemen hemen yarısı ormanlık arazilerden 

oluşmaktadır. İlin nüfusu, yıllar içerisinde hızlı bir artış göstermiştir. Türkiye illeri içerisinde ortalama bir ekonomiye 

sahip olan Isparta’da 250 bin hektardan fazla tarım alanının olduğu bilinmektedir. İlde en çok tekstil ve konfeksiyon 
ürünlerinin ihraç edildiği görülmektedir. Bu özellikler ışığında Isparta’nın sahip olduğu tarihi ve kültürel kalıntıları, 

doğal yaşam değerleri, ikliminin yaz ve kış turizmine elverişli olması, Eğirdir’deki koyları ve plajları, Isparta 

bölgesinin gelenek ve görenekleri ile önemli bir turizm destinasyonu potansiyelinin olduğu bilinmektedir 
(Durgun,2006: 83-91). 

 

Isparta Şehrinin Tarihsel Gelişimi 
Isparta Pisidia antik yöresinin önemli yerleşim yerlerinden biridir ve bu yüzden şehrin geçmişi tarih öncesi 

dönemlere kadar uzanmaktadır. Isparta, milattan önceki dönemde yaklaşık 500 yıl kadar Roma egemenliğinde 

bulunmuştur. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru Bizansların ele geçirdiği bölgeyi, 1200’lü yıllarda Selçuklular 

devralmıştır. Isparta 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır. Milli Mücadele 
Dönemindeki işgal ve çatışmalardan fazla etkilenmeyen Isparta’nın, işgale boyun eğmediği ve şiddetli direniş 

gösterdiği bilinmektedir. Isparta, Cumhuriyet dönemine gelindiğinde özellikle 1960 yılında belli başlı bayındırlık 

hizmetlerine kavuşurken, aynı zamanda gül tarımcılığının ve halıcılığın gelişmesi ile ekonomik yönden önemli ölçüde 
gelişmiş bir ildir. 1936 yılında Isparta’nın demiryoluna kavuşması ile yöreye olumlu etkiler sağlanmıştır. 1960 yılından 

sonra Isparta’da modern şehirleşme hızlanmış, sosyal, eğitim, sağlık ve sanayi tesisleri kurulmuş ve günümüzde de 

kurulmalarına devam edilmektedir (Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017). 
Isparta’nın tarihinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapması, tarihi ve kültürel anlamda birçok değere sahip 

olmasına zemin hazırlamıştır. Bu tarihi ve kültürel değerlerin(eserlerin) bir kısmı hala korunarak turistik çekicilik 
sağlanmakta ve müzelerde birçok eser ziyaret edilebilmektedir. 
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Isparta’daki Alternatif Turizm Türleri  
Isparta turizminin deniz-güneş-kum üçlüsüne dayalı yaz turizmi dışında çok sayıda önemli alternatif turizm 

türüne sahip olduğu düşünülmektedir(Durmaz, 2007: 94).Bunlar arasında inanç turizmi eserlerinden, St. Paul 

Kilisesi’nin, Hristiyanların ilk ve en büyük kilisesi olduğu düşünülmektedir. Adada Antik Kenti, Helenistik ve Bizans 

dönemlerine ait eserler bulundurması itibariyle önemli bir kültür turizmi destinasyonudur. Isparta merkez ilçede yer 

alan Aya Baniya (Payana) Kilisesi 1750’de yapılmış bir Ortodoks kilisesidir. Ayrıca yine merkez ilçede yer alan Aya 
Ishotya (Yorgi) Kilisesi 1857-1860 yıllarında yapılmış ve 1998’de restorasyon geçirmiştir. Eğirdir’de yer alan Aya 

Stefanos Kilisesi ise, 19. yy’da yapılmış ve Eğirdir gölü etrafındaki çok büyük Hristiyan cemaatlerine hizmet 

vermiştir.Eko turizm kapsamında, kuş gözlemciliği, endemik bitki gözlemciliği, foto safari, trekking, oryantring, sbuka 
ve absailing yapılmaktadır. Ayrıca alternatif turizm kapsamında, doğa, dağ, yayla, av, kamp ve karavan turizmi 

yapılmaktadır. Isparta’da sportif amaçlı yapılan turizm faaliyetleri ise, kayak turizmi, mağara turizmi, su sporları-

akarsu (rafting) turizmi, bisiklet turizmi ve yamaç paraşütü olarak sıralanabilinmektedir (Durmaz, 2006:94-105). 
Kültür turizmi kapsamında Isparta’da turistlerin hizmetine sunulmuş Isparta ve Yalvaç müzesi, içinde 

bulundurduğu eserler ile büyük bir öneme sahiptir. Isparta genelinde yer alan birçok camii, türbe, bedesten, harabe ve 

hamamlar turistlerin ilgisini çekmektedir. Ayrıca Tarihi Isparta Evleri dönemin mimarisini en iyi şekilde yansıtan 
eserlerdir. Bu eserlerin şuan koruma altında olduğunu ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı bilinmektedir. İlçelerde 

yer alan açık hava tapınakları, köprüler, mağaralar ve ören yerleri alternatif turizm kapsamında çeşitlilik sağlanması 

anlamında önemli bir yere sahiptir. Isparta’nın sahip olduğu antik kentler ve höyükler, birçok uygarlığa kucak açmış bu 
toprakların ne kadar geniş bir kültürel zenginliğe sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. 

Isparta’da kongre turizmi kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi’nin birçok bilimsel toplantıya ev 

sahipliği yapmakta olduğu bilinmektedir. Ayrıca ildevalilik ve belediye tarafından da çeşitli sempozyum, panel ve 
konferanslar yapılmaktadır. Bu tür bilimsel etkinliklerin ilde düzenleniyor olması, kongre turizminin turizm sezonunu 

uzatıcı etkisinden dolayı Isparta’da bulunan otel işletmelerinin fiyatlarını düşürmek zorunda kalmadan hizmet sunmaya 

devam etmesini sağlayıcı etki yaratmaktadır. 

 

İpek Yolu Turizmi 
İpek Yolu Çin’den başlayarak, Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar uzanan, Trakya üzerinden Avrupa’ya 

geçişi sağlayan bir ticaret yoludur. Ticareti yapılan en önemli ve kıymetli mal ipek olduğu için adının İpek yolu olduğu 
düşünülmektedir. İpek Yolunun önemi zamanla anlaşılmış veüzerine han, hamam, liman, köprü gibi önemli tarihi 

yapılar ve mekânlar inşa edilmiştir (Deniz, 2016:195). 

2013 yılında ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adı ile Çin lideri Xi Jinping tarafından sunulan modern İpek Yolu projesi, 
Çin’in kara ve denizden Batı’ya ekonomik atılım hamlesi olarak şekillenmektedir (www.dw.com). İpek Yolu Projesi, 

tarihi İpek Yolunun canlandırılması ve İpek Yolu üzerinde gezilerin düzenlenmesi için uluslararası turizm 

organizatörleri tarafından yeni ele alınan bir projedir. Henüz çalışmalar başlangıç aşamasında olmakla beraber 
gelecekte bu projeden çok önemli gelişmeler beklenmektedir. 1994 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 

Türkiye’den geçen İpek Yolu üzerindeki han ve kervansaraylara ilişkin ön çalışmalar yapılmıştır. Bu ön etütlere göre 

turizme elverişli 11 adet kervansaray belirlenmiştir. İpek yolu projesinin temelleri tur güzergâhı üzerinde bulunan 
kervansaray ve hanların çağdaş bir turizm işlevine kavuşturulması düşüncesine dayanmaktadır. Tarihi İpek Yolu’nun 

bir bölümü Dinar-Isparta-Eğirdir-Gelendost üzerinden Konya’ya devam etmektedir. Bu nedenle Gelendost İlçesinde 
bulunan Ertokuş Kervansarayı restore edilerek turizmin hizmetine sunulmuştur (Isparta İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü, 2017). 

Yeni İpek Yolu projesinin ilk defa Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından 7 Eylül 2013’te Kazakistan’da 
yaptığı bir konuşmada dile getirildiği bilinmektedir. Mayıs 2014’te Çin Devlet Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir 

haberde projenin detaylarına yer verilmiştir. Xinhua’nın haberine göre Kara İpek Yolu, Çin’den başlayıp Orta Asya ve 

İran üzerinden Türkiye’ye geldikten sonra Avrupa’ya devam etmekte olup; Rotterdam’a kadar gidip güneye inmekte 
ve Venedik’te son bulmaktadır. Deniz İpek Yolu ise Güney Çin Denizi’nden inip, Kalküta’ya uğradıktan sonra Hint 

Okyanusu’nu kat ediyor, Kenya’ya uğrayıp, Kızıl Deniz ve Akdeniz’i geçerek, Venedik’te Kara İpek Yolu ile 

birleşiyordu. Yeni İpek Yolu Projesi ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında sürdürülebilir yeni bir ekonomik hattın 
(kuşağın) oluşturularak küresel ekonominin Avrasya merkezli canlandırılmasını amaçlanmaktadır (Deniz, 2016:198-

199). 

Haziran 2014'te “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” (UNESCO), İpek 

Yolu'nun Chang'an-Tianshan koridorunu Dünya Mirası olarak belirlenmiştir. Bu koridor, Orta Asya'nın Zhetysu 

bölgesine, Han ve Tang hanedanlarının Çin'in merkezi başkenti Chang'an / Luoyang'dan uzanan geniş İpek Yolu ağının 

5.000 km'lik bir bölümündendir. Bu yol M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıl arasında şekillenmiş ve 16. yüzyıla kadar 
kullanılmaya devam edilmiştir. Ayrıca birden fazla medeniyeti birbirine bağlamış ve ticaret, dini inançlar, bilimsel 

bilgi, teknolojik yenilik, kültürel uygulamalar ve sanat alanlarında çok geniş çapta faaliyet alanlarının değişimini 

kolaylaştırmıştır (whc.unesco.org). Şekil 1.’de Çin’in planladığı yeni İpek Yolu güzergâhları görülmektedir. 
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Şekil 1. Planlanan Yeni İpek Yolu Projesi Güzergâhları 

Kaynak: www.dw.com/en/chinas-new-silk-road-goes-straight-through-the-caucasus/a-41930469 

 

Araştırma Yöntemi 
Araştırma kapsamında nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 

uygulanmıştır. Böylelikle Isparta’nın İpek Yolu turizmi potansiyelini ortaya koymak adına görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme tekniği ile belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, 

araştırmada belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlara göre bir seçim yapılaması halinde 

kullanılan bir yöntemdir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2009: 91; Böke, 2014:125). 
Araştırmanın örneklemini oluşturan katılımcılar Isparta’da çalışan gazeteciler, turizm müdürlüğü çalışanları, turizm 

sektöründe çalışanlar, yerel halk ve mesleği gereği uluslararası seyahat eden kişilerdir. 

 

Tablo 2. Türkiye İpek Yolu Turizmi Potansiyeline İlişkin Yapılmış Çalışmalar 

Yayın 

Yılı Yazar/Yazarlar Yöntem Amaç Çalışmanın Adı Sonuç 

2010 
Ulusan, Y. ve 

Batman, O. 

Anket 

Yöntemi 

Konya’nın alternatif 
turizm 

potansiyelinin 

incelenmesi 

Alternatif Turizm 

Çeşitlerinin Konya 

Turizmine Etkisi 
Üzerine Bir 

Araştırma 

Konya’nın alternatif 
turizm potansiyeli 

olduğu ancak 

faydalanılamadığı 

2010 Atasoy, F. 
İçerik 

Analizi 

Bir Kültür Koridoru 

Olarak İpek Yolu 

Sempozyumu 

Küreselleşme 

Çağında Yeniden 

İpek Yolu 

Küreselleşen İpek 

Yolu pazarında 
Türkiye’nin pay 

alabilmesi 

2015 
Bakış, A., Serdar, 
M. T., Işık, E. ve 

Hattatoğlu, F. 

Literatür 

Taraması 

Van Gölü havza 
turizmine katkı 

sağlamak 

A Study on the 
Route of Silk Road 

in Lake Van Basin 

Van gölü havzasının 
İpek Yolu 

güzergâhında olduğu 

2016 
Akkuş, G. ve 

Akkuş, Ç. 
Literatür 
Taraması 

Erzurum’un turistik 

arz kaynaklarının 

değerlendirilmesi 

Erzurum İli 

Potansiyel Turistik 
Arz Kaynaklarının 

İncelenmesi 

Erzurum’un alternatif 

turizme elverişli 
olması ve potansiyeli 

oluşu 

2016 Çelik, S. 
İçerik 

Analizi 

Turizmin olumsuz 

etkilerini gidermek 
ve çeşitlilik 

Alternatif Turizm 

Anadolu’nun coğrafi 
konumunun İpek Yolu 

turizmine elverişli 

oluşu 

2016 Akça, Y. 

Literatür 
Taraması 

ve İçerik 

Analizi 

Kalkınma 
Planlarında Turizm 

Politikasının 

İncelenmesi 

Türkiye’nin 
Kalkınma 

Planlarında Turizm 

Politikası 

Kalkınma planlarına 

göre turizmi geliştirme 
önerileri 

 

Ulusan ve Batman’ın 2010’da yapmış olduğu “Alternatif Turizm Çeşitlerinin Konya Turizmine Etkisi 

Üzerine Bir Araştırma” adlı çalışmasında Konya’nın alternatif turizm potansiyeli incelenmiş olup, çalışmada anket 
yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak, Konya’nın tarihi İpek Yolu üzerinde bulunduğu ve Anadolu’nun kuzeyini 

güneyine, doğusunu batısına bağlayan kavşak noktasında olduğu için tarihin her döneminde bir ticaret kenti olduğu 

vurgulanmıştır. Ayrıca yazar, Konya’nın önemli ölçüde alternatif turizm potansiyeline sahip olduğunu ve bu 
potansiyelin yeterince değerlendirilemediğini belirtmektedir. 

http://www.dw.com/en/chinas-new-silk-road-goes-straight-through-the-caucasus/a-41930469
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Atasoy’un 2010’da “Bir Kültür Koridoru Olarak İpek Yolu Sempozyumu”nda sunduğu bildirisinde 

küreselleşen çağda yeniden ele alınan İpek Yoluna değinmiştir. Atasoy, günümüzde dünya tarihini anlamak, kültür 

tarihini öğrenmek ve medeniyetleri analiz etmek için İpek Yolunun bilinmesi gerektiğini düşünmektedir. Atasoy 

yapmış olduğu çalışmada, İpek Yolu için turizm de dâhil olmak üzere her sektörün kendine pay çıkarabileceği ve 

Türkiye’nin ülke olarak bu konuya duyarsız kalmaması gerektiği sonucuna varmıştır. 

Bakış ve arkadaşlarının 2015’de yapmış oldukları “A Study on the Route of Silk Road in Lake Van Basin” 
adlı çalışmada, Van Gölü havzasının turizme katkı sağlamak amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Sonuç olarak,  

Van Gölü havzasının İpek Yolu güzergâhında olduğu bulunmuştur. Eski İpek Yolu döneminde Van ili, Adilcevaz, 

Ahlat, Tatvan, Erciş, Gevaş ve diğer sahil ilçelerinin Van Gölü havzasında önemli sahil limanları olduğu 
düşünülmektedir. Yapılacak yenileme ve tanıtım çalışmalarının bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacağı 

vurgulanmıştır. 

Akkuş’un 2016’da yaptığı “Erzurum İli Potansiyel Turistik Arz Kaynaklarının İncelenmesi” adlı 
çalışmasında, Erzurum’un turistik arz kaynakları değerlendirilmiş ve bunun için literatür taraması yöntemi 

uygulanmıştır. Erzurum’da gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türleri;  medikal ve sağlık turizmi, eğitim turizmi, 
yiyecek turizmi, botanik turizmi ve İpek Yolu turizmi olarak öngörülmüştür. Erzurum merkez ilçeleri ve Aşkale 

ilçesinin İpek Yolu güzergâhında olmasının avantajı kullanılarak şehrin turistik ürün çeşidinin üstüne gidilebileceği 

sonucuna varılmıştır. 
Çelik’in 2016’da “4th International Symposium On Development Of Kop Region”da sunduğu bildirisinde 

alternatif turizm konusuna değinmiştir. Çalışmada coğrafi konumu nedeniyle, eski çağlardan beri doğu ile batı arasında 

bir köprü işlevi gören Anadolu’nun İpek Yolunun en önemli kavşak noktalarından biri olduğu savunulmaktadır. 
Alternatif turizmin gelişmesi için koruma amaçlı projelerin yerel yönetimler ve kamu kurumları tarafından 

desteklenmesi gerektiği sonucuna varmıştır. 

Akça’nın 2016’da yapmış olduğu “Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası” adlı çalışmasında 
kalkınma planları içerisindeki turizm politikaları incelenmiştir. Sonuç olarak, Avrupalı ve Rus turiste bağımlılığı 

azaltmak üzere başta Arap ülkeleri ile Çin ve Japonya gibi yeni ülkelerin hedef pazar seçilmesinin gerekliliği ve 

böylece İpek Yolu turizminin başlatılabileceği önerilmektedir. 
Önceki yıllarda İpek Yolu turizmi ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde hemen hemen hepsinde 

ortaya çıkan sonuç; İpek Yolu turizminin alternatif turizm türleri arasında değerlendirilmesi için gerekli tanıtımların ve 

yatırımların yapılması doğrultusunda şekillendiği anlaşılmaktadır.   
 

Bulgular 
Tablo 3’te Isparta’nın İpek Yolu güzergâhında bulunuyor olmasının yerel halk tarafından bilinme durumu 

incelenmiş olup yapılan çalışmada katılımcıların %68,75’inin Isparta’nın İpek Yolu güzergâhında olduğunu bildiği 
saptanmıştır. Katılımcıların %31,25’i ise Isparta’nın İpek Yolu güzergâhında olduğunu bilmediğini belirtmiştir. Elde 

edilen bu sonuca göre katılımcıların büyük çoğunluğu tarafından Isparta’nın İpek Yolu güzergahında bulunuyor 

olmasının bilmekte olduğu anlaşılmaktadır.  
 

Tablo 3. Isparta’nın İpek Yolu Güzergâhında Bulunuyor Olmasının Yerel Halk Tarafından Bilinme Durumu 

Isparta’nın İpek Yolu Güzergâhında 

Olduğunun Bilinirliği Açıklama F % 

Evet 
İpek yolu güzergâhından haberdar olduklarını 

belirtmişlerdir. 
11 68,75 

Hayır 
Daha önce İpek Yolunu duymadıklarını 
belirtmişlerdir. 

5 31,25 

 

Tablo 4’te Isparta’da İpek Yolu turizmi çalışmalarının bilinme durumu üzerine yapılan araştırmada 
katılımcıların %68,75’inin yapılan çalışmalardan haberdar olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %12,50’sinin yapılan 

çalışmaları bilmediği ve %18,75’inin de yeterli tanıtım olmadığından kısmen bilgi sahibi olduğu saptanmıştır. Yapılan 

tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olması nedeniyle yerel halkın İpek Yolu turizmi çalışmaları hakkında bilgili olma 
düzeyini olumsuz etkilemekte olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 4.  Isparta’da İpek Yolu Turizmi Çalışmalarının Bilinme Durumu 

Isparta’da, İpek Yolu Turizmi Çalışmalarının 

Bilinirliği Açıklama F % 

Evet 
Yapılan tanıtımlar ve turlar vasıtasıyla haberdar 

olma 
11 68,75 

Hayır Yapılan çalışmalardan haberdar olmama 2 12,50 

Kısmen Tanıtım yetersizliği 3 18,75 

 

Tablo 5’te Isparta’da İpek Yolu turizminin gelişmesi için yapılması gerekenler yer almaktadır. Isparta’da 

İpek Yolu turizminin gelişmesi için yapılması gerekenler irdelendiğinde, araştırmaya katılanların %31,25’i tarihi 
yerlerin ve güzergâhların tanıtılması, %25’i tarihi yerlerin bilinirliğinin artırılması, %25’i uluslararası projeler 

yapılması, %12,50’si turlar düzenlenmesi ve %6,25’i tarihi yapılara restorasyon yapılması gerektiğinin üzerinde 

durdukları tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuç Isparta’da İpek Yolu turizminin gelişmesi için öncelikle tanıtım 
faaliyetlerinin arttırılması ve tarihi yerlerin bilinirliğinin arttırılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca bu alanda 
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yapılacak projelerin sayı ve niteliklerinde bir artış elde edilirse İpek Yolu turizminin geliştirilebileceğinin 

düşünülmekte olduğu anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 5. Isparta’da İpek Yolu Turizminin Gelişmesi İçin Yapılması Gerekenler 

Isparta’da İpek Yolu Turizminin Gelişmesi 

İçin Yapılması Gerekenler Açıklama F % 

Paket Tur Düzenlenmesi 
İpek yolu güzergâhındaki önemli noktalara turlar 
düzenlenmesi gerekliliği 

2 12,50 

Tarihi Yerlerin Bilinirliğinin Arttırılması 
İpek yolu tarihinin bilinmesi, bu konuda eğitimler 

düzenlenmesinin etkisi 
4 25,00 

Turistik Yerlerin Restorasyonunun 

Yapılması 

Tarihi yapılara restorasyon yapılması yoluyla 
turizme açılabileceğinin düşünülmesi 

1 6,25 

Tanıtım Faaliyetlerinin Arttırılması 
Tarihi yapıların ve güzergâhların tanıtılması 

gerekliliği 
5 31,25 

Projeler ve Ticaret Yolları 
Bu alanda yapılan yeni çalışmaların takip edilmesi 

ve projeler üretilmesi  
4 25,00 

 

Tablo 6’da İpek Yolu turizmi kapsamında Isparta’nın potansiyelinin değerlendirilmesi yer almaktadır. 
Araştırmanın bu bölümünde elde edilen sonuçlara bakıldığında; katılımcıların %62,50’si Isparta’nın İpek Yolu turizmi 

bağlamında zengin bir destinasyon olduğunu düşünmekte, katılımcıların  %6,25’i Isparta’nın İpek Yolu turizmi 

bağlamında zengin bir destinasyon olmadığını düşünmekte oldukları görülmektedir. Araştırmaya katılanların 
%31,25’inin ise Isparta’nın İpek Yolu potansiyeli olduğunu ancak bu potansiyelin yeterli ölçüde 

değerlendirilemediğini düşünmekte oldukları saptanmıştır. Ayrıca Yeni İpek Yolu Projesi’nin Isparta’yı da kapsıyor 

olması nedeniyle İpek Yolu turizmi kapsamında şehrin potansiyelinin aktif olarak değerlendirilebileceği 
düşünülmektedir. 

 

Tablo 6. İpek Yolu Turizmi Kapsamında Isparta’nın Potansiyelinin Değerlendirilmesi 

İpek Yolu Turizmi Kapsamında 

Isparta’nın Potansiyeli Açıklama F % 

Var 

Isparta’da var olan İpek yolu turizmi 

potansiyelinin yeterli tanıtım ve tutundurma 
faaliyetleri ile değerlendirilmesi gerektiği 

10 62,50 

Yok 
Isparta’da var olan İpek yolu turizmi 

potansiyelinin yetersiz olduğu 
1 6,25 

Kısmen 

Şehrin İpek yolu turizmi potansiyeli olduğu ancak 

bu potansiyelin yeterli ölçüde 

değerlendirilemediği 

5 31,25 

 
Tablo 7’de Isparta’da İpek Yolu turizminde yapılan tanıtımlar incelenmiş ve bu tanıtımları yeterli bulan 

kimseye rastlanmamıştır. Katılımcıların %62,50’si tanıtımların daha fazla olması gerektiğini düşünmektedir. %37,50’si 

ise yapılan tanıtım faaliyetlerinin farkındalık yarattığını düşünmekte fakat İpek Yolu turizminin öneminin yeterince 
bilinmediğini düşünmekte oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulardan biri de İpek Yolu turizmi hakkında 

yeterli tanıtım yapılmaması yerel halkın bu turizm türüne yabancı kalmasına neden olmasıdır. Genel olarak Isparta’da 

İpek Yolu turizmi ile ilgili yapılan tanıtım faaliyetleri irdelendiğinde, araştırmaya katılanların bu alanda yapılan 
tanıtımları yetersiz bulduğu anlaşılmaktadır.  

 

Tablo 7. Isparta’da İpek Yolu Turizminde Yapılan Tanıtımlar 

Isparta’da İpek Yolu Turizminde Yapılan 

Tanıtımlar Açıklama F % 

Yeterli Yeterli tanıtım yapıldığı düşünülmemektedir. 0 0,00 

Yetersiz 
Tanıtımların daha fazla olması gerektiği ve yerel 

halkın bu konuda bilgisiz olduğu 
10 62,50 

Kararsız 
İpek yolunun önemi bilinmemekle beraber kısmen 

tanıtım yapıldığı 
6 37,50 

 
Tablo 8’de Isparta’daki turizm bilincinin İpek Yolu turizminin gelişimine etkisi incelenmiş ve çalışmaya 

katılanların %62,50’si tarihi kentlerin yeterince tanıtımının yapılmadığını, %31,25’i İpek Yolu turizminin tanıtımının 

zamana yayılması gerektiğini ve %6,25’i güzergâhı iyi belirlenmiş turlar düzenlenmesi gerektiği düşüncesini 
savunmakta oldukları anlaşılmaktadır. Bu hususta, Isparta’da turizme yönelik yeterli tanıtım olmadığından, turizm 

bilincinin tam olarak oluşturulamadığı ve bu kapsamda güzergâhı iyi belirlenmiş turlar düzenlenerek İpek Yolu 

turizminin gelişimine katkı sağlanabileceğinin düşünülmekte olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Tablo 8. Isparta’daki Turizm Bilincinin İpek Yolu Turizminin Gelişimine Etkisi 

Isparta’daki Turizm Bilincinin İpek Yolu 

Turizminin Gelişimine Etkisi Açıklama F % 

Yeterli 
Yeterli tanıtım yapılırsa bilincin zamanla 
oluşacağı düşünülmesi 

5 31,25 

Yetersiz 
Tarihi kentlerin tanıtımı olmadığı için bilincin 

yetersiz görülmesi 
10 62,50 

Tur Düzenlenmesi Güzergâhı iyi belirlenmiş turları düzenlenmesi 1 6,25 

 

Tablo 9’da Isparta’da hedeflenen turizm gelişimi için İpek Yolunun önemi yer almaktadır. Katılımcıların 

%75’inin İpek Yolunun, Isparta’nın coğrafi konumu, tarihteki kullanımı ve turizm çeşitlenmesi sağlaması nedeniyle 
turizm gelişimi için kente önemli bir etkisi olduğunu düşünmekte oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların %25’inin 

ise Isparta’nın turizminin gelişmesi için İpek Yolunun fazla etkisinin olmadığını düşünmekte oldukları belirlenmiştir. 

Araştırmada Isparta’nın zamanla değerlenen bir destinasyon olduğu sonucuna varılmakta ve İpek Yolunun tarihi 
öneminin bölgenin turizmini geliştirecek etki yaratacağı düşünülmektedir. 

 

Tablo 9. Isparta’da Hedeflenen Turizm Gelişimi İçin İpek Yolunun Önemi 

Isparta’da Hedeflenen Turizm Gelişimi İçin 

İpek Yolunun Önemi Açıklama F % 

Önemli 

Bölgenin coğrafi özelliği, İpek Yolunun tarihi ve 

turizmde alternatifleri arttırması nedeniyle önemli 
olduğunun düşünülmesi 

12 75,00 

Önemli Değil 
Kısmen de olsa turizm gelişimi için önemli 

olduğunun düşünülmesi 
0 0,00 

Kısmen Önemli Isparta için fazla önemli olmadığının düşünülmesi 4 25,00 

 

Tablo 10’da yerel halkta İpek Yolu turizmi farkındalığı yaratmak için gerekenler irdelenmiş ve yerel halkın 

eğitilerek bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı %56,25, daha fazla tanıtım faaliyetleri yapılması gerektiğini 
savunanların oranı %31,25 ve tam olarak ne yapılması gerektiğini bilmeyenlerin oranı %12,50’dir. Bu sonuç yerel 

halkta İpek Yolu turizmi farkındalığı yaratmak için tanıtıma daha fazla önem verilmesi gerektiğini ve yerel halkın bu 

konuda eğitilmesi gerektiğini göstermesi bakımından önemli bulunmuştur. 

 

Tablo 10. Yerel Halkta İpek Yolu Turizmi Farkındalığı Yaratmak İçin Gerekenler 

Yerel Halkta İpek Yolu Turizmi Farkındalığı 

Yaratmak İçin Gerekenler Açıklama F % 

Tanıtım Yapılması 
Yazılı ve görsel basında halkın kendi kültürünün 

farkına varması için tanıtım faaliyetleri yapılması 
5 31,25 

Halkı Bilinçlendirmek 
Yerel halkın eğitilmesi ve İpek Yolunun tarihinin 
öğretilmesi 

9 56,25 

Fikri Olmayanlar 
Ne yapılması gerektiği hakkında fikri olmadığını 

belirtenler 
2 12,50 

 
Tablo 11’de İpek Yolu turizmi için verilen desteklerin yeterli olup olmadığı yer almaktadır. Bu hususta 

katılımcıların %37,50’si tam bir fikir beyan edemeyeceklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %31,25’i ise verilen 

desteklerin geliştirilmesi gerektiğini düşünmekte, %18,75’i yeterince destek verildiğini düşünmemektedir. Araştırmaya 
katılanların %12,50’si ise ne kadar geç de olsa verilen destekleri yeterli olduğunu vurgulamaktadır. Elde edilen 

bulgular doğrultusunda Isparta’da İpek Yolu turizmi için verilen desteklerin yetersiz tanıtım faaliyetleri nedeniyle 

bilinmemekte olduğu ve verilen desteklerin geliştirilmesi gerekmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 11. İpek Yolu Turizmi İçin Verilen Desteklerin Yeterliliği 

İpek Yolu Turizmi İçin Verilen Desteklerin 

Yeterliliği Açıklama F % 

Yetersiz Yeterince destek verilmemesi 3 18,75 

Kısmen Yeterli 
Verilen desteklerin geliştirilmesinin gerektiğini 

düşünenler 
5 31,25 

Fikri Olmayanlar 
Destek verilip verilmediği konusunda fikirleri 
olmaması 

6 37,50 

Yeterli 
Verilen desteklerin geç kalınmış olmasına rağmen 

yeterli olduğunun düşünülmesi 
2 12,50 

 
Tablo 12’de İpek Yolu turizminin sosyal ve ekonomik boyutları gösterilmiş ve çalışmaya katılanların 

%43,75’i İpek Yolu turizminin döviz girdisi sağladığını, %25’i kalkınmaya yardımcı olduğunu, %12,50’si kültürel 

etkileşim sağladığını, %12,50’si rekreasyon faaliyetleri için turistlerin ilgi gösterdiğini ve %6,25’i İpek Yolunun 
yeterince kullanılmadığı için etkisiz olduğunu savunmakta oldukları anlaşılmaktadır. Yapılan araştırma sonucunda, 

araştırmaya katılanların çoğunun İpek Yolu turizminin ekonomik etkileri üzerinde durmakta oldukları ortaya 
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çıkarılmıştır. Ayrıca diğer milletten insanlar ile kültürel etkileşim sağlaması yönü ile İpek Yolu turizminin önemli 

olduğunun düşünüldüğü anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 12. İpek Yolu Turizminin Sosyal Ve Ekonomik Boyutları 

İpek Yolu Turizminin Sosyal Ve 

Ekonomik Boyutları Açıklama F % 

Döviz Girdisi 
Döviz girdisi sağlaması ve yerel halkta farkındalık 
yaratması 

7 43,75 

Kalkınmaya Etkisi 

Diğer sektörlere de etkisi olması ve sosyalleşmesi, 

harcadıkları para bakımından kalkınmaya yardımcı 
olması 

4 25 

Kültürel Etkileşim 
Diğer milletlerden insanlarla etkileşime geçilebilmesi 

ve halkların birbirini tanımasına fayda sağlaması 
2 12,50 

Etkisi Olmayacağını Düşünenler 

İpek yolunun yeterince kullanılmaması ve demiryolu 
yerine deniz yolu kullanılması nedeniyle etkisiz 

olduğunun düşünülmesi 

1 6,25 

Rekreasyon Faaliyeti 
Turistlerin gösteriş ve zevk için ilgi gösterdiği, 
hanların turizmde değerlendirildiğinin düşünülmesi 

2 12,50 

 

Tablo 13’te İpek Yolu güzergâhındaki tarihi yapıların korunabilirliği yer almaktadır. Araştırmaya 

katılanların %50’si insanlarda turizm bilinci sağlanmasının İpek Yolu güzergâhında bulunan tarihi yapıların 
korunmasını teşvik edeceğini düşündükleri tespit edilmiştir. Katılımcıların %18,75’inin yasal koruma sağlanması yolu 

ile İpek Yolu güzergâhında bulunan tarihi eserlerin korunmasını teşvik edeceğini düşünmekte oldukları belirlenmiştir. 

Katılımcıların %12,50’si İpek Yolu tarihinin öğrenilerek koruma sağlanabileceğini düşünmekte oldukları,  %6,25’inin 
ise basının farkındalık yaratmada etkisi olacağını savunmakta oldukları saptanmıştır. Araştırmaya katılanlardan 

%6,25’i tarihi yapıları tahrip etmeyerek aslında korunduklarını düşünmektedir. %6,25’i ise İpek Yolu turizminin maddi 

getirisinin anlaşılmasının korumayı teşvik edeceğini dile getirmişlerdir. Isparta’da İpek Yolu güzergâhındaki tarihi 
yapıların korunabilmesi için yerel halkta turizm bilinci sağlanması oldukça önemlidir. Bu bilincin sağlanması için 

ulusal ve yerel basında yayınlar çıkartılarak eğitim sağlanmalı ve İpek Yolu turizminin maddi getirilerinin farkına 

varılmalıdır. 

 

Tablo 13. İpek Yolu Güzergâhındaki Tarihi Yapıların Korunabilirliği 

İpek Yolu Güzergâhındaki Tarihi 

Yapıların Korunabilirliği Açıklama F % 

Turizm Bilinci Sağlanması 

İpek yolunun maddi ve manevi öneminin yerel halka 

aşılanması ve bu yerlerin insanlığın ortak mirası olduğu 

bilinci sağlanması ile tarihi yapıların korunmasının 
gerçekleşebilmesi 

8 50,00 

Proje Kapsamında Yasal Koruma 
Bakanlıkça hazırlanacak bir envanter çalışması ile proje 

kapsamına giren yerlerin korunmaya teşvik edilebilmesi 
3 18,75 

Basının Farkındalık Yaratması Özellikle gazete haberleri ilehalkta farkındalık yaratabilmesi 1 6,25 

Tahrip Edilmemesi 
Tahrip edilmemesinin koruma ihtiyacını ortadan 

kaldıracağının savunulması 
1 6,25 

Maddi Getirisinin Farkındalığı 
Yerel halkın İpek Yolunun ticari getirisinin farkına varması 
ile tarihi yapıların korumasının sağlanması 

1 6,25 

Kervansarayların Tarihinin 

Öğrenilmesi 

Tarihi yerlerin geçmişi öğrenilerek tarih bilinci 

oluşturulabilmesi 
2 12,50 

 
Tablo 14’te İpek Yolu turizminin etkilediği diğer turizm türleri yer almaktadır. Araştırmaya katılanların 

İpek Yolu turizminin birden fazla turizm türünden de etkilendiğini belirtmiş oldukları, verdikleri cevaplarında bu 

doğrultuda şekillenerek birden çok turizm türüne vurgu yapmakta oldukları dikkati çekmektedir. Araştırmaya göre 

İpek Yolu turizmi, %31,80 ile kültür turizmini, %22 ile gastronomi turizmini, %11 ile deniz turizmini, %11ile kış 

turizmini, %6,60 ile kongre turizmini, %6,60 ile inanç turizmini, %4,40 ile gençlik turizmini, %4,40 ile üçüncü yaş 

turizmini ve %2,20 ile eko turizmini etkilemektedir. Elde edilen bu bulgular İpek Yolu turizminin birçok turizm 
çeşidini etkilemekte olduğunu göstermektedir. İpek yolu güzergâhındaki tarihi ve turistik yapıların çoğu turizm türünü 

etkilemesi ve bu güzergâhta kurulan sayısız uygarlıkların sahip oldukları yemek kültürlerinin de elde edilen bulguların 

bu şekilde şekillenmesine etki etmiştir. Yapılan araştırma ile elde edilen bu bulgular, İpek Yolu turizminin en çok 
kültür ve gastronomi turizmini etkisi altına almakta olduğunu göstermesi bakımından önemli bulunmuştur. 
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Tablo 14. İpek Yolu Turizminin Etkilediği Diğer Turizm Türleri 

İpek Yolu Turizminin Etkilediği Diğer Turizm Türleri F % 

Kongre Turizmi 3 6,60 

Kültür Turizmi 14 31,80 

Gastronomi Turizmi 10 22,00 

Deniz Turizmi 5 11,00 

Kış Turizmi 5 11,00 

İnanç Turizmi 3 6,60 

Gençlik Turizmi 2 4,40 

Üçüncü Yaş Turizmi 2 4,40 

Eko Turizm 1 2,20 

 

Tablo 15’de internetin İpek Yolu turizminin gelişimine etkisi yer almaktadır. Araştırmaya katılan 

katılımcıların tamamı İpek Yolu turizminin gelişmesi açısından internetin fazlasıyla artıları olduğunu belirtmişlerdir. 
Bu durumun sebepleri; internet aracılığıyla yazılı ve görsel materyallerin kolay bulunması, internetin yaygın kullanımı, 

yerel halkta farkındalık yaratması, internette tanıtımın iyi yapılabilmesi olarak belirlenmiştir. Teknoloji çağını 

yaşamakta olduğumuz bu günlerde yapılacak olan tanıtım faaliyetlerinde internetten yararlanmamak mümkün değildir. 
Bu nedenle araştırılmakta olan İpek Yolu turizminin geliştirilmesi ile ilgili hususlarda internetten önemli ölçüde fayda 

sağlanacağının araştırmaya katılanlar tarafından da onaylanıyor olması önemlidir. 

 

Tablo 15. İnternetin İpek Yolu Turizminin Gelişmesine Etkili Olma Durumu 

İnternetin İpek Yolu 

Turizminin Gelişmesine Etkisi Açıklama F % 

Etkilidir 

Yazılı ve görsel materyallerin kolay bulunması, internetin yaygın 
kullanımı, yerel halkta farkındalık yaratması, internette tanıtımın iyi 

yapılabilmesi 

16 100 

Etkili Değildir Katılımcılardan kimse etkisiz olduğunu belirtmemiştir. 0 0 

 

Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada, Isparta şehrinin İpek Yolu turizmi potansiyelinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma 

sonucunda Isparta’da İpek Yolu turizminin gelişmesi için yerel halkın İpek Yolu turizme yönelik farkındalığının 
artması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bölge halkının yapılan çalışmaların farkında olmadığı ve yetersiz tanıtımın bu 

farkındalığı zorlaştırdığı/artırmadığı görülmüştür. Bunun için öncelikle yerel halkta İpek Yolu turizmi farkındalığı 

yaratmak için İpek Yolu güzergâhındaki önemli yerlere turlar düzenlenmeli ve İpek Yolu tarihinde şehrin önemi 

anlatılmalıdır.  

İpek yolu turizmi kapsamında restorasyon çalışmasına giren Gelendost Ertokuş Kervansarayı’nın turizme 

açılması bu turizm türünün gelişmesi için atılan en önemli adımlardan biri olduğu görülmüştür. Yeni İpek Yolu 
Projesi’nin Isparta’yı kapsıyor oluşu şehrin alternatif turizm potansiyelini arttırıcı bir etki yaratacağı gerçektir. Yapılan 

araştırmada Isparta’nın zengin alternatif turizm potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Isparta’da mevcut alternatif 

turizm türleri arasında İpek Yolu turizminin de geçerli bir yer alabilmesi için yapılan tanıtımların özelikle yazılı ve 
görsel basında yoğunlaşması gerekmektedir. Isparta’nın yerel halkının bile yeni yeni farkına vardığı İpek Yolu turizmi 

potansiyelinin ülke çapında tanınırlığı zor bir süreçten geçmektedir. İpek yolu çağlar boyu ticaretin kalbi konumda 

olmuş önemli bir güzergahtır. Diğer turizm türlerinde olduğu gibi İpek Yolu turizminde de ülkeye giren döviz 
miktarının öncelikle bölge ekonomisine katkısı olacaktır. Bu nedenle ülkeye ve bölgeye gelecek olan turistlerin başta 

inanç turizmi, kültür turizmi ve gastronomi turizmine de yönlendirilerek, İpek Yolu güzergâhına oldukça yakın bir 

konumda olan Yalvaç Psidia Antiokheia’sından ve Eğirdir’in turizm potansiyelinden azami ölçüde fayda sağlaması 
önem arz etmektedir. Böylece bölgeye gelen turistlere sunulacak olan hizmet sadece İpek Yolu turizmini değil diğer 

turizm türlerini de canlandırıcı bir etki yaratacaktır. 

İpek Yolu turizminin mevsimsel olaylardan fazla etkilenmiyor oluşu, turizmin sezonluk etkisi açısından bir 
avantaj sağlamaktadır. Bu olumlu etkinin bölgede turizmin yıl boyu canlanması açısından İpek Yolu turizminden fayda 

sağlanmasının önemli bir etkisi olacağı açıktır. Günümüz teknolojik gelişmeleri iyi takip edilir ve bu gelişmeler 

Isparta’nın İpek Yolu turizmi tanıtımı için verimli şekilde kullanılabilinir ise gelecekte şehrin turizm çehresinin 
değiştirebileceği düşünülmektedir. 
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Özet 

Ekonomik boyutu itibari ile dünyanın en önemli sektörlerinden olan turizmin etkilerinin neler olduğu ve yerel 

toplumda oluşturduğu değişimler literatürde sıklıkla incelenmektedir. Söz konusu etkiler, yerel insanların yaşamlarının 
bütün alanlarına ve dolayısıyla da mutluluklarına da etki etmektedir. Turizmin etkileri ile mutluluk arasındaki ilişkiyi 

irdeleyen çalışma sayısı artmakla beraber literatürde hala bu konuda büyük bir eksiklik bulunmaktadır. Bu kapsamda 

turizm destinasyonlarına yakın olmakla birlikte yoğun turizm faaliyetlerinin gerçekleşmediği Muğla merkez ilçede 
turizmin sosyo - kültürel etkilerinin yerel halkın mutluluğu üzerindeki etkisinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma 

literatüre ve turizm planlaması çalışmalarına katkı koyabilecek boyuttadır. Elde edilen veriler çok değişkenli veri 

analizine tabi tutulmuş ve açıklayıcı faktör analizi ile regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma ile turizm 
destinasyonlarına komşu olmakla birlikte yoğun turizm faaliyetlerinin yaşanmadığı yerleşimlerde turizmin sosyo-

kültürel etkilerine yönelik farkındalık bulunmakla birlikte belirgin bir algının oluşmadığı, en net görüşün kaynak 

kullanım konusunda ortaya çıktığı görülmektedir. Bulgular ışığında yönetsel ve akademik önerilerle çalışma 
sonlandırılmıştır.   

 

Anahtar kelimeler: Yerel halk, Turizmin Etkisi, Algı, Mutluluk 
 

The Effect of Socio-Cultural Impacts of Tourism on Local Residents’ 

Happiness Perception 
 

Abstract 
The impacts of tourism which is one of the most important economic sectors in the world, and the changes happened in 

the local society are examined frequently in the literature. These influences also affect all dimensions of local people's 

lives and therefore their happiness. Although the number of studies examining the relationship between tourism effects 
and happiness increases, there is still a major deficiency in the literature. In this context, this study aims to investigate 

effects of the socio - cultural impacts of tourism on the happiness of local people of the Muğla central district where is 

physically close to mature tourism destinations but away from intensive tourism activities. The study therefore 
contributes to literature and tourism planning. The data were subjected to multivariate data analysis; explanatory factor 

analysis and regression analysis were applied. Research results reveal out that even though there is awareness about 

socio-cultural effects of tourism, there is no clear perception in settlements which are neighbor to mature tourism 
destinations but where intensive tourism activities are not experienced. It also seems that the clearest perception has 

emerged about resource use. The study was ended with the administrative and academic suggestions. 

 

Key words: Local people, Tourism Impact, Perception, Happiness 

 

 

Giriş 
Dünyanın en büyük sektörlerinden birisi konumuna erişen turizmin etkilerinin yerel halkın algı ve 

tutumlarında neden olduğu değişimlerin analiz edilmesi turizm literatüründe sıklıkla incelenen konular arasındadır. 

Turizmin oluşturduğu etkiler ve yerel halkın bu konudaki algıları, onların mutluluklarına doğrudan etki edebilmektedir. 

İnsan yaşamında önemli bir unsur olan mutluluk, bireylerin faydalı davranışlar sergilemelerine ve çeşitli etkinliklere 
katılmalarına da neden olabilmektedir. Literatür, turizm etkilerinin olumlu olarak algılanması durumunda, yerel halkın 

turizm gelişimini daha çok desteklediklerini işaret etmektedir. Yerel sakinlerin turizm gelişiminden memnun olmaları 
ve desteklemeleri, turistlerin de tatil memnuniyetlerini ve yeniden ziyaret etme niyetlerini etkilediği için (Rivera, Croes 

ve Lee, 2016) destinasyonun geleceği açısından da önem arz etmektedir.  

 
Çalışma, araştırma sorularına temel teşkil eden literatür taraması ve kavramsal çerçevenin incelendiği ikinci 

bölümü takiben sırasıyla araştırmanın yöntemi, bulguları ve sonuçların yorumlanması ve literatürle karşılaştırılması 

şeklinde devam etmektedir. Sonuç bölümünde ayrıca, çalışmanın kısıtları ve gelecekte yapılması olası çalışmalara 
yönelik öneriler de belirtilmiştir.  

 

 

                                                                        
1 Bu bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi tarafından 17/257 kod 
numaralı proje ile desteklenmiştir.  
* Sorumlu yazar: 

 Tel. + 90-(252)-251 1600 E-Posta: ugurcaliskan@mu.edu.tr  
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1. Literatür ve Araştırma Soruları 
Günümüz toplumunda, mikro ve makro ölçekte politika geliştirme süreçlerinde önemli bir unsur olan 

mutluluk, en önemli hedeflerden birisi konumundadır (Chen ve Li, 2018). Çalışmalar, mutluluğun yaşamın diğer 

alanlarıyla da ilişkili olduğunu, mutlu insanların daha sağlıklı olduğunu, daha verimli çalıştığını ve sosyal  ilişkilerinin 

daha iyi olduğunu göstermektedir (Lyubomirsky, Sheldon ve Schkade, 2005).  

Turizm gelişimi ile birlikte, yerel halkın hayatı bütün yönleriyle etkilenmeye ve değişmeye başlamaktadır. 
Bu etkiler hem olumlu hem de olumsuz şekilde oluşabilmektedir. Literatürde turizmin etkileri genelde, ekonomik, 

sosyo-kültürel ve çevresel olmak üzere üç başlıkta incelenmektedir. Ekonomik olarak, iş olanaklarını arttırması, 

istihdam imkânları oluşturması, yerel ekonomiyi canlandırması ve yatırım çekmesi (Gürsoy, Jurowski ve Uysal, 2002) 
gibi olumlu etkilerinin yanı sıra; enflasyon oluşturması, ekonomik olarak turizme bağımlılık oluşması, geleneksel 

ekonomik sektörlerin (tarım, hayvancılık, balıkçılık gibi) terkedilmesi, toplumun üretici kimliğinin kaybolması ve 

tüketim toplumu oluşturması, düşük ücretler gibi olumsuz ekonomik etkiler de oluşabilmektedir (Pratt, McCabe ve 
Movono, 2016). Turizm, farklı kültürler arasında anlayışın artması, yerel kültür ve sanatların canlanması, bölgeye 

nitelikli göçü tetiklemesi nedeniyle de beşeri sermayenin yükselmesi, kamusal hizmet kalite ve çeşidinin artması (Liu 

ve Var, 1986; Liang ve Bao, 2015) gibi olumlu sosyo-kültürel etkilere sahiptir. Bununla beraber geleneksel toplum 
yapısının zarar görmesi, yerel kimliğin bozulması, özellikle gençlerde özentinin artması ve bazen de yabancılara karşı 

düşmanca ve ırkçı tavırların gelişmesi, seks trafiğinin, alkol, uyuşturucu kullanımı ve suç oranlarının artması gibi 

olumsuz sosyo-kültürel etkileri de söz konusu olabilmektedir (Mbaiwa, 2004; Nunkoo ve Ramkissoon, 2011; Öztürk, 
Özer ve Çalışkan, 2015). Çevre bilincinin artmasına destek olması ve çevresel değerlerin korunmasına yönelik 

faaliyetlerin artmasına katkı sağlaması en belirgin olumlu çevresel etki olarak görülmekle birlikte, çarpık yapılaşmaya 

yol açması, geleneksel arazi kullanımı değiştirmesi, çevrede geri dönülemez etkilere yol açması, kirliliğe yol açması, 
kaynakların aşırı kullanım nedeniyle yok olması gibi (Dyer, Gürsoy, Sharma ve Carter, 2007; Tomic, Gajic ve Bugar, 

2012) turizmin olumsuz çevresel etkileri de sıklıkla dile getirilmektedir.  

Turizm ile mutluluk arasındaki ilişkiyi irdeleyen çalışma sayısı artmakla beraber literatürde hala bu konuda 
bir boşluk bulunmaktadır. Ayrıca, çalışmaların büyük bir çoğunluğu, olgun turizm destinasyonlarında ve turistlere 

yönelik gerçekleştirilmiştir. Turizmin, yaşamlarından mutlu olmayan tatilcilerin bile mutluluğuna olumlu etki yaptığı 

ancak bu etkilerin genelde kısa vadeli olduğu ve tatil sonrası iş hayatına döndükten kısa bir süre sonra azaldığı 
belirtilmiştir (Gilbert ve Abdullah, 2004; McCabe ve Johnson, 2013; Chen ve Li, 2018). Son zamanlarda görece bir 

artış gözlenmekle birlikte, turizm faaliyetleri ile yerel halkın mutluluğu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı çok 

daha azdır. Araştırmalar turizmin yerel halkın mutluluğu üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu ve turistlere nazaran 
daha uzun vadede etkili olduğunu (Aref, 2011) ve özellikle ekonomik etkiler olmakla birlikte çevresel ve sosyo-

kültürel etkilerin de sakinlerinin mutluluğunu önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir (Öztürk, vd., 2015; Woo, Kim 

ve Uysal, 2015). Bununla birlikte, yoğun turizm faaliyetlerinin yaşandığı popüler destinasyonlardaki halkın daha az 
mutlu olduğu ve hatta deniz-kum-güneş turizm destinasyonlarındaki insanların mutsuz olduğu da literatürde 

belirtilmektedir (Çoban, 2018). 

Çalışma alanımızı oluşturan Muğla merkez ilçesi gibi turizm destinasyonlarına yakın olmakla birlikte 
turizm faaliyetlerinin yoğun yaşanmadığı yerleşimlere yönelik çalışma sayısının ise çok daha sınırlı olduğu 

görülmektedir. Bu çerçevede, turizm destinasyonlarına yakın olmakla birlikte yoğun turizm faaliyetlerinin 
gerçekleşmediği Muğla merkez ilçede turizmin sosyo- kültürel etkilerinin yerel halkın mutluluk algıları üzerindeki 

etkisinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma, literatüre ve turizm planlaması çalışmalarına katkı koyabilecek 

boyuttadır. Yukarıda kısaca değinilen literatür araştırması doğrultusunda, sosyo-kültürel etkilerin genelde “olumlu 
sosyo-kültürel etkiler”, “olumsuz sosyo-kültürel etkiler” ve “kaynak kullanımı” şeklinde ortaya çıktığı belirlenmiştir 

(Gürsoy, vd., 2002). Bu çerçevede, çalışma ile aşağıda belirtilen araştırma soruları sınanacaktır;  

1. Olumsuz sosyo-kültürel etkiler insanların mutluluk algılarını olumsuz etkilemektedir 
2. Olumlu sosyo-kültürel etkiler insanların mutluluk algılarını olumlu etkilemektedir. 

3. Kaynak kullanımına yönelik olumsuz algılar yerel halkın mutluluk algılarını olumsuz etkilemektedir. 

 

2. Yöntem 
Çalışma alanını Muğla ili merkez ilçesi olan Menteşe yerleşimi teşkil etmektedir. 2017 yılı verilerine göre; ilin 

toplam nüfusu 938,751 iken çalışma alanında ikamet eden 109.979 kişi (TUİK, 2017) araştırmanın evrenini teşkil 

etmekte olup 384 örneklem büyüklüğünün a=0.05 örneklem hatası için yeterli olacağı hesaplanmıştır (Krejcie ve 

Morgan, 1970).  

Bu çalışma kapsamında Muğla merkez ilçede ikamet eden bireylerden, konut bölgeleri ve merkezi iş 

alanları ile alışveriş merkezlerinde 2017 yılının Mayıs – Haziran aylarında yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda 
veriler derlenmiş ve toplamda 522 tane kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Veri derlenmesi için, kavramlar 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi için elverişli bir yöntem olmasının (Dhivyadeepa, 2015) ötesinde verilerin maliyet, 

zaman ve enerji açısından daha kolay elde edilmesine imkân vermesi ile örneklem içinden tüm birimlerin katılma 
olasılıklarını arttırması gibi avantajları nedeniyle “Kolayda Örnekleme Yöntemi’ kullanılmıştır.  

Sosyo - kültürel etkilere yönelik algıyı ölçmeye yönelik 22 ifade, mutluluğu öznel değerlendirme ile 

ölçmeyi hedefleyen bağımlı değişken ve cinsiyet, yaş, eğitim, medeni durum, çalışılan iş gibi demografik sorulardan 
oluşan anket formu Akış, Peristianis ve Warner (1996); Gürsoy vd., (2002), Choi ve Murray (2010) ile Öztürk vd., 

(2015) çalışmalarında kullanılan ölçeklerden uyarlanmıştır. Anket sorularında demografik sorular hariç 5’li Likert 

ölçeği (1=Tamamen katılmıyorum, 5= Tamamen katılıyorum) kullanılmıştır.  

 

3. Bulgular 
Öncelikle çalışmaya katılanların demografik özelliklerinin dağılımı incelenmiştir (Tablo 1). Çalışmaya 

katılanların cinsiyet açısından yakın değerler içerdiği ve her iki cinsin bakış açısının da sonuçlara yansıdığı 
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görülmektedir. Çalışmaya katılanların yarısının 26 – 45 yaş arasında olduğu, 25 yaş altı ile 46 yaş üstü katılımcıların da 

birbirine yakın yüzdelik dilimleri oluşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla ekonomik, fiziki ve sosyal anlamda aktif 

katılımcıların görüşleri ile birlikte toplumun daha muhafazakâr olması muhtemel yaşlı ve yenilik isteyebilecek, yeni 

kültürleri öğrenmek isteyebilecek genç üyelerinin de sosyo-kültürel etkilere yönelik görüşlerinin ölçüldüğü 

söylenebilir. Eğitim verileri çalışmaya katılanların büyük bir kesiminin iyi eğitim aldığını göstermekte ve dolayısıyla 

kültürel değerlere yönelik bilgi ve bilinç seviyelerinin olduğu yorumuna götürmektedir. Medeni durum ve çocuk 
sahipliği verileri de sonuçların toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin analize yansıdığını göstermektedir.  

 
Tablo 2. Örneklem Profilinin sayısal ve yüzdesel dağılımı 

 

Sayı Yüzde 

  

Sayı Yüzde 

CİNSİYET 

   

YAŞ 

  Kadın 265 51,86% 

 

0 - 25 133 26,03% 

Erkek 246 48,14% 

 

26 - 45 259 50,68% 

MEDENİ DURUM 

   

46 +  119 23,29% 

Bekâr 209 40,98% 

 

EĞİTİM 

  Evli 301 59,02% 

 

İlkokul ve altı 77 15,16% 

ÇOCUK DURUMU 

   

Ortaöğretim 125 24,61% 

Çocuklu 273 53,95% 

 

Üniversite 306 60,24% 

Çocuksuz 233 46,05% 

     
Analizlere başlamadan önce Sosyo-Kültürel etkilere yönelik verilerin güvenirliği ölçülmüş ve α= 0,914 gibi 

yüksek bir değer ile verilerin analizler için uygun olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında faktör analizi (Temel Bileşenler 

Analizi) gerçekleştirilmiştir. Analizde döndürme yöntemi olarak Kaiser Normalleşmeyi kullanan Varimax 

yönteminden yararlanılmıştır.  Sırasıyla, “Turizm nedeniyle Muğla çok fazla göç almaktadır”, “Turizm zengin ve fakir 
arasındaki farkın açılmasına neden olmaktadır”, “Turizm Muğla’da suç oranlarının artmasına yol açmaktadır”, “Göçle 

gelenler Muğla’nın kültürel yapısında bozulmalara yol açmaktadır” ve “Turizm Muğla’nın huzurlu ortamını 

bozmuştur” ifadeleri çift yüklendikleri için analizden çıkarılmıştır. Söz konusu ifadelerin çıkarılması ile toplamda 17 
ifadeden oluşan sosyo-kültürel etki ölçeği için toplam varyansın %63,785’ini açıklayan 3 faktörlü bir yapı oluşmuştur 

(KMO: ,886; Sig.:,000). Varyansın %38,5’ini açıklayan birinci faktör; turizm ahlak dışı davranışların artmasına neden 

olmuştur, turizm toplum düzenini bozucu davranışların artmasına neden olmaktadır, turizm alkol ve uyuşturucu 
kullanımının artmasına neden olmaktadır, turizm aile yapısı ve sosyal bağlara zarar vermektedir, yerel halk ile turistler 

arasında uyuşmazlık oluşturmaktadır gibi olumsuz sosyo-kültürel etkilere yönelik ifadeleri içeren 9 maddeden 

oluşmuştur. Turizm kadınların toplum içindeki yerinin iyileşmesine destek olmaktadır, turizm kadınların aile içindeki 

yerinin iyileşmesine destek olmaktadır, Muğla’da turizm planlanmasında yerel halkın istekleri göz önünde 

bulundurulmaktadır, turizm sayesinde belediye hizmetleri (yollar, parklar, kentin temizliği gibi) daha iyi olmuştur ve 

yerel halk turizm planlaması çalışmalarına katılabilmektedir gibi olumlu sosyo-kültürel etkilere yönelik 5 maddeden 
oluşan ikinci faktör toplam varyansın %16,2sini açıklarken, üçüncü faktör, varyansın %8,1’ini açıklamış ve turistler 

yüzünden su, enerji gibi ihtiyaçlarımı yeterince karşılayamıyorum, turizm nedeniyle Muğla merkez gereğinden fazla 

kalabalık olmaktadır ile turizm gereğinden fazla insan kalabalığı oluşturmaktadır ifadelerini içermiştir.  
Literatürdeki diğer çalışmalara (Gürsoy vd. 2002) benzer oluşan faktörler, “Olumsuz sosyo-kültürel 

etkiler”, “Olumlu sosyo-kültürel etkiler” ve “Olumsuz kaynak kullanım etkileri” şeklinde isimlendirilmiştir. Analizde 

kullanılacak ölçeğin güvenirliği ile oluşan her bir faktöre yönelik güvenirlik testi uygulanmış ve her bir faktör için p 
değerinin ,000 (<0,05) olduğu ve α değerlerinin tüm ölçek için ,883 ve faktörler için ise sırasıyla ,926; ,776 ve ,770 

çıktığı görülmüştür. Söz konusu değerler ölçeğin ve veri setinin analize uygun olduğunu ve faktörde yüklenmiş 

değişkenlerin birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008).  Faktör analizi sonuçları aşağıda 
gösterilmektedir; 

 

Tablo 3. Faktör analizi sonuçları 
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OLUMSUZ SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLER  6,551 38,533 2,809 10,702 ,000 ,926 

Turizm ahlak dışı davranışların artmasına neden olmaktadır  0,839             

Turizm toplum düzenini bozucu davranışların artmasına neden 

olmaktadır 
0,818             

Turizm cinsel serbestliğin artmasına yol açmıştır 0,816             

Turizm yerel halkın mahremiyetine ve özel yaşamına zarar 

vermektedir. 
0,797             

Turizm fuhuşun artmasına neden olmaktadır 0,791             

Turizm alkol ve uyuşturucu madde kullanımının artmasına yol 

açmaktadır  
0,789             
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Turizm aile yapısı ve sosyal bağlara zarar vermektedir. 0,753             

Turizm yerel kültürün yozlaşmasına ve ticarileşmesine yol 
açmaktadır 

0,737             

Turizm yerel halk ile turistler arasında uyuşmazlık 

oluşturmaktadır  
0,627             

OLUMLU SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLER 2,746 16,152 3,005 54,227 ,000 ,776 

Turizm kadınların toplum içindeki yerinin iyileşmesine destek 

olmaktadır 
0,854             

Turizm kadınların aile içindeki yerinin iyileşmesine destek 
olmaktadır 

0,825             

Muğla’da turizm planlanmasında yerel halkın istekleri göz 

önünde bulundurulmaktadır. 
0,673             

Turizm sayesinde belediye hizmetleri (yollar, parklar, kentin 

temizliği gibi) daha iyi olmuştur 
0,643             

Yerel halk turizm planlaması çalışmalarına katılabilmektedir 0,601             

OLUMSUZ KAYNAK KULLANIM ETKİLERİ 1,377 8,100 2,445 53,214 ,999 ,770 

Turistler yüzünden su, enerji gibi ihtiyaçlarımı yeterince 
karşılayamıyorum 

0,797             

Turizm nedeniyle Muğla merkez gereğinden fazla kalabalık 

olmaktadır. 
0,788             

Turizm gereğinden fazla insan kalabalığı oluşturmaktadır 0,620             

 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem yeterliliği Ölçümü (KMO) ,886 

Bartlett Küresellik Testi 
Ki-Kare 4248,501 
Df 136 

Sig. ,000 

 
Turizmin sosyo - kültürel etkilerinin algılanma biçiminin yerel halkın mutluluğuna etki edip etmediğini 

incelemek üzere Enter yöntemi kullanılarak Doğrusal Çoklu Regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Durbin-Watson 

(1,738) ve Sig. (0,002) değerleri modelde oto-korelasyon olmadığını, sonuçların güvenilir ve istatistiki olarak anlamlı 
olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008).  

 

Tablo 4. Regresyon analiz sonuçları 

Değişkenler Ortalama BETA t Sig. 

SABİT   21,025 0,000 

Mutluluk 4,3400    

Olumsuz Sosyo-Kültürel Etkiler  2,8266 ,016 ,320 ,749 

Olumlu Sosyo-Kültürel Etkiler 3,0119 ,175 3,878 ,000 

Olumsuz Kaynak Kullanım Etkileri 2,4562 -,076 -1,447 ,148 

R Square: 0,030  Adjusted R Square: 0,024  

F: 5,149   Sig.: 0,002 

 

Regresyon analizi ile yerel halkın mutluluğunun %3’lük kısmının model tarafından yani turizmin sosyo-

kültürel etkileri tarafından açıklandığı, diğer bir ifadeyle turizmin yarattığı sosyo-kültürel etkilerin yoğun turizm 
faaliyetlerinin yaşandığı alanlara yakın olmasa bile yerel halkın mutluluğunda az da olsa etkisinin bulunduğu 

belirlenmiştir (R2: 0,030). Analiz sonuçları, Muğla sakinlerinin mutlu olduklarını (ortalama: 4,34) ve turizmin 

sosyokültürel etkilerine yönelik ne olumlu ne de olumsuz anlamda kuvvetli bir algılarının bulunmadığını (en olumlu 
görüş olumlu sosyo-kültürel etkiler konusunda iken en olumsuz bakış açısı, olumsuz kaynak kullanımı konusunda 

oluşmuştur) göstermektedir. Bununla birlikte, turistlerin oluşturduğu olumsuz sosyo-kültürel ve kaynak kullanımı 

etkilerinin Muğla Menteşe sakinlerinin mutluluğu üzerinde istatistiki açıdan anlamlı etkisinin olmadığı ancak turizm 
nedeniyle toplum içinde oluşan olumlu dönüşüm-değişimlerin insanların mutluluğunda etkin olduğu görülmektedir. 

Beta değeri incelendiğinde bu etkinin çok kuvvetli olmadığı görülse bile çalışma alanının turizm gelişiminden coğrafi 

ve ekonomik olarak uzak olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu sonucun önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
kapsamda regresyon sonuçları uyarınca, birinci ve üçüncü araştırma soruları reddedilirken ikinci araştırma sorusu 

kabul edilmektedir.  

  

4. Sonuç 
Bu çalışma ile turizmin sosyo-kültürel etkilerinin, turizm faaliyetlerinin yoğun yaşandığı kitle turizm 

destinasyonlarına yakın olmakla birlikte, turizm yoğunluğunun yaşanmadığı Muğla menteşe ilçesindeki yerel halkın 

mutlulukları üzerinde etkili olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde turizmin 
yoğun yaşanmadığı alanlarda sosyo-kültürel etkilere yönelik belirgin bir algının oluşmadığı, insanların olumsuza yakın 

bir kararsızlıkta olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, yerel halkın da geçmişten beri dinlenme ve tatil amaçlı olarak 

kullandıkları alanların fazla kalabalıklaşması, kulanım imkânlarının ve zamanlarının kısıtlanması gibi nedenlerle en 
rahatsız oldukları hususun Gürsoy vd. (2002) çalışmalarında da belirttikleri “kaynak kullanımı” olduğu belirtilebilir. 
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Bunun ötesinde diğer sosyal etkilere yönelik bir farkındalık oluşmuş olmakla birlikte net bir tavrın oluşmadığı 

görülmektedir. Dolayısıyla, sonuçlar turizm gelişiminin salt destinasyonu değil, destinasyon çevresindeki 

yerleşimlerde yaşayan insanları da etkileyeceğini göstermekte ve karar vericilere, planlama ve uygulama aşamasında 

katılımcılık ilkesinin destinasyonun hinterlandını da kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.  

Ancak, çalışmanın kesitsel olması, sonuçların sadece Muğla Merkez ilçeye ilişkin olması ve dolayısıyla 

sonuçların genelleştirilememesi çalışmanın kısıtlarındandır. Diğer bir kısıt çalışma sonuçlarının, deniz – kum – güneş 
turizmi özelinde olup diğer turizm türü ve gelişim seviyesindeki bölgeleri açıklamaya yetersiz oluşudur. Bu kapsamda, 

çalışma sonuçlarının, farklı gelişim evresindeki ve farklı turizm çeşidine sahip yerleşimler çevresinde de sınanması 

gerekmektedir. 
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Değişen Seyahat Kültüründe Yeni Bir Kavram: Travel Itch 
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Özet 
Günümüz seyahat trendlerinde artık sadece gidip görmüş olmak için seyahat etmek yerine her seyahat deneyiminin 

anlamlı olmasını isteyen bir turist/ziyaretçi profili mevcuttur.  Söz konusu yeni turist profili gittiği yerlerin birer 

hikayesinin olmasını ve yolculuklarında kendi hikayelerini yazabilmeyi talep etmektedirler. Aynı zamanda, 
seyahatlerini bir alışkanlık haline getirmiş, dünyanın birçok yerini gezmiş ve özellikle özgün destinasyonlara yönelik 

keşif sayısını artırma eğilimi göstermektedirler. Bu yeni seyahat akımları, değişen turist profili ile yeni bir kavramı 

gündeme getirmiştir: Travel Itch (Seyahat Kaşıntısı). “Seyahat kaşıntısı” kavramı, önce, insanın iç dünyasının derin bir 
katmanında arasıra, ya da sık sık yoklayan bir yer değiştirme güdüsünün sonucu olarak ortaya çıkan bir duygu olarak 

ifade edilmektedir. Seyahat kaşıntısının başlıca belirtileri arasında sürekli uçak biletlerini, indirim kampanyalarını ve 

otel fırsatlarını takip etmek, bir kitabevine girildiğinde ilk olarak turistik rehberlerin olduğu reyonlara yönelmek, 
seyahat dergilerini karıştırmak sayılabilir. 

Seyahat kaşıntısı kavramına yönelik olarak hem ulusal hem de uluslararası literatürde bilimsel bir çalışmaya ve 

kaynağa rastlanamamıştır. Yapılan bu çalışma ile günümüz turist özelliklerini ifade edebilecek bir kavram olan “Travel 
itch” kavramını literatüre kazandırma amacı güdülmektedir. Bu sayede günümüz turist profiline uygun pazarlama, 

planlama ve yönetim çalışmalarının yapılmasında yol gösterici bir araştırma olması beklenmektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Travel, Travel itch, Seyahat kaşıntısı 

 

A New Concept in a Changing Travel Culture: Travel Itch 
 

Abstract 
In modern day travel trends, there are tourists not only want to travel for sightseeing but also require every travel 

experience becomes meaningful. This tourist profile want to hear histories of places they travel and built their own 
stories. Also they demand to get a habit of traveling, to travel around the world, and especially travel to the unique 

destinations as an explorer. This new travel movement with changing tourist profile has brought a new concept on the 

agenda. The concept of “travel itch” is expressed as a feeling that touches people firstly sometime but then frequently 
comes up and stimulates them to travel. Major symptoms of that feeling are; checking flights, reduced prices of hotels, 

when visiting a bookstore heading for the travel magazines sections, searching the travel magazines.  

In both national and international literature there hasn’t been found any academic paper about the travel itch. In this 
research, it is aimed to bring the concept of “travel itch” which seems to reflect the modern tourist characteristic, into 

the literature. Thus, this research is expected to shed light for the future studies on marketing, planning and 

management in accordance with modern tourist profile. 

 

Keywords: Travel, Travel Itch 

 

“A travel itch is the one itch you don't want to go away” 

 “The grass won't grow for long under these feet.” 

“There’s no better way than planning your next trip” 

 

Giriş 
Turizm, zevk, eğitim veya iş için seyahat etme pratiği olarak ifade edilmektedir. Ayrıca, turizm turistlerin 

kişiliği, tutumları, değerleri ve yaşam tarzı ile ilgilidir. İnsanları, mekânları, gelenekleri ve kültürleri buluşturan yeni 

bir deneyim sunar. Turist davranışı, insanların birtakım ihtiyaçlarını turizm yoluyla karşılamak için sergilediği 
davranışlardır. Bu durum aslında bireysel ihtiyaç, memnuniyet ve seyahat motivasyonu bağlamında psikoloji ile 

doğrudan ilgilidir (Rızaoğlu, 2003: 5; Šimková ve Holzner, 2014: 660). 

İnsanların seyahat nedenleri, seyahat motivasyonu kavramı özelinde araştırılmaktadır (Aydın ve Sezerel, 
2017: 119). Motivasyon, turist davranışını açıklayan bir değişkendir, aynı zamanda en önemli değişkenlerden biri 

olarak kabul edilmektedir. Çünkü tüm davranışların arkasında etkileyici ve zorlayıcı bir unsur (güç) olarak yer 

almaktadır (Baloglu, Muzaffer Uysal, 1996: 32; Abdul Aziz,  Hussin, Nezakati, Raja Yusof ve Hashim, 2018: 224). 
Motivasyon, turist davranışını harekete geçiren itici bir güçtür ve bireylerin biyolojik ve psikolojik istek ve 

ihtiyaçlarından kaynaklanmaktadır (Andrades Caldito, vd., 2015: 110). Motivasyon araştırmaları, insan davranışlarının 

nedenlerini, nasıl oluştuğunu ve bu davranışların nasıl yönlendirilebileceğini sorgulamaktadır. Motivasyon olgusunu 
açıklamaya yönelik geliştirilen teorilerin temel amacı da, insan davranışlarını öngörebilmektir.  

Turist davranışlarını anlamaya ve açıklamaya yönelik araştırmalarda; algılamalar, kültürel şartlar ve 

öğrenme gibi değişkenleri anlama noktasında motivasyon kavramına önem atfedilmektedir (Aydın ve Sezerel, 2017: 
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119). Öznesinden hareketle turist davranışını anlamak, insan davranışını anlamakla başlamaktadır. Tarih boyunca 

insanlar çeşitli güdülerinin yönlendirmesiyle seyahate yönelmiştir (Dönmez, 2016: 47). Turistlerin beklentileri büyük 

ölçüde bu güdüleri ve alışkanlıkları ile ilgilidir. Turistler belirli gereksinimlerini doyurmak için seyahate çıkmaktadır. 

İnsanları seyahate yönelten etmenler turistin geldiği ülkeye, gidilen ülkeye, onun toplumsal ve bireysel özelliklerine 

bağlı olarak değişiklik göstermektedir (Doğan, 2004:17).  

Teknolojinin gelişmesi ve dolayısıyla değişen turist ihtiyaç ve istekleri ile beraber turizm artık sadece 
birbirinin aynı paket turlar şeklinde ilerlememektedir. Turistlerin tutumları da buna paralel olarak değişiklik 

göstermekte, artık daha heyecan verici, farklı ve deneyim odaklı tatil yapmak istemektedirler. Dolayısıyla günümüz 

turist davranışını anlamak; turizm kuruluşlarına turistleri memnun etmek için ürün ve hizmetlerini tasarlama ve 
stratejilerini geliştirme konusunda yardımcı olmaktadır  (Andrades Caldito, Dimanche ve Ilkevich, 2015: 103). 

Günümüz turistleri incelendiğinde, merak duygusu ve alıştıkları yerlerin dışında yeni ve farklı yerler görme isteğiyle 

seyahate çıkmaktadırlar. İnsanlar yaşamları boyunca birtakım ihtiyaçlarını tatmin etmek için çaba sarf etmekte ve 
hayatlarının her aşamasında tatmin duygusunu yaşamak istemektedir. Seyahat de potansiyel turistleri ev ve iş 

yaşamlarından uzaklaştırmak için onlara farklı, zevkli ve tatmin edici ilave bir şey sağlamalıdır. Günümüz turistleri 
farklı şeyler denemek, etkin ve canlı olmak, düşlemek, özgürleşmek, kendini tanımak, ufkunu genişletmek, doğal 

olmak, yaratıcı olmak, yeniliklere açık olmak, daha fazla gezi deneyimine sahip olmak gibi unsurları beklemektedirler 

(Krippsndorf, 1987: 175). 
Bu çalışmada günümüzün turist tiplerinden olan seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin profillerini ortaya 

koymak ve bu bağlamda bu turist tipine uygun ürün - hizmet sunmaları ve çeşitli stratejiler geliştirmeleri için turizm 

kuruluşlarına önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda seyahat kaşıntısı yaşadığını belirten 
bireylerin bloglarında yapmış olduğu yorumlar derlenerek seyahat kaşıntısının tanımı yapılmış ve bu bireylerin sahip 

olduğu profil ortaya konmaya çalışılmıştır. 

 

1. Kavramsal Çerçeve 
Travel itch kavramı Türkçeye birebir çevrildiğinde “seyahat kaşıntısı” anlamına gelmektedir. Sürekli uçak 

biletlerini, indirim kampanyalarını ve otel fırsatlarını gözlemek, bir kitabevine girdiğinde ilk olarak turistik rehberlerin 

olduğu reyonlara yönelmek, seyahat dergilerini karıştırmak ve tatil sırasında bile yeni tatilin planlarını yapmak başlıca 
belirtileri olarak ifade edilmektedir.  Bu kaşıntıdan muzdarip olanların ancak bulutların üzerine çıktıklarında rahat 

ettikleri ifadesi yer almaktadır (www.birgun.net). Seyahat kaşıntısı, en az bir defa seyahat etmiş olan herkesin aşina 

olduğu bir durum olarak ifade edilmektedir. Ayrıca “travel bug” (seyahat böceği) ifadesinin de “travel itch” (seyahat 
kaşıntısı) ifadesi yerine kullanıldığı görülmektedir.  “Travel bug” ingilizceden çevrildiğinde “seyahat böceği”, “be 

bitten by the travel bug” ise “gezip dolaşmayı çok istemek” şeklinde bir anlam kazanmaktadır. Kısacası bu iki ifade 

sürekli seyahat etme isteği olan ve bu isteğini belirli davranışlar sergileyerek ortaya çıkaran insanlar tarafından 
birbirinin ikamesi olarak da kullanılabilmektedir. 

Seyahat kaşıntısı yaşadığını belirten bireyler duygu ve düşüncelerini seyahat blogları aracılığıyla şu şekilde 

ifade etmişlerdir; 
“Seyahat etmek için doğmuşum. Beni, bir sonraki macerayı planlamaktan daha mutlu eden bir 

şey yok. Geziler planlamak ve uzaktaki yeni yerleri keşfetmek için yaşıyorum.” 
(www.lonelyplanet.com) 

 

“7 aydır burada yaşıyoruz ve seyahat kaşıntımız başlamıştır, sadece eyleme geçmeyi bekliyor. Bu 
"seyahat kaşıntısı" nın ne olduğunu bilmeyenler için, bir gezginin (traveller), bir yerde çok uzun 

süre kaldığında görülecek ve yapılacak daha çok şey olduğunu hissettiğindeki duygudur. 

Sabırsızlanıyoruz, bu nedenle sırt çantalarımızı toplayıp hareket geçmeye hazırız.”  
(www.goatsontheroad.com) 

 

“Yaz geldi ve bir yerlere gitmeliyim… Çimenler bu ayakların altında uzun süre büyümeyecek.” 
                                                                                                   (Www. grouptravelleader.com) 

 

“Kaşıntıyı gerçekten tedavi eden tek bir şey var ve şaşırtıcı bir şekilde bu da “seyahat etmek”. 
Mazeret oluşturmak, engeller koymak çok kolaydır, ancak seyahate çıkmayı çok uzun bir süre için 

ertelerseniz, bu asla gerçekleşmeyecektir. Hepimiz şuan yola çıkmak istiyoruz. Kim istemez ki? 

Endişelerin ve soruların üstesinden gelmek zordur, ancak ihtimaller, eğer bunu okuyorsanız ve 
seyahat kaşıntınız varsa, bu duygu gitmeyecek ve şu anda yaptığınız şeylere odaklanmak zor 

olacak. Belki biraz seyahat ettiniz ve bir ya da iki ay seyahatinizi sürdürdünüz, ancak yine de 

yeterli gibi hissetmiyorsunuz. Belki de daha önce hiç görmediğin ancak aklının bir köşesinde 
olmuş, her zaman özgürlük duygusunu ve bilinmeyen yerleri keşfetmek istedin. Seni durduran ne?” 

 (www.thetravelhack.com) 

 
“Bunun bir hastalık olduğunu düşünebilirsiniz, belki de öyleyimdir. 3- 4 aydır seyahate 

çıkmadığımda çıldırmaya başladığımı hissediyorum. Bunalmaya ve huysuz biri olmaya başlıyor, 

sürekli homurdanıp duruyorum. Bunun olmaya başladığı an bir şeyleri yapma zamanının gelmiş 
demektir. Eğer büyük bir seyahat planlayamasam da daha yerel bir yere gitme planı yapmayı 

denerim. Sevmediğin (mutlu olmadığın) iş yerinde bir odaya tıkılmışsan ve küçük bir molaya 

ihtiyacın varsa, herkes bir şekilde seyahat kaşıntısını giderme ihtiyacı duyar. Bu yıl daha önceki 
yıllardan daha fazla seyahat ettiğim için seyahat tutkunu (wanderlust) duygularımı tatmin etmek 

zor olmayacak. Fakat eğer seyahat etmiyor veya seyahat planı yapmıyorsam, kesinlikle seyahat 

http://www.birgun.net/
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.goatsontheroad.com/
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kaşıntımı yine bu yollara başvurarak geçireceğimden eminim. Bir sonraki seyahat planını 

yapmaktan daha iyi bir şey yoktur.” 

(www.therestlessworker.com) 

Seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin bu duygudan kurtulmak için başvurduğu yollardan bazıları; bir sonraki 

seyahati ile ilgili hayal kurmak, gezdiği ve gördüğü şehirleri, seyahat anılarını hatırlamak, fotoğraflara bakmak, bir 

sonraki seyahati için planlar yapmak, seyahat videoları izlemek ve bloglar okumak, seyahati için rezervasyon yapmak 
ve tabiî ki seyahate çıkmaktır. Bu isteklerini gidermek için yapılanlar seyahat blog yazarları tarafından şu yorumlarla 

belirtilmiştir. 

 
“Eğer diğer şeylerden daha önemli yapacak bir şeyim varsa oda bir sonraki seyahatimi 

planlamaktır. Bu her zaman seyahat kaşıntımı tatmin eder”.“Geçmiş seyahatlerime dair eski 

fotoğraflarıma bakmanın seyahat kaşıntımın üstesinden gelebilmenin bir yolu olduğunu keşfettim. 
Bu bana eski tatillerimi hatırlatıyor ve beni yaşadığım o anlara götürüyor. 23 tane ülke gezdiğim 

için yaşanan ve hatırlanacak çok fazla anı mevcut.” 
(www.therestlessworker.com) 

“Rezervasyon yapmak seyahat kaşıntımı gidermede diğerlerinden daha heyecan verici. Bütçemi 

tekrar tekrar incelerim ve düzgün ayarlayabildiğimden emin olurum. En az parayla olabilecek en 
mümkün uçuşu ayarlamaya çalışırım.” 

(www.reflectionsenroute.com) 

Sanırım fotoğraflara bakıp hep hayal kurup duruyoruz. Sürekli seyahat edenlerimiz bile bunu 
yapıyor. Sürekli daha fazlasını istiyoruz. 

(/www.reflectionsenroute.com/) 

“Rezervasyon yapmak tamamen iyi geliyor.. ve sonra bir sonraki seyahat için ve daha sonraki 
için..” 

(www.2traveldads.com/) 

Bu yorumlardan yola çıkarak seyahat kaşıntısı; “bireylerin sürekli seyahat etme, yola çıkma isteği ve bir 

yerde uzun süre kaldığı zaman yer değiştirme ihtiyacı duyması, görülecek ve yapılacak çok şey olduğu duygusunu 

hissetmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Seyahat kaşıntısı yaşayan kişiler bu isteğini/ihtiyacını giderebilmek için eyleme 

geçmeye hazırdır. Kişi, gezilerinin planlamasını yapar, uçak biletlerine, seyahat bloglarına bakar.  Özellikle çok fazla 
tanınmayan yerleri keşfetmek ister. Gezilerini planlamak, yeni yerler görmek-keşfetmek onlar için büyük bir mutluluk 

kaynağıdır. Gezileri esnasında özgürlük duygusunu tatmak ve kendi maceralarını yaşamak isterler. Bu bireyler 

gidecekleri yer için plan yaparken bile bu duygudan haz duyarlar. Düşük bütçeye sahip olsalar bile bu isteklerini 
gidermeye yarayacak bir seyahat planı yapabilirler dolayısıyla yakın ve ucuz yerlere seyahat etmek de onları tatmin 

etmektedir. Eyleme geçtikten kısa bir süre sonra bile bir sonraki seyahatlerinin planını yapmaya başlamaktadırlar. Bu 

bireyler kaşıntının geçmesini sağlamak için her ne kadar eski tatil anılarını hatırlatacak çeşitli yöntemler deneseler de 
kaşıntılarının tam olarak geçmesi ancak seyahate çıkma eyleminde bulunarak gerçekleşmektedir. 

 

2. Teorik Geri Plan 
Bu çalışmada tanımı yapılmaya çalışılan seyahat kaşıntısı (travel itch) kavramının literatürde daha önce yer 

almamasının bir sonucu olarak hâlihazırda ilişkilendirilmiş bir teori bulunmamaktadır. Ancak turist davranışlarını 

anlamaya ve açıklamaya yönelik olarak seyahat motivasyonu çalışmalarının literatürde epey yaygın olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, seyahat motivasyonu araştırmalarının uzun bir geçmişi olduğu söylenebilir. Plog (1974), Dan 

(1977), Crompton (1979), Iso Ahola (1980, 1982) tarafından çok sayıda önemli araştırmalar yapılmıştır. Çalışmanın 

amacı doğrultusunda yapılan tanımdan yola çıkarak seyahat kaşıntısı kavramı, araştırmacılar tarafından çeşitli teoriler 
ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu teoriler şu başlıklar altında yer almaktadır. 

 

2.1.Seyahat Motivasyonları 
Turist motivasyonu literatüründeki çoğu tartışma, “itici” ve “çekici” unsurlar etrafında dönme 

eğilimindedir. Bu kavram, insanları seyahat etmeye iten ve çeken güçleri (nedenleri) içermektedir (Baloglu & Uysal, 

1996: 32). İtici ve çekici faktörlerin temeli İtme-Çekme Kuramı’na (Lee, 1966) dayanmaktadır.  Lee, 1966 yılında 

“Göç Teorisi (A Theory of Migration)” adlı makalesinde göçün oluşmasına neden olan etmenleri belirlemiştir. Bu 

teoriye göre, hem yaşanan yerin hem de gidilecek yerin itici ve çekici unsurları bulunmaktadır. Bireysel koşulların 

etkisiyle, bu unsurlar arasında seçim yapılması göç kararında etkili olmaktadır. İtme çekme teorisinin bileşenleri; 

yaşanan yer ile ilgili faktörler, gidilecek yer ile ilgili faktörler, aradaki engeller ve bireysel faktörler olarak 
sıralanmaktadır (Lee, 1966; Aydın & Sezerel, 2017: 120). İtici faktörler bireyin kendi ihtiyaç ve isteklerinden dolayı 

(iç dengesizlik) belirli bir destinasyonun sunduğu tekliflerin yanı sıra optimal bir uyarılma düzeyini arama ihtiyacına 

yönelmesidir. Bir turizm destinasyonunun sunduğu çekici unsurların destinasyona özgü olduğu ifade edilirken, itici 
motivasyonlar daha genel olarak görülmekte ve birçok farklı etkinlik ile yerine getirilebilme olanağına sahiptir 

(Crompton 1979; Snepenger,  King,  Marshall & Uysal, 2006: 140). 

 Crompton ve McKay (1997) turist motivasyonu unsurlarını, itici etkenler; içgüdüler örneğin; kaçış, çekim 
faktörlerini; dışsal unsurlar örneğin; arayış olarak ifade etmiştir. İtici faktörlerin çoğu, kaçış, dinlenme ve rahatlama, 

sağlık, macera, prestij ve sosyal etkileşim gibi soyut ya da içsel arzuları içermektedir. Çekim faktörleri ise turist 

tarafından algılanan bir destinasyonun çekiciliğinin sonucu olarak ortaya çıkan faktörlerdir. Bunlar rekreasyon tesisleri, 
tarihi yapılar, sahiller gibi somut kaynaklar olduğu gibi aynı zamanda fayda beklentisi, destinasyon imajı gibi unsurlar 

da olabilir (Baloglu & Uysal, 1996: 32).  
Crompton, (1979), destinasyon seçimini etkileyen turist motivasyonlarını 9 boyutta ifade etmiştir.  Bu 

boyutları, sosyo-psikolojik nedenler, sıradanlıktan uzaklaşma, kendini keşfetme ve değerlendirme, rahatlama, prestij, 

https://www.reflectionsenroute.com/
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gerileme, akrabalık ilişkilerinin geliştirilmesi ve sosyal etkileşimin kolaylaştırılması, kültürel nedenler (yenilik ve 

eğitim) olarak sınıflandırmıştır. 

Iso Ahola (1982) tarafından seyahat motivasyonları üzerine yapılan çalışmada sosyo-psikolojik açıdan ele 

aldığı seyahat motivasyonlarını arayış ve kaçış teorisi temelinde açıklamıştır. Bu teoriye göre herhangi bir boş zaman 

etkinliği, arayış ve kaçış unsurlarından oluşmaktadır (Aydin & Sezerel, 2017: 120). Ahola (Snepenger,  King,  

Marshall & Uysal, 2006: 140) turizme ve rekreasyona katılımı motive eden unsurların kişisel kaçış ve arayış olduğunu 
ileri sürmüştür. 

Jamal ve Lee (2003) tarafından yapılan çalışmada turistlerin seyahat motivasyonları makro ve mikro 

çerçeve açısından ele alınmıştır. Sosyal faktörler ve psikolojik faktörlerin insanları seyahate yönelttiği belirtilmiştir. 
Örneğin, bir makro sebep olarak  “özgünlük/gerçeklik arayışı” düşüncesinden bahsedilmiştir. Özgünlük/gerçeklik 

arayışı, modern dünyanın insanları, sahte ve kopuk ilişkileri olan bir deneyim duygusuyla terk ettiği düşüncesinden 

kaynaklandığı ileri sürülmüştür. Seyahatler, dünyadaki gerçek, “el değmemiş” yerleri bulmak ve ilişkileri geliştirmek 
için yapıldığı ifade edilmiştir (Andrades Caldito, vd., 2015: 110). 

Seyahat motivasyonları genel olarak değerlendirildiğinde bireyleri seyahate yönelten çok farklı unsurların 
olduğu görülmektedir. Seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin yorumları incelendiğinde macera ve yeni deneyimler 

yaşamak, yeni yerler keşfetmek, özgür olma hissini yaşamak gibi daha çok içsel arzulardan bahsedilidiği 

gözlemlenmiştir. Bu turist tipini harekete geçiren (seyahata yönelten) unsurların daha çok kişisel (içsel) istek ve 
ihtiyaçlardan kaynaklı olduğu ifade edilebilir. 

 

2.2.Turist Tipolojileri 
Turizm endüstrisinde, piyasayı farklı tüketici tiplerine göre gruplamak için turist tipolojileri önem arz 

etmektedir. Çünkü bu turist gruplamalarına göre farklı ürünler geliştirilmekte ve fiyatlama yapılmaktadır  (Roney, 

2011: 13). Turistik alanların sahip olduğu farklı özellikler de farklı turist gruplarını ortaya çıkarmaktadır ve farklı 

alanları tercih eden turistlerin bu davranışları üzerine yapılan araştırmalarla birlikte farklı turist tipolojileri ortaya 
çıkmıştır  (Avcıkurt, 2007: 15). 

İlk olarak Gray 1970 yılında turistleri, seyahat amaçlarına göre (sunlust) güneş tutkunu ve (wanderlust) 

seyahat tutkunu olarak sınıflandırmıştır.  Bu sınıflandırmaya göre  temel amacı yaşadıkları yerden kaçmak ve 
rahatlamak olan güneş tutkunu turistler daha çok deniz kıyılarını tercih etmekte, kumsalda yatıp güneşlenmek 

istemektedir. İkinci grupta yer alan seyahat tutkunu turistler ise; değişik yerler görmek ve yeni kültürler tanımak 

amacıyla seyahat etmek istemektedir (Roney, 2011: 14).  Bu sınıflandırmadan yola çıkarak seyahat kaşıntısı yaşayan 
bireylerin daha çok macera arayışında olmalarından dolayı ikinci grupta yer alan (wanderlust) seyahat tutkunları 

olduğu söylenebilir. Bloglarda yapılan yorumlar incelendiğinde bu turistlerin macera seven ve yeni şeyler yaşamanın 

seyahat kaşıntılarını giderdiğini belirten bu turist tipleri kendilerini seyahat tutkunları (wanderlust) olarak 
nitelendirmektedir.  

1972 yılında Cohen tarafından yapılan turist tiplemelerine göre turistler gittikleri ortamla ilgili ilişkilerin 

niceliğine ve biçimine göre dört gruba ayrılmaktadır. Birinci grupta yer alan örgütlenmiş kitle turisti; programı 
önceden belirli, kitle halinde paket turlarla gezen, yerel kültürle ilgilenmeyen turistlerdir.  İkinci grupta yer alan 

bireysel kitle turistleri; yine paket turlarla gezen fakat kendilerine özel zaman talep eden turistlerdir. Üçüncü grupta yer 

alan araştırıcı turistler kendi turlarını kendileri organize eden ve pek bilinmeyen bölgelere gitmeyi isteyen fakat 
güvenilir havayollarını ve konaklama tesislerini tercih eden turistlerdir. Dördüncü grupta yer alan başıboş turistler ise; 

kendi başlarına ve genellikle kısıtlı bütçe ile aklına geldiğince yolculuk yapan kimselerdir. Bu turistler için belirli bir 

gezi güzergâhı olmamakla birlikte halkla iç içe yaşamayı tercih etmektedir. Seyahat kaşıntısı yaşayan bireyler için 
düşünüldüğünde kendi seyahatlerini kendileri organize eden araştırıcı turistler grubuna yakın gibi görünse de bloglarda 

yapılan yorumlarda bu kaşıntıyı yaşayan kişilerin güvenilir havayolları ve konaklama tesislerini tercih ettiklerine dair 

herhangi bir yoruma rastlanmamıştır. Onlar için gerekli kriterler arasında güvenilir havayolları ve konaklama tesislerini 
tercihten ziyade, ucuz (bütçeye uygun) seyahat edebilme yer almaktadır. Bu sebeple gidilen ortam ile ilişkilerin niceliği 

ve biçimine göre sınıflandırıldığında seyahat kaşıntısı yaşayan turist tipleri daha ziyade kısıtlı bütçe ile kendi başlarına 

gezen başıboş turist grubuna dâhil olabilmektedir.  
Sonraki yıllarda Plog (1974) tarafından yapılan turist tiplemelerini incelediğimizde bireylerin psikolojik 

özelliklerinin (risk almaktan korkma/mak, keyfe düşkünlük vb) gidilecek yer seçiminde etkili olduğundan hareketle üç 

turist tipi oluşturulmuştur. Yaşam tarzını değiştirme konusunda tutucu olan psikosentrik (içe dönük) turist tipolojisine 

sahip bireyler, yaşadıkları kültüre yakın yerlere seyahati tercih eden, risk almaktan hoşlanmayan, çoğu zaman her şey 

dâhil turları tercih eden ve kitleler halinde gezen bireylerdir. Allosentrik (dışa dönük) turist tipinde olan turistler ise; 

maceraperest ve meraklıdırlar. Yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar ve kültürler tanımak isteyen, risk alan ve kendi 
seyahat planlarını kendileri planlayan turistlerdir. Bu turistler uzak ve pek bilinmeyen yerleri tercih etmekte ve nadiren 

aynı ülkeye ikinci kez seyahat etmektedir. Psikosentrik ve allosentrik turist tiplerinden belirli ortak özellikler taşıyan 

midsentrik turisler ise; yenilik arayışı ile yaşadıkları yerdeki hayat tarzı arasında denge kurmaya çalışan turist tipleridir.  
Bu turistler her tatilde farklı fakat bilinen yerleri gezmekte ve seyahat acentelerinin organize ettiği turları tercih 

etmektedir. Bireylerin psikolojik özelliklerinin gidilecek yer seçiminde etkili olduğu turist tiplerine göre seyahat 

kaşıntısı yaşayan bireylerin allosentrik gruba daha yakın olduğu, sosyal ve dışa dönük bireysel özelliklere sahip olduğu 
söylenebilir. 

Turist tiplemeleri bağlamında yapılan sınıflandırmalardan bir diğeri 1993 yılında Poon tarafından yapılmış 

olan sınıflandırmadır.  Gelişen teknoloji ve değişen toplumsal dinamikler göz önünde bulundurularak yaptığı 
sınıflandırmada Poon turistleri eski turist ve yeni turist olarak adlandırmıştır. Eski turistler paket turlarla seyahat eden, 

benzer yerleri gezen ve benzer davranışlar sergileyen turistler olarak tanımlanmaktadır. Yeni turistler ise;  teknolojiyi 
kullanan daha deneyim sahibi, neyi tüketmek istediğini bilen ve daha sık seyahat edebilen, yeni yerler görme isteği 

yüksek, yenilik ve maceraya açık ve çevreye duyarlı turistler olarak tanımlanmaktadır (Roney, 2011: 16). Seyahat 
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kaşıntısı yaşayan macerasever, yenilik arayışı içinde olan ve tatillerini kendileri planlayan sürekli seyahat ederek 

deneyim sahibi olmuş bireylerin yeni turist grubuna daha yakın olduğu görülmektedir. 

Amerikan Express’in 1989’da yapmış olduğu turist tipolojisine göre turistler maceraperest, kaygılı, 

hayalperest, tutumlu ve şımarık turistler olarak beş gruba ayrılmıştır. Maceraperest turistler; yeni şeyler denemek 

isteyen bağımsız ve kendinden emin turistlerdir. Kaygılı turistler; seyahatleri boyunca güvenlik ve huzurlarından 

kaygılanan turistlerdir. Hayalperest turistler; farklı destinasyonlarla ilgili araştırmalar yapan, seyahat deneyimleri 
hakkında konuşmayı seven ve tatil yapma düşüncesinden bile heyecanlanan turistlerdir. Tutumlu turistler; mümkün 

olan en düşük maliyetle tatil yapan turistlerdir.  Şımarık turistler ise; tatilleri süresince gittikleri her yerde şımartılmak 

istenen turist tipleridir. Bu sınıflandırmaya göre seyahat kaşıntısı yaşayan turistlerin hem yeni şeyler deneyimlemek 
isteyen ve bağımsız hareket eden maceraperest turistler kapsamına girebilmekte hem de sürekli seyahatleri hakkında 

konuşan ve tatile çıkma düşüncesiyle bile heyecanlanan turistler olarak hayalperest turist tipine dâhil olabilmektedir 

(American Express News Release, 1989; aktaran Akgündüz, 2016: 39). 

 

2.3. Planlı Davranış Teorisi 
Planlı Davranış Teorisi, Gerekçeli Eylem Teorisi’nin geliştirilmiş halidir. Bu nedenle Gerekçeli Eylem 

Teorisi’nin ne anlam ifade ettiğinin bahsedilmesi önemli görülmektedir. Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından ortaya 

atılan bu teorinin temel önermesi bireylerin kişisel davranışlarının tutum ve sübjektif normlar tarafından belirlendiğidir 

(Fishbein ve Ajzen, 1975: 16). Bireyin belirli bir davranışı gerçekleştirmeye yönelik tutumu, bu davranışı 
gerçekleştirmenin belirli sonuçlara yol açacağı inancı ve bu sonuçlara ilişkin değerlendirmelerine dayalı oluşmaktadır. 

Davranışsal niyetlerin oluşumunda 2 faktörün yer aldığı belirtilerek bu faktörler şu şekilde ifade edilmiştir; Bireyin 

davranışının sonuçlarına ilişkin inançlar ve bu davranış hakkındaki normatif inançlardır (Fishbein ve Ajzen, 1975: 16).   
Ajzen (1991) tarafından, gerekçeli eylem teorisindeki bireyin davranışını etkileyen faktörlere algılanan davranış 

kontrolü faktörünün eklenmesiyle teori kişinin kontrolü dışındaki unsurları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir 

(Akıncı ve Kıymalıoğlu, 2014: 390).  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

Şekil 1: Planlı Davranış Teorisi 
Kaynak:  Ajzen, 1991: 182 

 

İnsan davranışlarının nedenleri açıklamak için sıklıkla kullanılan planlı davranış teorisi; tutumlar, sosyal 
normlar ve algılanan davranışsal kontrolünün, bireylerin davranışlarını belirlediği ve buna bağlı olarak davranışları 

oluşturduğunu önermektedir. 

 

3. Yöntem 
Yapılan araştırmada nitel araştırma türleri arasında yer alan anlatı analizinden yararlanılmıştır. Anlatı 

Analizi (Narrative Inquiry); bireylerin anlattıkları öyküleri ve yaşadıklarını ifade ettikleri deneyimleri incelemektedir. 
Bu yaklaşımın uygulanması, bir veya birden fazla bireyin deneyimlerini araştırmayı, bu bireylerin deneyimlerini bir 

araya getirerek veri toplamayı, kişisel deneyimleri rapor etmeyi ve bu deneyimlerin içerdiği anlamları kronolojik 

olarak sıralamayı içermektedir (Aydın, 2018: 70). Anlatı analizi,  nitel araştırmalarda analiz olarak yeni kullanılmaya 

başlanan eski bir uygulamadır. İnsanların hem deneyimlerini hem de yaşamları hakkında hikâyeler anlatmaları yaygın 

bir durumdur. Yaşanmış, deneyimlenmiş bu hikâyeler hakkında konuşmak hayatımıza anlam katmakta ve bazı şeyleri 

anlamlandırmada yardımcı olmaktadır. Anlatı analizine ilişkin yeni olan şey ise sosyal bilim araştırmalarında anlatı 
metodolojisi olarak ortaya çıkmasıdır (Clandinin, 2006: 44). Atkinson (2002), anlatı analizi için ortaya koymuş olduğu 

yol gösterici ifadelerinden birisi şudur; yaşam hikâyesi, insan deneyimine ilişkin anlayışlar sunmada bağımsız olarak 

durabilir ancak her yaşam hikayesi hayat hakkında bir şeyler ortaya çıkarmaktadır.  
Bu araştırmada da bireylerin yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak seyahat kaşıntısı kavramına bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

3.1.Araştırmanın amacı 
Araştırmanın amacı, seyahat kaşıntısı olarak Türkçeye çevrilen “travel itch” kavramını, bu duyguyu 

yaşayan kişilerin bloglarında yapmış oldukları açıklamalar bağlamında tanımlamak ve turizm literatüründe yeni bir 
kavram olarak kullanılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda değişen seyahat kültüründe turistlerin istek ve ihtiyaçlarını 

göz önünde bulundurarak bu turist tiplerinin profilini ortaya çıkarmak amacı güdülmektedir.  Bu amaçlar 
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doğrultusunda bu turist tiplerinin sahip olduğu özellikler ve bu duyguyu geçirmek için kullanmış oldukları yöntemleri 

ortaya çıkartarak turizm paydaşlarına çeşitli öneriler sunulmuştur. 

 

4.Sonuç ve Öneriler 
Değişen seyahat kültüründe adını sıkça duyacağımız travel itch (seyahat kaşıntısı) kavramı yapılan bu 

çalışma ile tanımlanmaya ve seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin genel özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 
Seyahat kaşıntısı yaşadığını belirten bireylerin bloglarında yapmış oldukları yorumların derlenmesi ile şu tanım ortaya 

konulmuştur. Seyahat kaşıntısı; “bireylerin sürekli seyahat etme, yola çıkma isteği ve bir yerde uzun süre kaldığı 

zaman yer değiştirme ihtiyacı duyması, görülecek ve yapılacak çok şey olduğu duygusunu hissetmesi”dir. Ayrıca 
bireylerin ifadelerinden yola çıkarak şu özellikleri ve davranışları gösterdiği bulgulanmıştır. Her an seyahate çıkmaya 

motive olmuş bu bireyler gezilerinin planlamasını yapar, uçak biletlerine ve seyahat bloglarına bakar.  Çok fazla 

tanınmayan yerleri keşfetmek ve kendi maceralarını yaşamak ister. Seyahatlerinde özgür olduğunu hissetmek ister, 
farklı deneyimler yaşamayı arzu eder. Düşük bütçeli olanlar dahi seyahat planı yapmaktan vazgeçemezler, onlar için 

seyahat etmek bir tutku haline gelmiştir. Onlar için seyahate çıkmak plan yapmaktan daha fazla haz vermektedir. 

Seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin seyahate çıkma isteğinin belirli zaman veya süresi olmaması 
bakımından turizmin mevsimsellik özelliğinin kırılması konusunda bu turist pazarından faydalanılabilir. Örneğin; 

seyahate çıkmaya motive olmuş olan bu bireylere sezonun düşük olduğu zaman ve nadir gidilen destinasyonlara uygun 

uçuş seferleri ve promosyonlu uçuş biletleri sunulabilir. Aynı zamanda bu turist grubunun deneyimlerinden yola 
çıkarak sürdürülebilir turizm, ekoturizm, kırsal turizm, macera turizmi türlerine daha yatkın olduğu değerlendirmesi 

yapılabilir. Özellikle kırsal alanların kalkındırılması bağlamında ülkemizde de yaygınlık kazanmaya başlayan Ta-Tu-

Ta çiftlikleri, eko-köyler ve benzer özelliklere sahip yerlerin tanıtımının önemli olduğu düşünülmektedir.  
Mevcut tur operatörleri ve seyahat acentelerinin sunmuş olduğu ürün (paket turlar, turlar) ve hizmetlerin 

seyahat kaşıntısı yaşayan bu bireylerin istek ve ihtiyaçlarına tam olarak cevap verebilecek durumda olduğu 

düşünülmemektedir. Çünkü bu bireyler gezi planlarını kendileri yapmayı istemekte ancak acentelerin sunduğu 
hizmetlerin bir kısmını da (bilgilendirme, ürün tanıtımı vb.) talep edebilecek nitelik göstermektedir. Tur operatörleri ve 

seyahat acentelerinin yeni ve farklı ürün ve hizmet geliştirerek bu yeni turist profiline cevap verebilecek niteliklere 

sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Örneğin; bir zamanlar doğuyla batıyı birbirine bağlayan Şark Expresi ilk 
olarak diplomatlar, muhabirler, yazarlar, sanatçılar ve birçok vizyonere deneyim yaşatmıştır.  Acenteler tarafından ise, 

günümüzde farklı deneyimler yaşama amacı taşıyan turistler için bu trendeki vagonlar kiralanmakta ve çeşitli turlar 

yapılmaktadır.  
İncelenen turist tipolojilerinden yola çıkarak seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin (wanderlust) “seyahat 

tutkunları”, “allosentrik” (dışa dönük), “başıboş turist”, “yeni turist” ve “maceraperest” turistlere benzer özellikler 

taşıdıkları belirtilebilir. Ancak bu bireylerin demografik ve psikografik özelliklerinin de ortaya çıkarılması ile beraber 
bu tipolojilerin dışında çok farklı özelliklere sahip yepyeni bir turist tipi olma ihtimalinin göz önünde bulundurulması 

gerektiği düşünülmektedir. Bu anlamda turistlerin davranışını anlamak bir destinasyona yönelik kararların alınmasına 

ve plan yapılmasına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, ziyaretçi davranışını anlamak, tüm hizmet sağlayıcılarına 
müşteri memnuniyetini artırma ve onlara unutulmaz deneyim sunma fırsatı vermektedir. Genel olarak 

değerlendirildiğinde, işletmelerin finansal başarı elde etmesine ve destinasyonun ekonomisine katkı sunabilir 
(Andrades Caldito, vd., 2015: 103). 

Bu çalışmada seyahat kaşıntısı tanımı yapılırken bireylerin yaşamış olduğu deneyimlerden yola çıkılmıştır. 

Ancak bu bireylerin demografik ve psikografik özelliklerinin neler olduğuna dair net bilgilere erişilemediği için 
yapılan tanım bloglarda yazılanlarla sınırlı kalmıştır. Bu bağlamda ileriki çalışmalarda bu bireylerin sahip olduğu 

demografik ve psikografik özelliklerini ortaya koyacak araştırmaların yapılması önerilebilir. Ayrıca bu çalışmada, bu 

turist tiplerinin seyahat alışkanlıklarının ve seyahat tercihlerinin neler olduğu tam olarak ortaya konulamamıştır. Daha 
sonra yapılacak olan araştırmalarda bu konunun netlik kazanmasıyla, önemli sonuçlar ortaya çıkartılacağı 

düşünülmektedir.  

Günümüzde herkes herhangi bir zaman diliminde değişik sebeplerle seyahate çıkmaktadır. Bir zamanlar 
büyük önem taşıdığı düşünülen seyahat artık çoğu insan için bir alışkanlık haline gelmiştir. Bu bağlamda eskiden 

seyahat etmek başlı başına bir amaç iken günümüzde teknolojik gelişmelerin de ilerlemesine paralel olarak hem 

seyahat kavramı hem de turistlerin özellikleri değişiklik göstermiştir. Eskiden gezginler yapmış olduğu seyahatleri 
sayesinde bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmış ve sadece bu amaçlarla seyahate çıkmıştır (Roney, 2011: 1). Bu 

bağlamda seyahat etmek, artık turistlerin belirli istek ve ihtiyaçlarını gidermek için kullanılan bir araç halini aldığı 

söylenebilir. Fakat günümüzde bu durumun tersine dönmeye başladığı ve insanların artık bir yaşam biçimi olarak 
gezmeye başladığı söylenebilir. Bu durum turist (tourist) ve gezgin/seyyah (traveler) kavramlarının yeniden gözden 

geçirilmesini gerektirmekte ve belki de gelecekte turistin yerini seyyaha bırakacağı tartışmalarını de beraberinde 

getirmektedir. Bu konuda da literatürde herhangi bir akademik çalışma bulunmamasına rağmen yapılan bazı blog 
incelemelerinde turist ve gezgin kelimelerinin farklı özellikler içerdiğine dair yorumlara rastlanmıştır. Buna göre; 

Turist; fotoğraf çektiren, panoramik şehir turu yapan, güzergâhı belli, grupça seyahat eden, otel 

rezervasyonu ve uçak bileti cebinde olan, gezerken modern hayattan kopamayan, sürekli hatıra eşyaları satın alan, 
sürekli bilinen yerlere giden, sadece görmek için ve yıllık izinlerinde farklı bir şeyler yapmak için gezen kişiler olarak 

görülmektedir. Bununla beraber gezgin ise; kendisinin değil gittiği yerlerin fotoğrafını çeken, gittiği yerdeki hayatın 

içine dahil olan, spontane ve tek başına gezebilen, ulaşım aracı olarak otostop, uçak, tren, otobüs kullanabilen ve gittiği 
yerde hostel, pansiyon veya bir ailenin yanında konuk olarak kalabilen, modern hayattan soyutlanabilen, anılarını 

zihninde biriktiren, kendi programını kendisi belirleyen, keşfetmek için gezen ve gezmeyi bir yaşam biçimi haline 

getirmiş olan kimselerdir (www.gezlist.com). Bu ifadelerden hareketle ileriki çalışmalarda belki de turist (tourist) ile 
geleceğin turistinin yerini alabilecek, seyahat kaşıntısı yaşayan bireylerin de içinde yer alabileceği kavram olan 

gezgin/seyyah (traveller) ile ilgili araştırmalar yapılması önerilebilir. 

http://www.gezlist.com/
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Yapılan bu araştırmada “travel itch” kavramının ne olduğu ne nasıl tanımlanabileceğine ilişkin bir çerçeve 

oluşturulmaya çalışılmıştır. Travel itch kavramı her ne kadar birebir çeviride seyahat kaşıntısı olarak çevrilmiş olsa da, 

özellikle dilbilimciler ve alanın uzmanlarından görüş alınarak uygun isim bulunması konusunda araştırma yapılması 

önerilmektedir.  
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Özet 
Konaklama işletmeleri açısından sürdürülebilir turizm önem arz etmektedir. Sürdürülebilir turizmin etkili ve 

bilinçli çevre yönetimi ile gerçekleşebileceği düşünülmektedir. Bunun için konaklama işletmeleri de diğer işletmeler 
gibi çevresel harcamalar yapmaktadırlar. Çevresel maliyetlerin etkin yönetilebilmesi için işletmelerin muhasebe bilgi 

sistemlerini çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesini içerecek şekilde tasarlamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın 

amacı; konaklama işletmelerinde ortaya çıkan çevresel maliyetlerin neler olduğu ve nasıl sınıflandırıldığını 
açıklamaktır. Çalışmada ayrıca çevre muhasebesi kapsamında çevresel maliyetlerin nasıl muhasebeleştirildiği 

açıklanmaktadır. 

 
Anahtar Kelimeler: Çevresel Maliyetler, Konaklama İşletmeleri, Sürdürülebilir Turizm 

 

Environmental Costs in Terms of Accommodation Enterprises 
 

Abstract 
Sustainable tourism is important in terms of accommodation enterprises. Sustainable tourism is thought to 

be possible through effective and conscious environmental management. For this, accommodation enterprises also 

make environmental expenditures like other businesses. In order to effectively manage environmental costs, 
accommodation enterprises need to design accounting information systems to include accounting for environmental 

costs. The purpose of this study is; to explain what the environmental costs of accommodation enterprises are and how 

they are classified. The study also explains how environmental costs are accounted for under environmental 
accounting. 

 

Key Words: Environmental Costs, Hospitality Industry, Sustainable Tourism 

 

Giriş 
 Küreselleşen dünyada bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerinde etkisiyle işletmeler açısından 

rekabet birincil öneme sahip olmuş ve işletmeler faaliyetlerinde sosyal ve çevresel konuları ihmal etmişlerdir. 

Teknolojik gelişmeler ve bununla bağlantılı artan sanayileşmenin bir sonucu olarak, Dünyanın birçok noktasında doğal 
kaynaklarda yüksek oranda tahribat oluştuğu söylenebilir. İşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreye verdikleri 

zararlardan dolayı tedbirler almakla birlikte, bu tedbirler şirketlere ek bir maliyet getirmektedir (Kumkale, 2014:1). 

Günümüzde küresel bir probleme dönüşmüş olan çevre sorunları, tüm ülkelerin sorumluluk taşıdığı önemli bir konu 
haline gelmiştir. Dünya üzerinde yaşanan çevre sorunlarını çözebilmek ve çevre kalitesini artırmak için tüm bilim 

dalları bir arada faaliyet göstermektedir. Dolayısıyla, muhasebe bilim insanları da yaşanan çevresel sorunlara katkıda 

bulunabilmek üzere "Çevre Muhasebesi" kavramını gündeme getirmişlerdir (Kırlıoğlu ve Can, 1998: 15'ten aktaran 
Dalğar ve Yıldırım, 2016: 2). Her sektör gibi turizm sektörünün de çevreye hem olumlu hem de olumsuz etkileri 

vardır. Türkiye; Dünya Turizm Örgütü (WTO-The World Trade Organization), Uluslararası Sosyal Turizm Bürosu 

(BITS- Le Bureau International du Tourisme Social), Avrupa Seyahat Komisyonu (ETC- The European Travel 
Commission), Uluslararası Turizm Birliği (AIT- Alliance Internationale de Tourisme), Dünya Seyahat ve Turizm 

Konseyi (WTTC- The World Travel & Tourism Council) gibi turizm ile ilgili uluslararası kuruluşların aktif üyesidir. 

Ülkemiz; 1999 yılında Santiago-Şili’de yapılan Dünya Turizm Örgütü’nün 13. Genel Kurulu’nda turizmin toplum ve 
çevreye olumsuz etkilerini azaltarak dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir dizi ilkeye bağlayan 

Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ni kabul etmiştir (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007: 13).  

Bozulan ekolojik denge bu durumun sürdürülebilir olmadığını, makro ve mikro düzeyde önlemler alınma 

gerekliliğini bu durumdan etkilenen tüm ilgililere göstermiştir.  Tüm işletmeler için önemli olan bu durum, özellikle 

ülkemizde olduğu gibi, bazı konaklama işletmeleri açısından biraz daha ön plana çıkmaktadır. Çünkü faaliyetlerin 
sürdürülebilmesi çevresel faktörlerin sağlıklı olmasına bağlıdır. Çevresel maliyetler; temiz, yaşanabilir ve 

sürdürülebilir bir çevre için işletmelerin katlanması gereken maliyetlerdir. Bu kapsamda çevresel maliyetlerin 

konaklama işletmelerinin muhasebe sisteminde yer almasının önem arz ettiği söylenebilir. 
 

1. Çevresel Maliyetler ve Çevre Muhasebesi 
İşletmeler; insanların ihtiyacı olan mal ve hizmet üretimini sağlayan birimlerdir. İşletmeler 

gerçekleştirdikleri üretim faaliyetleri nedeniyle doğal kaynakları tüketmektedirler. Üretim faaliyetleri sonucu hava, su 
ve toprak gibi çevre unsurları katı, sıvı ve gaz atıklar ile kirlenmektedir (Çetin, Özcan ve Yücel, 2004: 62). Artan 

üretim faaliyetleri çevresel kirlenme ve bozulmayı hızlandırmıştır ve bu durumun fark edilmesi ile birlikte çevre 

koruma bilinci oluşmaya başlamıştır. Çünkü çevre tahribatı ve kirliliği nedeniyle, birçok bitki ve hayvan türünün nesli 
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tükenmekte olup, insan sağlığı olumsuz etkilenmektedir (Haftacı ve Soylu, 2008: 92). Çevresel tehlikenin somut etkisi 

ve çevresel sorunlar konusunda bilinç düzeyinin artışı, işletmeleri çevre sorunları konusunda daha duyarlı hareket etme 

ve çevresel maliyetleri dikkate almaya zorunlu kılmaktadır (Çetin, Özcan ve Yücel, 2004: 62).  

Çevre kirlenmesinin önlenmesi için yapılan her hamlenin bir ekonomik karşılığı olması nedeniyle çevresel 

harcamalar işletmeler tarafından ekonomik mal olarak görülmeye başlanmış ve karar alma süreçlerinde çevresel 

faktörler dikkate alınmaya başlamıştır (Haftacı ve Soylu, 2008: 93). Bununla birlikte toplumsal baskılar, tüketici 
talepleri, çevre konusunda faaliyet gösteren organizasyonların etkisi ve yasal düzenlemeler işletmeleri çevre konusunda 

daha duyarlı olmaya ve karar alma süreçlerinde çevresel faktörleri de dikkate almaya zorlamaktadır. Günümüzde çevre 

koruma faaliyetlerinin eksikliği, uluslararası ticareti engelleyici teknik sınırlamalara gerekçe oluşturabilmektedir 
(Haftacı ve Soylu, 2008: 93). Bu nedenle işletmelerin finansal performansları yanı sıra çevresel performanslarını 

ölçecekleri yönetim araçlarını kullanmaları gerekmektedir (Özçelik, 2017: 927).  

 

1.1. Çevresel Maliyetler 
İşletmeler faaliyetleri gereği içinde bulundukları çevreyle sürekli etkileşim içindedir. Bu etkileşim, çevresel 

maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. İşletmelerin, faaliyetleri sonucu oluşan çevresel maliyetlerini dikkate 
almaları sosyal sorumluluk kavramı ile yakından ilişkilidir (Lazol, Muğal ve Yücel, 2008: 63). İşletmelerin çevre için 

yürüttükleri tüm faaliyetlerin mali külfeti çevresel maliyetleri meydana getirmektedir (Alagöz ve Yılmaz, 2001: 152). 

Çevresel maliyetler, ortaya çıkma şekillerine göre farklılık gösterirler. Bu kapsamda çevre maliyetleri 4 farklı şekilde 
sınıflandırılmaktadır (Alagöz ve İrdiren, 2013, s.434): 

 

 Ortaya çıkış zamanlarına göre çevre maliyetleri; başlangıçta katlanılan çevresel yatırım 

maliyetleri, ilgili dönemde gerçekleşen çevresel yönetim ve işletme giderleri, şartlı olarak 

gerçekleşen çevresel risk yönetim maliyetleri. 

 Ortaya çıkış nedenlerine göre çevre maliyetleri; azaltma (önleme) maliyetleri, kullanma 

maliyetleri, zarar maliyetleri. 

 Kapsamlarına göre çevre maliyetleri; kirlilik önleyici maliyetler, çevre koruma maliyetleri, 

kaynak geri dönüşümü maliyetleri, çevresel iyileştirme maliyetleri, yönetim maliyetleri, sosyal 

tanıtım faaliyet maliyetleri, araştırma ve geliştirme maliyetleri. 

 Toplam kalite yönetimi yaklaşımına göre çevre maliyetleri; önleme maliyetleri, değerleme 

maliyetleri, iç başarısızlık maliyetleri, dış başarısızlık maliyetleri. 
 

Çevresel maliyet türleri farklı şekillerde sınıflandırılabilmekle birlikte, Kanada Yeminli Mali Müşavirler 

Enstitüsü'nün (CICA) yaklaşımına göre çevresel maliyetler üç grupta incelenmektedir. Bu maliyetler "önleme", 
"kullanma" ve "zarar” maliyetleridir (Coşkun ve Karaca, 2008: 61’den aktaran Dalğar ve Yıldırım, 2016: 4; Ergin ve 

Okutmuş, 2007: 150): 

Önleme Maliyetleri; işletmelerin kirliliği önlemek ve azaltmak için katlandıkları maliyetler şeklinde 
tanımlanabilir. Önleme maliyetleri genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Çevre planlaması maliyetleri, ürün 

tasarım-çevre uyumu maliyetleri, geri dönüşüm maliyetleri, çevre uyumlu ambalajlama maliyetleri, atık kontrolü- yok 

edilmesi veya arıtımı maliyetleri, çevresel eğitim maliyetleri, danışmanlık maliyetleri, çevre yönetim sistemi 
maliyetleri. 

Kullanma Maliyetleri; işletmenin bir ürün veya hizmet üretirken hava, su, toprak, madenler gibi doğal 

kaynakların kullanımı sonucu oluşan maliyetlerdir. Doğal kaynakların kullanımı ek bir maliyete katlanmayı gerektirir. 
Daha genel bir ifadeyle söylenecek olursa, kullanma maliyetleri doğal varlıkların işletmelerce tüketiminden 

oluşmaktadır. Genellikle bu doğal kaynaklardan yararlanma düzeyleri yasaların izin verdiği limitlerin altında kaldığı 

için işletmelerin bir bedel ödemesi gerekmez. Doğal kaynakların kullanılması sonucu yıpranma ve aşınmalar 
kaçınılmazdır. Bu nedenle yıpranma ve aşınmanın maliyetlerinin de ayrıca belirlenmesi gerekir. Kullanma maliyetleri 

genel olarak şu başlıklar altında toplanabilir: Hava, su, toprak kullanma maliyetleri, yakıt kullanma maliyetleri ve diğer 

maliyetler. 
Zarar Maliyetleri; çevrede yapılan tahribatın parasal karşılığı ya da tutarıdır. Zarar maliyetleri, çevresel 

zararların maliyetinin değerlendirilmesine ait en ayrıntılı yöntem olarak kabul edilir. Önleme maliyeti yönteminin 

aksine zarar maliyeti yönteminde, neden olunan zararın ekonomik değerinin tahmininden çok, gerçek fiziksel zararın 

saptanmasına çalışılır. Zarar maliyetleri; önceki aşamaların başarısızlığı sonucu çevreye verilen zararların karşılığı 

oluşan maliyetler olup; havaya, suya, toprağa salınan atıklar sonucu oluşan zararlar, bitki örtüsü ve hayvan türlerine 

verilen zararların maliyet toplamından oluşur (Ergin ve Okutmuş, 2007: 150-152). 
Çevresel maliyetler, iki gruba ayrılabilir. Birincisi; üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve kâr-zarar 

durumunu doğrudan etkileyen özel maliyetlerdir. Çevrenin korunması ve bakımı, atık yönetimi, çevresel eğitim ve 

yasal düzenlemelere uyum maliyeti özel maliyetler olarak değerlendirilmektedir. İkincisi ise; direkt olarak kar veya 
zarar durumunu etkilemeyen, üretim faaliyetleri sonucu hem girdi hem de çıktı sürecinde çevre ve toplum üzerindeki 

etkinin maliyeti olarak ifade edilen ve sonuçları uzun dönemde görülen sosyal maliyetlerdir (Lazol, Muğal ve Yücel, 
2008: 63). Çevresel maliyetlerin azaltılması için işletmelerin dikkate almaları gereken başlıca noktalar (Alagöz ve 

Yılmaz, 2001: 155); 

 

 Fabrika yerinin doğru seçilmesi, 

 Çevreye daha az zarar veren teknolojilerin seçilmesi, 

 Çevreye daha az zarar veren kimyasal maddelerin seçilmesi, 

 Doğru arıtma sisteminin seçilmesi, 
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 Kullanılan kimyasal madde miktarının azaltılması, 

 Atık su miktarının azaltılması, 

 Atık suların tekrar kullanılması, 

 Atık maddelerin geri kazanılmasıdır. 

 

1.2. Çevre Muhasebesi 
İşletmeler tarafından yapılan çevresel yatırımların işletmeye olan maliyeti ve olası etkileri ile yönetim 

kararlarında kullanılacak maliyet verilerinin saptanmasında ise çevre muhasebesi yaklaşımından yararlanılmaktadır 

(Alagöz ve Yılmaz, 2001: 148). Buna ek olarak çevre muhasebesi sayesinde görünmeyen veya gösterilmeyen mali 
veriler daha görünür olmaktadır. İşletmelerin genel olarak çevre dostu bir görünüm sergilemelerinin yanında bazı 

durumlarda çevresel etkileri içselleştirmekten uzak bir yaklaşım sergiledikleri ve çevreye verdikleri zararlarla ilgili 

gerçek verileri sunmaktan kaçındıkları söylenebilir (Haftacı ve Soylu, 2008: 110). Bu nedenle çevre muhasebesinin 
işletmeler tarafından kullanılması ve uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ile hem işletme içi hem 

de işletme dışı muhasebe bilgi kullanıcılarının karar alma, planlama ve kontrol süreçleri daha sağlıklı 

yürütülebilmektedir (Korukoğlu, 2011: 81).  
Çevre konusunda yaşanan gelişmeler nedeniyle işletmeler sürdürdükleri faaliyetlerin çevre üzerindeki 

olumsuz etkisini azaltmaya ve çevrenin korunmasına gereken özeni göstermeye çaba harcamaktadır. Bu durum 

beraberinde çevre konusunda yapılan faaliyetlerin raporlanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Çevre muhasebesi 
yaklaşımı ile işletmeler çevre konusunda yapmış oldukları faaliyetlerin parasal boyutlarını ortaya koyabilmektedir 

(Özçelik, 2017: 945). İşletmeler yapmış oldukları üretim faaliyetleri sürecinde toprak, su, hava gibi doğal kaynaklardan 

yararlanmakta iken, geleneksel muhasebe sistemlerinde bu kaynakların kullanımı parasal açıdan ele alınmamaktadır. 
Bu doğal kaynaklar ancak bir bedel karşılığı edinildiği taktirde muhasebe sistemi içinde mali karşılığı olmaktadır 

(Özkol, 1998: 16). Çevre muhasebesi sayesinde çevresel faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin maliyetlerinin belirlenmesi ve 

raporlanması mümkün olmaktadır (Haftacı ve Soylu, 2008: 110).  
Muhasebe mesleği ile birlikte düşünüldüğünde çevresel faaliyetler nedeniyle ortaya çıkan maliyetlerin 

hesaplanması, sınıflandırılması, izlenmesi ve raporlanması süreci çevre muhasebesinin kapsamı içerisinde 

değerlendirilebilir (Alagöz ve Yılmaz, 2001: 148). Çevresel etkiler ile ilgili fiziksel ve mali boyutların belirlenmesi, 
ölçülebilmesi ve muhasebe sistemi içerisinde daha görünür kılınması işletmeler açısından bir zorunluluk haline 

gelmektedir (Haftacı ve Soylu, 2008: 93). 

Çevre muhasebesi; işletmelerin malzeme ve enerji akışı bilgilerinin belirlenmesi, çevre ve çevreyi 
ilgilendiren diğer maliyet bilgilerinin saptanması, toplanması, analiz edilmesi ve ilgili kişilere raporlanması 

faaliyetlerinin bütünüdür (Özçelik, 2017: 931). Tanımdan yola çıkarak çevre muhasebesi; çevre ile ilgili harcamaların 

belirlenmesi, belgelenmesi, raporlanması ve denetlenmesi süreci olduğu söylenebilir (Alagöz ve Yılmaz, 2001: 150). 
Çevre muhasebesi ayrıca çevre ile ilgili kaynakların nasıl oluştuğunu, bu kaynakların nasıl kullanıldığını, kaynaklarda 

meydana gelen artış-azalışları ve işletmelerin çevresel durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve 

kurumlara ileten bir bilgi sistemidir (Çetin, Özcan ve Yücel, 2004: 63). Bu kapsamda çevre muhasebesi çevre ve 
işletme arasında gerçekleşen etkileşim sonucunda çevrenin niteliksel ve niceliksel açıdan nasıl etkilendiğinin 

belirlenmesine ve belirlenen olumsuzlukların fiziksel ve parasal değerlerinin hesaplanmasına odaklanmaktadır (Haftacı 

ve Soylu, 2008: 110). Çevre muhasebesi; muhasebenin temel ilkelerinden sosyal sorumluluk ve özün önceliği ilkeleri 
kapsamında ele alınmaktadır (Alagöz ve İrdiren, 2013: 424).  

Pearce (1993) yaptığı çalışmada çevre muhasebesinin amaçlarını şu şekilde sıralamaktadır (Çetin, Özcan ve 

Yücel, 2004: 63): 
 

 Belirli bir zaman aralığında kaynak envanterinin düzeyini gösteren bilanço hazırlamak, 

 Belirli bir zaman aralığında kaynak stokunun kullanım miktarının, stoka giren kaynak 

miktarının, stoka ilave edilen kaynakların değişimini göstermek, 

 Duran varlıklar ile dönen varlıkların tutarlı olmasını sağlamak, her bilançonun bir önceki yıl 

bilançosu dikkate alınarak ve bir önceki yılın bilançosunun üstüne yeni yılın dönen varlık 

hesaplarının eklenmesini sağlamaktır.  
Özbirecikli (2002: 26); çevre muhasebesinin birlikte ele alınabileceği alanları şu şekilde sıralamaktadır 

(Korukoğlu, 2011: 81); 

 İşletmenin çevresel etkilerinin muhasebeleştirilmesi aşamasında “Finansal Muhasebe”, 

 Çevresel performans, kontrol maliyetleri, daha temiz teknolojilere yatırım yapma, çevre dostu 

ürün ve süreç geliştirme, ürün karması, ürünün ömrünü uzatma, ürün fiyatlandırması gibi 

konularda maliyet bilgilerinin ulaşılabilir ve denetlenebilir olması aşamasında “Maliyet 

Muhasebesi”, 

 Çevresel maliyetler ile ilgili elde edilen maliyet bilgisinin yönetimin karar alma süreçlerinde 

kullanılması aşamasında “Yönetim Muhasebesi”, 

 Çevresel faaliyetlerin ve performansın raporlanması aşamasında “Çevre Raporu”, 

 Çevresel performansın denetlenmesi ve tasdik ettirilmesi suretiyle kişi ve kurumlara sunulması 

aşamasında “Denetim” aracıdır. 

 

İnsan ihtiyacının giderilmesi amacıyla mal ve hizmet üretimi yapan işletmelerin mali nitelikteki 
faaliyetlerini muhasebeleştirdiği düşünülürse, çevre ile ilgili mali nitelikteki faaliyetlerini de muhasebeleştirmesi 

gerektiği söylenebilir. Son yıllarda çevresel maliyetlerin işletmelerin pek çok birimlerinde ortaya çıkması ve geleneksel 
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yöntemlerle çevresel maliyetlerin net tespitinin sağlanamaması nedeniyle çevre muhasebesi konusu daha önemli hale 

gelmiştir (Çetin, Özcan ve Yücel, 2004: 74).  

 

1.3. Çevresel Maliyetler ve Çevre Muhasebesi Konularında Öne Çıkan Çalışmalar 
Çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi konusunda yurtdışında ve Türkiye’de yapılan birçok çalışma 

bulunmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan öne çıkanlar özetlenmektedir. 
Demirkol ve Tancı Yıldırım (2018) çalışmalarında, otel ve konukevi işletmeleri için çevre ile ilgili 

faaliyetlerinin diğer sektörlere göre daha önemli olduğunu, bu yüzden çevre korumaya yönelik uygulamalarını 

arttırmaları ve işletmelerin muhasebe sistemlerinde çevre muhasebesi sistemini benimsemeleri gerektiğini ve çevre 
muhasebesinin işletme sistemlerinde yer almasının işletmelerin prestiji açısından gittikçe önem kazandığını 

belirtmişlerdir. Çalışmada aynı zamanda işletmelerin sosyal sorumlulukları gereği çevre muhasebesini işletme yapısına 

uyumlu hale getirmeleri gerektiği ve bu işletmelerde çevre uygulamaları geçiş sürecinde çevresel politikalar ve 
stratejiler belirlenmesinin, çevre muhasebe sistemi geliştirilmesinin otel ve konukevi işletmeleri tarafından çevre 

sorunlarının çözümüne yönelik katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. Ülkemizdeki ve Şanlıurfa’da ki otel ve konukevi 

işletmelerinin de rekabet avantajı sağlamak ve gelişimlerini sürdürebilmek amacıyla çevre bilinci ve çevre 
muhasebesine gereken önemin verilmesi gerektiğini belirten çalışmada, yapılan analiz sonucunda çevre bilinci ve çevre 

muhasebesi tutumu ile demografik faktörler arasında birtakım farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

Dalğar ve Yıldırım (2016) çalışmalarında, örnek konaklama işletmesinin çevresel maliyetlerini Kanada 
Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (CICA-The Canadian Institute of Chartered Accountants) tarafından yapılan 

sınıflandırmayı esas alarak önleme, kullanma ve zarar maliyetleri adı altında gruplandırarak nasıl 

muhasebeleştirileceğini açıklamışlardır. Bu gruplandırmanın yapılmasıyla çevresel maliyetlerin raporlanmasında daha 
güvenilir ve ihtiyaca uygun bir şekilde çevresel raporların hazırlanmasına imkân tanındığını, çevresel maliyetlerin 7’li 

maliyet hesaplarının altında takip edilmesinin çevresel maliyetler ile işletmenin diğer maliyetlerinin tamamını 

görebilmeye olanak tanıdığını, aynı zamanda ilgili tüm giderler alt hesaplar yardımıyla kolaylıkla sınıflandırılabildiği 
ifade edilmiştir. Çalışmada ayrıca konaklama işletmelerinin faaliyet özellikleri itibariyle işletmenin kuruluşundan 

sonlandırılmasına kadarki tüm süreçte çevre ile yakın bir ilişki içerisinde bulunduğu ve bu tür işletmelerin çevre ile 

yakın etkileşimlerinden doğan çevre maliyetlerini muhasebe bilgi sistemlerine dâhil etmelerinin diğer sektörlere 
nazaran daha da önem taşıdığını vurgulanmaktadır. Çevresel maliyetlerin diğer maliyetlerin içerisine dâhil edilmesi 

yerine ayrı alt hesaplarda yeterli açıklıkta raporlanır ise çevre yönetimi bağlamında daha etkin kararlar alınması ve aynı 

zamanda çevre maliyetlerini etkin yönetiminin mümkün olacağı ifade edilmiştir. Çalışmada çevre yönetimi ve yeşil 
uygulamaların konaklama işletmelerinin sürdürülebilir turizme katkısı nedeniyle önem kazanmakta olduğu, bu 

işletmelerde sıklıkla maliyete konu olan çevresel harcamalar yapıldığı için işletmelerin çevre maliyetlerinin muhasebe 

bilgi sistemlerine eklenmesi ile karar verme ve çevre maliyetlerini etkin yönetme noktasında yönetime kolaylık 
sağladığı belirtilmektedir. 

Sancar, Kutukız ve Uslu (2015) çalışmalarında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi konaklama işletmelerinin 

çevre muhasebesi hakkındaki görüşleri ve konaklama işletmelerinin çevre muhasebesi ile ilgili uygulamalarının 
yetersiz olduğu sonucuna vardıklarını belirtmektedirler. 

Jankovic ve Krivacic (2014), konaklama işlemelerinin sürdürülebilirliği açısından çevresel muhasebe 
kapsamında yapılan araştırmaları incelemişlerdir. Çalışmada; konaklama işletmelerinin faaliyetlerini çevreyi 

koruyacak şekilde sürdürmeleri yönünde baskı oluştuğu, bu yüzden konaklama işletmelerinin çevre ile ilgili konuları 

işletme politikaları içine aldıklarını tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca konaklama işletmelerinin çevresel faaliyetler 
konusunda çok zayıf oldukları vurgulanmıştır. 

Kızıl, Akman, Tasmacıoğlu ve Taşkıran (2014) çalışmalarında, Yalova ilinde ikamet eden Serbest 

Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM) arasında çevre muhasebesinin öneminin arttığı ve bu hususta bilinç seviyesinin 
yükseldiğini tespit etmişlerdir. 

Çalış (2013) araştırmasında, işletmelerin çevresel maliyetlerini dönem gideri olarak raporlayıp ait oldukları 

maliyet hesaplarının altında alt hesaplarda veya ait oldukları aktif hesap kalemlerinin altında alt hesap olarak veya 
nazım hesaplarda takip edebileceklerini vurgulamıştır. Çalışmada çevresel maliyetlerin finansal tabloların 

dipnotlarında raporlanabileceği, gerçekleşme olasılığı yüksek olan çevresel maliyetlerin etkisini azaltabilmek amacıyla 

karşılık ayrılabileceği belirtilmektedir. 
Alagöz ve İrdiren (2013) çalışmalarında, çevre maliyetlerinin detaylı ve karşılaştırmalı bir sınıflandırmasını 

yapmışlardır. İşletmelerin çevre maliyetlerini minimize etmek amacıyla, maliyet ve yönetim muhasebesindeki stratejik 

yaklaşımlardan yararlanan Alagöz ve İrdiren (2013), tam ürün yaşam seyri maliyetleme ve hedef maliyetleme 
yönteminin süreç ve aşamalarına bağlı kalarak tasarladıkları uygulama ile çevre dostu ürün özellikleri ve ürün 

bileşenlerinin ilişkisine göre hesaplanan bileşenlerin maliyet payının ne olması gerektiğini tespit etmişlerdir. Hedef 

maliyetleme sistemi dikkate alınarak gerçekleştirilen uygulama sonuçlarına göre, çevresel maliyetlerin en önemli 
kısmının, yapılması gereken çevresel yatırımlar olduğu belirlenmiştir. Bu maliyetlerin yanı sıra çevresel yönetim, 

işletme giderleri ve risk yönetim maliyetleri için de bütçe planlanması gerekliliği tespit edilerek, söz konusu 

planlamaların uygulanması sonrası maliyet iyileştirmelerinin oluşacağı çalışmada vurgulanmıştır.  
Rahman, Reynolds ve Svaren (2012) çalışmalarında, ABD’de bulunan otellerin çevreye duyarlı 

uygulamalarını analiz etmişler ve bağımsız, tek işletme olarak faaliyet gösteren otel işletmelerinin büyük zincir otellere 

göre çevresel faaliyetlere daha az önem verdikleri ve bu konuda katlandıkları maliyetleri muhasebeleştirme konusunda 
daha az etkinlikte olduklarını tespit etmişlerdir. Çalışmada büyük zincir otellerin çevre bilinciyle hareket eden daha 

çevre dostu oteller olduğunu belirtilmektedir. 

 Mattera ve Melgarejo (2012) çalışmalarında, İspanya’da faaliyet gösteren iki büyük oteli karşılaştırmışlar 
ve otellerin sahip olduğu rekabet avantajını sürdürebilmeleri için geri dönüşüm, çevreye duyarlı sistemler gibi çevresel 

faktörleri daha çok dikkate alan çalışmalar yaptıklarını tespit etmişlerdir. 
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Aydın (2012) çalışmasında, Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin, Türkiye’deki 

konaklama işletmelerine kıyasla satın alma, su kullanımı, enerji kullanımı, zararlı ve toksik (zehirli) madde kullanımı 

ile atık yönetimine ilişkin kararlarda, çevreye daha duyarlı olduklarını saptamıştır. Çalışmada ayrıca konaklama 

işletmelerinde çevresel politika ve stratejilerin belirlenerek, özellikle üst yönetimin desteği, öncülüğü ve bizzat katılımı 

ile hizmet yaşam döngüsü boyunca çevresel maliyetlerin belirlenip raporlanmasına yönelik olarak çevre muhasebesi 

sistemi geliştirilmesi ile konaklama işletmeleri tarafından çevreye verilen zararların en aza indirilmesi ve hatta 
tamamen ortadan kaldırılabilmesinin mümkün olacağı vurgulanmaktadır. 

Aktürk, Akcanlı, Şenol ve Akyüz (2012) çalışmalarında, muhasebe standartları (TMS/TFRS) bağlamında 

otel işletmelerinde çevre muhasebesi, çevreye duyarlılığa ilişkin finansal gelişmelerin raporlara yansıtılması ve bu 
bilgilerin toplum ile paylaşılmasının önemi üzerinde durmaktadırlar. Muhasebe standartlarının getirdiği yeniliklerin de 

dikkate alındığı çalışmada, çevre muhasebesi için hesap planı önerisi yapılmakta ve çevre muhasebesinin otel 

işletmelerinde sağlıklı işleyebilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulunulmaktadır. 
Chung ve Parker (2010) çalışmalarında, çevresel raporlama ve sosyal sorumluluk alanında önemli bir 

literatür boşluğunun olduğuna dikkat çekmekte olup, konaklama sektöründe çevresel raporlamaya yönelik 
uygulamaların ve çalışmaların olmasına rağmen bu konuda henüz tam anlamıyla standartların oluşmadığını, çevresel 

raporlama ve çevre yönetimi konularında çalışmaların artırılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Er ve Aydın (2009) İngiliz otellerinin çevre maliyetlerini değerlendirme ve ayrı ayrı açıklama konusunda 
aldıkları kararlarda paydaş etkisini incelemişler ve paydaşların otellerin çevre maliyetlerini ölçme ve açıklama kararını 

etkiledikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Lazol, Muğal ve Yücel (2008) işletmelerin sosyal sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için muhasebenin 
önemli bir araç olduğunu ifade ederek, işletmelerin büyük çoğunluğunun sosyal sorumluluk çerçevesinde çevre 

muhasebesini uyguladıklarını tespit etmişlerdir. Çalışmada işletmelerin özellikle arıtma maliyetlerini ve atıkları 

(çöpleri) önlemeye ilişkin katlandıkları maliyetleri artırmalarının, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması açısından 
önem arz ettiği vurgulanmıştır. 

Peršić, Janković ve Vlašić (2005) araştırmalarında, çevrenin korunmasının gerekliliğini, bu kapsamda çevre 

muhasebesinin de görevi olduğunu, mevcut muhasebe sistemleri içerisinde çevre muhasebesi uygulamalarının 
kolaylıkla nasıl yapılabileceğini ve çevre maliyetlerinin nasıl sınıflandırılabileceğini açıklamaktadırlar. 

Aslanertik ve Özgen (2007) işletmelerin hem yatırımcıların istekleri hem de müşterilerin işletmelerin 

çevresel performansı ile ilgili daha düzenli raporlar talep etmesi doğrultusunda çevresel muhasebeyi daha fazla 
benimsemek durumunda kaldıklarını tespit etmişlerdir. Çalışmada, oldukça yüksek maliyetli yatırımlarla kurulan otel 

işletmelerinin çevreye gereken önemi vermemeleri durumunda en fazla zarara uğrayacak işletmeler oldukları 

belirtilerek, çevreye verilen önemin en fazla bu tür işletmeler tarafından gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. 
Alagöz ve Yılmaz (2001) çalışmalarında, çevre sorunlarına karşı çevresel bilincin artmasıyla beraber, 

çevresel maliyetler ve çevre muhasebesi konularında önemli gelişmeler ortaya çıktığını belirtmektedirler. 

 

2. Araştırmanın Amacı ve Araştırma Soruları 
Bu çalışmada; konaklama işletmeleri açısından çevre maliyetleri, çevre muhasebesi ve çevre maliyetlerinin 

muhasebeleştirilmesi konuları ele alınmaktadır. Bu çalışma ile; konaklama işletmelerinde genel olarak çevresel 
maliyetlerin neler olduğu, bu maliyetlerin nasıl sınıflandırıldığı ve çevre muhasebesi kapsamında konaklama 

işletmelerinde çevresel maliyetlerin önleme, kullanma ve zarar maliyetleri olarak sınıflandırılarak 

muhasebeleştirilmeleri konusunda literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda oluşturulan araştırma 
soruları şu şekildedir: 

 Konaklama işletmelerinde çevre muhasebesi uygulanmalı mıdır? 

 Konaklama işletmelerinde çevre maliyetleri nasıl sınıflandırılmalı ve muhasebeleştirilmelidir? 

 

3. Bulgular 
Çevresel harcamaların muhasebe sisteminde tespit edilip izlenmesi için diğer harcama kalemlerinden 

ayrılması gerekmektedir. Örneğin; bir işletmenin su şebekesinden kullandığı suyun ve atık su bedelinin ödenmesi ile 

işletmenin suyu kirletmesi karşılığında bir ödeme yaptığı söylenebilir. Çevresel gider olarak değerlendirilebilen su 
fatura bedelini tespit etmek nispeten daha kolaydır. Diğer çevresel maliyetlerin de benzer şekilde tespit edilip, 

giderlerin ayrıştırılması ve ilgili hesapta izlenmesi önemlidir (Haftacı ve Soylu, 2008: 94-95). Geleneksel muhasebe 

anlayışında, işletme faaliyetleri mali açıdan ele alınmakta ve üretim maliyetleri muhasebeleştirilirken çevresel 
maliyetler göz ardı edilmektedir (Lazol, Muğal ve Yücel, 2008: 62). Çoğu işletme çevresel maliyetleri genel üretim 

giderlerinde ya da genel yönetim giderleri içerisinde göstermekte, yatırım harcamalarını ise ilgili duran varlık 

hesabında izlemektedir (Haftacı ve Soylu, 2008: 95).  
Sosyal sorumluluk ilkesi gereği işletmeler, çevreye verdikleri zararları ilgili kişi ve kurumlara bildirme 

yükümlülüğüne sahiptir. İşletmeler çevre konusunda farkındalığın bu kadar yoğun olmadığı dönemde çevre koruma 

kapsamında yürüttüğü faaliyetleri “diğer giderler” hesabında incelerken, çevresel faaliyetlerin öneminin artması ve bu 
kapsamda oluşan maliyetlerin artış göstermesi ile birlikte “çevresel maliyetler” başlığı altında ele almaktadır (Özkol, 

1998: 15). Eğer bir hammadde, mal veya demirbaş satın alındığında ya da bir yatırım, üretim ve diğer giderlerle ilgili 

bir harcama yapıldığında, çevresel faktörler nedeniyle alternatiflerin tercihinde bir değişiklik meydana geliyorsa ve bu 
değişiklik maliyet farklılığına neden oluyorsa bu farkın nasıl kaydedileceği ve raporlanacağı çevre muhasebesi 

açısından önem arz etmektedir (Haftacı ve Soylu, 2008: 95). Bu aşamada işletmelerin çevresel faaliyetleri nedeniyle 

ortaya çıkan maliyetlerin tespiti konusunda bilgi üretme sorumluluğu oluşmaktadır. 
Çevre muhasebesi kapsamında çevre maliyetlerinin nasıl muhasebeleştirileceğine yönelik öneriler şu 

şekildedir (Haftacı ve Soylu, 2008: 111-112): 
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 Çevresel ek maliyetler ve giderler KDV hesabının işleyişine benzer şekilde çevresel etkisine 

göre belirlenen bir oranda hesaplanıp “çevre giderleri, çevresel maliyetler, çevresel 
yükümlülükler veya çevresel mallar” gibi ayrı bir hesapta izlenebilir, 

 Çevresel ek maliyetler ve giderler ilgili hesabın alt hesabında izlenebilir, 

 Çevresel ek maliyetlerin ve giderlerin çevre koruma amaçlı herhangi bir fondan karşılanması 

durumunda, “Çevresel Teşvik Fonundan Alacaklar Hesabı” isimli bir hesap açılarak bu hesapta 

izlenebilir, 

 Çevresel ek maliyetler ve giderler nazım hesaplarda izlenebilir, 

 Çevresel ek maliyetler ve giderler dipnotlarda belirtilebilir, 

 Çevresel ek maliyetler ve giderler ayrıca düzenlenecek çevre raporunda gösterilebilir. 

İşletmeler çevreye dair katlandıkları maliyetleri birkaç farklı şekilde takip edebilmektedir. Başlıca dikkat 
çeken yöntemler şu şekildedir (Haftacı ve Soylu, 2008:97; Aktürk, Akcanlı, Şenol ve Akyüz, 2012: 98-99): 

 Aşağıdaki gruplar altında “Çevresel Maliyetler” adında yeni ana hesaplar açarak, 

74. Hizmet Üretim Maliyeti 

75. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

76. Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 
77. Genel Yönetim Giderleri 

 Aşağıdaki hesaplar altında “Çevresel Maliyetler” adında alt hesaplar açarak, 

740. Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 

750. Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı 

760. Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 
770. Genel Yönetim Giderleri Hesabı 

 0 veya 8 grubunda takip ederek, 

 Nazım hesaplarda izleyerek, 

 Finansal tabloların dipnotlarında belirtilerek, 

 Hesap planından ayrı olarak takip ederek. 

 
İşletme çevresel maliyetleri muhasebeleştirirken; önleme, kullanma ve zarar maliyetleri ayrımı 

yapabilmektedir. İşletmenin “Önleme Maliyetleri”nin muhasebeleştirilmesi için genellikle kullandığı hesaplar şöyledir: 

100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı 320 Satıcılar Hesabı vb. (İlgili Hesaplar) 
191 İndirilecek KDV Hesabı 

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Hesabı 

253.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 
253.08.00 Önleme Maliyetleri Hesabı 

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı 

256.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 
256.08.00 Önleme Maliyetleri Hesabı 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı 

740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 
740.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 

740.08.00 Önleme Maliyetleri Hesabı 

760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı 
760.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 

760.08.00 Önleme Maliyetleri Hesabı 

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 
770.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 

770.08.00 Önleme Maliyetleri Hesabı 

İşletmenin “Kullanma Maliyetleri”ni muhasebeleştirirken genellikle kullandığı hesaplar şu şekilde 
olmaktadır: 

100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı 320 Satıcılar Hesabı vb. (İlgili Hesaplar) 

191 İndirilecek KDV Hesabı 

740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı 

740.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 

740.08.01 Kullanma Maliyetleri Hesabı 
İşletmenin çevresel maliyetler kapsamında katlandığı “Zarar Maliyetleri”nin muhasebeleştirilmesi için 

kullandığı hesaplar şöyledir: 

100 Kasa Hesabı, 102 Bankalar Hesabı 320 Satıcılar Hesabı vb. (İlgili Hesaplar) 
191 İndirilecek KDV Hesabı 

770 Genel Yönetim Giderleri Hesabı 

770.08 Çevre Özellikli Maliyetler Hesabı 
770.08.02 Zarar Maliyetleri Hesabı 

 

4. Sonuç 
Sosyal sorumluluk kavramı gereği konaklama işletmelerinin çevresel faaliyetlerinin maliyetlerinin oluşması 

bu maliyetlerin kaydedilme ve raporlanma sorusunu gündeme getirmiştir. Çevreye verilen zararlar konusunda yeterli 

ve caydırıcı cezayı kapsayan düzenlemelerin olmaması sonucu çevresel muhasebe kayıtlarının işletme politikalarına ve 
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gönüllülük esasına dayanarak tutulması sonucunu ortaya çıkardığından, işletmelerin çevreye olan duyarlılığını ve çevre 

muhasebesi uygulamalarını azalttığı söylenebilir. Ancak yasal düzenlemeler sonucu çevreyi kullanma, önleme veya 

zarar verme durumunda oluşacak maliyetlerin artması sonucu muhasebe sistemlerinde bu maliyetleri izleyen, 

kaydeden, yöneten ve raporlayan konaklama işletmeleri sayısında artış olacağı düşünülmektedir. Bu durum 

zorunluluktan kaynaklansa da çevreye duyarlı işletme imajının konaklama işletmelerinin tercih edilmesine neden 

olacağı ve doluluk oranlarının yükseleceği düşünülmektedir. 
Konaklama işletmeleri açısından çevresel maliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve bu maliyetlerin alt 

hesaplarda ayrıntılı olarak gruplandırılması, çevre ile ilgili yönetimsel kararlar alma noktasında büyük önem 

taşımaktadır. Çalışmada çevresel maliyetler önleme, kullanma ve zarar maliyetleri adı altında gruplandırılmış; çevresel 
maliyetlerin muhasebeleştirilmesinde kullanılabilecek hesaplara yer verilmiştir. Konaklama işletmelerinin ihtiyaçlarına 

uygun biçimde çevresel maliyetlerini muhasebeleştirebilip raporlayabilecekleri düşünülmektedir. Bu sayede 

konaklama işletmelerinin çevresel maliyetlerin yönetimini daha etkin yapabilecekleri düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı, lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerini belirlemektir. 

Bu amaçla lisansüstü düzeyde eğitim gören öğrencilere anket uygulanmıştır. Uygulanan analiz sonuçlarına göre 

lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 25-30 yaş 
aralığındaki öğrencilerin akademik güdülenmenin kendini aşma boyutunun 31 ve üzeri yaş aralığında olanlara göre 

daha yüksek ortalamaya sahip olmalarıaraştırmanın başka bir sonucudur. Araştırmanın diğer bir sonucu ise ders 

döneminde olan öğrencilerin tez döneminde olan öğrencilere göre bilgiyi daha iyi kullandıkları sonucudur.  

 

Anahtar Kelimeler: akademik güdülenme, bilgiyi kullanma, kendini aşma, lisansüstü öğrenci. 

 

Academic Motivation: Postgraduate Students Example 
 

Abstract 

The aim of this study is to determine the level of academic motivation of students whoare studying at the graduate 
level. For this purpose, a questionnaire was applied to the students who are studying at the graduate level. According to 

the results of the analysis, the level of academic motivation of the graduate students is high. It is also another result of 

research that students in the age group 25-30 have a higher average the self-transcendent dimension of academic 
motivation than 31 and those over the age range. Another result of there search is that the students who are in the 

course of the lessons use the knowledge beter than the students who are in the thesis period. 

 

Keywords: academic motivation, use of knowledge, self-transcendence, graduate student. 

 

Giriş 
Bilim ve eğitim birbirini tamamlayan temel kavramlardır. Bu iki temel olgunun birleştiği noktada ise 

üniversiteler bulunmaktadır. Üniversitelerin temel görevi, Anayasa ve yasalarda da belirtildiği üzere, eğitim-öğretim ve 
araştırma yapmaktır. Bu anlamda, bilimsel, teknolojik ve toplumsal gelişmelere katkı sağlamak üniversitelerin 

öncelikli görev ve sorumlulukları arasındadır(Saracaloğlu, 2008: 180).Türkiye’de lisans öğretimiyle ilgili mevcut yasal 

dayanak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur. Bu kanuna göre, lisansüstü öğretim yüksek lisans, doktora, tıpta 
uzmanlık ve sanatta yeterlik kademelerini kapsamaktadır. 

 (YÖK, 2018). Lisansüstü eğitim, lisans eğitiminin devamı niteliğinde ilgili alanda eğitim-öğretim, bilimsel 
araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda lisansüstü eğitimin 

genel amacı; ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamı ve öğretim üyesi gibi yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve 

ülke sorunlarını çözmeye ve teknik alanda gelişme sağlamaya yönelik araştırmalar yapmak olarak açıklanabilir 
(Sevinç, 2001; 126). 

Araştırma eğitimi, çağın gereklerine uygun bir vatandaş olabilmek adına önemli bir parametredir; çünkü bu 

eğitimin en önemli özelliklerinden biri, bireylerde bilimsel bakış açısının, tutum ve davranışların gelişimine katkı 
sağlamasıdır (Bökeoğlu ve Yılmaz, 2005: 65). Genel anlamda araştırma, temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni 

bilinir yapma, karanlığa ışık tutma, kısaca bir aydınlanma, aydınlatma ve problem çözme sürecidir (Karasar, 2016: 42). 

Bilimsel araştırma ise, olaylar, olgular arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini keşfetmek, bu ilişkilere dayanarak teoriler 
geliştirmek veya çeşitli günlük problemlere çözüm aramak amacıyla yapılan araştırmalar olarak tanımlanmaktadır 

(Altunışık vd., 2012: 19; Yıldız ve Yıldırım, 2014: 5) Araştırmacı özelliklerine sahip bireyler, araştırma etkinliklerine 

aktif olarak katıldığı takdirde kendi gelişim ve araştırma becerilerini sürekli olarak geliştirerek uygulamaya ve teoriye 
katkı sağlayabilir (Kart ve Gelbal, 2014: 12-13). Araştırmacıların başarıya olan inancı, kendi yeteneklerine ilişkin 

yeterlik algısı ve bu yolda aktif davranışlar göstermesi, onların güdülenme düzeyleri üzerinde etki göstermektedir 

(Bedel ve Hamarta, 2014: 679). Motivasyonun öğrenme ve başarı üzerindeki pozitif katkısı genellikle kabul edilen bir 
durumdur (Karataş ve Erden, 2012:984). 

Güdülenme kelimesi eski Latince “movere” sözcüğünden gelmektedir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 

2011:177). Schunk (1990) güdülenmeyi, belirli bir amaca yönelik davranış sürecine yönelme ve o süreci devam ettirme 
olarak tanımlarken, Pintrich (2003), insanları bir davranışı yapmaya iten, devam etmelerini sağlayan ve işlerini 

bitirmede insanlara yardım eden bir kuvvet olarak nitelendirmektedir. Akademik güdülenme ise, bir kişinin okula 

gitmesini ve bir dereceye kadar ulaşmasını etkileyen faktörler olarak tanımlanabilir (Clark ve Schroth, 2010: 19). 
Bozanoğlu (2004) ise, akademik güdülenmeyi kısaca, akademik işler için gerekli enerjinin üretilmesi olarak 

tanımlamaktadır. Motivasyon neredeyse tüm davranışları yönlendirmede temel bir role sahiptir, ancak özellikle 

öğrenme ve eğitim ile ilgilidir (Fatima, Sharif ve Zimet, 2018 :198). Colangelo (1997), güdülenmişlik düzeyi yüksek 
olan bireylerin, akademik yaşantısı boyunca gereken sorumlulukları (sınava hazırlanma, proje gerçekleştirme, ödev 
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hazırlama ve okuma ödevi yapma vb.) yerine getirirken daha başarılı bir süreç yaşayabildiğini, akademik anlamda 

güdü eksikliği durumunda ise, zorluklar karşısında hemen vazgeçme, sabırsızlık, sebatsızlık, yaptığı işten zevk almama 

gibi uyumsuz akademik davranışların ortaya çıkabileceğini vurgulanmaktadır. Bu bakımdan, öğrencilerin güdülenme 

düzeylerinin yüksek olması öğrenme stratejilerini geliştirmekte ve daha zorlu hedeflere ulaşılması için önemli bir etken 

olarak görülmektedir (Aktaş, 2017:1380-1381). 

Güdülenme, bireyler için öğrenim hayatı boyunca dikkatli bir şekilde ele alınması gereken anahtar 
niteliğindedir. Bireyin güdülenme düzeyi, etkin ve verimli bir eğitim öğretim hayatı geçirmesi ve bu süreçte başarılı 

olmasıyla yakından ilişkilidir. Güdülenme ile ilgili araştırmalara bakıldığında, akademik kazanımlarda önemli ve güçlü 

bir etkinin varlığı ortaya konulmuştur (Vallerand vd., 1992:1004; Pintrich, 2003: 667). Güdülenme, bir dersi 
öğrenmede ya da bir görevi başarmada başlangıç noktasını oluşturur, öğrenciyi harekete geçirir ve öğrenim sürecinde 

yapılması gerekenleri gerçekleştirmede öğrenciye katkıda bulunmaktadır (Peklaj-Levpušček, 2006: 157). Başka bir 

ifadeyle, araştırmacıların güdülenme düzeyinin yüksek olması, akademik hayattaki görev ve sorumlulukları başarılı bir 
şekilde yerine getirmesiyle yakından ilişkilidir. Bundan dolayı, güdülenme akademik hayat boyunca önemli bir rolü 

üstlenmektedir (Bozanoğlu, 2004). Akademik güdülenme, belirli akademik hedeflere ulaşmak için faaliyet gösteren 
süreçler olarak belirtilebilir. Ayrıca, eğitim sürecinde başarının temel belirleyicilerinden biri olarak kabul edilmektedir 

(Peker ve Kağızmanlı, 2018: 212). 

Akademik güdülenme, “Kendini Aşma”, “Bilgiyi Kullanma” ve “Keşif”  olarak üç boyuttan oluşmaktadır. 
Kendini aşma boyutu, bireyin sürekli kendini geliştirmesi ve yeni şeyler öğrenmesiyle alakalı bir boyut olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  Bilgiyi Kullanma boyutunda ise, bireyin öğrendiklerini etkili ve verimli bir şekilde 

kullanmasıyla ilgilidir. Son olarak, akademik güdülenmenin içerisinde yer alan keşif boyutu ise, bireylerin yaptığı 
çalışmaların herhangi bir karşılık beklemeden kendi gelişimleri için yapmalarıyla ilgilidir. (Bozanoğlu, 2004: 89).  

Bireylerin, öğrenmeye karşı olan tutumları önemli bir faktördür. Bunun sebebi, birey kendisi için uygun ve 

gerçekçi hedefler belirlemiş ve öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan teknikler doğru ve yerinde olsa dahi, 
motivasyonunun düşük olması sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açabilir. Yani güdülenme, öğrenme-öğretme 

sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Kelecioğlu, 1992:175). Bu nedenle, öğrencilerin öğrenme 

süreçlerinde motivasyonlarını etkileyen unsurların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması ve özellikle öğrenme ve 
öğretme süreçlerinin daha etkili ve verimli hale getirilmesi akademik başarı açısından oldukça önem arz etmektedir 

(Karataş ve Erden, 2012: 984). Bu kapsamda, çalışmanın amacı, lisansüstü öğrencilerinin akademik güdülenme 

düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 
Türkiye’de sosyal bilimler alanında lisansüstü eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Anket formu farklı illerde 

öğrenim gören lisansüstü öğrencilerine ulaştırılabilmesi için internet üzerinden oluşturularak email ve sosyal medya 

aracılığıyla paylaşılmıştır. Araştırma sırasında anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizlerinde sosyal bilimler için 
istatistik paket programı kullanılmıştır. 

 

Literatür Taraması 
Akademik güdülenme konusu gerek eğitimcilerin gerekse psikologların sürekli olarak ilgisini çekmektedir. 

Bir taraftan güdülenme süreçlerinin açıklanması diğer taraftan güdülenmenin diğer psiko-eğitsel değişkenlerle ilişkisi 

birçok çalışmaya konu olmuştur (Bozanoğlu, 2004: 84; Şeker, 2017:1464). Eğiticilerin büyük çoğunluğu, öğrencilerin 

motivasyon düzeylerinin yüksek olmasının eğitimde istenilen başarıya ulaşılması açısından en önemli görevlerden biri 
olduğu konusunda hemfikirdir. Motivasyon kavramı basit ve anlaşılır gözükmesine rağmen tanımlamak oldukça 

zordur. Karmaşık ve çok çeşitli tanımları olmasından dolayı kuramcılar arasında yıllardır bir tartışma söz konusu 

olmuştur (Karataş ve Erden, 2012:984). Konuyla ilgili yapılmış bazı araştırmalar aşağıda özetlenmiştir. 
Kelecioğlu (1992) çalışmasında, güdülenmenin, başarıyı etkileyen pek çok bilişsel süreç üzerinde etkili 

olduğunu belirtmektedir. Güdülenmeyi etkileyen faktörlerin, içsel yeterlik algısı, öğrenmelerin planlı, düzenli ve 

kontrollü olarak sürdürülmesi gibi faktörler olduğu ampirik olarak da desteklenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin benlik 
kavramı, başarı beklentisi, konunun önemini kavramaları, başarı ve başarısızlıklara yüklediği nedenler başarı üzerinde 

etkili olmaktadır. Saracaloğlu (2008) tarafından yapılan çalışmada, katılımcıların akademik güdülenme düzeylerinin 

yeterli olduğu belirtilmektedir. Ayrıca, araştırma yeterliği ile araştırmaya yönelik tutum, araştırma kaygısı, akademik 
güdülenme ve deneyim arasında anlamlı ilişkiler bulgulanmıştır. Saracaloğlu, Kumral ve Kanmaz (2009) tarafından 

yapılan bir başka araştırmada ise, bölümlerine isteyerek gelen öğrencilerin, akademik güdülenme düzeylerinin yüksek 

olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik başarılarının mesleğe yönelik kaygılarını ve akademik 

güdülenme düzeylerini etkilediği ortaya konulmuştur. 

Şahin ve Çakar (2011) yaptığı çalışmada, öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri ile cinsiyetleri 

arasında anlamlı bir farkın olmadığı belirtilmiştir. Benzer bir şekilde analiz sonuçları incelendiğinde, öğrencilerin 
akademik güdülenme düzeyleri ile akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Buna karşılık 

farklı anabilim dallarına devam eden öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olduğunu 

belirlenmiştir. Şahin ve Çakar’ın (2011) sonuçlarını destekler nitelikte, Şeker (2017) yaptığı çalışmada, öğretmen 
adaylarının akademik motivasyon ve alt boyutlarında cinsiyetlere göre anlamlı bir farkın oluşmadığını belirtmektedir. 

Yapılan araştırmada, kullanılan akademik motivasyon ölçme aracı motivasyonu daha çok “daha fazla öğrenme isteği” 

(kendini aşma), “öğrenilen bilginin işlevselliği” (bilgiyi kullanma) ve “araştırmaya ilişkin motivasyon” (keşif) 
açısından ele almıştır. Bu perspektiften bakıldığında öğretmen adaylarının daha fazla öğrenme isteği, öğrendiği bilgiyi 

etkili bir biçimde kullanabilme ve araştırma yapmaya ilişkin motivasyonları arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit 

edilmiştir. 
Eğmir vd. (2013) tarafından yapılan çalışmada da, akademik güdülenme ölçeğinden elde edilen veriler 

cinsiyetler arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Ancak bu çalışmada “Bilgiyi Kullanma” boyutunda fark 
öğrenim düzeyi yüksek olan grup lehine olurken, “Kendini Aşma” boyutunda ise öğrenim düzeyi düşük olan grup 

lehine gerçekleşmiştir. Araştırmaya katılan lisansüstü eğitim öğrencileri “bilgiyi kullanma” ve “kendini aşma“ 
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boyutlarındaki sorulara yüksek, “keşif” boyutundaki maddelere orta düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu sonuçlardan 

hareketle lisansüstü öğrenim düzeyi arttıkça akademik öğrenimde bilgi elde etme ve bu bilgiyi kullanma motivasyonu 

artmaktadır. Buna karşın lisansüstü eğitim düzeyi düştükçe “Kendini Aşma” güdüsünün artmasına da yükselmeye olan 

motivasyonun sebep olduğu söylenebilir. Buna göre her seviye, bir üste çıkmak için kendini aşma noktasında 

güdülenmektedir. 

Bitlisli vd. (2013) yaptığı çalışmada ise, akademik motivasyon ölçeğinin alt boyutlarından olan, keşif 
güdüsü en iyi şekilde dışadönük kişilik özelliği, bilgiyi kullanma güdüsü ise en iyi şekilde deneyime açıklık ve 

sorumluluk kişilik özellikleri tarafından açıklanmıştır. Terzi, Ünal ve Gürbüz (2011) yaptıkları araştırmada 

katılımcıların akademik başarı ortalaması ile akademik güdülenme düzeyleri arasında düşük, pozitif ve anlamlı bir 
ilişki olduğunu tespit etmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin tercih sıralarına, öğrenim 

gördükleri öğretim türüne ve sınıf düzeylerine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. Araştırmada 

öğrencilerin cinsiyetlerine göre akademik güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Diğer 
taraftan araştırmada öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeylerine göre akademik güdülenme düzeyleri arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Aktaş (2017) tarafından yapılan araştırmada, akademik güdülenme ile akademik özyeterlik 
arasında % 36.3 oranında ilişkinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, öğretim türü ve cinsiyet açısından her iki düzeyde 

anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır.  

Gömleksiz ve Serhatlıoğlu (2014) tarafından yapılan çalışmada, öğretmen adaylarının akademik motivasyon 
düzeylerine ilişkin görüşlerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı biçimde farklılaştığı 

belirlenmiştir. Erkek öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerinin kadın öğretmen adaylarından daha 

yüksek bulunmuştur. Birinci sınıflarda öğrenim gören öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeyleri dördüncü 
sınıf öğretmen adaylarınınkinden daha yüksek çıkmıştır. Son olarak, Özgül ve Diker (2017) yaptığı araştırmada, 

akademik güdülenme düzeyleri arasında cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farkın olmadığı belirlenmiştir. 

Akademik öz-yeterlik ile akademik güdülenmeleri arasında ise, yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif ilişki bulunmuştur. 
Aynı zamanda, katılımcıların yaşlarına ve medeni durumlarına göre akademik güdülenme seviyelerinde de anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca, akademik güdülenme ile akademik işler için gereken enerjinin arttığı ve bireylere 

pozitif olarak katkı sağlayarak akademik alanda pes etmeyecekleri belirtilmektedir. 
 

Yöntem 
Araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerinin akademik güdülenme düzeylerini belirlemektir. Bu amaçla 

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde değişik üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinde öğrenim gören lisansüstü 
öğrencilerine anket uygulanmıştır. Anketler internet üzerinden mail yoluyla ve yüz yüze uygulanmıştır. Anket 

formuBozanoğlu (2004) tarafından geliştirilen Akademik Güdülenme Ölçeğinden yararlanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca 

anket formunda ölçeğin yanı sıra demografik sorulara da yer verilmiştir. Veriler Nisan – Haziran 2018 tarihlerinde 
toplanmıştır. Analizler kullanılabilir 123 anket üzerinden yapılmıştır. 

 

Bulgular 
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Frekans analizi 

sonuçlarına göre araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu kadınların (58,5) oluşturduğu 

gözlemlenmiştir. Katılımcıların yaş aralığının 25-30 aralığında (%53,7) yoğunlaştığı belirlenmiştir. Katılımcıların 
eğitim düzeylerinin birbirlerine çok yakın olduğu ve katılımcıların çoğunluğunun tez döneminde olduğu 

gözlemlenmiştir (%55,3). Katılımcıların neredeyse yarısının sadece öğrenci olduğu (%46,3) yani araştırma görevlisi ya 

da öğretim görevlisi kadrosuna sahip olmadıkları araştırmanın bir diğer bulgusudur. Katılımcıların %87’ si araştırma 
yöntemleri dersini daha önce aldıklarını belirttikleri halde %28, 5’ i henüz akademik çalışma yapmadıklarını 

belirtmiştir. Katılımcıların %43,9’u yabancı dil seviyesinin iyi olduğunu belirtmiştir. Ayrıca katılımcıların dil 

sınavlarından aldıkları puanlar incelendiğinde %24,4ünün 0-49 puan aralığında kaldığı gözlemlenmiştir. Ancak frekans 
analizi sonucunda dil seviyelerini düşük olarak belirten katılımcılar yalnızca %11,4 oranındadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet n % Araştırma Yöntemleri Dersi Alma Durumu n % 

Kadın 72 58,5 Evet 107 87,0 

Erkek 51 41,5 Hayır 11 8,9 

Yaş   Eksik Veri 5 4,1 

18-24 17 13,8 Akademik Çalışma Sayısı   

25-30 66 53,7 0 36 29,3 

31 ve üzeri 40 32,5 1 20 16,3 

Eğitim aldığı bölüm   2-5 22 17,9 

Turizm İşletmeciliği 69 56,1 6-15 36 29,3 

İİBF 40 32,5 16 ve üzeri 9 7,3 

Diğer 14 11,4 İngilizce Dil Seviyesi   

Eğitim Düzeyi   Düşük 14 11,4 

Yüksek Lisans 61 49,6 Orta 39 31,7 

Doktora 62 50,4 İyi 54 43,9 

Eğitim Aşaması   Çok İyi 15 12,2 

Ders Aşaması 29 23,6 Eksik Veri 1 0,8 

Yeterlilik 12 9,8 İngilizce Dil Sınavlarından Aldığı Puan   

Tez Önerisi 13 10,6 0-49 30 24,4 
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Tez 68 55,3 50-59 14 114 

Eksik Veri 1 0,8 60-69 21 17,1 

Meslek   70-79 32 26,0 

Araştırma Görevlisi 45 35,0 80-89 19 15,4 

Öğretim Görevlisi 12 9,8 90-100 7 5,7 

Yalnızca lisansüstü öğrenci 57 46,3    

Diğer (memur, öğretmen, 

özel sektör) 
4 3,3    

Eksik Veri 7 5,7    

 

Akademik Güdülenme Ölçeği 20 madde ve 3 boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin geçerliliği Bozanoğlu (2004) 

tarafından yapılmıştır. Ölçek maddeleri ve boyutlarının ortalama ve güvenilirlikleri Tablo 2’ de sunulmuştur. 

 
Tablo 2. Akademik Güdülenmeye İlişkin Ortalamalar ve Güvenilirlik 

 Ortalama Güvenilirlik 

Akademik Güdülenme 4,018 0,920 

Kendini Aşma 3,907 0,860 

2. Öğrendiğim her şey, daha fazlasını öğrenme merakı doğurur. 4,325  

6. Dersler ve öğrenme konusunda bölümümdeki diğer öğrencilerden daha 

istekli olduğumu düşünürüm. 

3,748  

7. Seçme şansım olduğunda genellikle beni uğraştıracak araştırmaları 

seçerim. 

3,672  

8. Beni düşünmeye zorlayan konuları daha çok severim. 3,975  

9. Kendime koyduğum hedefler çok çalışma ve uzun zaman isteyen 

hedeflerdir. 

3,860  

10. Biraz zor olan konularda çalışmak daha çok hoşuma gider. 3,716  

16. Zor bir konuyla karşılaştığımda, bunu anlamak için uğraşmak bana 
keyif verir. 

4,048  

Bilgiyi Kullanma 4,346 0,794 

1. Öğrendiğim şeyleri derslerin dışında da kullanabilmek için fırsatlar 

ararım. 

4,213  

5. Geriye dönüp baktığımda ne kadar çok şey öğrendiğimi görünce 

sevinirim. 

4,357  

18. Bir şey öğrenirken saatlerin nasıl geçtiğini fark etmediğim çok zaman 

olmuştur. 

4,385  

14. Yeni bir şey öğrenmek beni heyecanlandırır. 4,512  

15. Öğrendiklerimle başkalarına yardım etmek hoşuma gider. 4,557  

12. Yeni ve farklı konular çalışmak hep hoşuma gitmiştir. 4,049  

Keşif 3,821 0,777 

3. Derse başlar başlamaz, dikkatimi derse veririm. 3,861  

11. Bazen kendimi derse öyle kaptırırım ki, ders arasının neden bu kadar 

erken geldiğine şaşırırım. 

3,491  

13. Sırf daha fazla öğrenmek için öğretim üyesinin istediğinden daha 

kapsamlı araştırmalar hazırlarım. 

3,655  

17. Karşılığında not verilmeyecek olsa da bir şeyi öğrenmek için çokça 

çalıştığım olur. 

4,173  

19. Eğer ders kitabımda herhangi bir konuyla ilgili yeterli bilgiyi 

bulamamışsam hemen başka kitaplara da bakarım. 

4,409  

20. Çoğu zaman sınavlarda zevkli bir bulmaca çözüyormuş gibi hissederim. 3,336  

 

Yapılan analiz sonucunda ölçeğin toplam güvenilirliği 0,898 olarak belirlenmiştir. Ancak 4 numaralı 

“Derste öğretilen şeyler benim ilgimi çekmiyor”madde ölçeğin güvenilirliğini düşürdüğü için analizlerden 
çıkartılmıştır. Tekrarlanan analiz sonucunda ölçeğin güvenilirliği 0,920’e yükselmiştir. Ayrıca kendini aşma boyutunun 

güvenilirliği 0,860; bilgiyi kullanma boyutunun güvenilirliği 0,794 ve keşif boyutunun güvenilirliği 0,777 olarak 

bulgulanmıştır. 
Ölçeğe ilişkin ortalamalar incelendiğinde genel ortalamanın 4,018 olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca en 

yüksek ortalamaya sahip olan boyut bilgiyi kullanma boyutuyken (4,349), keşif boyutu genel ortalamanın da altına 

düşerek en düşük ortalamaya sahip olan boyut (3,826) olmuştur. 
Öğrencilerin akademik güdülenmelerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla t-testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre akademik güdülenmenin bilgiyi kullanma boyutu cinsiyete göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Kadınların ortalaması erkeklere göre daha yüksektir. T-testi sonuçları Tablo 3’ te 
sunulmuştur. 
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Tablo 3.Cinsiyete Göre Bilgiyi Kullanma Boyutu T-Testi Sonucu  

 

Cinsiyet n Ortalama 
Standart 

Sapma 
T Değeri 

Anlam 

Düzeyi 

Levene Testi 

p değeri 

Bilgiyi Kullanma 
Kadın 72 4,4282 ,40999 

2,198 ,030 ,062 
Erkek 51 4,2294 ,59339 

 
Öğrencilerin akademik güdülenmelerinin yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek 

amacıyla ANOVA uygulanmıştır. Uygulanan ANOVA sonucunda akademik güdülenmenin kendini aşma boyutunun 

yaşa göre anlamlı bir farklılık gösterdiği bulgulanmıştır. ANOVA sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. 
 

Tablo 4. Öğrencilerin Kendilerini Aşma Boyutlarının Yaşa Göre Karşılaştırılması 

 

Yaş n Ortalama Standart Sapma F Değeri Anlam Düzeyi 

Kendini Aşma 

18-24 17 3,8884 ,65670 

3,680 ,028 25-30 66 4,0475 ,68001 

31 ve üzeri 40 3,6821 ,66731 

 
Toplam 123 3,9087 ,68745 

  
 
Varyansların homojenliği testine (Levene) göre varyanslar homojen olduğundan (p>0.05) hangi gruplar 

arasında farklılık olduğunu görebilmek için LSD testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre 25-30 yaş aralığında 

olanların 31 ve üzeri yaş ortalamasına sahip olanlara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Test sonuçları Tablo 5’te 
sunulmuştur. 

 
Tablo 5. Yaşa Göre Kendini Aşma Boyutunun Çoklu Karşılaştırılması 

 

 

Yaş Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Kendini Aşma 25-30 yaş 
18-24 yaş ,15917 ,767 

31 ve üzeri yaş ,36540* ,028 

 
Öğrencilerin akademik güdülenmelerinin eğitim aşamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini test etmek amacıyla ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonuçlarına göre akademik güdülenmenin bilgiyi 

kullanma boyutu öğrencilerin eğitim seviyesine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. ANOVA sonuçları Tablo 6’ 
da sunulmuştur. 

 

Tablo 6. Öğrencilerin Bilgiyi Kullanma Boyutunun Eğitim Aşamasına Göre Karşılaştırılması 

 
Aşama n Ortalama Standart Sapma F Değeri Anlam Düzeyi 

Bilgiyi 
Kullanma 

Ders Dönemi 29 4,5230 ,07150 

3,020 ,033 

Yeterlilik 12 4,2083 ,25552 

Tez Önerisi 13 4,5513 ,10054 

Tez 69 4,2603 ,05558 

Toplam 122 4,,3486 ,04553 

 
Varyansların homojenliği testine (Levene) göre varyanslar homojen olduğundan (p>0.05) hangi gruplar 

arasında farklılık olduğunu görebilmek için LSD testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre ders aşamasında olan 

öğrencilerin ortalaması tez döneminde olan öğrencilere göre daha yüksektir. Test sonuçları Tablo 7’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Eğitim Aşamasına Göre Bilgiyi Kullanma Boyutu Çoklu Karşılaştırılması 

 

 

Aşama Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Bilgiyi Kullanma Ders Dönemi 

Yeterlilik -,31466 ,064 

Tez Önerisi -,34295 ,083 

Tez ,26268* ,017 

 

Bu analizlere ek olarak lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenmelerinin yaptıkları çalışma sayısı ve dil 

düzeylerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği de test edilmiştir. Ancak analizler sonucunda anlamlı bir 
farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. 

  

Sonuç 
Araştırmanın amacı lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerini belirlemektir. Araştırma 

sonuçlarına göre lisansüstü öğrencilerin güdülenme düzeyleri yüksektir. Ayrıca en yüksek ortalamaya sahip olan boyut 
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bilgiyi kullanma boyutuyken keşif boyutu genel ortalamanın da altına düşerek en düşük ortalamaya sahip olan boyut 

olmuştur.  

Araştırma sonucunda kadınların akademik güdülenmelerinin bilgiyi kullanma boyutunun erkeklere göre 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak bu bilgi tek başına yorumlamak için yeterli görünmemektedir. Bu 

bulguyu yorumlayabilmek için öncelikle kadınların ve erkeklerin İngilizce ve eğitim düzeyleri gibi verilerede bakmak 

gerekir. Bu verilerden bağımsız bakılacak olursa araştırma sonuçları bu araştırmaya katılan kadın öğrencilerin erkek 
öğrencilerden bilgiyi daha çok kullandıklarına inandıkları söylenebilir. 

Araştırmadan elde edilen bir diğer sonucuna göre,25-30 yaş aralığında olan katılımcılarkendini aşma 

boyutunda,31 ve üzeri yaş aralığında olanlara göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bu sonuç belli bir yaştan sonra 
lisansüstü eğitimde güdülenme boyutlarından en azından kendini aşma boyutunun zorlaştığı şeklinde yorumlanabilir. 

Bu sonuç demir tavında dövülmeli sözünü doğrular nitelikte bir sonuç olarak düşünülebilir.  

Araştırmanın bir başka sonucuna göre ders aşamasında olan öğrencilerin bilgiyi kullanma boyutu tez 
döneminde olan öğrencilere göre daha yüksektir. Ders dönemindeki öğrencilerin hala aktif şekilde ders katılımı 

sağlamalarının bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca Lisansüstü eğitimde öğrenilen her bilginin tezde 
kullanılması mümkün olmamaktadır. Bazı bilgiler öğrencilerin mesleki bilgi düzeyini artırarak ufkunu açmak için 

öğretilmektedir. Dolayısıyla bu bilgilerin ders döneminde daha çok, tez döneminde ise daha az kullanılıyor olması 

doğal bir sonuçtur.  
Araştırma kapsamında lisansüstü öğrencilerin akademik güdülenme düzeylerinin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Daha sonraki araştırmalarda akademik güdelenmenin diğer kavramlarla olan ilişkilerinin incelenmesi 

önerilebilir.  
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Özet 
Literatür incelemesi tekniğiyle yürütülen bu araştırmada, bazı çevrimiçi akademik veri tabanları, arama motorları, atıf 

dizinleri ve turizm alanında yayın yapan yerli ve yabancı yayınevleri taranarak nöropazarlama yaklaşımını konu alan 
22 turizm araştırmasına (15 makale, 3 bildiri, 2 kitap bölümü, 2 tez) ulaşılmıştır. Bu araştırmalar, turizmde 

nöropazarlama yaklaşımına yönelik ilginin 2010’ların başlarına dayandığını ve artarak devam ettiğini, turizm 
araştırmacıları tarafından nöroturizm ve psikonörobiyokimyasal analiz gibi yeni kavramların geliştirildiğini 

göstermiştir. Nöropazarlama tekniklerinin turizmde uygulanma durumu incelendiğinde, literatür taramasıyla belirlenen 

13 deneysel araştırmanın çoğunda EEG ve göz izleme tekniklerinin kullanıldığı belirlenmiş, fMRI tekniğinin ise henüz 
uygulanmadığı tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Nöropazarlama, nöroturizm, psikonörobiyokimya, fMRI, EEG, göz izleme, turizm. 
 

A Conceptual Assessment on Neuromarketing Approach’s Position in 

Tourism Research 
 

Abstract 
This research was conducted through literature review and 22 tourism researches related to neuromarketing approach 
(15 articles, 3 proceedings, 2 book chapters, 2 academic dissertations) were found by searching some online academic 

databases, search engines, citation indexes, domestic and foreign publishers in tourism field. These researches revealed 

that the interest in tourism toward neuromarketing approach began with early 2010s and continues to increase, and new 
concepts such as neurotourism and psychoneurobiochemistrical analysis have been developed by tourism researchers. 

When the application of neuromarketing techniques in tourism was examined, it was observed that EEG and eye 

tracking techniques had been used in the majority of the 13 experimental researches determined with the literature 
review, but the fMRI technique has not been applied in tourism studies yet. 

 

Keywords: Neuromarketing, neurotourism, psychoneurobiochemistry, fMRI, EEG, eye tracking, tourism. 

 

Giriş 
Nöropazarlama,beyin tarama teknolojisinin pazarlama araştırmaları için kullanılmasıyla ortaya çıkmış 

güncel bir araştırma yaklaşımıdır. Bu yaklaşım henüz 2000’li yılların başlarında gündeme gelmiş olsa da (Varinli, 

2012), pazarlama araştırmalarında nörobilim tekniklerinin kullanımına ilişkin ilk örnekler 1970’li yıllara kadar 
dayanmaktadır (Murphy, Illes ve Reiner, 2008; Young, 2002). Bu tarihsel süreçte pazarlama araştırmacıları; EEG 

[Electroencephalography – Elektroensefalografi], GSR [Galvanic Skin Response – Galvanik Deri Tepkisi], ET [Eye 

tracking – Göz izleme] ve fMRI [functional Magnetic Resonance Imaging – fonksiyonel Manyetik Rezonans 
Görüntüleme] gibi çeşitli nörobilim tekniklerini kullanarak, tüketicilerin reklamlara, markalara ve ürünlere yönelik 

bilinçaltı tepkilerini anlamaya çalışmışlardır (Fugate, 2007; Tüzel, 2010). Günümüzde nöropazarlama teknikleri olarak 

da ifade edilen ve tüketicinin beynindeki “satın alma butonu”nu bulmaya çalışan bu uygulamalar, bazı araştırmacılar 
tarafından anket ya da odak grup gibi geleneksel araştırma tekniklerinden daha üstün görülmektedir (Eser, Isin ve 

Tolon, 2011; Fortunato, Giraldi ve Oliveria, 2014; Murphy vd., 2008). Nöropazarlamanın bu üstünlüğü ve pazarlama 

disiplinindeki konumu, 2010’ların başlarında turizm araştırmacılarının da ilgisini çekmeye başlamış; kimi 
araştırmacılar turizm ve nörobilim ilişkisi üzerine kavramsal çalışmalar yaparken (Parrinello, 2012), kimi 

araştırmacılar ise farklı nörobilim tekniklerini uygulayarak turistlerin bilinçaltı tepkilerini incelemişlerdir (Aicher vd., 

2016; Bastiaansen vd., 2018; Li, Huang ve Christianson, 2016; Tanasic, 2017). Böylece, turizmde nöropazarlama 
tekniklerinin ne düzeyde kullanılabileceği tartışılmaya başlanmış (Bilim, 2015), nörobilim-turizm ilişkisine yönelik 

artan bu ilginin neticesinde nöroturizm (Ma vd., 2014) ve psikonörobiyokimyasal analiz (Koç ve Boz, 2014; Boz, 

2015) gibi  yeni kavramlar dahi ileri sürülmüştür. Buradan hareketle mevcut araştırmada, turizmde nöropazarlama 
yaklaşımının gelişimi ve bu yaklaşımın turizm araştırmalarındaki konumunun tartışılması  amaçlanmaktadır. İlgili 

literatürde benzer bir araştırmaya rastlanmaması, bu araştırmanın özgünlüğünü ve literatüre katkısınıortaya 

koymaktadır. Araştırmada, nöropazarlama yaklaşımını konu alan turizm araştırmaları tespit edilerek; yayın türü 
(bildiri, kitap, makale, tez), araştırma tasarımı (kavramsal, deneysel), araştırma bağlamı (otel, destinasyon, seyahat 

acentesi, vb.) ve uygulanan nörobilim teknikleri analiz edileceğinden, burada ulaşılan bulguların gelecek araştırmalar 

için önemli bir bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Kantitatif 

Araştırma 

Kalitatif 

Araştırma 

Nöropazarlama 

Araştırması 

1. Kavramsalçerçeve 

1.1. Nöropazarlama yaklaşımı 
“Pazarlama ile bilimin baştan çıkarıcı evliliği” olarak tasvir edilen nöropazarlama, insan beynine  açılan 

bir penceredir (Lindstrom, 2014). Nörobilim, psikoloji ve pazarlama bilim dallarının kesiştiği noktada yer alan ve 
disiplinlerarası bir özellik taşıyan nöropazarlama (Sebastian, 2014), tüketicilerin çeşitli pazarlama uyaranlarına karşı 

sergiledikleri bilişsel ve duygusal tepkilere odaklanan ve satın alma kararlarının arkasındaki zihinsel süreçler hakkında 

daha fazla bilgi edinebilmek için güncel beyin taraması (nörogörüntüleme) tekniklerinden faydalanan yeni bir 
pazarlama yaklaşımıdır (Eser vd., 2011; Sebastian, 2014). Diğer bir ifadeyle nöropazarlama, beyin dalgalarını ölçen ve 

görüntüleyen çeşitli cihazların kullanılması suretiyle tüketicilerin bir ürün, hizmet, reklam ya da çeşitli pazarlama 

uygulamalarına yönelik düşüncelerini beynin verdiği tepkiler üzerinden inceleyen bir bilim olarak tanımlanmaktadır 
(Hammou, Galib ve Melloul, 2013). Bu yaklaşım, beynin haritasını çıkararak tüketicilerin talep ve tercihlerinin 

gerçeğe yakın biçimde tahminlenmesine, karar alma mekanizmalarının anlaşılmasına ve yönlendirilmesine imkan 
sunmaktadır (Varinli, 2012). Çünkü tüketicilerin ürüne karşı bilinçli ya da bilinçsiz beyin tepkilerini ölçmek için 

kullanılan çeşitli tıbbı teknolojiler sayesinde, beynin hangi bölümünün tercih sürecinde etkin olduğu açığa 

çıkarılabilmektedir (Ural, 2008). Dolayısıyla nöropazarlama, tüketicinin beynindeki “satın alma butonu”nu bulmak ve 
buradan hareketle etkili pazarlama uyaranlarını tasarlamak için işletmelere önemli bir fırsat sunmaktadır (Renvoise ve 

Morin, 2014). Ancak, bazı nörobilimciler nörogörüntüleme tekniklerinin pazarlama araştırmalarında kullanılmasını 

etik açıdan eleştirmekte ve tüketicilerin beyinlerindeki satın alma butonunun bulunması sonucunda bireylerin 

pazarlama uyaranlarına karşı direnç gösteremeyeceği ve tüketime yönlendirileceği endişesini taşımaktadır (Ural,2008). 

 
Şekil 1. Nöropazarlamanın kavramsal çerçevesi (Sharma, Koc ve Kishor, 2014). 

 

Nöropazarlamanın bir pazarlama stratejisinden ziyade bir pazarlama araştırma yöntemi olduğu 
söylenebilmektedir (Bilim, 2015). Nöropazarlama araştırmalarında bilimsel araştırma metodolojisinin hem kantitatif 

hem de kalitatif yönlerinden faydalanılmaktadır (bkz. Şekil 1). Buna göre  nöropazarlama araştırmasının kantitatif 

yönü tüketiciye gösterilen içeriğin süresi gibi konuları içermektedir. Kalitatif yönü ise tüketiciye gösterilen içeriğin 
tasarlanmasıyla ilgilidir (Sharma vd., 2014). Tüketicilerin reklamlara, markalara ve ürünlere yönelik bilinçaltı 

tepkilerinin anlamlandırılması için nöropazarlama araştırmalarında EEG, GSR, ET ve fMRI gibi görüntüleme 

teknikleri uygulanmaktadır (Fugate, 2007; Tüzel, 2010). Bu bağlamda EEG, bireyin duygu, düşünce ve tepkilerinin 
beyindeki nöronlar arasında gerçekleşen elektriksel dalgalanmalar vasıtasıyla ölçülmesidir. fMRI, bir beyin 

tarayıcısının içerisine alınan bireyin beynindeki kan akımı ve basınç değişimlerini ölçerek, pazarlama uyaranlarına 

karşı tepkimelerin beynin hangi bölgesinde ve hangi şiddette oluştuğunu tespit etmektedir. Bu iki tekniğin aksine, 
doğrudan beyin fonksiyonu üzerinden ölçüm yapmayan GSR, beynin bir pazarlama uyaranına karşı duygusal 

tepkimesini (heyacan, vb.) vücudun faklı bölgelerindeki (avuç içi, ayak tabanı, vb.) fiziksel değişimler üzerinden analiz 

etmektedir. Bu uygulamada, cihazın bağlandığı vücut bölgesindeki derinin terleme düzeyine ilişkin veriler 
kullanılmaktadır (Bilim, 2015; Boz, 2015). Gözlük benzeri bir cihaz ile gerçekleştirilen ET tekniği ise bireyin belirli 

bir uyarana (web sitesi, fotoğraf, yazı, video, vb.) karşı dikkatini yoğunlaştırdığı bölgeleri ve uyaranı inceleme 

sekansını göz hareketleri üzerinden ölçmektedir (Boz, 2015; Varinli, 2012). Günümüzde nöropazarlama teknikleri 

olarak da ifade edilen bu veri toplama teknikleri, bazı araştırmacılar tarafından anket ya da odak grup gibi geleneksel 

araştırma tekniklerinden daha üstün görülmektedir (Eser vd., 2011; Fortunato vd., 2014; Murphy vd., 2008). Çünkü 

geleneksel veri toplama yöntemleriyle yürütülen bir araştırmaya katılan bireyler, toplum baskısı ve itibar yönetimi gibi 
nedenlerle gerçeği söylemekten kaçınabilir(KoçveBoz,2014), araştırmacının duymak istediği yanıtı verme eğiliminde 

olabilir, asıl düşüncesini paylaşmaktan utanabilir ya da diğer katılımcılardan etkilenerek gerçek düşüncesini 

değiştirebilirler (Özdoğan, Tolon ve Eser, 2008). 
 

1.2. Nöropazarlama veturizm 
Nöropazarlamanın temeli, ünlü nörobilimci A. Damasio’nun “bireyler beyinlerinin rasyonel kısımlarından 

çok duygusal kısımlarını kullanarak karar verirler” şeklindeki iddiasına dayanmaktadır (Eser vd., 2011; Özdoğan vd., 

2008). Nöropazarlama kavramının ilk kez A. Smidts tarafından 2002 yılında kullanıldığı, ancak henüz 1999 yılında G. 

Zaltman’ın bir fMRI cihazını kullanarak yaptığı pazarlama araştırmasıyla nörobilim ve pazarlama alanlarını birbirine 
yakınlaştırdığı ileri sürülmektedir (Belden, 2008). Zaltman’ın 1990’larda nörogörüntüleme tekniklerini bir pazarlama 

aracı olarak kullandığını duyurmasıyla birlikte işletmeciler, reklamcılar, pazarlama sorumluları ve araştırmacılar 

nöropazarlama yaklaşımına ilgi göstermeye başlamıştır (Yücel ve Çubuk, 2014). 1990’ların sonlarında her yıl 20’den 
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az makalede karar verme süreci ve beyin  ilişkisinin araştırıldığı görülse de, 2008’yılına doğru bu sayı yılda 200’e 

yaklaşmış, 2004 yılında ise ilk nöropazarlama kongresi düzenlenmiştir (Belden, 2008). Nöropazarlama alanında 

yaşanan bu gelişmeler, 2010’ların başlarında turizm araştırmacılarının da ilgisini çekmiş; kimi araştırmacılar turizm ve 

nörobilim ilişkisi üzerine kavramsal çalışmalar yaparken (Agapito, Mendes ve Valle, 2013; Parrinello, 2012), kimi 

araştırmacılar ise farklı nörobilim tekniklerini turizm araştırmalarında uygulamıştır (Aicher vd., 2016; Bastiaansen vd., 

2018; Boz ve Yılmaz, 2017; Li vd., 2016; Markgraf, Scheffer ve Pulkenat, 2012; Šeric, Jurišić ve Petričević, 2015; 
Tanasic, 2017). Bu süreçte bazı turizm araştırmacıları nöropazarlama yerine nöroturizm (neurotourism) kavramını 

kullanmışlardır (Ma vd., 2014; Panyık ve Gonçalvez, 2017; Tosun, Ozdemir ve Cabuk, 2016). Buna göre nörobilim ve 

turizm disiplininin birlikteliğini ifade eden nöroturizm (Giudici, Dettori ve Caboni, 2017), turistlerin seyahat ederken 
sergiledikleri davranışların altında yatan nöral mekanizmayı incelemektedir (Ma vd., 2014). Diğer taraftan Panyık ve 

Gonçalvez (2017), “nörobilim araç ve tekniklerinin turist tatmini ve davranışsal niyeti ölçmek için kullanılması” 

anlamına gelen nöroturizm kavramına farklı bir yorum getirmiştir. Yazarlara göre nöroturizm; artırılmış gerçeklik 
(augmented reality), sanal gerçeklik (virtual reality), yapay zeka (artificial intelligence) ve giyilebilir teknolojiler 

yoluyla turistlere nöral deneyimlerin yaşatılacağı yeni bir turizm formudur (Panyık ve Gonçalvez, 2017). 
Nöropazarlama ya da nöroturizm kavramları yerine psikonörobiyokimya (psychoneurobiochemistry) kavramını 

kullanan Koç ve Boz (2014) ise turist davranışını ölçmek için geleneksel yöntemlerin yanında turistlerin psikolojik, 

nörolojik, biyolojik, fizyolojik ve biyokimyasal tepkilerinin de ölçülmesiniönermiştir. 
 

2. Yöntem 
Nöropazarlama yaklaşımının turizm disiplinindekini konumunu ortaya koymak üzere literatür incelemesi 

tekniğiyle yürütülen bu araştırmada, “nöropazarlama (neuromarketing), nörobilim (neuroscience), göz izleme (eye 
tracking), nöroturizm (neurotourism), nöroturist (neurotourist), turizmde güncel pazarlama yaklaşımları (current 

marketing approaches in tourism)” anahtar kelimeleri kullanılarak; çevrimiçi akademik veri tabanları ve arama 

motorları (ProQuest, YÖK Tez, Emerald, Science Direct, CrossRef, Google Akademik, ASOS Index, DergiPark), atıf 
dizinleri (Web of Science, Scopus, ULAKBİM) ve turizm alanında yayın yapan bazı yerli ve yabancı yayınevleri 

taranmıştır. Tarama sürecinde nöropazarlama yaklaşımını konu alan turizm araştırmaları tespit edilmiş ve bu 

çalışmaların türü (bildiri, kitap, makale, tez), tasarımı (kavramsal, deneysel), bağlamı (otel, destinasyon, seyahat 
acentesi vb.) ve uyguladığı nörobilim teknikleri üzerinden bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

3. Bulgular 
Literatür taramasının sonucunda, turizmde nöropazarlama yaklaşımını konu alan 15 makale, 3 bildiri, 2 

kitap bölümü, 1 doktora tezi ve 1 yüksek lisans tezi olmak üzere toplam 22 çalışma tespit edilmiştir (bkz. Tablo 1). Bu 

çalışmaların 13’ü deneysel, 9’u ise kavramsal araştırmalardır. Deneysel tasarımla yürütülen araştırmaların 6’sı 
destinasyon, 5’i otel, 2’si ise seyahat acentesi bağlamında yapılmıştır. Bu araştırmalarda kullanılan nöropazarlama 

teknikleri incelendiğinde; EEG tekniğinin 6, ET tekniğinin 5, GSR ve HR [Heart Rate – Kalp Atımı Sayısı: Pazarlama 

uyaranı karşısında deneğin kalp atım hızındaki değişimlerin incelenmesi (Boz, 2015)] tekniklerinin ise sadece bir 
doktora tezinde kullanıldığı görülmüştür. Literatürde yaygın şekilde vurgulanan bu nöropazarlama tekniklerinin yanı 

sıra ViQ [Visual Questionnaire – Görsel Anket] gibi farklı tekniklerin de turizm araştırmalarında kullanıldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca, bazı deneysel araştırmalarda birden fazla nörobilim tekniğine başvurulduğu, anket ve görüşme gibi 
geleneksel yöntemlerden de faydalanıldığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda, ET araştırmalarındaki katılımcı sayılarının 17-

42, EEG uygulanan araştırmalardaki katılımcı sayılarının ise 3-105 arasında değiştiği belirlenmiştir. Nöropazarlama 

konulu deneysel araştırmalar içerisinde en fazla katılımcıyla (1082 katılımcı) yürütülen çalışmada ise ViQ tekniğinin 
uygulandığı tespitedilmiştir. 
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Tablo 1. Nöropazarlama yaklaşımını konu alan turizm araştırmaları 

Yazar (Yayın Yılı) Yayın 

Türü 

Konu Tasarım Bağlam Teknik Katılımcı 

Bastiaansen vd. (2018) Makale Nöropazarlama yaklaşımı ve destinasyon 

pazarlamasına etkisi 

Deneysel Destinasyon EEG 30 

Koç ve Boz (2018) Kitap 

Bölümü 

Tüketici davranışının psikoloji, nöroloji, biyoloji 

ve kimya ile açıklanması 

Kavramsal - - - 

Taşkın, Koç ve Boz (2017) Makale Algılanan fiziksel risklerin destinasyon tercihine 
etkisi 

Deneysel Destinasyon EEG + ET 21 + 21 

Panyık ve Gonçalves (2017) Makale Nörobilim ve turizm ilişkisi Kavramsal - - - 

Boz, Arslan ve Koc (2017) Makale Turizmde psikolojik fiyatlandırmanın 

nöropazarlama yönü 

Kavramsal - - - 

Giudici vd. (2017) Bildiri Nörobilimin turizmde uygulanması Kavramsal - - - 

Boz ve Yılmaz (2017) Makale Bireylerin görsel çekiciliğinin personel işe alım 
sürecine etkisi 

Deneysel Otel ET 17 

Tanasic (2017) Makale Duyusal markalama ve turizm ürününün satın 
alınmasına etkisi 

Deneysel Destinasyon EEG 105 

Tosun vd. (2016) Bildiri Otel tercihinde nöropazarlama tekniklerinin 

uygulanması 

Deneysel Otel EEG + Görüşme 15 +15 

Mojahedi ve Hassanpour 

(2016) 

Makale Nöropazarlama stratejilerinin işletme 

rekabetçiliğine etkisi 

Deneysel Seyahat 

Acentesi 

Anket 113 

Li vd. (2016) Makale Turizm temalı fotoğraflara yönelik görsel ilginin 

tespiti 

Deneysel Destinasyon ET + Anket 37 +37 

Aicher vd. (2016) Makale Çevrimiçi otel yorumlarının incelenmesi Deneysel Otel ET 36 

Akyol ve Zengin (2016) Bildiri Otel yöneticilerinin güncel pazarlama 
yaklaşımlarına yönelik tutumları 

Deneysel Otel Anket 15 

Šeric vd. (2015) Makale Destinasyon pazarlamasında nöropazarlamanın 

kullanılabilirliği 

Deneysel Destinasyon Görüşme + Anket 5 + 56 

Boz (2015) Doktora 

Tezi 

Turistik ürün satın alma karar sürecinin 

psikonörobiyokimyasal analizi 

Deneysel Otel Anket + ET + EEG 

+ GSR + HR 

558 + 42 + 20 

+ 42 + 42 

Bilim (2015) Kitap 
Bölümü 

Turizm pazarlamasında güncel bir yaklaşım 
olarak nöropazarlama 

Kavramsal - - - 

Behremen (2015) Y.L. Tezi Duygusal algıların psikonörobiyokimya 

aracılığıyla yorumlanması 

Kavramsal Yiyecek 

İçecek İşl. 

- - 

Ma vd. (2014) Makale Nörobilimin turizmde uygulanması Deneysel Destinasyon EEG 3 

Koç ve Boz (2014) Makale Turizm pazarlamasına yönelik 

psikonörobiyokimyasal bir analiz 

Kavramsal - - - 

Agapito vd. (2013) Makale Duyular ve turist davranışına etkisi Kavramsal - - - 

Markgraf vd. (2012) Makale Turistlerin örtük kişilik profilleri ve turizmden 
beklentileri 

Deneysel Seyahat 
Acentesi 

ViQ 1082 

Parrinello (2012) Makale Nöropazarlama ve turizmde uygulanabilirliği Kavramsal - - - 
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Tablo 1’de yer alan araştırmalar içerik (kavramsal araştırmalar için) ve araştırma sonuçları (deneysel 

araştırmalar için) açısından da incelenmiştir. Bu kapsamda Parrinello (2012), disiplinlerarası bir nitelik taşıyan 

turizmin henüz nörobilimi benimsemediğini vurgulamış, nörobilim için önemli bir keşif olan fMRI cihazlarının 

turizm araştırmalarında kullanılabileceğini ve nöropazarlama - etik ilişkisinin (neuroethics) turizm  araştırmacıları 

için önemli bir araştırma konusu olacağını ifade etmiştir. Agapito vd. (2013), turist deneyiminin şekillenmesinde 

etkin rol oynayan duyuların önemini felsefi, nörobilimsel, psikolojik, coğrafi, sosyo- antropolojik ve pazarlama 
yönetimi açısından yorumlamıştır.  Turizm pazarlaması için psikonörobiyokimyasal bir bakış açısı öneren Koç ve 

Boz (2014); serotonin, dopamin ve melatonin hormonları, günlük ritim (sirkadiyen ritim), ruh hali ve duygular 

aracılığıyla turist davranışının analizine dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, örneğin, jet- lag sorunu yaşayan bir turistin 
bozulan sirkadiyen ritmi tatil memnuniyetini olumsuz etkileyebileceğinden, turistin melatonin hormon seviyesinde 

artış yaratabilmek için otel odasındaki perdelerin tam karartma yapabilecek nitelikte olması önerilmiştir (Koç ve 

Boz, 2014). Behremen (2015), yiyecek içecek işletmelerinde sunulan menülerde hangi yiyecek-içecek grubunun 
bulunması gerektiğini ve insan sağlığına iyi gelen aktiviteleri belirlemek için psikonörobiyokimyasal bakış açısıyla 

pratik bir tablo geliştirmiştir. Buna göre, örneğin, melatonin hormonu için badem, bal, ceviz, yumurta gibi 
besinlerin tüketilmesi gerekirken, aktivite olarak karanlık ortamda uyku önerilmiştir (Behremen, 2015). Nörobilim 

ve turizm ilişkisini nöroturizm olarak yorumlayan Giudici vd. (2017), nörolojik tekniklerin turizm araştırmalarında 

kullanımına ilişkin sınırlılıklara değinmiştir (örneğin, yüksek maliyet). Boz vd. (2017), turistlerin turizm ürününe 
ilişkin fiyat ve indirim gibi fiyatlandırma algılarını daha doğru ölçmek için EEG, fMRI ve ET gibi nöropazarlama 

tekniklerinden faydalanılmasını önermiştir. Panyık ve Gonçalvez (2017) ise nöroturizm kavramını artırılmış 

gerçeklik, sanal gerçeklik, yapay zeka ve giyilebilir teknolojiler yoluyla turistlere nöral deneyimlerin yaşatılacağı 
yeni bir turizm formu olarak yorumlamıştır (Panyık ve Gonçalvez,2017). 

Bu kavramsal araştırmaların yanı sıra deneysel araştırmalar da gerek kullanılan teknikler gerekse 

nöropazarlama yaklaşımının turizmdeki çıktılarını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Markgraf vd. (2012), 
turistlerin örtük (bilinçaltı) kişilik profillerini nöropsikolojik bir test olan ViQ aracılığıyla ölçümleyerek turist 

tipolojilerinin paket tur beklentilerini analiz etmiş ve seyahat acentelerinin marka kişiliği yaratma sürecine yönelik 

önerilerde bulunmuştur. İlgili araştırmada dikkat çeken husus, bir nörogörüntüleme tekniği olmamasına rağmen 
nöropsikolojik bir test olan ViQ’in nöropazarlama aracı olarak uygulanmış olmasıdır. Ma vd. (2014), EEG 

aracılığıyla deneklerin bir milli parka ait 20 görsel karşısındaki beyin dalgalarını ölçmüştür. Araştırmada, güzel bir 

manzara resminin P2 bileşenini (estetik ve duygusal deneyim için bir nöral gösterge) harekete  geçirdiği, yani güzel 
bir manzara karşısında turistin beyninde olumlu bir duygusal değerlendirmenin gerçekleştiği belirlenmiştir. Boz 

(2015), farklı indirim görsellerinin yer aldığı 30 ayrı tatil paketi reklamı hazırlamış ve potansiyel turistlerin tatil 

paketi satın almayla ilgili karar verme sürecini EEG, GST, HR ve ET tekniklerini kullanarak incelemiştir. 
Deneylerin sonucunda, tatil paketi reklamlarında indirim tutarı (250 TL gibi) yerine indirim oranının (%30 gibi) 

gösterilmesinin potansiyel turistler için daha ilgi çekici olduğu, kadınların erkeklere kıyasla indirim oranlarına daha 

fazla ilgi gösterdiği, reklamı inceleyen potansiyel turistlerin uzun tanıtım yazılarını dikkate almadıkları, reklam 
görsellerinde insan yüzünün yanında verilen indirim oranı etiketinin daha çok dikkat çektiği, aile oteli 

reklamlarında seksi kadın resimleri gören kadın deneklerin söz konusu otellere karşı olumsuz tutum geliştirdikleri, 

reklamlarda önceki müşterilerin yorumlarının potansiyel turistlerin itkisel satın alma davranışını etkilediği tespit 
edilmiştir. Bu bağlamda, tüketicilerin turistik ürün satın alma karar sürecinde itkisel görsel ve uyaranları (indirim 

oranı, kredi kartı uyarıları, otel ismi ve çeşitli resimler) rasyonel görsel ve uyaranlara (tatil paketinin içeriğini 

anlatan yazılar [otelin denize uzaklığı, vb. ]), kıyasla daha çok inceleyerek karar verdikleri sonucuna ulaşılmıştır 
(Boz, 2015). Destinasyon konumlandırmada nöropazarlama yaklaşımın potansiyelini ortaya koymak isteyen Šeric 

vd. (2015), turizm uzmanları ve çalışanlarıyla derinlemesine görüşme ve anket çalışmaları yürütmüştür. 

Araştırmanın sonucunda, katılımcıların destinasyon konumlandırma çalışmalarında nöropazarlama tekniklerinin 
kullanılmasına yönelik olumlu tutum sergilediği ifade edilmiştir. Ülkemizde yürütülen benzer bir araştırmada ise 

Akyol ve Zengin (2016), Sakarya ilindeki otel işletmelerinin (çoğu üç ve dört yıldızlı) yöneticilerine anket 

uygulamış ve yöneticilerin nöropazarlama yaklaşımını uygulamaya karşı olumsuz tutum sergilediklerini tespit 
etmiştir. Aicher vd. (2016), çevrimiçi otel yorumu web sitelerini ziyaret eden tüketicilerin göz hareketlerini ET 

aracılığıyla ölçmüş ve web sitesindeki ziyaretçi yorumlarından önce otele verilen puan sembolünü (örneğin, 4 

yıldız) dikkate aldıklarını gözlemlemiştir. Turizm fotoğraflarına yönelik görsel ilgiyi ET yoluyla ölçen Li vd. 
(2016), deneklerin turistik yerlerde çekilmiş fotoğraflara baktıklarında en fazla fotoğraftaki yazıya (sokaktaki bir 

afiş, müzenin ismi, vb.) odaklandıkları -anladığı ya da anlamadığı bir dilde dahi olsa- sonucuna ulaşmıştır. Kısa 

metin şeklindeki yazılarda gözlenen bu sonuç uzun metinlerde desteklenmediğinden, reklam faaliyetlerinde kısa 
metin kullanmanın olumlu etkisi ortaya konulmuştur (Li vd., 2016). Tosun vd. (2016), araştırmaya katılan 

bireylerin otel tercihindeki en etkili kriterin EEG analizine göre hizmet, görüşme verilerinin analizine göre ise fiyat 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Farklı destinasyonlara ilişkin görsel ve işitsel uyaranları deneklere uygulayan Tanasic 
(2017), EEG analizi sonucunda deneklerin Yunanistan destinasyonuna yüksek düzeyde ilgi gösterdiğini tespit 

etmiştir.OtelyöneticileriniETanaliziylegözlemleyerekpersonelişealımsürecindeadayıngörselçekiciliğinin 
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etkisini araştıran Boz ve Yılmaz (2017), yöneticilerin bir özgeçmişi incelerken adayın görsel çekiciliğinden ziyade 

iş tecrübesiyle ilgilendiklerini, ancak özgeçmişi incelerken çekici kadın adayların fotoğrafına iki kat daha fazla 

baktıklarını tespit etmiştir. Algılanan fiziksel risklerin destinasyon tercihine etkisini araştıran Taşkın vd. (2017), 

EEG ve ET analizleri sonucunda turistlerin yeni destinasyonları keşfetmek için düşük oranda risk alabileceklerini 

tespit etmiştir. Son olarak Bastiaansen vd. (2018), yürüttükleri araştırmaya katılan denekleri iki gruba ayırmış ve 

bir gruba Kyoto (Japonya) diğerine ise Brüj (Belçika) şehirlerine ilişkin resimler göstermiştir. Bu işlemden önce, 
bir gruba Brüj’ün çeşitli turistik çekiciliklerine yer verilen In Bruges (Brüj’de) filminden alıntılar izletilmiştir. EEG 

analizinin sonucunda, söz konusu filmi izlemiş olan deneklerin diğer gruba oranla Brüj destinasyonuna karşı daha 

yüksek duygusal tepki verdikleri belirlenmiş, böylece popüler filmlerin duygusal destinasyon imajını güçlendirdiği 
kanıtlanmıştır (Bastiaansen vd.,2018). 

 

4. Sonuç vedeğerlendirme 
Bu araştırmada, nöropazarlama yaklaşımının turizm disiplinindeki konumu değerlendirilmiştir. 

Araştırmada ulaşılan bulgular, turizmde nöropazarlama yaklaşımına yönelik ilginin 2010’ların başlarına 

dayandığını ve artarak devam ettiğini göstermiştir. Ancak, literatürdeki sınırlı sayıda çalışmadan hareketle, 
nöropazarlama yaklaşımının turizm disiplinindeki mevcut konumunu pazarlama disiplininin -nöropazarlama 

yaklaşımını duyurduğu- 1990’lı yıllarına benzetmek mümkündür (tarihsel süreç için bkz. Belden, 2008). 

Dolayısıyla, pazarlama disiplininde yaşandığı gibi, her geçen yıl nöropazarlama yaklaşımının daha fazla turizm 
araştırmasında kabul göreceği tahmin edilmektedir. Bazı araştırmacılar tarafından nöroturizm ve nöroturist gibi 

kavramların tartışmaya açılması ve gerek kavramsal gerekse deneysel araştırmalarda  nöropazarlama tekniklerinin 

turizm araştırmalarında kullanılmasının mümkün olduğunun kanıtlanmış olması da bu iddiayı destekler nitelikteki 
gelişmelerdir. Bu açıdan nöropazarlama tekniklerinin turizmde uygulanma durumu incelendiğinde, literatür 

taramasıyla belirlenen 13 deneysel araştırmanın çoğunda EEG ve ET tekniklerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Buna karşın, literatürde önemli bir nörogörüntüleme tekniği olarak ifade edilen fMRI’ın (Zurawicki, 2010) henüz 
bir turizm araştırmasında uygulanmadığı gözlenmiştir. Bu durum, EEG ve ET araştırmalarında kullanılan cihazların 

(kask ve gözlük benzeri), fMRI cihazlarına kıyasla araştırmacılar açısından daha kolay uygulanabilir 

bulunmasından kaynaklanabilir. Ayrıca, fMRI'ın pahalı bir teknik olması (Parrinello, 2012) ve bir EEG cihazından 
10 kat daha iyi çözünürlük sunmasına rağmen EEG’den daha geç görüntü aktarıyor olması (Bilim, 2015), 

deneklerin fMRI cihazına gönüllü olarak girmekten çekinebilmeleri (Boz, 2015) gibi faktörler turizm 

araştırmacıları için bu süreçte bir dezavantaj olarak görülmüş olabilir. Ancak, henüz “emekleme” dönemindeki 
nöropazarlama-turizm ilişkisi bir sonraki aşamaya ulaştığında (yıllar içinde araştırma sayısında belirgin artış 

yaşandığında), EEG ve ET’nin yanında fMRI gibi tekniklerin de bu alanda sıkça uygulanacağıöngörülmektedir. 
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Yiyecek İçecek İşletmelerinde İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesine 

Yönelik Bir Uygulama 
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*Mersin Üniversitesi/Turizm Fakültesi-Mersin 

**Mersin Üniversitesi/Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi 

Özet 
Günümüzde işletmelerin büyüklüklerine bakılmaksızın operasyonel, finansal ve uyum risklerinin yönetilmesi başarının 

temel bileşeni olarak görülmektedir. Etkili gözetim ve süreç kontrolleri, bu riskleri yönetmek ve işletmelerin 

karşılaşacağı ihlallerin olumsuz etkilerini hafifletmek için önemlidir. Geçmişte yaşanan kimi muhasebe skandalları 
işletme yönetiminin önemli fonksiyonlarından olan kontrol konusunun ne denli önemli olduğunu açıklamaktadır. 

Yaşanan skandallar geçmiş kontrol uygulamalarının yetersizliğinin bir sonucu olarak, hile ve hataların olumsuz 

etkisinin ne denli önemli olduğunu göstermiş ve yeni kontrol yöntemlerinin geliştirilmesini sağlamıştır. Kontrol, bütün 
işletme sistemini kapsayan bir yapıdadır. İç kontrol ise işletme yönetimi tarafından kârlılığı sağlama, belirlenmiş 

hedeflere ulaşma ve karşılaşılabilecek riskleri kontrol edebilme sistemi şeklinde tanımlanmaktadır. Turizm gerek emek 

yoğun yapısıyla gerekse gider ve gelir merkezlerinin birden fazla olmasıyla olası hata ve hilelere açık bir sektördür. 

Sektör içinde yer alan yiyecek içecek işletmeleri açısından da maliyet artışının ve karlılığın azalmasına sebep olan her 

türlü durumun önüne geçmek için iç kontrol sisteminin oluşturulması önemlidir. Bu çerçevede yapılacak bu çalışma ile 

Mersin ilinde faaliyet gösteren Turizm belgeli bir yiyecek içecek işletmesi ile benzer büyüklükteki belediye izin belgeli 
bir yiyecek içecek işletmesinin iç kontrol sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmadan 

elde edilen bulgular ile sektörde faaliyet gösteren işletmelere iç kontrol konusu hakkında bilgi vermesi, yol göstermesi 

ve konunun literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: iç kontrol, yiyecek içecek işletmeleri   

 

An Appraisal of the Internal Control System in Food and Beverage 

Business 
 

Abstract 

Today, regardless of the size of the business, management of operational, financial and compliance risks is seen as the 

main component of success. Effective oversight and process controls are crucial to managing this risk and mitigating 
the adverse effects of violations that businesses will face. Some accounting scandals that have lived in the past reveal 

that control is one of the important functions of business management. The surviving scandals, as a consequence of the 

inadequacy of past control practices, showed how important the adverse effects of fraud and error were, and provided 
the development of new control methods. Control is a structure that encompasses the whole operating system. Internal 

control is defined as a system that enables the management to ensure profitability, achieve specified goals, and control 

the risks that may be faced. Tourism is a sector that is open to possible mistakes and frauds with its labor-intensive 
structure and expenses and income centers being more than one.  It is also important to establish an internal control 

system in order to prevent any increase in cost and profitability of food and beverage businesses in the sector.  With 

this study to be done in this frame, it is aimed to examine and compare the internal control systems of a food and 
beverage operation operating in the province of Mersin with a tourism-certified food and beverage operation of a 

similar municipality permission.  Findings that are obtained without working and providing information about the 

internal control issue to the enterprises operating in the sector and to make contribution to the literature in this subject 
are aimed. 

 

Keywords : Internal control, food and beverage businesses 

 

Giriş 
Ekonomik hayatın karmaşıklığı, finansal ve ekonomik krizler, sosyal ve çevresel konular, karar verme 

sürecinde finansal bilginin ekonomik rolünü artırmaktadır. Herhangi bir işletme varlığının etkin yönetimi, iyi 
yapılandırılmış bir ekonomik bilgi sisteminin varlığına dayanmaktadır (Mihaela ve Marian, 2013).  

İşletmelerde muhasebe sisteminin hileli ve hatalı işlemleri önleme zorunluluğu, iç kontrol sisteminin 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında; ihtiyaç ve beklentilere cevap 
verebilecek şekilde hazırlanmış bir organizasyon planına, muhasebe sistemine, yeterli sayıda ve nitelikte işgörene ve iç 

denetimi gerçekleştirebilecek bir birime ihtiyaç vardır. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi, finansal tablolarda hata ve 

düzensizlik bulunması ihtimalini azaltmakta, işgörenlerin bireysel zaaflarından kaynaklanan olumsuzluklardan 
işletmeyi korumakta, mali tabloların doğruluk ve güvenilirlik derecesini arttırmaktadır (Gönen, 2007). 

Yiyecek içecek işletmeleri, emek yoğun olmaları, işgören devir hızının yüksek olması, ürün çeşidinin fazla 

olması gibi özelliklerinden dolayı hata ve hileye açık bir yapıdadır. Bu çerçevede yapılan bu çalışma ile Mersin ilinde 
faaliyet gösteren turizm belgeli bir yiyecek içecek işletmesi ile benzer büyüklükteki belediye izin belgeli bir yiyecek 

içecek işletmesinin iç kontrol sistem ve uygulamaları incelenerek karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular 
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ile sektörde faaliyet gösteren işletmelere iç kontrol konusu hakkında bilgi vermesi, yol göstermesi ve konunun 

literatüre katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

Çalışma amacı doğrultusunda beş bölümden oluşmaktadır. Konuya kısa bir girişin ardından kavramsal 

çerçeve başlığı altında iç kontrol ve yiyecek içecek işletmeleri kısaca anlatılmaktadır. İkinci başlıkta literatür taraması 

ve araştırma sorularına yer verilmiştir. Üçüncü bölümde araştırmanın yöntemi kapsamında amacı, önemi, veri ve analiz 

yöntemi anlatılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular döürdüncü bölümde yer alırken beşinci bölümde çalışma 
sonuçları tartışılarak ilgili taraflara öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır.  

 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. İç Kontrol 
Bir işletmenin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak önlem, uygulama ve yöntemlere, kontrol usul ve 

yöntemleri denmektedir. İşletme içi kontroller ile işletme dışı kontroller birbirinden ayrılmaktadır. Bu bağlamda, 
işletmenin içinde kontrol usul ve yöntemlerinin oluşturduğu bütüne iç kontrol sistemi denilmektedir. Uluslararası 

Muhasebe Uzmanları Federasyonu’nca yapılan tanımına göre (Köse, 2003), iç kontrol;  

 İşletme varlıklarının korunması, 

 Yanlışların ve yolsuzlukların önlenmesi ve ortaya çıkarılması, 

 Muhasebe verilerinin doğrulunun ve güvenilirliğinin sağlanması, 

 İşletme faaliyetlerinin yönetim politikalarına uygunluğunun sağlanması gibi amaçlara ulaşmaya 

yönelik işletme faaliyetlerinin düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamaya yardımcı olan politika ve 

prosedürler bütünü şeklinde açıklanmaktadır.  

İç kontrol sistemi, muhasebe bölümü ve yönetsel kontroller bölümü olarak iki bölümden oluşmaktadır. 

Muhasebe kontrolleri, varlıkların korunması ve finansal kayıtların güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik bölümü, 
yönetsel kontroller bölümü ise organizasyon planı, faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlı kalınması ile 

ilgili tüm yöntemleri kapsar (Gönen, 2007). İç kontrol sisteminin kurulmasında temel amaçlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (Öğüş, Yılmaz, 2016). 

 İşletmeye ait finansal tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak, 

 Yasaların ve işletmenin iç kurallarının uygulanmasını sağlamak, 

 İşletme varlıklarının korunmasını sağlamak, 

 İşletme faaliyetlerinin verimliliğini ve politikalarla uyumlu olarak sürdürülmesini sağlamak, 

 Yönetimin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak, 

 Yönetimin faaliyetleri ile ilgili güvenilir, doğru zamanda ve yeterince bilgi sağlamak, 

 İşletme kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlamak, 

 

Yukarıdaki temel amaçlar dışında, iç kontrol sisteminin özel amaçları da bulunmaktadır. Bu amaçlar aşağıdaki 

gibidir (Köse, 2013). 

 Yetkilendirme: İşlemlerin işletme yönetimince belirlenen yetkilere göre yürütülmesini sağlamak, 

varlıkların, kayıtların, belgelerin sadece yetkisi olan personel tarafından elde edilmesini 
sağlamak, 

 Gerçeklik: Gerçek işlemlerin belgelendirilmesi ve kayıt altına alınması, 

 Bütünlük: İşletmedeki tüm işlemlerin belgelendirilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlamak, 

 Kayıtsal doğruluk: İşlem tutarlarının doğru kaydedilmesini sağlamak, 

 Sınıflandırma:  İşlemlerin doğru hesaplara kaydedilmesini ve finansal tabloların doğru 

gruplarında gösterilmesini sağlamak, 

 Zamanlık: İşlemlerin gerçekleştirildiği dönem içinde kaydının yapılmasını sağlamak, 

 Sorumluluk: Kayıtlar ile mevcut varlıkların düzenli aralıklarla karşılaştırılması ve 

karşılaştırmalarda ortaya çıkan açıkların sebeplerini ortaya çıkartarak sorumluların tespitini 

sağlamak, 

İç kontrolün etkili bir şekilde uygulanması için aşağıda sıralanan beş iç kontrol bileşeninin birlikte uygulanması gerekir 
(Ömürbek ve Altay, 2011) 

 Kontrol çevresi: İşletme yöneticilerinin ve işgörenlerin dürüstlüğünü, etik değerlerini, 

yeteneklerini, felsefesini ve yönetim stilini kapsar. 

 Risk Belirlemesi: İç kontrol sistem kurulmadan önce yönetim,  mevcut risk türlerini ve önem 

derecesini bilmelidir. 

 Kontrol Eylemleri: Politika ve prosedürlerle desteklenen ve doğru zamanda, sağlıklı 

uygulandığında riskleri azaltan olaylardır. 

 Bilgi ve İletişim Sistemleri: İşletmenin varlıklarının ve yükümlülüklerinin muhasebeleştirilmesi 

için, verilerin toplanması, kayda hazırlanması, işlenmesi, özetlenmesi ve özetlerin analiz ve 
raporlamasında kullanılan tekniklerden ve yöntemlerden oluşur. 

 İzleme: İç kontrol sisteminin etkin bir biçimde çalışıp çalışmadığını belirlemeye yönelik süreçtir. 

 
Turizm, son yıllarda dünyanın ve Türkiye’nin en gözde, en çok konuşulan ve en çok irdelenen olayı 

olmuştur. Bunun en büyük sebebi Dünya nüfusunun %10’unun uluslararası turizm hareketlerine katılması ve sektörün 

diğer sektörlere göre daha hızlı büyümesidir (Denizer, 2012). Türkiye’de turizm gelirleri içinde en büyük pay yeme 
içme işletmelerine aittir. Konaklamanın da önünde gelen ve ilk sırada olan yeme içme harcamalarının toplam 

harcamalar içindeki payı %20-25 aralığındadır (Türsab, 2014). Bu bağlamda turizm sektörü içerisinde oldukça önemli 
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olan yiyecek içecek işletmelerinde iç kontrolün de önemli bir konu olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple çalışmanın 

bundan sonraki kısmında yiyecek içecek işletmelerinde iç kontrol uygulamalarının önemi açıklanacaktır. 

 

1.2. Yiyecek İçecek İşletmelerinde İç Kontrol 
Yeme içmenin insanların en temel fizyolojik gereksinimlerinden olduğu düşünüldüğünde yiyecek içecek 

işletmelerinin ne kadar önemli bir konuma sahip olduğu açıkça görülebilir. Yiyecek ve içecek işletmeleri; temel amacı 
konukların yeme içme ihtiyacını karşılamanın yanı sıra onlara hoş vakit geçirerek kaliteli hizmet sunmayı hedefleyen 

işletmeler şeklinde tanımlanmaktadır. (Çelen, 2015). Yiyecek içecek hizmetlerinin yanı sıra toplantı, merasim, tören, 

ziyafet gibi faaliyetler için sosyal bir merkez olarak müşterileri ortak bir amaç ile bir araya getirmeye, onları 
kaynaştırmaya yardımcı olmaktadır (Demirkol, 2004).  

İşletmelerin amaçlarına ulaşmalarında kritik öneme sahip olan iç kontrol sistemi, ülke ekonomimize önemli 

katkılar yapan turizm sektörü açısından değerlendirildiğinde, sektör işletmeleri içinde büyük bir paya sahip olan 
yiyecek içecek işletmelerinin gelirlerine ilişkin döngüsüne, dolayısıyla fiyatlandırma politikalarına doğrudan etki 

ettiğini söylemek mümkündür. Yiyecek içecek işletmelerinde ürünlerin tedarik sürecinden çıktı olarak sunulması kadar 

ki süreçte maliyet önemli bir konudur. Çünkü belirlenen maliyetler ve maliyet kontrolü, işletmenin fiyatlandırma 
politikalarında etkili olmaktadır. Bu sebeple iç kontrol sistemi, hem gelir döngüsünün hem de tedarik döngüsü ve 

maliyet oluşması süreçlerinde gerçekleşen durumu ele alan, işletmenin belirlediği ve hedeflediği durum arasındaki 

farklılıkları açıklayan işletmeler açısından oldukça önemli bir konu olarak açıklanmaktadır (Uysal, 2015) 
 

2.  Literatür ve hipotezler 

2.1.Literatür taraması 
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde tarafımızca ulaşılabilen bazı çalışmalar bu bölümde kısaca 

özetlenmiştir. 

Gönen ve Ergun (2008) tarafından yapılan araştırmada, İzmir’de faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel 

işletmesinin yiyecek-içecek bölümünde iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğinin artırılması amaçlanmıştır. 
Araştırma bulgularına göre uygulama yapılan otelde gerçekleştirilen gözlem, görüşme ve inceleme neticesinde iç 

kontrolün etkin şekilde uygulandığı saptanmış, yapılacak olan otomasyon sistemleri ve personele verilecek eğitimlerin 

iç kontrol sistemini güçlendireceği belirtilmiştir. 
Ömürbek ve Altay (2011) , yaptıkları çalışmada,  Antalya ili Manavgat ilçesinde faaliyet gösteren beş 

yıldızlı otellerde iç kontrol uygulamalarının etkinliğini incelemişlerdir. Yapılan çalışma neticesinde yiyecek-içecek 

bölümünde iç kontrol uygulamalarının yetersiz olduğu saptanmış ve iç kontrol uygulanarak üretimde standartların 
yakalanacağı ve üretim maliyetlerinin düşürüleceği belirtilmiştir. 

Karagiorgos, Ddrogalas ve Giovanis (2011) yaptıkları çalışmada, Yunanistan’da 85 otel işletmesinde iç 

kontrolün etkinliğini ölçmek için anket yöntemini uygulamıştır. %61.1 tamamlanma oranı olan anketler 
değerlendirildiğinde iç kontrolün etkin şekilde uygulandığını saptamıştır. 

Hatunoğlu, Koca ve Kıllı (2012) yaptıkları çalışmada, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde 8 ilde iç kontrol 

sistemini uygulayan 45 işletmede anket yönetimini kullanarak iç kontrolün etkinliği ölçmeyi amaçlamışlardır.  
Sonuçlar değerlendirildiğinde iç kontrol sisteminin muhasebe hata ve hileleri ölçmede etkin rol aldığı görülmüştür. 

Mevcut iç kontrol sistemlerinin etkin çalışabilmesi için üst yönetimlerin iyi niyetli olmaları gerektiği vurgulanmıştır. 
Mihaela ve Marian (2013) yaptıkları çalışmada, yiyecek içecek bölümünde iç kontrol uygulamasının yol 

haritası çıkarılması amaçlanmıştır. Diğer bölümlerde olduğu gibi yiyecek-içecek bölümünde de iç kontrolün 

uygulanması gerektiği belirtilmiştir. 
Köroğlu ve Aktaş (2014) yaptıkları çalışmada, Muğla ili Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren dört ve beş 

yıldızlı otellerde kurumsal yönetim anlayışı ve iç denetim ilişkisini incelemişlerdir. Çalışma neticesinde yöneticilerin 

hem kurumsal yönetim ilkelerine hem de iç denetim faaliyetlerine önem verdikleri tespit edilmiştir.  
Aktürk (2015) çalışmasında, Antalya bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde, mali işler koordinatörü ve 

satın alma müdürleri ile etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasında muhasebe sisteminin oluşturulması üzerine 

görüşmeler ve gözlemler yapmıştır. İşletmeler, nesnel organizasyon, personel, yazılım-donanım, raporlar ve dış 
faktörler açısından değerlendirilmiş ve olumsuzluklar tespit edilmiştir.  

Juen ve Mustapha (2015)  yaptıkları çalışmada, ucuz otellerde iç kontrol etkinliğini değerlendirmek 

amacıyla Malezya’da faaliyet gösteren 100 otelde bölüm amirleri ile anket yöntemini uygulamış, 32 anket geri 

dönmüştür. Yapılan çalışma neticesinde, kontrol çevresi, risk değerlendirme, bilgi ve iletişimin otellerde iç kontrol 

etkinliğinin önemli unsurları olduğu saptanmıştır. 

Öğüş ve Yılmaz (2016) yaptıkları çalışmada, Marmara bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı bir otel 
işletmesinde iç kontrol sistemini incelemişlerdir. Çalışma neticesinde iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde 

uygulandığı tespit edilmiştir. 

Literatür incelendiğinde iç kontrol uygulamalarının etkinliği oteller açısından,  otel bölümleri açısından ve 
otel bölümlerinden yiyecek-içecek bölümü açısından incelendiği ancak bağımsız restoranlar açısından incelenmediği 

tarafımızca yapılan literatür taramasında karşılaşılmamıştır. Konu ile ilgili herhangi bir yiyecek işletmesinde vaka 

analizi şeklinde bir çalışma rastlanmamış olması yapılacak olan bu çalışmanın özellikle iç kontrol sisteminin yapısını 
daha detaylı anlayabilmek açısından önemli olduğunu düşündürmektedir.  

 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın amacı 
Araştırma, turizm belgeli restoranlar ile belediye belgeli restoranların iç kontrol uygulamaları açısından 

karşılaştırılmasını amacıyla yapılmıştır.  



328 

 

3.2. Örneklem ve veri toplama 

Çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak nitel araştırma 

tekniklerinden “görüşme” tekniği kullanılmıştır. Çalışmada yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Görüşme formu bir bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik sorulara yer verilirken, ikinci bölümde 

restoran işletmelerinde iç kontrol uygulamaları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Görüşme formu soruları oluşturulurken 
araştırmanın amacına uygun olarak yiyecek içecek işletmelerinde iç kontrol uygulamaları ile ilgili yapılan çalışmalar 

incelenmiştir. Görüşmeler yaklaşık 20 dakika sürmüş ve görüşmeciden sözlü izin alınarak ses kaydı yapılmıştır. Bu 

çalışma için veriler Mersin’de faaliyet gösteren turizm belgeli restoran işletmesi ile benzer büyüklükte belediye belgeli 
restoran işletmesi müdürlerinden toplanmıştır. 

 

4. Bulgular  
Araştırmaya katılan restoran müdürlerinden elde edilen veriler Tablo.1’ de sunulmuştur. 

 

Tablo 5.Görüşme soruları ve cevaplar 

Araştırma soruları Turizm Belgeli Restoran Belediye Belgeli Restoran 

Restoranınızda görev tanımları yapıldı mı? Bir 

işin kim tarafından yapılacağı net mi? 

Evet- Evet Evet- Evet 

Restorana aldığınız ve alacağınız personel 

seçiminde eğitim durumu, tecrübesi, yeterliliği 

araştırılıyor mu? Personel özlük dosyası 

tutuluyor mu? 

Evet- Evet Evet- Evet 

Personel işe alındıktan sonra işletme politikası, 
etik değerler ve dürüstlük konularında 

bilgilendirme yapılıyor mu? 

Evet Hayır 

Personel yeterliliği ve performansı 
değerlendiriliyor mu? Hangi sıklıkla ve nasıl 

değerlendiriliyor? 

Evet- Sürekli, gözlem 
yoluyla değerlendiriliyor. 

Evet- Sürekli, gözlem 
yoluyla değerlendiriliyor.  

İşletmenizin gelecekle ilgili planları belirleniyor 

mu? Bütçe hazırlanıyor mu? 

Evet- Evet Hayır- Hayır 

İşletmenizde karşılaşabileceğiniz riskler 

belirlenmiş midir? Bu risklere karşı ne tarz 

önlemler alınıyor? 

Evet- Yasal 

yükümlülüklerimizin 

tamamını yerine getiriyoruz. 

Hayır. 

Konuklara yapılan geri ödemeler günlük olarak 
kayıt altına alınıyor mu? 

Evet Hayır 

Satıcılara yapılan günlük ödemeler günlük 

olarak kayıt altına alınıyor mu? 

Evet Evet 

Stok durumunu takip edebilmek için neler 
yapılıyor? 

İki günde bir sayım 
yapılıyor 

Yapılmıyor 

Stok sayımına hangi birimden 

personel/personeller katılıyor? 

Aylık stok sayımını 

muhasebe biriminden 
personel yapıyor, iki günlük 

sayımı birim şefi yapıyor 

Yapılmıyor 

Günlük hâsılat raporları kontrol ediliyor mu? Evet  Evet  

Maliyet raporları, depo çıkış kayıtları ve satış 
hâsılatları ile daha sonra karşılaştırılıyor mu? 

Evet, aylık olarak 
karşılaştırılıyor. 

Hayır 

Satış faturaları, masraf faturaları ve satış 

biriminden gelen raporlar kayıt altına alınıyor 
mu? Bu işi yapan bir personel var mı? Bu 

personelin başka görevleri var mı? Varsa 

nelerdir? 

Evet- Hayır Evet- Hayır 

Satın alma prosedürleriniz nelerdir? Firmalarla anlaşmalarımız 
var. 

Yok 

Satın alımlarda piyasa araştırması yapılmakta 

mıdır? 

Evet  Evet  

Satın alma işlemleri onaylanmış sipariş 
pusulalarına göre yapılıyor mu? 

Hayır  Evet  

Satın alma işlemlerini ve teslim alma işlemlerini 

aynı kişi mi yapıyor? 

Hayır Hayır  

Satın alma bölümü restorana gelen alım 
faturalarını teslim alma raporu ve satın alma 

emri ile karşılaştırıyor mu? 

Hayır  Evet  

Teslim alma görevlisi, teslim alma anında 
malların kalitesini, miktarını ve varsa anlaşmaya 

uygunluğunu kontrol etmekte midir? 

Evet  Evet  

Teslim alma raporunun kopyası; satın alma Teslim alma görevlisi ve Kasiyere teslim edilir 
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birimine, muhasebe birimine ve depoya 

gönderiliyor mu? 

muhasebe birimine gönderilir 

Stok kontrol, sipariş ve çeşitli faaliyetlerinizde 

kullanmış olduğunuz bilgisayarlı sistemler var 
mı? Bunlarla genel olarak neler 

yapabiliyorsunuz? Daha önce farklı bir sistem 

kullandınız mı? Kullandıysanız neden 
değiştirdiniz? Mevcut sisteminizi değiştirmeyi 

düşünüyor musunuz? 

Cost sistemi kullanıyoruz 

ayrıca bilgisayar da excel 
programı kullanıyoruz 

Excel programı 

kullanıyoruz. 

Menü planlama yapılıyor mu? Hayır, franchise sisteminde 
menü merkeze bağlı olmak 

zorunda. 

Evet 

Menüde yer alan yiyecekler için standart 
porsiyon miktarı belli midir? Standart porsiyon 

büyüklüğü neye göre belirlenmiştir? 

Evet bellidir. Bir porsiyonda 
200 gram et kullanıyoruz. 

Evet, kilo bazında satış 
yapıyoruz 

Porsiyon kontrolü ve fiyatlandırma 

çalışmalarında mutfak ve servis şeflerinin 
uyumlu çalışması sağlanıyor mu? 

Evet  Hayır, şirket prosedürlerine 

uyuyoruz. 

Tüm hazırlanan yiyeceklerin reçetesi 

hazırlanmış mıdır? Menüdeki bir yiyeceğin 
maliyeti arttığında müdüre haber veriliyor mu? 

Evet- Evet Hayır- Hayır 

Restoranınızda, mutfakta, yiyeceğin 

hazırlanması veya pişirilmesi aşamasında ya da 

yanlış üretim sonucunda meydana gelebilecek 
firelerin izlenmesi amacıyla fire kayıt sistemi var 

mıdır? 

Evet Hayır 

Personel ile ilgili olarak hırsızlık gibi 
istenmeyen durumların önüne geçmek için ne 

gibi uygulamalarınız var? 

Yok Kamera sistemi var 

Servis personeli çalışma alanları ara ara 

değişiyor mu? 

Evet  Evet  

Mutfak şefi menü hakkında servis personelini 

bilgilendiriyor mu? 

Evet  Evet  

Porsiyonlu alkol satışı ( tek, duble rakı, viski, 

votka gibi)  yapıyor musunuz? Bu şişelerin 

kontrolünü nasıl sağlıyorsunuz? 

Evet- Muhasebe birimi kayıt 

tutuyor. 

Evet- Kontrol etmiyoruz. 

Muhasebe konusunda dışarıdan destek 

alınıyorsa, bunlar nelerdir?  

Evet, ön muhasebeyi biz 

diğer tüm işlemleri dışarıdan 
destek aldığımız 

muhasebecimiz yapar 

Evet, ön muhasebeyi biz 

diğer tüm işlemleri dışarıdan 
destek aldığımız 

muhasebecimiz yapar 

İç kontrol sisteminin oluşturulması ile ilgili bir 
çalışmanız oldu mu? 

Hayır Hayır 

 

Araştırmaya katılan restoranlardan turizm belgeli olan franchise sistemi ile çalışmakta iken belediye belgeli 

restoran şahıs işletmesidir. Turizm belgeli restoran aynı anda 220 misafir ağırlayabilirken belediye belgeli restoran 180 
misafir ağırlayabilmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde her iki restoranda da görev tanımlarının yapıldığı, personel seçiminde belli kuralları 

olduğu ve personel özlük dosyası tutulduğu görülmektedir. Ancak personel işe alındıktan sonra işletme politikası, etik 
değerler ve dürüstlük konularında bilgilendirme turizm belgeli restoranda yapılırken belediye belgeli restoranda 

yapılmadığı görülmektedir. Personel yeterliliği ve performansı her iki restoranda da gözlem yoluyla sürekli 

değerlendirildiği görülmektedir. 

Turizm belgeli restoranın gelecekle ilgili planlama yapıp bütçe hazırladığı ancak belediye belgeli restoran 

plan yapmadığı ve bütçe hazırlamadığı görülmektedir. Yine turizm belgeli restoran riskleri belirleyip önlem alırken 

belediye belgeli restoran risk belirlemesi yapmadığı görülmektedir. 
Konuklara yapılan geri ödemelere bakıldığında, turizm belgeli restoranda kayıt altına alındığı ancak 

belediye belgeli restoranda kayıt alınmadığı görülmektedir. Tedarikçilere yapılan ödemeler ise her iki restoranda da 

kayıt altına alındığı görülmektedir. 
Stok durumu açısından belediye belgeli restoranın stoklu çalışmadığı ve sayım yapmadığı görülürken 

turizm belgeli restoranın stoklu çalıştığı, iki günde bir birim şeflerinin sayım yaptığı, aylık olarak muhasebe biriminin 

stok sayımı yaptığı görülmektedir. Ayrıca turizm belgeli restoranda bilgisayarlı sipariş sistemi kullanılırken belediye 
belgeli restoranda kullanılmadığı dikkat çekmektedir. 

Günlük hasılat raporlarının her iki işletmede de kontrol edildiği görülürken, maliyet raporları, depo çıkış 

kayıtları ve satış hâsılatlarının yalnızca turizm belgeli restoran tarafından karşılaştırıldığı görülmektedir. Her iki 
restoranda da satış faturaları, masraf faturaları ve satış biriminden gelen raporlar kayıt altına alındığı, bu işlemleri 

yapan bir personelin olduğu ve bu personelin başka işi olmadığı görülmektedir. 
Tablo 1 de satın alma soruları incelendiğinde turizm belgeli restoranın satın alma işlemlerinde anlaşmalar 

yaptığı ancak belediye belgeli restoranın yapmadığı görülmektedir. Her iki restoranın piyasa araştırması yaptığı 
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görülürken turizm belgeli restoranın sipariş pusulası kullandığı, belediye belgeli restoranın ise kullanmadığı 

görülmektedir. Turizm belgeli restoranın  satın alma birimi tedarikçilerden gelen faturalarını sipariş pusulaları ile 

karşılaştırırken, belediye belgeli restoran sipariş pusulası ile çalışmadığı için karşılaştırma yapmadığı görülmektedir. 

Turizm belgeli restoranın franchise sistemi ile çalıştığı için menüye müdahale edemediği, porsiyon kontrolü 

ve fiyatlandırma işlemi yapamadığı, belediye belgeli restoranın ise menü planlaması yapabildiği,  porsiyon ve 

fiyatlandırma işlemlerine müdahale edebildiği görülmektedir. Turizm belgeli restoran menüde ki tüm yiyeceklerin 
reçetesini hazırlayıp maliyetini kontrol edebiliyorken belediye belgeli restoran reçete hazırlamadığı görülmektedir. 

Ayrıca belediye belgeli restoran, fire kayıt işlemi yapmazken turizm belgeli restoranın fire kayıt sistemini kullandığı 

görülmektedir. 
Her iki restoranda da porsiyonlu alkollü içecek satışı yapıldığı görülürken yarım kalan şişelerin kontrolü 

amacıyla turizm belgeli restoranda yarım şişerlerin muhasebe birimine teslim edildiği, belediye belgeli restoranda ise 

herhangi bir tedbir alınmadığı görülmektedir. Turizm belgeli restoranın kamera sistemi bulunurken belediye belgeli 
restoranın kamera sistemi bulunmamaktadır. 

Her iki işletmenin muhasebe ile ilgilenen bir personelinin olduğu, bu personelin ön muhasebe işlemlerini 
yapıp şirketin muhasebecisine ilgili evrakları teslim ettiği görülmektedir. 

Her iki işletmede de iç kontrol konusunda özel bir çalışma olmadığı görülmektedir. 

 

5. Sonuç 
Son yıllarda ülkelerin birbirleri ile yaptıkları karşılıklı ticaret anlaşmaları sayesinde artan küresel rekabet 

ortamında işletmeler hayatta kalabilmek için, kendilerini yeniden yapılandırmak, örgütsel açıdan yenilenmek, sermaye 

yapılarını güçlendirmek, varlıkları korumak ve muhtemel hataların önüne geçebilmek için güvenilir finansal bilgilere 
ihtiyaç duymaktadır. İç kontrol sistemi etkin bir şekilde uygulandığında hata ve hilelerin önüne geçilebilmekte ve 

muhasebe bilgilerinin doğruluğu ve güvenilirliği sağlanabilmektedir. 

Restoran işletmelerinin yapısı ve özelikleri, diğer işletmelere göre hata ve hilelerin daha yüksek seviyede 
olmasına neden olmaktadır. Özellikle yiyecek hazırlama bölümünde ürünlerin çabuk bozulması, hatalı işlem sonucu 

dökülen yemekler, fazla pişirme sonucu oluşan fireler gibi istenmeyen durumlar yaşanmaktadır. 

Çalışmamızda turizm belgeli bir restoran ile belediye belgeli bir restoranın iç kontrol uygulamaları 
açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Turizm belgeli restoranın franchise sistemi kullandığı, birçok açıdan hata ve 

hilelerin önüne geçebildiği, iç kontrol sisteminin oturmuş olduğu gözlemlenmiştir. Belediye belgeli restoran 

işletmesinin ise aile işletmesi mantığıyla işletildiği, hata ve hilelere karşı herhangi bir tedbir almadığı görülmüştür. Bu 
sonuçlar değerlendirildiğinde, belediye belgeli restoran işletmesinin ileride sorunlar yaşayabileceği düşünülmektedir. 

Aslında işletmelerin belediye veya turizm belgeli olmasının ötesinde franchise sistemi ile çalışan işletmede iç kontrol 

sisteminin olduğunu görmek daha kurumsal çalışan işletmelerin aile işletmesi şeklinde çalışan işletmelere göre kontrol 
konusuna çok daha fazla önem verdiğini açıklamaktadır. Aynı zamanda henüz bir iç kontrol sistemi oluşturamamış aile 

işletmelerinin kurumsallaşma sürecinde yaşayacağı problemleri de göstermektedir.  

Bu araştırma Mersin ilinde faaliyet gösteren turizm belgeli bir işletme ve belediye belgeli bir işletme ile 
sınırlıdır. Bu bağlamda, farklı illerde bu konuda çalışmalar yapılarak, elde edilen bulgular bu araştırmanın bulguları ile 

karşılaştırılabilir. Diğer yandan örneklem sayısının artırılması ile daha doğru bir sonuca ulaşılabilir. 
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Yalın Üretimin 5S’i ve Bir Gıda İşletmesinde Uygulanması 
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Özet 
Geçmişten bugüne rekabet, her alanda anbean artmaktadır. Şirketler bu duruma ayak uydurabilmek, ürün maliyetini 
arttırmadan hatta daha da aşağı çekerek, kaliteli ve talebe uygun ürünler üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Yalın 

kavramı bu noktada devreye girmekte ve tüm üretim süreçlerinde, kontrolün tamamen sağlanması ve işletmenin 

hedefleri doğrultusunda ilerleyişini kolaylaştırmaktadır. Yalın üretimin amacı herhangi bir değer yaratmayan 
faaliyetlerin tümünü ortadan kaldırmak ve çeşitli tekniklerle üretim kalitesi ve kapasitesini maksimum seviyeye 

çıkarmaktır. Bu çalışmada yalın üretim tekniklerinden 5S’in, gıda sektöründe uygulandığında sağlayacağı faydaları 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay incelemesi ile toplanmıştır. 
İnceleme yapılan işletmede süre gelen ve artık göz ardı edilen büyük israfların olduğu tespit edilmiştir. İşletmenin 5S 

tekniğini uygulanması halinde israfların yüksek ölçüde azaltılabileceği gözlemlenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Yalın üretim, 5S, Toplu Gıda İşletmeleri, İsraf 

 

5S of Lean Production and its Implementation in Catering Companies 
 

Abstract 
Competition has been increasing gradually in every field from past to present. Companies haves trived to produce high 

quality and required products by keeping the cost of product the same and even more decreasing it in order to adapt to 

this situation. The concept of lean production comes into action at this point and it facilitates the progression of the 
company in line with its goals and enables them to have a complete control through out all production processes. The 

goal of lean production is to remove all the activities which do not create any value and to maximize production quality 

and capacity by using various techniques. In this study, it is aimed to determine the benefits of 5S, one of the lean 
production techniques, to be gained when applied in the food sector. There search data were collected through a case 

study, which is one of qualitative research techniques. It has been found out that there is a great wastage problem that 

is on-going and is now ignored in the company that was examined. It has been observed that wastage can be reduced to 
a great extent if the company applies the 5S technique. 

 

Key Words: Lean production, 5S, Catering Companies, Wastage 

 

GİRİŞ 
1950’lerde Amerika pazarı geniş, farklılaşmış ve rekabetin göreli olarak düşük olduğu bir yapıya sahipti. 

Üretim organlarının uzun vadede, sürekli ve tam kapasite kullanılması sonucu birim maliyet oldukça 

düşürülebiliyordu. Amerikan pazarının aksine, Japonya, sermayenin az, rekabetin fazla ve ürün talebinde 
farklılaşmanın olduğu kısıtlı bir pazar yapısına sahipti. Bu koşullar, Japonya’da kitle üretimine eleştirel bir gözle 

bakılmasına yol açmıştır (Töre, 2000: 14). 1970’lere gelindiğinde Japon kuruluşlar çeşitli sanayi alanlarında dünya 

pazarlarına nüfuz etmeye başlamışlardır. Bu kuruluşların çoğunluğu, batılı şirketlerin ürünlerinin kopyalarını 
üretmekte ve pazara arz etmekteydiler. Geliştirdikleri bu ‘taklit’ yöntemiyle, üretim alanında uzmanlaşmaya 

başlamışlardır.Japon kuruluşlar yeni endüstriyel olguları kendi kültürlerinde var olan  verimlilik bilinciyle 

harmanlayıp, istikrarlı kararlar alarak başarıya ulaşmışlardır. Japonya’da üretilen ürünleri çekici kılan ise düşük fiyatlı 
olmalarının yanı sıra düşük hata oranlarına sahip, güvenilir ve dayanıklı olmalarıydı. Böylece Amerikan üretim 

sistemine (Fordist üretim ya da kitle üretimi) ve diğer kabul görmüş sistemlerin temellerine karşı çıkan “yalın” adında 

modern bir üretim ve yönetim sistemi ortaya çıkmıştır (Okay, 1999: 37). 
Yalın üretim Japonya’da doğan ve sonrasında tüm dünyada benimsenen, üretimde kusursuzluk ve sürekli 

iyileştirme merkezli bir üretim sistemidir (Yılmaz, 2012: 1). Günümüzde birçok kuruluşun düşünce yapısını oluşturan 

yalın üretim; toplam kalite yönetiminin kurucularından olan W. Edward Deming’in fikirleri üzerine kurulmuştur. 

Deming, kaliteyi sağlamak için yapılan yığın kontrolünün bırakılıp, ürünün veya hizmetin ilk seferde hatasız yapılması 

ve üretim sisteminin geliştirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu fikirden hareketle Toyota mühendisi TaichiOhno, 
üretimi titizlikle inceleyerek ve geliştirerek, bugün yalın üretim adıyla anılan üretim sistemini yaratmıştır (Aytaç, 2009: 

1). Yalın üretim; gereken zamanda, gereken yerde, sadece gerekli olan malzemeyi bulundurmaya odaklanan malzeme 

hareketi ve iletimidir (Şenyılmaz, 2006: 2,3). Yalın üretim israfı azaltmayı ve operasyonel etkinliği geliştirmeyi 
hedefleyen bir yaklaşımdır (Roriza, Nunes&Sousa, 2017: 1069).  

Zaman ve kaynak kullanan, ancak ürüne (müşteri ihtiyaçları doğrultusunda) değer katmayan faaliyetler 

yalın üretimde israf olarak tanımlanır (Töre, 2000: 14). Üretimin tüm aşamalarında ki stoklar (hammadde, ara mamul, 
mal stokları) ve kalitesizlik (satın alınan veya imal edilen parça ve mamullerde hatalar) en temel israf unsurları olarak 

belirlenmiştir (Şenyılmaz, 2006: 3). Ohno’ya göre yedi tür israf vardır. Bunlar: fazla/erken üretim, ölü zamanlar 

(bekleme), gereksiz taşıma, gereksiz ya da uygun olmayan çalışma süreçleri, stok (fazlası), gereksiz hareket ve 
yürüme, hatalı üretim ve düzeltmelerdir. Bu israf türlerinin en çok yaşandığı endüstrilerden biri de gıda endüstrisidir. 

Gıdalar üretim anından sofraya ulaşıncaya kadar geçen süreçte çeşitli zayiatlara uğramaktadır (Dölekoğlu, 2017: 180). 

Dünyada gıda israfının önüne geçmek ve kaynakların  verimli kullanımını arttırmak için çalışmalar yapılmaktadır 
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(Dölekoğlu, Giray & Şahin, 2014; 4). Son yıllarda yalın üretim uygulamaları birçok sektörde olduğu gibi gıda 

sektöründe de kullanılmaya çalışılmaktadır.  

 

1. Literatür 
Toplu gıda işletmeleri gıda ürünlerinin, üretim, satış ve organizasyon fonksiyonlarını tamamlayan, 

 ekonominin bağımsız şubeleridir(Isaenko&Korolev, 2016: 1). Kahraman, Cebeci &Ruan (2004) yaptıkları çalışmada 
toplu gıda işletmelerini tesis içi hizmet veren işletmeler ve tesis dışı hizmet veren işletmeler olarak iki bölüme 

ayırmıştır. Her iki bölüm içinde geçerli olan, kalifiye eleman sıkıntısı, yüksek maliyet getiren uygulamalar gibi 

sorunların sanayileşmeye ayak uydurularak çözülebileceği, böylece işletmelerin büyüyerek birbirleriyle rekabet 
edebileceği sonucuna varmıştır. 

Gıda sektöründe, ürün ve servis kalitesini geliştirmeye çalışmak rekabet zorluklarını  beraberinde 

getirmektedir (Krishnamoorthy&Kapadia, 1999: 1). Tarhan (2002) yaptığı çalışmada rekabet gücünü; ‘bir işletmenin 
rakiplerine kıyasla daha kaliteli bir malı daha düşük maliyet ile iyi bir pazarlama stratejisi geliştirerek, tüketiciye 

ulaştırması ve beğendirmesi gücüdür’ diye tanımlamaktadır. Bununla birlikte sürekli gelişen teknolojiyi takip etmek, 

şirket içinde araştırma-geliştirme(AR-GE) çalışmalarına imkan sunmak, bu çalışmalar için finansal kaynak sağlamak 
işletmenin gelişimi için önem arz etmektedir. Çivi (2001) yaptığı araştırmada,  “yüksek kaliteli ürünler sunmak, 

rekabet gücünü arttırmak, üretim maliyetini düşürmek, üretim sistemlerinde yeni düzenlemelere giderek verimliliği 

arttırmak, günümüzde işletmeler için zorunluluk haline gelmiştir” sonucuna ulaşmıştır. Günümüz Endüstrisinde, 
işletme performansını arttırmak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. Bunlardan biri de yalın üretim  sistemidir. 

Yalın düşüncenin çıkış noktası değerdir ve değer sadece nihai müşteri tarafından tanımlanabilir. Üreticiler, 

değer kavramını müşteri perspektifinden düşünmelidir.  Örneğin akşam yemeği için bir restorana giden aç bir müşteri 
için değer: sipariş ettiği yiyeceğin hızlı, lezzetli ve ödediği ücreti karşılamış olmasıdır. Dolayısıyla değer, müşterinin 

isteklerini, belirli bir zamanda, belirli bir fiyat ile yerine getirebilen bir ürün ya da hizmet olarak tanımlanmalıdır. 

Doğru ürünün zamanından önce üretilmesi veya yanlış ürünün doğru üretilmesi israftan başka bir şey değildir (Tepeli, 
2012; 14). 

Değer üzerine kurulu yalın üretimin iki temel taşı tam zamanında tekniği üretim (JustIn Time) ve 

otonomasyondur (Jidoka). Katma değer yaratmayan tüm süreçleri ortadan kaldırmanın hedeflendiği “bütünleşmiş 
fabrika” kavramı, bu iki temel teknik üzerine kurulmuştur (Töre, 2000: 16). Tam zamanında üretim, bir ürünün ihtiyaç 

duyulduğu anda üretilmesi ya da tedarikçiden sağlanması esasına dayanır. Bu yaklaşımın temel çıkış noktası, stoğun 

geniş çerçevede zarara neden olduğu düşüncesidir. Yüksek stok miktarı verimsizliğin sebeplerini gizlemekte ve 
kalitesizliğe yol açmaktadır. Tam zamanında üretim prensibi benimsendiğinde ise kapasite artışı, esneklik, verimlilik 

ve kalite gibi unsurlar artış gösterir. Ayrıca birim maliyetin ve üretime harcanan enerjinin azalmasına da katkıda 

bulunur (Okay,1999; 54,55). Japonca bir sözcük olan Jidoka dilimize İngilizceden ‘otonomasyon’ olarak geçmiştir. 
Otonomasyon, makine ve operatörün üretimi eş zamanlı kontrol etmesi, üretim hatalarının ‘çoğalmadan’ tespit 

edilmesi ve anında düzeltilmesi gibi fikirler üzerine temellenmiştir. Otonomasyon ile üretim kalitesi artışı, israfların 

engellenmesi, verimlilik ve teslimat gibi değişkenlerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır; aynı zamanda  sorunlu veya hatalı 
bir parçanın sonraki aşamaya taşınmasının veya üretimin sekteye uğramasının engellenmesi de sağlanabilmektedir. 

(Tepeli, 2012; 49) 
Yalın üretim özünde işletmelerde sıkça görülen israfları yok etmeye veya en aza indirgemeye çalışmaktır. 

Tam zamanında üretim tekniği ve otonomasyon dışında farklı teknik ve yöntemler geliştirilmiştir (Öztürk ve Elevli, 

2017: 27). Bu teknikler şunlardır; 
 

● Poka-Yoke ve Deney Tasarımı (DOE) 

● Toplam Üretken Bakım (TPM)  

● Bir Dakikada Kalıp Değiştirme (SMED) 

● Kanban ve çekme sistemi 

● Üretimde düzgünleştirme ve karışık yükleme 

● Tek parça akışı 

● U tipi üretim hattı 

● Kaizen ve kalite çemberleri 

● 5S 

 

Yalın üretim tekniklerinin çoğu farklı alanlarda basitçe uygulanabilen mühendislik çalışmalarıdır. Bu teknikler 
uygulandığında iyileştirme ve sonuçta da maddi kazanç sağlamaktadır (Tepeli, 2012: 20). Bu çalışmada, gıda 

işletmeleri için (ya da restoran işletmeleri için) iyileştirme ve kazanç arttırma gibi hedeflere ulaşmada en uygun 

gördüğümüz 5S tekniği incelenecektir. 

 

5S Tekniği 
5S disiplin ve düzen için en küçük detayların denetimini sağlayan  ve iyileştirme çalışmalarının başlangıcı 

sayılan bir tekniktir. Bu uygulama ile hedeflenen; ortamda temizlik, düzen, sağlık ve güvenlik unsurlarını sağlamak ve 
bunu sürdürülebilir kılmaktır. 5S tekniğinin amacı malzeme ve iş gücü israfında, iş kazalarında, arızalarda, 

gecikmelerde ve şikâyetlerde sıfır noktasına ulaşmaktır (Tepeli, 2012: 38). 5S tekniği etkili iş organizasyonu ve 

standardize edilmiş çalışma süreçlerine odaklanmıştır. 5S, çalışanın iş çevresini basitleştirir, israfı ve değersiz 
aktiviteleri azaltır, kalite, hız ve güvenliği artırır. Tümüyle uygulandığında ekip motivasyonunu ve müşteriler üzerinde 

pozitif bir etki oluşturarak etkililiği artırır. İsrafın uzaklaştırılması için ilk önce bir sınıflandırma yapılarak hangi araç 
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veya materyalin gerekli olduğuna hangisinin gereksiz olduğuna karar vermek gerekmektedir yani bir sınıflandırma 

yapılmalıdır. 5S’in temeli, neye ne zaman ve nerede ihtiyaç duyulursa vakit geçirmeden israf yapılmadan bulunup 

kullanılmasıdır (Derin, 2017; 42). 5S Japonca beş kelimenin baş harflerini temsil eder: 

 

Japonca İngilizce Türkçe 

Seiri Sort Sınıflandırma 

Seiton Set in Order / Straighten Sıralama / Düzenleme 

Seiso Shine Temizleme / Silme 

Seiketsu Standardize Standartlaştırma 

Shitsuke Self-Discipline / Sustain Öz-Disiplin / Sürdürme 

 

I. Seiri ( Sınıflandırma ) 
Sınıflandırma aşaması 5S tekniğinin başlangıç noktasıdır. Üretim için gerekli olan araçları gerekli 

olmayanlardan ayırmak ve gerekli olanları en uygun alanda konumlandırmaktır. Sınıflandırma, sürekli operasyonlar 
için ihtiyaç duyulmayan fakat iş yerinde alan ve enerji harcayan araçların belirlenmesini sağlamaktadır (Agrahari ve 

diğ.2015; 2). Üretim alanında sadece, faaliyetleri gerçekleştirmede lazım olan kadar araca sahip olunmalıdır; bunun 

dışında kalan her şeyin kaldırılması ve ya uzaklaştırılması esas alınmıştır (Oliveira ve diğ., 2017; 5). Üretim süreci için 

gerekli olmayan her araç kırmızı etiket uygulamasıyla belirli hale getirilir. Kırmızı etiket, sınıflandırma aşaması 

uygulanırken, gerekmeyen araçları belirlemek için kullanılan kırmızı renkli bir belgedir. Kırmızı etiket uygulanan 

araçlar geçici olarak oluşturulan kırmızı etiket alanı veya diğer adıyla Seiri alanında depolanır (Agrahari ve diğ.2015; 
2). Sınıflandırma, çalışma alanından etkin bir şekilde yararlanılmasını ve iş akışındaki engellerin ortadan kalkmasını 

sağlamaktadır. 5S’in ilk adımının faydaları arasında, alandan tasarruf edilmesi ve hasar tespitinin kolaylaşması 

sayılabilir (Randhawa ve Ahuja, 2015; 8). 
 

II. Seiton ( Sıralama / Düzenleme ) 
Sıralama, 5S’in ilk aşamasında belirlenen öğelerin düzenlenmesi, doğru konumlandırılması ve kullanım 

sıklığına göre sıralanmasıdır. Sıralama aşaması aynı zamanda bir verimlilik çalışmasıdır. Üretim sürecinde ki gereksiz 

hareketleri engellemeye odaklanır ve sonucunda daha kısa sürelerde üretim elde edilmektedir (Ho, 1997; 2). Sıralama 

'düzenli ve tertipli olmak' olarakta tercüme edilebilir. Sıralama aşaması ile tüm üretim araçlarının doğru yerlere 
konulup ve ihtiyaç anında bu araçlara kolayca erişilebilmesi, keza malzemeyi aramak için zaman harcamanın da önüne 

geçilmesi sağlanmaktadır (Vorkapic, 2017: 48). Bu adımın gerçekleştirilmesi, üretim sürecinde hız artışı, hata oranının 

azalması gibi artıların yanı sıra çalışanların yaratıcılığı ve disiplini üzerindeki pozitif etkisi ile sonuçlanmaktadır 
(Randhawa ve Ahuja, 2015; 8). 

Zamanı doğru kullanmak çok önemlidir ve bu da ancak plan ve düzen ile sağlanabilir. Günümüzde her 

alanda, üretim için uygun olup boşa giden zaman israftır ve zarara yol açar. Üretim süreçlerinde ise  boşa giden 
zamanın en çok rastlandığı durumlar: üretim için gerekli olan evrak, araç veya malzemeyi arama-bulma süreçleridir. 

Boşa giden zamanlar strese yol açar ve çalışma verimini önemli ölçüde düşürür. Üretim araçlarının her biri için özel bir 

yer belirlenmeli; bu yer herkes tarafından bilinmeli ve değiştirilmemelidir. Ayrıca düzeninin devam ettirilmesi için bir 
sorumlu seçilmeli ve sürekli kontrol sağlanmalıdır. Sıralama aşamasında ulaşılmak istenen, mevcut alanı tam/etkin 

kullanmak, iş gücünün ve malzemenin dolaşımının en aza indirgemektir. (Aytaç, 2009; 33). 

 

III. Seiso ( Temizleme ) 
Temizleme aşaması, adından da anlaşılacağı gibi temizliğe odaklanır. (Chapman, 2005; 3) ve bunun yanı 

sıra kendi kendini kontrol ve kusursuz iş yeri kavramlarını vurgulamaktadır (Randhawa ve Ahuja, 2015; 8). 
Temizleme, gerekli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket uygulamasına tabi tutulan araçların tamamen (Seiri 

alanından da) kaldırıldığı aşamadır. Temiz olmayan bir üretim süreci, proses değişkenliği potansiyelinin artmasına yol 

açar (Howell, 2009; 2). Temizleme aşaması, iş alanının temiz ve iyi organize edilmesiyle ilgilidir ve ilk iki aşamayı 
destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu aşamada, her gün “ilk günkü temizlik”e ulaşmak esastır (Derin, 2017; 42). 

Temizlemenin uygulama adımları şu şekildedir; temizlik yapılacak alanlar belirlenir, kişiler görevlendirilir, sorumlu 

olunan alanın nasıl temizleneceği ve temizlik ölçütleri kolay anlaşılır bir biçimde belirtilir (Chapman, 2005; 3). 
 

IV. Seiketsu ( Standartlaştırma ) 
Belirli bir kalite seviyesini sürdürmek için her zaman standartlara ihtiyaç vardır. 5S tekniğinde ilk üç 

adımda ele alınan organizasyon, düzen ve temizliği sürdürmek için dördüncü aşama olan standartlaştırma 
gerekmektedir (Gürel, 2013; 6).Standartlaştırma aşaması, ilk üç aşamanın devamlı hale getirilmesi ile ‘mükemmel iş 

yeri’ kavramının sürdürülmesinin yanı sıra düşük bakım maliyeti, genel masrafların azalması, çalışanların 

organizasyona sadakatinin güçlenmesi ve süreçteki verimliliğin artması gibi faydalar da sağlamaktadır. 
Standardizasyon, inovasyon bilinci ve görsel yönetim tekniği gibi unsurların yardımı ile sağlanabilir (Randhawa ve 

Ahuja, 2015; 8).  

Bilgi paylaşımında ki engelleri ortadan kaldırma, bilginin kolayca yayılmasını sağlama ve insani duyuları 
sürece dahil ederek yapılan işi daha kolay hale getirme stratejisine, görsel yönetim denmektedir (Tezel et al., 2016; 4). 

Görsel yönetim standartlaştırmanın önemli bir bileşenidir. Renk kodlaması yapılarak, çevredeki anomalilerin görsel 

olarak daha kolay tanımlanması için kullanılmaktadır.  Çalışanların, duyularını kullanarak anormallikleri tespit 
etmeleri ve derhal önüne geçmeleri amaçlanmaktadır. (Howell, 2009; 3). İş yerinde şeffaflığın sağlanması ve buna 
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bağlı gözlem ve kontrol unsurlarının iyileştirilmesinde, çalışma verimini artıran standartların korunması ve devam 

ettirilmesinde, standartlaştırma aşaması çok önemli bir yere sahiptir. (Aytaç, 2009; 34). 

 

V. Shitsuke ( Disiplin / Öz Disiplin ) 
Hatasız-kaliteli ürün, iş gücü verim artışı gibi sonuçlar elde etmek için iş yerinde belirli alışkanlıklar ve bir 

kültür yaratılmalıdır (Randhawa ve Ahuja, 2015; 9). 5S’nin son aşaması, ‘işleri yapılması gerektiği gibi yapma 
becerisini aşılamayı hedeflemektedir dolayısıyla bir ‘uygulama ve tekrarlama’ sürecidir. Bu süreç, insanların kurallar 

üretmelerine ve bu kuralları takip etmelerine yardımcı olur. Disiplin aşamasının nihai amacı ‘iyi alışkanlıklara sahip bir 

iş yeri’ yaratmaktır (Ho, 1997; 4). 5S ile ilgili olarak, disiplin çoğunlukla öz disiplin açısından ele alınmaktadır. 
Kaliteli kültür yaratmak için geleneksel disiplinin yerine kendi kendine disiplini teşvik etmeye dikkat edilmelidir. Bu 

amaçla, öncelikle çalışma ortamının öğrenmeye ve geliştirmeye açık olması önerilmektedir. Öz disiplin, 5S'in 

çalışanlar tarafından günlük faaliyetlerini yönlendiren bir kavram olarak benimsenmesini sağlamak ve ayrıca 
çalışmalarında gerekli olan değişiklikleri ve geliştirmeleri kabul etmelerini sağlamak için yararlıdır. Ortak değerler, 

normlar ve hedeflere dayalı bir kültür geliştirilmesi de son derece önemlidir (Gürel, 2013; 6). Tüm iş süreçlerinde 

devamlılığın sağlanmasının yanı sıra; çalışanların eğitimi ve kuruma bağlılıklarının oluşturulması/güçlendirilmesi, 
iyileştirmelerin duyurulması ve başarılı çalışma gruplarının ödüllendirmesi gibi adımları da kapsamaktadır (Keleş et 

diğ., 2013; 2). 

 

2. Yöntem 
Yapılan bu çalışmada araştırma yöntemi olarak örnek olay yöntemi seçilmiştir. Örnek olay yöntemi, bir 

süreci, işletmeyi, endüstriyi derinlemesine tanımlamaya ve anlamaya, odaklanan bir araştırma yöntemi olarak 
tanımlanmaktadır (Woodside, 2010, s.1). Çalışma sırasında bir toplu gıda işletmesinin mevcut durumu incelenmiş ve 

elde edilen veriler yorumlanmaya çalışılmıştır. Verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişilerle açık uçlu sorular 

aracılığıyla mülakatlar yapılmış ve işletmenin yalın üretime göre durumunu tespit etmek için üretim notaları 
incelenmiştir. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Günümüz ekonomik şartlarında işletmeler ürün satışından daha ziyade ürünlerin üretimi sırasında 

maliyetlerinden kısabildikleri oranda karlılıklarını arttırabilmektedir. Üretim sürecinde işletmelerin maliyetlerini 

azaltabilmek için kullanabilecekleri yöntemlerden biri de yalın üretimdir. Yalın üretim ile işletmeler öncelikle israftan 

kaçınarak yani ürüne değer katan ve zarar veren faaliyetleri belirleyerek, maliyetlerini azaltabilmekte ve kalitelerini 
arttırabilmektedir (Kazıcıoğlu& Yazgan, 2009: 1; Özfındık, 2011; 1). 

Araştırmanın amacı yalın üretim ve 5S sistemi ile ilgili bilgi vermek, aynı zamanda 5S tekniğinin toplu gıda 

üretiminde uygulanması halinde sağlayacağı faydaları ortaya koymaktır. Böylece toplu gıda işletmelerinde yaşanan 
israfları tespit ederek bu işletmelere maliyet azaltışı konusunda bilgi sağlamak ve literatüre katkıda bulunmak 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda, araştırmada yanıt aranan temel araştırma soruları aşağıda ifade edilmiştir. 

 
1.Toplu gıda işletmelerinin katlandıkları ve ürüne katkı sağlamayan faaliyetler nelerdir?  

2.Toplu Gıda işletmeleri ürüne katkı sağlamayan faaliyetleri nasıl azaltabilirler?  
3.Toplu gıda işletmeleri yalın üretim tekniklerini kullanmaları durumunda hangi faydaları elde ederler? 

 

2.2. Bulgular ve Değerlendirme 
Bu araştırmada, toplu gıda sektöründe yalın üretim sisteminin 5S tekniği kullanıldığı takdirde işletme 

karlılığına yansıyan etkiler saptanmak istenmiştir. Araştırmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Örnek olay çalışması 

için Adana ilinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde bulunan, 1500 metre kare kapalı alanda kurulmuş, 

7000 kuver/gün kapasiteye sahip, GMP şartlarına (iyi üretim koşulları) ve HACCP standartlarına uygun üretim yapan 
bir toplu gıda üretim işletmesi incelemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu işletme, organize sanayi bölgesine dışarıdan 

gelen ve bölge içinde çalışan kişilere hizmet sunan, 150 kişilik alakart restorana, 250 kişilik self servis/tabildot 

restorana ve bir toplantı salonuna sahiptir. İşletme aynı zamanda Adana Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 
fabrikalara da hizmet vermektedir. İşletme toplamda 40 çalışanı ile 3 vardiya ve 7 gün 24 saat çalışmaktadır.  

 

5S’in Toplu gıda İşletmesinde Uygulanması 
5S adından da anlaşılabileceği gibi beş aşamalı bir süreçten oluşmaktadır. Bu süreç işletmelerde 

sınıflandırma ile başlayıp, düzenleme, temizleme ve standartlaşma ile devam edip son olarak sürdürme aşaması ile 

bitmektedir. Çalışmada uygulamanın yapıldığı toplu gıda işletmesi 5S’in aşamalarına göre değerlendirilmeye 
çalışılmıştır. 

 

I. Sınıflandırma Aşaması 
Sınıflandırma aşaması 5S tekniğinin başlangıç noktasıdır. Bu aşamada üretim için gerekli olan araçları 

gerekli olmayanlardan ayırmak ve gerekli olanları en uygun alanda konumlandırmak gerekmektedir. Üretim alanında 

sadece, faaliyetleri gerçekleştirmede lazım olan kadar araca sahip olunmalıdır; bunun dışında kalan her şeyin 

kaldırılması ve ya uzaklaştırılması esas alınmıştır. Sınıflandırma aşamasında işletmenin sahip olduğu tüm üretim 
varlıkları gözden geçirilip, gerek duyulmayanların belirlenerek kırmızı etiket uygulaması yapılmalı ve bu uygulamaya 

tabi tutulan ekipmanların “kırmızı etiket alanı”na gönderilmesi gerekmektedir. Üretim alanının arı hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. Söz konusu işletmede, ham maddeler depolanırken gereksiz veya fazla malzemelerin de beraber 

istiflendiği, kuru depolarda yaş ürünler bulunduğu, çoğu malzeme için ürüne özel depolama alanı belirlenmediği ve bu 
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nedenle de çalışma sırasında zaman ve kaynak kayıplarına sebep olduğu gözlemlenmiştir. Bu uygulamalar 

yapıldığında; ihtiyaç duyulmayan varlıkların fazladan alan, enerji, zaman ve kaynak tüketiminin önüne 

geçilebilmektedir. 

 

II. Sıralama aşaması 

Sıralama, 5S’in ilk aşamasında belirlenen öğelerin düzenlenmesi, doğru konumlandırılması ve kullanım 
sıklığına göre sıralanmasıdır. Sıralama aşaması aynı zamanda bir verimlilik çalışmasıdır. Üretim sürecinde ki gereksiz 

hareketleri engellemeye odaklanır ve sonucunda daha kısa sürelerde üretim elde edilmektedir (Ho, 1997; 2). İş alanında 

kullanılacak her şeyin bir yeri olmalı prensibine göre hareket edilir. Herhangi birinin aradığı şeyi bulabilmesi ve tekrar 
yerine koyabilmesi mümkün olmalıdır Nesnelere kolay erişilebilmeli, iş görenin fiziksel zorlanmasına sebep 

olmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Ekipmanların yerleşim düzeni özellikle küçük üretim alanlarında oldukça 

önemlidir. Söz konusu işletmede ise toplam üretim alanının hayli büyük olması nedeniyle göze batmamaktadır ancak 
üretim alanında ki ekipmanların yerleşim düzeni oldukça zayıftır; sanayi tipi (büyük) üretim araçlarının sık ve karışık 

şekilde konumlandırılması İş/hareket akışının yavaşlamasına sebep olmaktadır. İşletmenin plan ve dizayn aşamasında 
yapılan bazı yanlışlar ve alan yerleşiminde depoların üretim alanlarına uzaklığı dikkat çekmektedir. Üretim sırasında 

çalışanlar ciddi  zaman kayıpları yaşamaktadır dolayısı ile bu da maliyete yansımaktadır. İşletmenin kuruluşu sırasında 

çizilen projenin bu şekilde olması ve değişebilme imkanının bulunmaması sebebi ile bu kayıpların önüne 
geçilememektedir. 

 

III. Temizleme aşaması 
Bu aşama kendi kendini kontrol ve kusursuz iş yeri kavramlarını vurgulamaktadır (Randhawa ve Ahuja, 

2015; 8). Temizleme, gerekli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket uygulamasına tabi tutulan araçların tamamen 

(Kırmızı etiket alanından da) kaldırıldığı aşamadır. Çalışma alanında ki ışıklandırma, üretim araçlarının temizliği ve 

bakımı oldukça zayıftır. İşletmenin üretim alanı yeraltında bulunduğundan gün ışığından faydalanmak hayli zordur bu 
sebeple elektrik harcamaları azaltılamamaktadır. Fakat ortam aydınlatması doğru şekilde yapıldığında iş görenlerin 

moral ve motivasyonlarında artış sağlanabilir bu da üretim hızını ve doğru üretimi artırabilmektedir. Temizleme 

aşaması sadece iç mekan temizliği olarak algılanmamalıdır. Üretim araçlarının temizliği ve bakımı düzenli aralıklarla 
yapılmalı ve bunlar bir çizelge ile takip edilmelidir. Temizlik ve bakım önemsenmediği takdirde araç arızalarıyla 

birlikte gelen üretim aksamaları veya araçların bozulmaları ve yeni araç ihtiyacı gibi durumlarla karşılaşılabilir. Ortaya 

çıkan bu ‘görünmez engellerin’ düzeltilmesi için gerekli düzenlemeler yapıldığı takdirde işletmenin üretim hızı ve 
kalitesi artacak ve israfların önüne geçilebilecektir. 

 

IV. Standartlaştırma aşaması 
5S programının dördüncü adımı olan standartlaştırma ile sınıflandırma, düzenleme ve temizlik aşamalarında 

elde edilen kazanımları uzun süreli muhafaza etmek amaçlanmaktadır (Aytaç, 2009;34). Standartlaştırma aşamasında 

yapılan uygulamaların sürekliliği için yönetim standartları belirlenmeli ve gerekli görevlendirmeler yapılmalıdır. 
Olumsuzlukların takip edilebileceği ‘görsel yönetim’ gibi sistemler oluşturulmalıdır.  

 

V. Disiplin / Öz Disiplin Aşaması 
İdeal durumun sürekliliği için standartların alışkanlık haline getirilmesine yönelik yapılan motivasyon 

çalışmalarıdır. Yüksek performans, güvenilir iş ortamı için personelin kuralları alışkanlık haline getirmesi için motive 

edilmesi gerekmektedir (Yılmaz, 2012; 52). İşletme sahibi, eğitimli ve tecrübeli personel bulamadıklarını, personel 
tecrübesizliğinden kaynaklı, kapasite yükseldikçe işletme içinde ciddi problemler yaşandığını dile getirmiştir. İşletme 

 sadece birkaç personel ile uzun süredir birlikte çalışmakta ve söz konusu personeller sayesinde işletme içindeki düzen 

ve planlama zorda olsa sağlanmaktadır.  
5S’in son aşaması bu tip durumların önüne geçmek ve işletmenin her zaman pozitif çizgide kalması için 

gereklidir. Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi çalışanların eğitimi, kurum bağlılığının yaratılması, iyileştirmelerin 

duyurulması, kampanyalar yapılması ve iş-gruplarının ödüllendirmesi gibi adımları da barındırmaktadır. Öz-disiplin 
şirketlerin kurumsal kültürlerinin oluşumunda önemli bir yer tutmaktadır. Bu aşamada personele görev bilinci, takım 

çalışması ve ruhu gibi kavramlar aktarılmalıdır; Öz-disiplin doğru uygulandığında işletme içerisinde veya üretimde 

oluşan engeller anında çözülebilir ve tasarruf edilen zaman ve işgücü üretime aktarılabilir.  İşletmede, disiplin 

çalışmalarının başlatılmasıyla birlikte iş görenlerin moral ve motivasyonlarında artış sağlanacak, iş görenler örgütsel 

amaçlar ve işletme hedeflerinden haberdar edilerek, örgütsel politikaların tam olarak benimsenmesi ve uygulanması 

sağlanacak, böylece değişime gösterilen direnç giderilecek ve ast-üst arasında daha iyi iletişim kurulması sağlanacaktır. 

 

3. Sonuç 
Tüm endüstriyel üretim türlerinde olduğu gibi gıda üretimi ve hizmeti sektöründe de kar, maliyetlerin 

düşürülmesiyle sağlanabilir. Artan rekabet koşulları, talep değişikliklerine cevap verebilmeleri için şirketleri farklı 
üretim sistemleri ve yöntemleri arayışına itmektedir. Genel olarak üretimde zamanı azaltmak ve maliyetleri düşürmek 

üretim sistemini geliştirmek için atılması gereken en önemli adımlardır (Derin, 2017). Yalın üretimin birçok 

tekniğinden biri olan 5S tekniği, iyileştirme çalışmalarının başlangıcı sayılan, disiplin ve düzen için en küçük 
detayların denetimini sağlamaya yarayan bir tekniktir. Bu uygulama ile hedeflenen; ortamda temizlik, düzen, sağlık ve 

güvenlik unsurlarını sağlamak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır. 5S tekniğinin amacı malzeme ve iş gücü israfında, iş 
kazalarında, arızalarda, gecikmelerde ve şikâyetlerde sıfır noktasına ulaşmaktır (Tepeli, 2012: 38).  

Yalın üretim ve 5S sistemi ile ilgili bilgi vermek, aynı zamanda 5S tekniğinin toplu gıda üretiminde 

uygulanması halinde sağlayacağı faydaları ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma da nitel veri toplama 
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yöntemlerinden biri olan örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Örnek olay çalışması için Adana ilinde hizmet veren bir 

toplu gıda işletmesi yalın üretim ve 5S açısından incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda söz konusu işletmenin; 

 Sınıflandırma aşaması için özellikle üretim alanı olmak üzere tesis genelindeki tüm varlıklarını inceleyip, 

ihtiyaç duymadığı varlıkları kırmızı etiket uygulamasına tabi tutması,  

 Sıralama aşaması için kırmızı etiketli varlıkların kırmızı etiket alanına aktarması, kullanılacak olan 

varlıkları da kullanım sıklığına göre konumlandırması,  

 Temizleme aşaması için tesis genelinde (ekipmanlar, depolar, yönetim ofisleri vb.) mevcut personel 

kadrosu da görevlendirilerek detaylı bir temizlik başlatması,  

 Standartlaşma aşaması için bu aşamaya kadar yapılan uygulamaların korunması üzerine personelle işbirliği 

içinde belirli kurallar yaratması, eğer gerek görülürse standartlaştırma aşamasını görsel yönetim tekniğiyle 

destekleyerek sadece yönetimin değil çalışanlarında gelişmelerden haberdar olmasını sağlaması  

 Disiplin / Öz Disiplin aşaması için 5S tekniği ile yapılan tüm uygulamaların devamlılığının hedeflenmesi ve 

bu doğrultuda hem yönetime ve hem de çalışanlara aynı oranda özveri ve bireysel disiplin kazandırması, 

marka kültürü yaratması gerektiği tespit edilmiştir. 
 

Yalın üretimin, yüksek kalite ve düşük maliyet hedefi, günümüz şartlarında ki Türkiye'de ve yiyecek-içecek 

sektörü içerisinde ulaşılması zor bir hedef gibi görünmektedir. Buna rağmen gözlem yapılan işletmede, yalnızca 5S 
tekniği uygulanması halinde işletmenin israfları yüksek ölçüde azaltılabilir ve tasarruf edilen miktar kalite artışına 

aktarılabilir ya da kalite aynı tutulup kapasite artırılarak daha fazla müşteriye hizmet vermek bir diğer yol olarak 

düşünülebilir. 
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Müzede Eğitim: Pera Müzesi Örneği 
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Özet 

Günümüzde müzeler, kalıcı koleksiyon ve süreli sergilere dayanarak hazırladıkları eğitim programları ve atölye 

çalışmalarıyla her yaştan ziyaretçinin gezi deneyimini ilgi çekici ve öğretici bir seviyeye taşımayı amaçlamaktadır. 

Geleneksel anlamda müze ziyaretçisi, müze içinde yönlendirme tabelaları ve açıklama panoları ile kendi gezisini 

oluşturabilen pasif bir konumdadır. Çağdaş müzecilikte ise güncellenen eğitim programları aracılığıyla ziyaretçinin 

etkin ve üretebilen bir katılımcıya dönüşmesi hedeflenmektedir.  

Çalışmanın amaçları; Pera Müzesi kapsamında Türkiye’deki vakıf müzelerinde düzenlenen eğitim programları ve 

atölye çalışmalarını içerik ve uygulama açısından incelemek, uluslararası çağdaş müzecilikte müzede eğitimin yararı 

ve geleceği üzerine genel bir değerlendirme yapmaktır. Çalışmanın diğer bir amacı ise üniversitelerin Turist Rehberliği 

bölümü öğrencilerine özgü hazırlanan eğitim ve staj programlarıyla müze rehberliği uzmanlığına yönelmelerini 

sağlamaktır. Bu kapsamda Suna-İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’ndeki eğitim programları incelenmiştir. Pera Müzesi, 

eğitim uzmanları eşliğinde katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler ve atölye programları düzenlemektedir. Çalışmada 

alanyazın taraması, görüşme, gözlem, değerlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Pera Eğitim programlarının içeriği ve 

müzeye ait ziyaretçi istatistikleri değerlendirilmiştir.  

Çalışma sonucunda; Pera Müzesi’nde müze eğitimlerinin yenilenen ve geliştirilen programlarla sürdürüldüğü ve müze 

ziyaretçilerinin belirli bir oranının bu eğitimlere katılmakta olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada üniversitelerin Turist 

Rehberliği bölümü öğrencilerine müze rehberliği ve müzede eğitim konularında uzmanlık kazandırılabileceği 

önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Müzede eğitim, turist rehberliği, turizm, müze, ziyaretçi. 

 

Museum Education: The Case of Pera Museum 

 

Abstract 

Today, the museum aims to bring the visiting experience of visitors of all ages to an interesting and instructive level 

with educational programs and workshops prepared based on permanent collections and temporary exhibitions. In the 

traditional sense, the museum visitor is in a passive position, who can create his/her own visit by the help of museum 

signposts and explanatory panels. 

In contemporary museology, it is aimed to transform the visitor into an active and producing participant through the 

updated educational programs.  

The objectives of the study are examining the educational programs and workshops which are held at the museum 

foundations in Turkey in terms of the content and pratice, to make a general evaluation on the benefits and future of 

museum education in international contemporary museology and it aims to indicate the students of Tourist Guidance 

departments to museum guidance expertise with education and internship programs.  
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In this context, the education programs in Suna-İnan Kıraç Foundation Pera Museum were examined. Pera Museum 

organizes various activities and workshop programs for participants in the context of educational experts. In the study, 

literature research, interviewing, observation and evaluation methods were used. The contents of the Pera Museum 

programs and the visitor statistics of the museum have been evaluated. In the results of study; it is determined that 

museum education is maintained by innovated and developed programs and a certain proportion of museum visitors 

are participating to these educational programs at the Pera Museum. It is suggested that the students of the Tourist 

Guidance Department of the Universities can gain expertise in museum guidance and museum education. 

Key words: Museum Education, tourist guidance, tourism, museum, visitor.  

 

Giriş 

Müzeler toplumun yararına geliştirilen, kurgulanan ve toplumsal yaşamın içinde yer alan kurumlardır. 

Geleneksel olarak müzelerin göz önünde bulundurulan ilk işlevleri koruma ve sergilemedir. Uluslararası Müzeler 

Konseyi’nin (ICOM) müze kurumu tanımı şöyledir: “Toplumun ve gelişiminin hizmetinde olan, halka açık, insanlığın 

ve çevresinin somut ve somut olmayan kültürel mirasını toplayan, koruyan, araştırma yapan, bilgiyi paylaşan, eğitim, 

çalışma ve zevk alma amacıyla sergileyen, kâr düşüncesinden bağımsız, sürekliliği olan bir kurumdur.” 

(http://icom.museum/the-vision/museum-definition/). Bu bağlamda müze kurumunun günümüzdeki işlevleri: korumak, 

incelemek, değerlendirmek ve sergilemek biçiminde özetlenmektedir (Atagök, 2000: 83). Müzelerin yurt içi ve yurt 

dışı ziyaretçilerin ilgisine açık nitelikte, geniş tarihsel ve güncel koleksiyonlara sahip olmasının yanı sıra, bu 

koleksiyonların sergilenmesi, sunulması ve ziyaretçilere aktarılması aşamaları günümüzde eğitim işlevine uygunluğu 

bakımından önem taşımaktadır.  

  Geleneksel anlayışta müze ziyaretçileri, kurum içinde yönlendirme levhaları ve açıklama panolarıyla 

gezilerini kendi ilgileri doğrultusunda yönlendirerek kendilerini eğiten bir topluluk olarak görülmekteydi. Günümüzde 

ise müze ziyaretçileri, özellikle çocuk-genç öğrencilerin ve ailelerin daha etkin olduğu bir müze deneyimine katılmayı 

tercih etmektedirler. Müze kurumunun çeşitli etkinliklerine veya sanatsal anlamda üretici atölye çalışmalarına 

katılmakta olan ziyaretçi, müzenin etkin bir öğesi olarak değerlendirilmektedir. Müzelerin büyük bir bölümünü 

oluşturan öğrenciler, ziyaret deneyimlerini aileleriyle veya okul gruplarıyla gerçekleştirmektedir. Aileyle 

gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin, müzelerin yetişkin ve çocuklar için hazırladıkları programlara katılımlarıyla etkin 

ve öğretici, diğer bir deyişle etkin ve iletişim odaklı olduğu görülmektedir. 

 Günümüzde müzelerde gerçekleşen bu dönüşümden yola çıkılarak müzede eğitim veya müzede öğrenme 

kavramları ortaya çıkmıştır. Müzede öğrenme, klasik eğitim-öğretimden ayrılan kendine özgü niteliklere sahiptir. 

Müzelerde düzenlenen programlar için atölye çalışması veya müzede eğitim, öğrenme, deneyimleme sözcükleri tercih 

edilmektedir. Müzeler sahip oldukları alan ve sunum olanakları bakımından öğrenmenin deneyimsel ve kalıcı niteliğe 

getirilebildiği kurumlardır. Müzede sergilenen sanat yapıtlarının atölye çalışmalarıyla yeniden üretilerek 

yorumlanması, benimsenmesini ve anlaşılırlığını kolaylaştırmaktadır. Bu bakımdan öğrenciler için müze eğitim 

programlarının, geleneksel eğitim kurumlarından daha farklı, ilgi çekici ve ilham verici bir öğrenim deneyimi sunması 

müzelerin geleceği ve kültür varlıkları konusunda bilinçlenme sağlaması bakımından önemli bir konudur. Müzelerin 

alan / uzam olarak değerini ortaya çıkaran asıl nitelik, bilgi akışının deneyimlenerek sağlanmasıdır. Bu bilgi akışını 

sağlayan ise sanat, tarih, bilim ve teknoloji konularını kapsayan koleksiyon ve sergileri oluşturan eserler, yapıtlar veya 

nesnelerdir. Müzede eğitim, okulların eğitim programlarıyla birlikte yürütüldüğünde ve okulların düzenlediği öğrenci 

ziyaretleriyle gerçekleştirildiğinde kalıcı bir öğrenme sağlaması planlanan uzun bir süreçtir. 
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Müzede eğitim yoluyla gerçekleştirilen deneyim uygulanabilirliğiyle her yaş grubunun ilgisini çekecek çok 

boyutlu bir sistemdir. Müzede eğitim yalnız öğrenci gruplarının değil, her yaştan katılımcının el becerilerini, el-zihin 

koordinasyonunu ve yaratıcı düşünme gücünü destekler. Türkiye’de uluslararası müzelerde uygulandığı gibi her bir 

müzenin kendine özgü atölye çalışmalarıyla ve eğitim programlarıyla müzede eğitim sürecini üretmesi söz konusudur.  

Türkiye’de özellikle 2000’li yılların başlarında kısa sürede sanat kurumlarının, özel müzelerin ve vakıf 

müzelerinin kurulması, kültür ortamında önemli bir dönüşümün gerçekleşmesini sağlamıştır. Çalışmada örnek olarak 

seçilen Pera Müzesi, uluslararası müzecilik anlayışıyla kurulmuş, toplumun her kesimine ulaşan programlarla müzede 

eğitim uygulamalarını düzenli olarak uygulayan öncü müzeler arasındadır. 

Çalışmada, Pera Müzesi örneğinden hareketle Türkiye’de uygulanan müze eğitim ve atölye çalışmaları 

içerikleri doğrultusunda toplumdaki etki alanları, günümüz müze ziyaretçisine katkısı konuları araştırılmıştır. 

Literatürde yer alan uluslararası müzecilik anlayışına yönelik çalışmalar ve bu çalışma için hazırlanan araştırma 

soruları kapsamında Türkiye’de seçilen müze örneği yoluyla çağdaş müzecilik anlayışı değerlendirilmiş ve öneriler 

sunulmuştur.  

 

1. Literatür ve Araştırma Soruları 

1.1. Müzede Eğitim 

Günümüzde müzelerin geçmişten farklı olarak birçok işlevi birarada gerçekleştirdiği görülmektedir. Atagök 

(2000), müze kurumunun günümüzdeki işlevlerini korumak, incelemek, değerlendirmek ve sergilemek biçiminde 

özetler. Müze ziyaretlerinde temel düşüncenin, müzeye gelen halka yabancılık çektirmemek, onu çeşitli yöntemlerle 

tekrar tekrar müzeye getirmek, çok duyarlı ve bilinçli programlarla geliştirilmiş bir halkla ilişkiler anlayışına 

dayandığını belirtmiştir (Atagök, 1999). Ancak müzeler yalnızca koleksiyonların sergilendiği mekanlar olmanın 

ötesinde bilginin paylaşıldığı yerlerdir ve müzeler özellikle sistematik bilgiye ulaşılabilecek eğitim laboratuvarları 

olarak işlev kazanırlar (Akyol ve Akyol, 2015).  Müzeler, koruma işlevinin ön planda olduğu durağan kurumlar olmak 

yerine, eğitimin ön planda olduğu kurumlar konumuna gelmiştir.  Çağdaş müzecilik anlayışında etkinlikler, toplumun 

çeşitli kesimleri dikkate alarak yapılmalı, müze içerisinde eğitim gerçekleşirken, halk kesimine etkinlikler yoluyla 

ulaşılması gerektiği vurgulanmaktadır (Yaşar, 1999). 

Günümüz müzeciliği dört yaklaşımdan oluşmaktadır: “Sanal Müze”, “Dokunulabilir Müze”, “Mobil Müze” ve “Vakıf 

Müzeciliği” (Keleş, 2003). Sanal Müzeler internet üzerinden izleyicilerine ulaşırken, Dokunulabilir Müzeler replika 

eserlerin etkinlikler kapsamında ziyaretçiyle buluşturulmasını temel alır. Mobil Müze, gezici müze olarak 

tanımlanabilir ve müzenin kurum binası dışı etkinliklerde de var olabileceğini gösterir. Vakıf Müzeciliği ise 

bağışçıların desteğiyle kurulmakta ve geliştirilmektedir. 

Patchen (2006), müzelerdeki aile programlarının başlıca özelliklerini şöyle özetlemiştir: Bu programlar 

genellikle oyun içerikli, eğlenceli bir süreç geçirilebilen, sosyal etkileşim kurulabilen etkinliklerdir. Ailelerin müzede 

öğrenim süreçleri, çocuk ve yetişkinlerin yaş gruplarına göre biçimlenir. Müzede aile bireyleri yaşlarına göre farklı 

yollarla öğrenme deneyimini yaşarlar. Aileler müzede kendi deneyimlerini, kendi gözlemleri ve değerleriyle 

oluştururlar.  

Hooper-Greenhill, müzelerin güncel işlevleri ve müzede eğitim konusunda çalışmalarda bulunmuştur. 

Hooper Greenhill (2006), müzede öğrenme veya öğrenimin, ucu açık, çok-boyutlu ve kişi temelli olduğunu 

vurgulamıştır. Müzede geçen süre içinde ziyaretçiler (veya öğrenci grupları) müze ortamını, müze alanını, 

koleksiyonları, sergileri, etkinlikleri ve sosyal etkileşimleri deneyimlemektedir: “Müzelerde öğrenme potansiyeli, 
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müze koleksiyonunu oluşturan nesnelerden öğrenmeyi, müzelere ilişkin ve müzelerin ne yaptığına ilişkin öğrenmeyi 

içermektedir. Bu potansiyelin gerçekleştirilmesi müzeler ile öğretmenler arasında dikkatli ve ayrıntılı planlamayı ve 

işbirliği içinde çalışmayı gerektirmektedir.” (Hooper-Greenhill, 1999: 134). Henüz 20. yüzyılın ilk yarısında 

Montessori tarafından geliştirilen ve aynı adı taşıyan eğitim yöntemi, çocuk bireyi merkeze alarak öğrenmeyi özgür 

deneyimle destekler (Montessori, 2004).   “Montessori eğitiminin felsefesi çocuğa bağımsız olmayı sağlayacak ve 

gelişimini destekleyecek en uygun çevreyi hazırlamakla beraber çocukların toplumsal ve duyusal gelişimlerini 

destekleyerek gelecek yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi, toplumla 

uyum içinde yaşamlarını sürdüren bireyler olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.” (Mutlu, Ergişi, vd., 2012: 

113-128). 

Shabbar (2001), öğrencilere yönelik uzun ve sıkıcı konuşmalardan çok, Montessori yönteminin 

uygulanmasının yararını vurgular ve önceden hazırlanmış bir çevrede seçim ve hareket özgürlüğü verilerek çocukların 

duyuları(nı) araştırmayla geliştirmeleri sağlanması gerektiğini, bunun da öğretici malzeme kullanarak ve yönlendirme 

ile gözlemi bir arada tutarak olabileceğini belirtir.  

Kelman (1995), müze veya sanat galerilerinin öğrenci gruplarının ziyaretleri genel olarak şu aşamalardan oluştuğunu 

belirlemiştir: İlk olarak, programın tanıtımının (veya pazarlanmasının) etkili olması ve kurum ile okulların arasındaki 

iletişim düzeyini içermektedir. İkinci olarak, okul gezilerinin organizasyonuna odaklanmaktadır. Üçüncüsü, seansların 

sonucu olarak öğrenmenin kalitesinin değerlendirilmesidir. Dördüncü olarak ise öğrencilerin ve öğretmenlerin ziyareti 

değerlendirmelerine işaret etmektedir. 

Müzede eğitimin sürdürülebilirliği konusunda ise, müze etkinliklerine katılımın okul eğitimiyle birlikte 

yürütüldüğünde kalıcılığının artabildiği öne sürülmüştür. Okullarda soyut bir biçimde öğretilen bazı bilimsel kavram 

ve kanıtların bilim müzelerinde somut ve interaktif bir sunumla kalıcı olarak öğrenilebilecek duruma getirilmesi 

olanaklıdır (Şener, 2016). 

Müzede uygulanan eğitim programlarının çocuklara sağladığı temel katkılar üzerine Çakır İlhan ve 

Okvuran (2001), özellikle çocukları daha etkin hale getirdiğini, çocuğun görüp, dokunabildiğini, kokladığını, aletleri 

tutabildiğini ya da araçları kullanabildiğini, okuldaki soyut bilgileri somutlaştırdığını belirtir, çocuklar müzede okuldan 

daha bağımsız olarak çalışabilmekte, çocukların geçmişle bugün arasında bağlantı kurarak tarihe karşı bir iç görü 

kazandığına, çocuklara ve yetişkinlere daha zevkli eğlenceli bir eğitim ortamı sağlandığına dikkat çeker. Müzeler ve 

yaratıcılık arasındaki bağın, eğitim stratejilerinin sıklıkla daha etkin ve daha bilinçli bir biçimde yaratıcı pratiği de 

akılda tutarak gerçekleştirilmeye gereksinim duyduğu vurgulanmaktadır (Norris ve Tisdale, 2013).  

Müzede kalıplaşmış programlara ve tekrara dayalı atölye çalışmalarının aksine, müze programlarının 

esneklik ve geliştirilebilirlik özelliklerine dayalı olarak gereken değişikliklerin yapılmasının ziyaretçilerin öğrenilmesi 

istenilen içeriğe ulaşmalarını üst düzeyde sağlayacağı açıktır (Heine, 2006). Müze ziyaretlerinin sonuca ilişkin 

değerlendirmesi ise öğrenci ve öğretmenler tarafından verilen geribildirimler aracılığıyla gerçekleşir. Bu nedenle 

geribildirim alınması sürecin değerlendirilmesi ve sürekliliğin sağlanması bakımından son derece önemlidir. Müzede 

eğitim programları ve atölyelere katılım erken yaşlardan başlayarak düzenli bir biçimde gerçekleştirildiğinde 

sonuçların daha etkili ve kalıcı olması beklenmektedir. 

 

1.2. Araştırma Soruları 

Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda hazırlanan sorularda, müzede eğitim programlarının 

teknik, içerik ve talep edilen geribildirim örneği ile uygulanabilirlik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 
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Pera Müzesi örneğinin değerlendirildiği çalışma kapsamında müze yetkilisi aracılığıyla Pera Eğitim 

katılımcılarına ilişkin şu konulardaki soruların yanıtları araştırılmıştır: 

1.  Pera Eğitim’e hangi yaş aralığındaki öğrenciler katılmaktadır? 

2. Öğrencilere müze görevlileri tarafından verilen eğitim programları, atölyelerin içeriği nelerdir, eğitimi gerçekleştiren 

müze personelinin özellikleri nelerdir? 

3. Ziyaret planlaması nasıl ve hangi saatlerde gerçekleştirlmektedir? 

4. Okul öğretmenleri veya yöneticilerinden alınan bir geri bildirim örneği sağlanabilir mi? 

2. Yöntem 

Çalışmada, Nitel Araştırma deseni kullanılmış, alanyazın taraması, görüşme, veri değerlendirme 

tekniklerinden yararlanılmış, betimsel analiz yapılmıştır. Betimsel Analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde 

edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanmasından oluşan bir nitel veri analiz 

türüdür. Araştırmacı doğrudan alıntılara yer verebilmektedir. Elde edilmiş olan bulguların özetlenmesi ve 

yorumlanması amaçlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Müze Eğitim Programları Sorumlusu’ndan görüşme 

formu yaklaşımı doğrultusunda dört adet araştırma sorusu e-posta yoluyla iletilerek yanıtlar elde edilmiştir. Eğitim 

içeriği ve uygulaması ile ilgili olarak Müze Eğitim Programları Sorumlusu tarafından iletilen yazılı metin ve 

yönlendirilen web sitesi aracılığıyla ilgili yazılı ve görsel kaynaklara ulaşılmış, geri bildirim örneği ise müze eğitim 

bölümü arşivinden iletilmiştir. Konu alınan müzenin özellikle öğrenci ziyaretçilere yönelik kurduğu etkileşimsel 

iletişimin müze yönetimi ve düzenlenen programlar ekseninde sınırlandırılmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise 

müzenin ziyaretçi – katılımcılarıyla görüşme yöntemiyle eğitim programlarının etkisi üzerine değerlendirme 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.   

2.1. Çalışmanın Amacı 

Uluslararası müzecilik alanında uzun yıllardır uygulanmakta olan ve yararı görülen müzede eğitim 

programları ülkemizde sayılı özel ve vakıf müzesi tarafından sistemli bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. 

Çalışmada 2000’li yılların başlarında İstanbul’da kurulan ve çağdaş müzecilik anlayışını uygulayan vakıf müzelerinde 

düzenlenen eğitim programları ve atölye çalışmalarının incelenerek günümüz müzelerinde öğrencilere yönelik eğitim 

programlarının yararı ve geleceğine ilişkin genel bir değerlendirme ve yorumlama yapılması amaçlanmaktadır.  

2.2. Bulgular  

 Pera Müzesi, öncü vakıf müzeleri arasında olması ve kuruluş yıllarından başlayarak öğrenci grupları için 

profesyonel anlamda özel çalışmalar gerçekleştirmesi nedeniyle araştırma kapsamına alınmıştır. Pera Müzesi, 8 

Haziran 2005’te Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından kurulmuştur.  

Ziyaretçiler için eğitim programları şu yaş grupları için düzenlenmektedir:  

Pera Çocuk: 4-6 yaş ile 7-12 yaş  

Pera Genç: 13-17 yaş 

Pera + : 18 yaş ve üzeri 

Öğretmenlere Yönelik Atölyeler 

Okul Grupları: Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul, Lise 

Pera Engelsiz: İşitme Engellilere, zihinsel engellilere, bakımevinden gelen ziyaretçilere (60 yaş ve üzeri) 

yönelik gruplar, (http://www.peramuzesi.org.tr).Okul gezisi biçiminde gerçekleştirilen öğrenci ziyaretlerine ilişkin 

edinilen bilgiler şu başlıklar altında toplanmaktadır:  
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 Öğrencilerin yaş aralığı; Okul Grupları (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Lise), Pera Engelsiz: 

Zihinsel Engelli Öğrenciler olarak belirtilmiştir.  

 Öğrencilere müze görevlileri tarafından verilen eğitim programları ve atölyelerin tanım ve 

içeriği, eğitimi gerçekleştiren personel; Pera Müzesi’nin bünyesinde müze eğitmenleri tarafından 

eğitim ve atölye programları gerçekleştirilmektedir. Öğrenci gruplarının gezileri, müze 

kapsamında yer alan üç ayrı sergileme ve koleksiyon kapsamında düzenlenmektedir.  

Müzede 2018 yılında sürdürülen atölye çalışmalarında “Suna ve İnan Kıraç Vakfı koleksiyon sergileri ve 

Pera Müzesi süreli sergileri kapsamında farklı temalar üzerinden ya da sergide yer alan sanatçıların eserlerinden yola 

çıkarak tasarlanan bu atölyelerde çocuklar görerek, dokunarak, koklayarak, interaktif bir şekilde deneyimleyerek 

keşfetmektedirler. Müzede 4-6 yaş gruplarındaki çocuklar;  boya, parafin, kolaj, kil, heykel, rölyef, papye maşe (kağıt 

hamuru heykel), kukla, portre, daldırma mum, soyut fotoğraf çalışmaları, atık malzemelerden enstrüman tasarımları, 

stop-motion tekniğiyle video, linol baskı, kahveden kağıt tasarımı, dana derisi ile gölge oyunu figürleri, beden 

perküsyonu, teknoloji, dans, ytong beton taşından heykel gibi değişik malzeme ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalarla 

öğretici ve eğlenceli bir sanat deneyimi kazanıyorlar. Aynı zamanda yaratıcı drama yöntemlerini kullanarak çocukların 

rol yapma, doğaçlama ve oyunla, müzeyi yaşayan bir mekan olarak deneyimlemelerini sağlayan, müze bilinçlerini ve 

estetik becerilerini geliştirecek çalışmalar” gerçekleştirilmektedir (https://www.peramuzesi.org.tr/Egitim-Programi/4-

6-yas/215). Atölye programlarında 7-12 yaş grubunda ise “stop-motion tekniğiyle video, linol baskı, kahveden kağıt 

tasarımı, gölge oyunu, beden perküsyonu, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi, dans, ytong beton taşından heykel gibi değişik 

malzeme ve tekniklerin kullanıldığı çalışmalarla öğretici ve eğlenceli bir sanat deneyimi yaşatılması amaçlanmaktadır. 

Aynı zamanda yaratıcı drama yöntemleri kullanılarak çocukların oyun, rol yapma ve doğaçlama ile müzeyi yaşayan bir 

mekan olarak deneyimlemeleri sağlanarak müze bilinçleri ve estetik becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır. 

Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri: Kalıcı koleksiyon sergisinin müze uzmanı eşliğinde gezilmektedir. 

Öğrencilerin kendi seçtikleri objelerin resmini çizerek model hamuru ile objelerin üç boyutlu replikalarını oluşturarak 

öğrenci gruplarının etkin bir biçimde katılımı sağlanmaktadır. 

Kahve Molası: koleksiyon sergisinde ise öğrenciler ilgili müze bölümü gezisinin ardından kil malzemeden 

kendi fincan tasarımlarını üretmektedir. 

Kesişen Dünyalar: 17. yüzyıldan 19. yüzyıla Elçi Portreleri ve Elçilerin Sanat Koruyuculuğu:  

26 Şubat-25 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenenen sergiyle birlikte öğrenciler için gerçekleştirilmiş bir 

Pera Eğitim atölye çalışmasıdır.  

“Elçilerin, elçiliğin, ve ressamların anlatılacağı sergi turu, kısa süreli isim kartı aktivitesi ardından, resimler 

üzerine hem tarihsel hem teknik çerçevede kısa bilgilerin aktarılmasıyla devam etti. Atölye çalışması, sergi turunun 

ardından dağıtılan eskiz kağıtlarına çocuklardan beğendikleri bir eserden eskiz almaları istendi. Atölyede ise, çocuklar 

klasik resim sanatının temel araçlarını tanıdılar ve eskizleri tuvallere aktararak, tempra ve akrilik boyalarla 

renklendirdiler. 7 – 10 yaş grubu, şövale, tuval, palet gibi resim sanatının teknik unsurlarıyla tanışırken sergiyi kendi 

yorumlarıyla canlandırdılar. 11 – 12 yaş grubu, resim sanatında kurgulamanın, yerleştirmenin ve renk seçiminin 

önemini, sergi salonunda eskizini aldıkları resimleri tuvale aktararak deneyimlediler.” 

(https://www.peramuzesi.org.tr/images/pdf/pera-egitim/2012/04_KesisenDunyalar.pdf) 

Pera Müzesi’nde öğretmenlere yönelik atölyeler de düzenlenmektedir. Bu atölyeler öğretmenlere müzeyi 

tanıtmayı, öğrencilerine aktarabilecekleri deneyimlere aracılık etmelerini ve öğretmenin öğrencileriyle 
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gerçekleştireceği ziyaret deneyiminin anlam taşımasını amaçlamaktadır. (http://www.peramuzesi.org.tr/Egitim-

Gruplari/Guncel) 

 Müze ziyaret planlaması; Müzede en az 10 en fazla 25 kişilik grupların oluşması ve öğrenci gruplarının 

gezileri için rezervasyon gerektiği belirtilmiştir. 

Okul Grupları için Hafta İçi Eğitim Programı Saatleri şöyledir: 

Perşembe / Cuma: 10:00 – 11:30 / 11:30 – 13:00 / 13:00 – 14:30 

 Okul öğretmenleri veya yöneticilerinden alınan geribildirim örneği; Pera Müzesi’nde bazı eğitim 

kurumlarının öğrencileri kendi okullarının Sosyal Yardımlaşma Kulüpleri aracılığıyla engelli öğrenci okul 

gruplarıyla eşzamanlı olarak beraber ziyaret programları da düzenlenmektedir. Konuyla ilgili olarak 

İstanbul’da özel bir lisenin rehber öğretmeni tarafından gönderilen geribildirim ise müzede eğitim 

programlarının yararına işaret etmektedir: 

“İki yıldan bu yana katıldığımız atölye çalışmaları daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok verimli 

geçti. Saint Michel Lisesi Sosyal Yardımlaşma Kulübü olarak Mert Karahan Özel Eğitim Okulu ve Üsküdar Özel 

Eğitim Okulu ile dörder kez olmak üzere Müge Hanım’ın gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına katıldık. Farklı gelişen 

bireylerle biraraya gelen öğrencilerimizin öncelikle Müge Hanım’ın liderliğinde müze ziyareti gerçekleştirmesi 

sonrasında ise görülen eserlerin atölyede tekrar yorumlanması öğrencilerimiz açısından çok keyifli çalışmalar 

olmuştur. Bir yandan müzede sergilenen tüm sergileri görme şansı elde ederlerken, diğer yandan Müge Hanım’ın da 

kendilerine inisiyatif vermesi ile atölyelerde engelli arkadaşlarına liderlik etme becerisini de kazanmalarına katkı 

sağlanmıştır. Ayrıca daha önceki yıllarda olduğu gibi Eda Hanım’ın iletişimi başlatma, sürdürme başarısı bizler 

açısından çalışmayı kolaylaştıran ve keyifli hale getiren bir unsurdur. Çalışmaların başlangıcında tüm görüş ve 

önerilerimizin dikkate alınarak hazırladığı takvimde olası ihtimalleri de gözönüne alarak sürekli iletişim halinde 

olması, çalışma öncesi etkinlikleri hatırlatması ve ortaya çıkan aksiliklerin giderilmesinde gösterdiği profesyonellik 

çalışmanın sürekliliğini sağlayan önemli unsurlardır. Pera Müzesi yetkililerine tüm bu çalışmalar için teşekkürlerimizi 

sunuyoruz.” 

Örnek olarak sunulan geribildirimde öncelikle müze eğitim uzmanıyla gerçekleştirilen müze ziyareti ve 

ardından eserlerin atölyelerde yeniden yorumlanması Pera Müzesi etkinliklerinin iki aşamasını özetlemektedir. Ayrıca 

geribildirimde söz edilen diğer etkinlik ise, müze ile iki farklı okuldan öğrenci gruplarının bir araya getirilmesi yoluyla 

öğrenciler arası interaktif iletişimin gerçekleştirilmesidir. Müze eğitim programında öğrencilerin inisiyatif almalarına 

ve liderlik yapmalarına izin verilmesi öğrencilerin etkinliklere katılmaları ve görev almaları bakımından dikkate 

değerdir. Müzenin programın oluşturulmasında ve gerçekleştirilmesinde okullar ile işbirliği içinde olması, ayrıca 

program içeriğinin farklı toplumsal katman ve özellik taşıyan öğrencileri kaynaştırması ve bunu bir uyum içerisinde 

gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. 

2017 yılı ile 2018 yılı ilk altı ay içinde her yaştan toplam ziyaretçi sayısı ile kaç ziyaretçinin okulların Pera Eğitim’e 

katıldığına ilişkin sayısal veriler Müzenin ilgili biriminden sağlanmıştır.  

Pera Müzesi’nin 2017 ile 2018 Mayıs ayına kadar toplam ziyaretçi ve Pera Eğitim katılımcı sayısı şöyledir:  

Yıl Toplam Ziyaretçi 

2017 (12 ay) 149.108 

2018 (10 Mayıs 2018) 53.964 

       Yıl Pera Eğitim katılımcı sayısı 

2017 (12 ay) 4851 

2018 (10 Mayıs 2018) 3187 
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 2017 yılında Pera Eğitim katılımcı sayısı, toplam ziyaretçi sayısının % 3,2’sini oluşturmaktadır. 

 2018 yılında 10 Mayıs 2018 tarihine kadar, Pera Eğitim katılımcı sayısı, toplam ziyaretçi sayısının % 

5,9’unu oluşturmaktadır. 

 Pera Eğitim katılımcı sayısı yaş aralığı belirtilmeden sununlmuştur. 

Belirtilen yıllar içinde toplam ziyaretçi sayısı içinde Pera Eğitim’in düzenli bir biçimde gerçekleştirildiği, 

toplam ziyaretçi sayısı içinde belirli bir ortalamayı koruduğu ve sürdürdüğü anlaşılmaktadır.  

Sonuç ve Öneriler 

Pera Müzesi’nde; 

 Müze gezileri uzmanlar eşliğinde, müzenin tanımı, kapsamı ile müze gezisi gerçekleştirilmektedir. Eğitim 

programları ve atölye çalışmaları konularında uzman müze çalışanları tarafından uygulamaya 

geçirilmektedir. 

 Atölye çalışmalarında ve eğitim programlarında öğrenci etkindir ve sanat eserlerini yeniden oluşturarak 

yorumlayarak deneyimlemektedir. “Hands-on”, yani bir düşüncenin, bir olgunun ya da bir olayın bir kaynak 

tarafından, yalnızca görsel ve işitsel değil, dokunma duyusunu da ekleyerek edinilen algı süreçleri (Atasoy 

2001: 35-38) biçiminde tanımlanan eğitim programları uygulanmaktadır. Bu bağlamda okul öncesi eğitimde 

uygun ortam ve beş duyunun kullanımının etkin olduğu çağdaş yöntemlerin kullanımına işaret etmektedir. 

 Öğretmenler için gezi öncesi müze tanıtımları yapılmakta, eğitim programlarının iletişim içinde yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Bu bakımdan öğretmenlerin müze eğitimini ve içeriğini kavraması bakımından ön tanıtım 

yararlıdır. 

 Öğrencilere yönelik etkinlikler, ziyaretçi sayısını artırmakta öğrencilerin ailelerinin de müzeye 

yönelmelerini sağlamaktadır. Öğrencilere yönelik etkinlikler aileler için de müzeyi bir çekim merkezi 

durumuna getirmektedir.  

 Müze atölye çalışmaları kültürel mirası koruma bilinci, sanata ilgi ve koleksiyon farkındalığı 

kazandırmaktadır. 

Ülkemizde düzenlenen müze eğitim ve atölye programlarına ilişkin önerilerimiz şöyle özetlenebilir: 

 Örnekleri sunulan müze eğitimlerinin ve atölye çalışmalarının yaygınlaşması ve Türkiye’deki müzelerin 

tümünü kapsayacak sistemli bir uygulamaya geçilmesi yararlı olacaktır. Devlet müzelerinin, özel ve vakıf 

müzelerinin birbirlerini tamamlayıcı biçimde süreklilik taşıyan, öğrencilerin algılarını ve ilgilerini 

yükselterek merak uyandıran, bilgiyi keşfetmeyi destekleyen, koleksiyon bilincini aşılayan, çağdaş anlamda 

yenilikçi ziyaret programları hazırlamaları toplumun genç nüfusu için müzeleri bir çekim noktası konumuna 

getirecektir. 

 Öğrenciler için müze ziyaretlerinin içerik ve kapsamının hazırlanmasında turizm, kültür ve eğitim 

konularında uzmanlardan oluşturulacak bir komisyon tarafından danışmanlık sağlanabilir. Bu yönde öğrenci 

merkezli, ziyaretçinin eleştiren ve soru soran özelliklerinin artırıldığı bir yaklaşım uygulanmalıdır (Hooper-

Greenhill 2000: 150). 

 Müze rehberliği alanında üniversitelerin Turist Rehberliği bölümlerinin ders programları pedagojik eğitim 

formasyonlarıyla desteklenerek çocuk ve genç öğrenci gruplarına yönelik çalışabilecek rehberlerin 

yetiştirilmesi ve müzelerde staj çalışmalarıyla öğrenci grupları için müze rehberliği uzmanlık eğitimi 

gerçekleştirilebilir. 
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Mersin’i Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Bölge Algıları 

İle Tavsiye Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 
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Özet 

Ülkemiz sahip olduğu tarihi ve kültürel değerler açısından oldukça yüksek bir kültür turizmi potansiyeline sahiptir. 

Ancak yapılan bilimsel araştırmalar göstermektedir ki bu potansiyelden yeteri kadar yararlanılamamaktadır. Oysa 

kültür turizmi turizm çeşitleri içerisinde en fazla gelir getiren turizm çeşitleri arasında yer almaktadır. Kültür turizmini 

geliştirmenin yollarından bir tanesi de kültür turizmine katılanların bölgeye yönelik algılarının belirlenmesi ve bu 

algılarının pozitif yönde geliştirilmesidir. Çünkü araştırmalar göstermektedir ki olumlu bölge algısı ile tavsiye 

davranışı ve/veya tekrar ziyaret etme eğilimi arasında pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu amaçla bu çalışmada 

öncelikle Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölge algılarının olumlu mu ya da olumsuz mu olduğunun 

belirlenmesi, sonrasında ise bu algının katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin 

incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın bir başka amacı ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı arasında 

bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi olarak belirlenmiştir. 

15 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin’i ziyaret eden 299 katılımcıdan elde edilen veriler 

üzerinde yapılan frekans analizi ve açıklayıcı faktör analizi sonucunda Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerin Mersin’e 

yönelik bölge algılarının olumlu olduğu tespit edilmiştir. Yine veriler üzerinde yapılan T testi ve ANOVA testi analizi 

sonucuna göre katılımcıların bölge algılarının onların cinsiyet, medeni hal, meslek ve gelir durumlarına göre bir 

farklılaşma göstermediği, ancak yaş ve eğitim durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Veriler üzerinde 

yapılan regresyon analizi sonucunda tespit edilen bir başka durum ise katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışı 

arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğudur. 

 

Anahtar Kelimeler: Kültür Turizmi, Bölge Algısı, Tavsiye davranışı. 

 

Research on The Correlation Between Regional Perceptions and 

Recommendation Behavior of the Domestic Tourists Visiting Mersin 

 

Abstract 

Turkey has a high potential for cultural tourism in terms of its historic and cultural qualities. But, scientific researches 

indicate, this potential cannot be used sufficiently. However, cultural tourism is among the most revenue generating 

types of tourism.  One of the ways for improving cultural tourism is; identifying the perceptions of the participants of 

the cultural tourism towards the region and developing these perceptions positively.   Researches show positive 

correlation between favorable regional perception and recommendation behavior and/or revisiting tendency.  This 

study primarily aims to identify if the regional perceptions of the cultural tourists are favorable or unfavorable and 
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secondly analyze if there is differentiation on the perception depending on the demographics of the participants. 

Another aim of the study is identifying the correlation, if there is any, between the regional perceptions and 

recommendation behavior of the participants.  

According to the frequency analysis and exploratory factor analysis of the data collected from 299 participants who 

visited Mersin between June 15 and July 15 2018 domestic tourists’ regional perception about Mersin is favorable.  

Analysis of the T test and ANOVA test shows that regional perception does not differentiate with participants’ gender, 

marital status, occupation and level of education but it differentiates according to age and level of education. Another 

finding is that; results of the regression analysis remarks positive correlation between regional perception and 

recommendation behavior of the participants. 

  

Keywords: Cultural Tourism, Regional Perception, Recommendation Behavior 

 

Giriş 

Turizmin başlangıcının, insanların bilinmeyeni bilme, görülmeyeni görme ve öğrenme içgüdüsü ile 

gerçekleşen kültürel geziler olduğu savunulmaktadır (Genim, 2002: 205). Buna rağmen kültür turizmi uluslararası 

turizm pazarında çok daha yakın zamanda ön plana çıkmaya başlamıştır. Son yıllarda güneş-deniz-kum pazarına 

yönelik tatil turizminin doyuma ulaşması, çevre ve ekolojik denge konusunda yapılan tartışmalar ile bireylerin tarihi 

değerler hakkında bilinçlenmeye başlamaları (Öztürk ve Yazıcıoglu, 2002: 188) insanların kültür turizmine yönelimini 

arttırmıştır. 

İlk kez 1969 yılında Kanada’nın Ontoria kentinde düzenlenen bir kongrede, dar anlamda kültürel 

motivasyonlar ile seyahat etmek olarak tanımlanan kültür turizmi (Bakar, 1996: 89) daha sonraki yıllarda geniş 

anlamda ele alınarak; ziyaretçilerin gittikleri yerlerdeki tarihi ve kültürel değerleri görmesi ve tatması şeklinde 

tanımlanmıştır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Bu tanıma göre kültür turizminin temelinde eski sanat eserlerinin, 

tarihi yapıların, müzelerin, eski uygarlıkların ve onlara ait kalıntıların görülmesi (Toskay, 1993:156) ile yerel mimari, 

yerel mutfak, festivaller, fuarlar, tiyatro ve sinema (Tunç ve Saç, 1998:) gibi sanatsal etkinlikleri deneyimleme arzusu 

yatmaktadır. Turistlerin seyahate çıkma nedenlerine yönelik bir araştırmaya göre; 1980 yılında katılımcıların %27’si 

tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerin önemli olduğunu belirtirken, 1990 yılında bu oran %50’ye yükselmiştir 

(Silberberg, 1995: 364). Dünya Turizm Örgütü’ne göre bu artış trendi özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Asya 

bölgelerinde artarak devam edecektir (Khalilova, 2008: 31). Werking’in 2003 yılında kültür turizmine katılanların 

sosyo-ekonomik yapılarına yönelik yaptığı bir araştırmaya göre; daha fazla harcama eğiliminde oldukları, yüksek gelir 

ve eğitim düzeyine sahip oldukları, yaş ortalamalarının 50’nin üzerinde olduğu ve daha uzun süreli konaklama 

eğiliminde oldukları tespit edilmiştir (Aksu, 2004:36): Werking’in yaptığı bu araştırma sonuçlarından da anlaşılacağı 

üzere, kültür turizminin geliştirilmesi, özellikle turizm gelirlerinin artırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Ülkemizin üzerinde bulunduğu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmış 

olup, söz konusu uygarlıkların bıraktığı kültürel zenginliklerimiz göz kamaştıracak düzeydedir (Tok, 2002: 221). 

Çünkü Anadolu tarih öncesi çağlardan günümüze pek çok kültürün buluşma ve kaynaşma merkezi durumundadır. 

İonlar, Frigler, Hititler, Urartular, Likyalılar, Lidyalılar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi onlarca uygarlık bu 

topraklarda yasamış ve kendi kültürlerine ait izler ve eserler bırakmışlardır (Genim, 2002: 205). Ancak Anadolu 

dünyadaki birçok ülkeden daha fazla kültürel değerlere sahip olmasına rağmen Türkiye’de kültür turizmi istenilen 

düzeyde gelişememiştir (Kızılırmak, 1999: 33). TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) tarafından yapılan bir 
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araştırmaya göre turistlerin ülkeye kültürel amaçlı geliş oranları 2001 ile 2014 yılları arasında, %9.17’yi geçememiştir 

(Bandeoğlu, 2016: 166). Şüphesiz ki kültür potansiyeli bu denli yüksek olan ülkemizde bu oranlar kabul edilebilir 

düzeyin çok altındadır. 

Dünya Turizm Örgütü’nün yapmış olduğu öngörüye göre kültürel turizmin gelişim sürecinin önümüzdeki 

yıllarda da artarak devam edeceği, bu gelişim sürecinin özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Asya bölgelerinde olacağı 

vurgulanmaktadır (WTO, 1998:38). Kültür turizminin yararları arasında başta sahip olunan kültürel değerlerin 

korunması yanında önemli gelir sağlayıcı etkisi olduğu dile getirilmektedir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002: 188). Kültür 

turizmi kapsamında her yıl milyonlarca turistin müzeleri, sanat galerilerini, tarihsel alanları ve ören yerlerini ziyaret 

ederek binlerce insanın istihdam edilmesini sağladığı, konaklama işletmelerinin doluluğunu arttırdığı ve diğer turizm 

işletmeleriyle birlikte birçok sektörü olumlu yönde etkileyerek turizm hareketlerinin tüm yıla yayılmasını sağladığı 

savunulmaktadır (Kızılırmak ve Kurtuldu, 2005:103). 

Kültür turizmi açısından son derece zengin kaynaklara sahip olan ülkemizde, kültür turizmine katılan 

ziyaretçilerin sayısının ve ziyaret sıklığının arttırılması, turizmde sürdürülebilirliğin ve turizm gelirlerinin 

arttırılmasının en önemli unsuru olarak düşünülebilir. Bunu sağlamanın yolu ise öncelikle kültür turizmi kapsamında 

bölgeyi ziyaret eden turistlerin bölgeye yönelik algılarının belirlenmesi ve bu algının olumluya döndürülmesi için yerel 

ve ulusal düzeyde çalışmaların yapılmasıdır. Çünkü en önemli davranış teorilerinden olan yükleme (atıf) teorisine göre 

insanlar davranışlarını olaylar ve olgulara yönelik oluşturdukları zihinsel algılar doğrultusunda gerçekleştirmektedirler 

((Hogg ve Vaughan, 2005:114). Bu sebeple bu çalışmada Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin Mersin’e yönelik 

algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kültürel turistlerin Mersin’e yönelik algı durumlarının “olumlu-olumsuz” 

belirlenmesi, olumlu algılarının geliştirilmesi, olumsuz algılarının ise olumluya dönüştürülecek çalışmaların yapılması 

onların Mersin’i tekrar ziyaret etme alışkanlıklarını da etkileyecektir. 

 

Literatür İncelemesi 

Literatür incelemesi sürecinde öncelikle ülkemize ve/veya ülkemizin belirli bölgelerine yönelik algıların 

incelendiği çalışmalar incelenmiştir. Çalışmalara yönelik kısa incelemeler aşağıda paragraflar halinde verilmiştir. 

Huh ve Uysal (2004) kültürel/miras destinasyonları ile bu destinasyonları ziyaret eden turistlere yönelik 

yaptıkları çalışmada kültürel/miras destinasyonunun özellikleriyle bu tip destinasyonları ziyaret eden turistlerin 

doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı hedeflemişlerdir (Huh ve Uysal, 2004: 179). Çalışmada miras (el 

sanatları, mimari, geleneksel görünüm, müzik ve dans gibi sanatlar) ve kültürel çekiciliklerin (müzeler, galeriler, 

kültür köyleri, tarihi binalar, anıtlar) doyumu daha fazla etkilediği görülmüştür. 

Duman ve Öztürk (2005) Mersin Kızkalesi’ni ziyaret eden yerli turistlerin destinasyon ölçeğinde hizmet 

kalitesi değerlendirmelerine yönelik yaptıkları çalışmada bu değerlendirmeleri beş boyutta incelemiş ve bu boyutların 

genel tatil memnuniyeti ve tekrar ziyaret niyetleri ile olan ilişkilerini bir araştırma modeli ile test etmişlerdir. Çalışma 

sonucunda, müşteri memnuniyetini önemli ölçüde etkileyen faktörlerin, konaklama yeri ve yiyecek içecek hizmetleri 

ve misafirperverlik olduğu bulunmuştur. Ayrıca, tekrar ziyaret niyetleri açısından bu iki faktöre ilaveten aktivite ve 

hizmetlerin de önemli bir gösterge olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

Kervankıran ve Özdemir (2013) yaptıkları çalışmada Afyonkarahisar iline gelen turistlerin, ilin turizmi 

hakkındaki görüşlerini incelemişlerdir. Çalışmada, Afyonkarahisar iline gelen turistlerin, ekonomik, sosyal ve 

demografik profillerini, ilin turizmi konusundaki düşüncelerini, ziyaret ettikleri mekânlarını, ilin turizminin daha iyi 

gelişmesi konusundaki görüşlerini belirlemeye yönelik olarak 352 turiste anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan ankete 
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göre, turistlerin Afyonkarahisar’a geldikleri için genelde memnun oldukları, bunun yanında ilin turizminin gelişmesi 

için termal turizmin yanında yeşil alanların oluşturulması, nitelikli tesislerin artırılması ve tanıtıma önem verilmesi 

gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 

Çakıcı ve Özdamar (2014) tarafından kültür turlarına katılan yerli turistlerin anlık satın alma davranışlarını 

belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmada Şanlıurfa’yı kültür turları kapsamında ziyaret eden yerli turistlere anket 

uygulanmıştır. Anlık satın alma davranışlarının cinsiyete, eğitim ve gelir seviyesine göre farklılık göstermediği 

anlaşılmıştır. Yaş yükseldikçe anlık satın alma isteğinin azaldığı ve bekâr katılımcıların anlık satın alma davranışına 

evli ve dul/boşanmış olan katılımcılara göre daha yatkın oldukları anlaşılmıştır.  

Umur (2015) çalışmasında Kapadokya Bölgesini ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyona yönelik imaj 

ve kişilik algılamalarının ziyaretçi memnuniyeti ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları üzerindeki etkilerini 

incelemiştir. Araştırma sonucunda, Kapadokya Bölgesini ziyaret eden yabancı turistlerin destinasyon imajı ve 

destinasyon kişiliği algılamalarının yüksek ve olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca destinasyon imajı ve destinasyon 

kişiliği ile ziyaretçi memnuniyeti ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. 

Seçilmiş ve Köz (2015)  İstanbul ilinde kültür turizminin sürdürülebilirliğinin farklı nesil gruplarına ait 

turistler açısından algı durumunun belirlenmesi ve tekrar ziyaret niyetlerinin ortaya konulması amacıyla bir çalışma 

yapmışlardır. Bu amaç doğrultusunda, ilk aşamada ulusal ve uluslararası alanda yapılan konu ile ilgili çalışmaları 

incelemiş ardından, 398 yerli ve yabancı kültür turisti ile Sultanahmet bölgesinde gerçekleştirilen anket uygulaması ile 

turistlerin konu ile ilgili değerlendirmelerini almışlardır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sürdürülebilir kültür 

turizmi algısının nesillere göre farklılık göstermediği ve sürdürülebilir kültür turizmi algısının tekrar ziyaret niyeti 

üzerinde kısmen etkisinin olduğu görülmüştür.   

Yıldız ve Kılıç (2016) yaptıkları çalışmada kültür turizmine katılan yerli turistlerin Kapadokya algısının 

tekrar ziyaret etme ve tavsiye etme davranışı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda 

ziyaretçilerin Kapadokya algısının, rehberlik hizmetleri, turistik çekim, fiyat, konaklama hizmetleri, altyapı, tekrar 

ziyaret etme ve tavsiye davranışı boyutlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Öte yandan araştırma sonucunda yerli 

turistlerin Kapadokya algılarının olumlu düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 

Çalışmalar incelendiğinde iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi kültürel turistlerin 

ziyaret ettikleri bölgeye yönelik algıları genellikle olumludur. Bir başka sonuç ise kültürel turistlerin bölge algıları ile 

tekrar ziyaret etme ve/veya tavsiye davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığıdır. Bu sonuçlardan hareketle 

çalışmada aşağıdaki araştırma sorularının cevapları aranacaktır; 

AS 1: Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölgeye yönelik algıları nasıldır? (Olumlu/olumsuz) 

AS 2: Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölgeye yönelik algıları kaç boyuttur? 

AS 3: Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölgeye yönelik algıları demografik özelliklerine göre 

farklılık göstermekte midir? 

AS 4: Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölgeye yönelik algıları ile tavsiye davranışları arasında bir 

ilişki var mıdır? 

 

Yöntem 

Araştırmada örneklem yöntemi olarak tesadüfî örneklem yöntemi, veri toplama aracı olarak anket 

kullanılmıştır (Erkuş, 2009:95). Anket iki bölümden oluşmakta olup; İlk bölümde yerli turistlerin Mersin algısına 
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yönelik 5’li Likert ölçeğine (1: Hiç katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kısmen katılıyorum 4: Katılıyorum, 5: 

Kesinlikle katılıyorum) uygun 17 ifade (Bayat, 2014:18) yer almaktadır. İkinci bölümde ise yerli turistlerin demografik 

özelliklerin belirlenmesine yönelik 7 soru ve seyahat özelliklerine yönelik 5 soru bulunmaktadır. Turistlerin seyahat 

özelliklerine ilişkin sorular Yıldız ve Kılıç’ın (2016) çalışmasından, yerli turistlerin Mersin algısına yönelik ifadeler ise 

Mishra’nın (2013) çalışmasından faydalanılarak oluşturulmuştur. Bu ifadeler uzman görüşü alınarak Türkçeye 

uyarlanmıştır. 15 Haziran 2018 ile 15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Mersin’i gezen yerli turistlere ziyaretleri 

sırasında anketleri doldurmaları rica edilmiştir. 

Pazarlama araştırması alanında kabul gören yöntem çerçevesinde 0.05 anlamlılık düzeyinde evrenin 

büyüklüğü bir milyon ve üzeri olduğunda örnek kütle sayısı olarak kritik kabul edilen eşik 384’tür (Altunışık ve 

diğerleri, 2007). Bu çalışmada toplam 327 kişiye ulaşılmış ancak 299 geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Ölçeğin (17 ifade için) iç tutarlılık katsayılarını hesaplamak için Cronbach Alpha testi uygulanmış ve Cronbach Alpha 

(iç tutarlılık) katsayısı .819 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre ölçeğin yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğunu 

söyleyebiliriz (Ural ve Kılıç, 2005: 258). Demografik değişkenlere ilişkin verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde 

analizinden yararlanılmıştır. Yerli turistlerin Mersin algılarının hangi boyutlardan oluştuğunu belirleyebilmek amacı ile 

ifadeler açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur (Kalaycı, 2010:321). Katılımcıların Mersin’e yönelik algılarının 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacı ile bağımsız örneklem t testi ve tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Bölge algısı ve tavsiye davranışı değişkenleri arasındaki ilişkileri 

ölçmek için ise basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır (Büyüköztürk, 2010:91) 

 

Analiz ve Bulgular 

Yukarıda bahsedildiği üzere Mersin’i ziyaret eden yerli turistlerden toplanan 327 anketten eksik ve özensiz 

doldurulan 28 adet anket değerlendirme dışı tutularak geri kalan 299 anket bilgisayar ortamına aktarılmış ve bahse 

konu analizler bu 299 veri üzerinden Gerçekleştirilmiştir. Verilerin güvenirlik ve geçerlilik koşullarını sağlayıp 

sağlamadığını belirlemek masadıyla sırasıyla güvenirlik analizi ve açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır 

(Büyüköztürk, 2010:168). Güvenirlik testi sonucunda ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .819 olarak bulunmuştur. Bu 

değere göre ölçeğin güvenirlik koşullarını sağladığını söyleyebiliriz (Büyüköztürk, 2010:168).  Ölçeğin kapsam 

geçerliliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve alına görüşler doğrultusunda ölçeğin kapsam geçerliliğini sağladığı 

sonucuna varılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için ise açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır (Büyüköztürk, 2010:168). 

Yapılan faktör analizine yönelik sonuçlar aşağıda Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Bölge Algısı Ölçeğine Yönelik Yapılan Faktör Analizi Sonuçları 

Bölge Algısı Ölçeği (14 Madde) E
ş 
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ü
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Faktör 1. Hizmet (3 madde)   3,940 28,142 3,771 ,706 

Mersin’deki konaklama tesislerinin temizliği yeterlidir. ,673 ,788     

Mersin’deki konaklama tesislerinin hizmet kalitesi 

yeterlidir. 
,648 ,765 

    

Mersin’deki yiyecek içecekler sağlığa uygun ve kalitelidir. ,537 ,691     

Faktör 2. Altyapı (4 madde)   1,607 11,481 3,896 ,685 

Mersin’e ulaşım rahat ve kolaydır. ,588 ,751     

Mersin’de alışveriş imkânları yeterlidir. ,600 ,728     

Mersin turistler için emniyetli ve güvenli bir bölgedir. ,474 ,656     

Mersin’in alt yapısı (kanalizasyon, yol, su vb.) yeterlidir. ,406 ,514     

Faktör 3. Fiyat (3 madde)   1,451 10,363 3,909 ,740 

Mersin’deki yeme- içme tesislerinin fiyatları uygundur. ,737 ,829     

Mersin’deki konaklama tesislerinin fiyatları uygundur. ,644 ,743     

Mersin’e özgü hediyelik eşya fiyatları uygundur. ,596 ,735     

Faktör 4. Çekicilik (4 madde)   1,175 8,391 4,044 ,607 

Mersin doğal çekiciliğe sahiptir ,693 ,800     

Mersin tarihi ve kültürel çekiciliğe sahiptir ,565 ,719     

Mersin temiz bir çevreye sahiptir ,539 ,517     

Mersin’de doğal alanlar korunmuştur. ,473 ,467     

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 58,376 

KMO Örneklem Yeterliliği: ,784 – Bartlett Küresellik Testi: X²: 1005,909 s.d.: 91 p<0.001  

Genel Ortalama: 3,905 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: ,819  

 

Tablo 1’de görüleceği üzere bölge algısına yönelik yapılan faktör analizi sonuçlarına göre bölge algısı 

hizmet, altyapı, fiyat ve çekicilik olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Bu dört faktör bölge algısının % 

58,376’sını açıklamaktadır. Açıklanan bu oran sosyal bilimlerde kabul edilebilir değerin üzerindedir (Büyüköztürk 

2010:125). Oluşan bu dört faktörden en yüksek değere %28,142 ile hizmet faktörünün sahip olduğu en düşük değere 

ise %8,391 ile çekicilik faktörünün sahip olduğu gözükmektedir. Öte yandan ölçeğin KMO değerinin ,784 olması 

örneklem yeterliliği bakımından, Alfa değeri olan ,819 ise güvenirlik bakımından kabul edilebilir sınırlar içerisinde 

olduğunu göstermektedir. Son olarak ölçeğin genel ortalama değerinin 4’e yakın olması (3,905) katılımcıların bölge 

algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2: Tavsiye Davranışı Ölçeğine Yönelik Yapılan Faktör Analizi Sonuçları 

Tavsiye Davranışı Ölçeği (3 Madde) E
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Faktör 1. Tavsiye Davranışı (3 madde)   1,854 61,784 4,046 ,687 

Mersin’i akraba ve arkadaş çevreme tavsiye ederim. ,685 ,828     

Mersin’i tekrar ziyaret etmek isterim. ,656 ,810     

Mersin hakkında başkalarına olumlu görüş bildiririm. ,512 ,716     

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 61,784 

KMO Örneklem Yeterliliği: ,645 – Bartlett Küresellik Testi: X²: 156,611 s.d.: 3 p<0.001  

Genel Ortalama: 4,046 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: ,687 
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Tablo 2 çalışmada yer alan tavsiye davranışı ölçeğine yönelik yapılan faktör analizi sonuçlarını 

göstermektedir. Tabloda görüleceği üzere ölçek tek bir faktörden oluşmakta ve tavsiye davranışını %61,784 oranında 

açıklamaktadır. Ölçeğe yönelik elde edilen KMO değeri ise .645 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar ölçeğin örneklem 

yeterliliği ve yapı geçerliliğinin kabul edilebilir değerler üzerinde olduğunu göstermektedir. Öte yandan ölçeğin 

güvenirliğine yönelik elde edilen alfa değeri .687, genel ortalama ise 4,046 olarak bulunmuştur. Bu değerlere göre 

ölçeğin güvenirlik ölçütünü sağladığını ve katılımcıların tavsiye davranışına yönelik olumlu yönde düşünceye sahip 

olduklarını söyleyebiliriz. 

Katılımcıların demografik özelliklerine yönelik yapılan frekans analizi sonuçlarına göre katılımcıların % 

43,8’i kadın, % 56,2’si ise erkektir. Yaş bakımından dağılımlara baktığımızda ise en büyük oranı %40,8 ile  19-38 yaş 

aralığı oluşturmaktadır. Buna yakın diğer yaş grubu ise %31,4 ile 39-53 yaş aralığı olarak gözükmektedir. Meslek 

olarak dağılımlara bakıldığında en yüksek oranı %50,2 ile özel sektör oluşturmaktadır. Katılımcıların kamuda çalışma 

oranı ise 32,8 olarak gerçekleşmiştir. Katılımcıların medeni hal bakımından dağılımlarına bakıldığında %56,4’ünün 

evli, %43,2’sinin ise bekar olduğu gözükmektedir. Gelir anlamındaki dağılım ise %31,2’si 2501-4000 arası, %27,8’i 

1501-2500 arası ve %27,1’i ise 4001 ve üstü bir aylık gelire sahiptirler. Son olarak eğitim açısından dağılıma 

bakıldığında ise katılımcıların %40,4’ünün lise ve dengi okul mezunu, %39,7’sinin ise üniversite mezunu olduğu göze 

çarpmaktadır. 

Katılımcıların Mersin’e geliş ve konaklama şekillerine yönelik frekans analizi sonuçlarına göre ise 

katılımcıların Mersin hakkındaki bilgiyi büyük oranda dost ve akrabalarından (%50,5) ve yazılı görsel medyadan 

(%33,9) aldıkları görülmüştür. Yine aynı analizde Mersin’e ilk defa gelenlerin oranının %40,3 ikinci defa gelenlerin 

oranının ise %38,3 olduğu gözükmektedir. Son olarak analizde dikkat çeken diğer sonuçlar ise şu şekilde 

sıralanmaktadır; katılımcılar %65,7 oranında aileleriyle ve neredeyse tamamına yakını (%92,6) bireysel olarak (paket 

tur harici) Mersin’e gelmişlerdir. Katılımcıların Mersin’de kalış günleri ise %40,7 oranında 1-3 gün arası, %37,0 

oranında ise 4-7 gün arası olarak dağılmaktadır. 

Tablo 3: Medeni Hal Ve Cinsiyete Göre Bölge Algısı Farklılığını Gösterir T Testi Tablosu 

Grup  P              N             Ortalama        S.Sapma         t                       df                         

Kadın 

Erkek 

131 

168 

3,914 

3,898 

,476 

,496 

,279 297 ,780 

Evli 

Bekar 

167 

128 

3,898 

3,911 

,511 

,456 

,224 293 ,823 

Tablo 3’teki sonuçlara göre katılımcıların bölge algıları cinsiyetlerine göre anlamlı bir faklılık göstermediği 

anlaşılmaktadır. Yine aynı şekilde bölge algısı medeni hale göre de anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 4: Yaş, Meslek, Gelir Ve Eğitim Durumlarına Göre Bölge Algısı Farklılığını Gösterir ANOVA Tablosu 

 Seçenek N x̄ SS F Sig. Fark 

Yaş 

(1)18 yaş altı 

(2)19-38 arası* 

(3)39-53 arası 
(4)54 yaş üstü* 

32 

122 

94 
50 

3,846 

3,800 

3,952 
4,111 

,36 

,49 

,52 
,37 

 

 

 
5,802 

 

 

 
0,01 

 

 

 
4>2 

Meslek 

(1)kamu 

(2)Özel 

(3)Öğrenci 

98 

150 

50 

3,934 

3,905 

3,852 

,48 

,52 

,37 

0,470 0,626 -- 

Gelir 

(1)1500 ve altı 

(2)1501-2500 arası 
(3)2501-4000 arası 

(4)4000 ve üstü 

41 

82 
92 

80 

3,875 

3,875 
3,857 

4,032 

,36 

,43 
,59 

,42 

2,302 0,077 -- 

Eğitim 

(1)orta öğretim* 

(2)Lise 
(3)Üniversite* 

(4)Lisansüstü 

31 

120 
118 

28 

3,726 

3,868 
3,985 

3,923 

,62 

,52 
,41 

,40 

 

 
2,722 

 

 
0,045 

 

 
3>1 
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Katılımcıların yaş, meslek, gelir ve eğitim durumlarına göre bölge algısı farklılıklarını gösteren Tablo 4 

yukarıda yer almaktadır. Tablo incelendiğinde katılımcıların bölge algılarının meslek ve gelir durumlarına göre anlamlı 

bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır. Ancak yine tabloya göre katılımcıların bölge algıları yaş ve eğitimlerine 

göre anlamlı farklılık göstermektedir. Bu farklılıkların yaşa göre bakıldığında 54 yaş üstü ile 19-38 yaş aralığında 

olanlar arasında olduğu gözükmektedir. Eğitim açısından bakıldığında ise anlamlı farklılığın üniversite ile orta öğretim 

arasında olduğu gözükmektedir. 

 

Tablo 5: Bölge Algısı ve Tavsiye Davranışına Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi Tablosu 

Model 

S. edilmemiş 

katsayılar 

Standardize 

katsayılar 
t p F R² 

Düzeltilmiş 

R² 
β 

Std. 

Hata 
Beta 

(Sabit) 

Bölge Algısı 

2,063 

,508 

,278 
,069 

 
,394 

4,613 
5,075 

,000 

,000 

(1, 297) 
54,524 

,155 ,152 

Bağımlı değişken: Tavsiye Davranışı 

 

Tablo 5’de verilen basit doğrusal regresyon analizi sonuçları incelendiğinde, modelin anlamlı (F(1,297) 

=54,524, p<0,01) olduğu görülmektedir. Yine tabloya göre bölge algısı ile tavsiye davranışı arasında pozitif yönlü bir 

ilişkinin olduğu (β=,508),  bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni açıklama oranının %15,5 olduğu (R²=,155) ve bu 

sonuca göre, kalıcılıktaki değişimin %15,5’inin bölge algısı ile açıklandığı görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda 

basit doğrusal regresyon modelinin Tavsiye Davranışı=1,297+0,508xBölge Algısı şeklinde yazılabileceğine karar 

verilmiştir.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Analiz ve bulgular başlığı altında Tablo 1’de verilen açıklayıcı faktör analizi sonuçlarından göre bölge 

algısı ölçeği hizmet, altyapı, fiyat ve çekicilik olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır. Bu sonuç literatürle de 

paralellik göstermektedir (Yıldız ve Kılıç, 2016:176). Öte yandan yine aynı tabloda görüldüğü üzere faktör 

ortalamaları 4 ve/veya 4’de çok yakın düzeyde gerçekleşmiştir. Bu değer katılımcıların Mersin’e yönelik bölge 

algılarının olumlu olduğunu göstermektedir. Yine Tablo 2’deki ortalama sonucuna göre katılımcıların tavsiye davranışı 

da olumlu yönde gerçekleşmektedir. Bu sonuçlara göre araştırma sorusu 1 (Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin 

bölgeye yönelik algıları nasıldır?) ve araştırma sorusu 2 (Mersin’i ziyaret eden kültürel turistlerin bölgeye yönelik 

algıları kaç boyuttur?)’nin yanıtları verilmiş olmaktadır. Sonuçlar göstermektedir ki Mersin’i ziyaret eden yerli 

kültürel turistler Mersin’den genel anlamda memnun ayrılmaktadırlar ve Mersin hakkında olumlu tavsiyelerde 

bulunacaklardır. Buna göre yerel yönetimlerin ve yöneticilerin bu durumun devam ettirilmesi ve daha da 

geliştirilmesine yönelik plan ve projeler geliştirmesi tavsiye edilebilir. 

Analiz ve bulgular başlığı altında verilen Tablo 3 ve Tablo 4 ise katılımcıların mersine yönelik bölge 

algısının demografik özelliklerine göre bir farklılık gösterip göstermediğini vermektedir. Tablo sonuçlarına göre 

katılımcıların Mersin’e yönelik bölge algıları onların cinsiyet, medeni hal, meslek ve gelirlerine göre bir farklılık 

göstermemektedir. Ancak katılımcıların bölge algıları yaş ve eğitim durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu 

farklılık yaşa göre 19-38 yaş aralığı ile 54 yaş ve üstü olanlar arasında görülmektedir. Bu yaş aralıkları kuşaklara göre 

belirlendiği için bir başka deyimle bebek patlaması kuşağı ile Y kuşağı arasında bir farklılık olduğu gözükmektedir. 

Araştırmacılara kuşaklar arası bu farklılığın başka değişkenlere göre de farklılaşıp farklılaşmadıklarını inceleyen 
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çalışmalar yapmaları önerilebilir. Aynı öneri eğitim durumu için de geçerlidir. Tablo 4’te görüldüğü üzere 19-38 yaş 

genelde genç ve çalışan kesim olarak düşünülebilir. 54 yaş ve üstü ise genelde emekli kesim olarak varsayılabilir. Bu 

durum çalışan kesimin algı konusunda emekli kesime göre daha muhafazakâr olduğu sonucunu da doğurabilir. Farklı 

çalışmalar ile bu bulgunun genellenebilir olup olmadığı incelenebilir. 

Tablo 5’e göre katılımcıların bölge algıları ile tavsiye davranışları arasında pozitif yönlü bir ilişki söz 

konusudur. Yine aynı sonuçlara göre bölge algısının katılımcıların tavsiye davranışı üzerinde %15 oranında bir etkiye 

sahiptir. Bu durum yönetici ve uygulayıcıların turistlerin tekrar ziyaret sıklığını ve/veya başkalarına da tavsiye etme 

davranışlarını geliştirici planlama ve politika belirleme sürecinde bu durumu göz ardı etmemeleri önerilmektedir. 

Görüldüğü üzere katılımcılar olumlu bölge algıları sonucunda olumlu tavsiye davranışı yönünde bir eğilim 

göstermektedirler. 

Çalışmanın Mersin bölgesinde yerli turistlerden bölge algılarına ve tavsiye davranışlarına yönelik ilk 

çalışma olması özgün değer açısından önem arz etmektedir. Ancak çalışmanın sadece Mersin bölgesinde yapılmış 

olması ve 299 yerli turistten elde edilen verilerle analizlerin yapılmış olması sonuçların genellenebilirliği açısından bir 

kısıt teşkil etmekle birlikte, farklı zamanlarda ve daha geniş katılımcı ile yapılacak çalışmalarla sonuçların 

genellenebilirliği denenebilir. Öte yandan aynı çalışma mersini ziyaret eden yabancı turistlerden elde edilen verilerle de 

yapılarak sonuçları karşılaştırılabilir. 
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Bir Turist Destinasyonu Olarak Türkiye’nin İmajı: Amerika Örneği 
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Özet 

Araştırmada, Alaska’da yaşayan Amerikalıların Türkiye’ye dönük algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın verileri Haziran 2018’de Alaska’da kolayda örnekleme yoluyla toplanmıştır. Alanyazında birçok 

araştırmacı Türkiye imajı üzerine çalışmıştır. Bu çalışmaların bazılarının da konuyu Türkiye’nin uluslararası turizm 

destinasyonu imajı açısından ele aldıkları belirlenmiştir. Bu nedenle, bu araştırma, Alaska’da yaşayan Amerikalıların 

Türkiye’ye dönük nasıl bir imaja sahip olduklarını belirlemek açısından önem taşımaktadır. Yapılan analizler 

sonucunda katılımcıların çoğunluğunun Türkiye ve Türk insanına yönelik pozitif imaja sahip olduğu belirlenmiştir.    

 

Anahtar Sözcükler: İmaj, Destinasyon İmajı, Anlamsal Farklılıklar Yöntemi, Türkiye, Alaska. 

 

Turkey's Image As a Tourist Destination: America Example 

 

Abstract 

In the study, the perception of Americans living in Alaska towards Turkey  is intended to detect. Data from the study 

were collected by sampling in Alaska in June 2018 with ease sampling. Many researchers have been working on 

Turkey's image in literature. Some of the subjects of this study were determined that they deal with in terms of 

Turkey's international tourism destination image. Therefore, this study of Americans living in Alaska is important in 

terms of determining what image they have turned to Turkey. The results of the analysis of the majority of participants 

were determined to have a positive image of Turkey and the Turkish people. 

 

Keywords: Image, Destination image, Semantic differences method, Turkey, Alaska.  

 

Giriş 

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2017 yılında Avrupa’yı ziyaret eden turist oranında %8’lik bir artış 

olmuştur. Güney ve Akdeniz Avrupası’nı ziyaret eden turist oranında %13, Batı Avrupa %7, Kuzey, Orta ve Doğu 

Avrupa’da ise %5’lik artışlar gerçekleşmiştir (www.unwto.org, 2018).  Türkiye’de 2017 yılı turizm sektörü açısından 

bir toparlanma yılı olmuştur. Türkiye’ye 2017’de gelen turist sayısında %27,8’lik bir artış olmuş ve toplamda 32.5 

milyon yabancı Türkiye’yi ziyaret etmiştir (TÜROFED, 2018).  

Türkiye’yi 2017’de en çok ziyaret eden ülke Rusya Federasyonu (4.71 milyon) olup,  onu Almanya (3.58 

milyon) ve İran (2.50 milyon) izlemiştir. Dünya Turizm Örgütü’nün raporuna göre 2016’da 10. sıraya gerileyen 

Türkiye, 2017 ylında yeniden yükselişe geçerek turistlerin destinasyon (tatil yeri) olarak tercih ettikleri ülkeler 

kategorisinde 6. sıraya yerleşmiştir. Bu oranların 2018 yılında 2014 (dünyadaki toplam turistin %3,6’sını alırken 

turizm gelirlerinin %2,7’sine sahip olmuştur) seviyelerine ulaşması beklenmektedir (TÜROFED, 2018).  
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Türkiye’yi bir tatil destinasyonu olarak seçen turistler incelendiğinde, Avrupa’dan gelen turist sayısının 

geçen yıla oranla %0,10 gibi bir azalış gösterdiği, Rusya Federasyonundan gelen turist sayısında ise %444,35 oranında 

artış yaşandığı görülmektedir. Bu oranlar, Türkiye’yi ziyaret eden Kuzey Amerikalı turistler açsısından incelendiğinde, 

son üç yıl içindeki ziyaretçi sayılarının (2015 (17,719), 2016 (13,368) ve 2017 (15,597) birbirine yakın olduğu 

görülmektedir (TÜROFED, 2018). Türkiye’yi ziyaret eden diğer ülkeler açısından ele alındığında bu rakamların 

gelecek yıllarda artırılabilmesi için, Kuzey Amerikalı’ların Türkiye’ye yönelik algılarının belirlenmesi ve bu yönde 

tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılması önemli katkılar sağlayabilir.   

Üner, Güçer ve Taşçı (2006), imaj sorununun Türkiye’nin uluslararası turizm pazarından hak ettiği payları 

alamamasında çok büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Bu açıdan imajla ilgili çalışmaların 

araştırmacılar tarafından yapılması ve turistlerin Türkiye ile ilgili imajlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

Dolayısıyla, bu çalışmada, Alaska’da yaşayan Amerikalıların Türkiye’nin  destinasyon imajına yönelik algılarının 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada öncelikle literatür taranmış olup, araştırmanın amacı, yöntemi ve 

sınırlamalarına değinilmiştir. Öte yandan, bulgular kısmında, uygulama sonucunda anketle toplanan verilere uygulanan 

analizler ve analiz sonucunda ulaşılan bulgular ve değerlendirmelerine de yer verilmiştir. Ayrıca, katılımcıların 

Türkiye’nin  destinasyon imajına yönelik algılarının belirlenmesi ile ilgili olarak, önceden belirlenen araştırma soruları 

doğrultusunda, katılımcıların demografik özelliklerine göre, ilgili analizlerle  değerlendirilmekte ve ulaşılan bulgular 

tablolar halinde özetlenmektedir. Bu konuda yapılan uygulamaya bağlı olarak elde edilen bulgular ışığında öneriler, 

sonuç kısmında yer almaktadır.  

 

1. Literatür  

Destinasyon, birçok faktörün birleşimi olup, seyahat eden turistlerin geçici olarak konakladıkları yer 

(Yavuz, 2007), imaj ise, bir turistin belirli bir nesne veya yer ile ilgili bilgi, izlenimleri, öngörü, deneyimler ve 

duygusal düşüncelerinin bir ifadesi (Baloğlu ve Brinberg, 1997) olarak tanımlanmaktadır. En yeni çalışmalar, imajı, 

tüketicinin birbiriyle yakından ilişkili iki bileşenin sonucu olarak gerekçeli ve duygusal yorumunun oluşturduğu bir 

kavram olarak ele alma eğilimindedir. Bunlar: algılayıcı ve bilişsel değerlendirmelerdir. İmaj, çeşitli tutumlar 

sonucunda oluşan, bireyin nesneye ve duygusallığa dair kendi bilgi ve inançlarına yönelik duygularıyla ilgili 

değerlendirmelerdir (Beerli ve Martin, 2004; Lopes, 2011; Adan, 2014 ).   

Destinasyon imajı, bireyin bilginin zihinsel temsili, inançları ve belirli bir destinasyonun genel algısı olarak 

tanımlanır (Chen ve Tsai, 2007; Avcıkurt, 2005). Destinasyon imajı ile ilgili çalışmalar 1970’li yıllara kadar 

uzanmaktadır (Hosany, Ekinci ve Uysal, 2006). Destinasyon imajı seyahat eden turistlerin karar verme sürecindeki en 

güvenilir kaynak olarak ifade edilebilmektedir (Mayo, 1975; Beerli ve Martin, 2004). Kotler (1994), destinasyon 

imajının, bir destinasyonla ilgili duygu, inanç, düşünce, beklenti ve izlenimlerin sonuçları olduğuna vurgu 

yapmaktadır. Destinasyon seçiminde önemli bir role sahip olan destinasyon imajının (Kıycı, 2010) genel çerçevesi 

Baloglu ve McCleary (1999) ve  Ayaz, Batı ve Gökmen’e  (2015) göre, (a) kişisel faktörler (b) sosyal faktörler ve (c) 

uyarıcı faktörler (bilgi kaynakları, turistlerin daha önceki deneyimi ve dağıtım kanalları)’den oluşmaktadır. Böylece, 

söz konusu faktörler tarafından şekillenen destinasyon imajı, destinasyonu ziyaret eden veya destinasyonu ziyaret etme 

olasılığı bulunan turistlerin davranışlarını da beraberinde etkileyecektir (Üner, Güçer ve Taşçı,  2006). Bir turist, bir 

destinasyona yönelik olumlu imaja sahip değilse, söz konusu destinasyona turist seyahat planlamak istemeyecektir 

(Van Limburg, 1998). Bu nedenle ülkeler, destinasyonlarının seyahat edilebilirliğini artırmak için öncelikle turistlerde 

olumlu imaj oluşturmaları gerekmektedir (Paddison, 1993).  
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Ülke imajı, çeşitli anlamları ve yorumları olan bir kavram olup, bir ülkenin sahip olduğu birbirinden farklı 

özelliklerin örneğin; sosyal, ekonomik, politik, kültürel, siyasi ve jeopolitik gibi bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. 

Ülke imajını oluşturan söz konusu faktörler genellikle turistlerin tatil yeri seçerken karar vermelerini etkileyen 

faktörlerdir (Ateşoğlu ve Türker, 2014; Kalaycı, 2014). Öte yandan, ülke imajı ürün değerlendirmelerinde önemli 

dışsal ipuçları olup, satın alma kararlarını etkileyebilirler. Olumlu bir ülke imajı, tüm ürün kategorisi için olumlu bir 

itibarı destekleyebilir ve bir ülkede yaşanan deneyimler ülke imajını etkileyebilir (Hakala, Lemmetyinen ve Kantola, 

2013).  

Baloğlu ve McCleary (1999) yaptıkları ampirik çalışmada, Türkiye imajını belirlemeye çalışmışlardır. 

Bunun için toplamda 448 Amerikalıdan elde ettikleri verilerle Türkiye imajına yönelik diğer ülkeleri (İtalya, 

Yunanistan ve Mısır) de kapsayan karşılaştırmalı bir çalışma yapmışlarır. Çalışmanın sonucunda, Türkiye imajının 

göreceli olarak olumlu olduğu tespit edilmiştir.  

Ger (1997), Amerikalı 660 üniversite ögrencisine yönelik yapmış olduğu araştırmada, 11 Akdeniz ülkesi 

hakkındaki düsüncelerini öğrenmeye çalışmış. Bu ülkelerin arasında Türkiye’nin olduğu ve öğrencilerin Türkiye’ye 

yönelik düşünceleri, duyguları ve algılamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde, Türkiye’nin, en çok 

Yunanistan’a ve ardından Mısır, Cezayir, Irak, İran ve Suriye’ye benzetildiği bulgulanmıştır  (Yalçınkaya, 2006). 

Kozak (2003) ise, Avustralya ve Yeni Zelandalı tur operatörlerinin Türkiye imajını ölçmeye çalışmıştır. 

Toplamda 350 veri elde edilmiş ve elde edilen bulgulara göre, tur operatörlerinin Türkiye’nin tarihi ve kültürel 

zenginlikleri hakkında bilgi sahibi oldukları, buna karşın, Türkiye’nin termal, bitki örtüsü ve faunası hakkında bilgi 

sahibi olmadıkları tespit edilmiştir.  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın amacı 

Alaska, Amerika'nın kuzeybatı noktasında bulunan bir ABD eyaletidir. Kuzey Amerika Birleşik 

Devletleri'nin en büyük ve en seyrek nüfuslu eyaletidir. Toplam nüfusu 737.080'dir 

(http://live.laborstats.alaska.gov/pop/). Amerika Birleşik Devletleri Alaska’yı Rusya İmparatorluğu'ndan 30 Mart 

1867'de 7.2 milyon ABD doları karşılığında satın almıştır (http://xroads.virginia.edu). Alaska'nın satın alınmasından 

yaklaşık 100 yıl sonra, (3 Ocak, 1959) Alaska, ABD'nin 49. eyaleti olmuştur (www.alaskacenters.gov). Alaska 

sakinlerinin yaklaşık %50'si Anchorage metropolit topraklarında yaşamaktadır. Ekonomisi balıkçılığa, doğalgaza, 

petrol işletmelerine dayanmakla birlikte, Ordu üsleri ve turizm de ekonominin önemli bir parçasıdır 

(www.travelalaska.com). 

Bu çalışmada, Alaska’da yaşayan Amerikalıların Türkiye’ye dönük algılarının tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri Haziran 2018’de Alaska’da kolayda örnekleme yoluyla toplanmıştır. Bu 

araştırma, Amerikalıların  Türkiye’ye dönük nasıl bir imaja sahip olduklarını belirlemek açısından önem taşımaktadır. 

Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;   

 1. Türkiye imajı Amerikalılar tarafından nasıl  algılanmaktadır? 

2. Türk insanı Amerikalılar tarafından nasıl  algılanmaktadır? 

3. Amerikalıların bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin imajına yönelik algı unsurları nelerdir?  

4. Amerikalıların destinasyon imajı algıları cinsiyet ve yaşa göre farklılık göstermekte midir?  
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2.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Bu çalışmada araştırmanın evreni Amerikalılardır. Ancak, zaman ve maddi kaynak kısıtları nedeniyle, 

evreni temsil edebilecek örnek kütle seçimine gidilmiş ve sadece Alaska’da yaşayanlardan veri toplanmıştır. Evreni 

temsil yetkisine sahip örnek kütlenin seçimi için, resmi kaynaklardan yararlanılmıştır. TÜROFED’e (2018) göre, 

2015’te 17,719, 2016’da 13,368 ve 2017’de 15,597 Amerikalı Türkiye’yi ziyaret etmiştir. Örnek kütle belirlenirken 

basit tesadüfi örnekleme yöntemi formülünden (n=t².p.q/d²) yararlanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 48). 

Örneklem büyüklüğü, %95 güven düzeyinde ve ±0.05’lik sapma aralığı ile n=(1.96)²x(0.5)x(0.5)/(0.05)²=384 kişi 

olarak hesaplanmıştır. Çalışmada, örnek birimleri araştırmacı tarafından seçilebildiğinden, tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden kolayda örnekleme yönteminden faydalanılmıştır (Yükselen, 2000; Nakip, 2003). Öte yandan, anketin 

doldurulması kişilerin isteğine bağlı olduğundan hedeflenen örneklem büyüklüğü sayısına ulaşılamamıştır. Toplamda 

145 geçerli anket elde eldilmiştir. Bu durum, araştırmanın sınırlılıklarından biridir. Araştırmanın sınırlılıklarından bir 

diğeri de, sadece Alaska’da yaşayan Amerikalılardan veri toplamasıdır.   

 

2.3. Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada keşfedici araştırma modeli ile tanımlayıcı  araştırma modelleri birlikte kullanılmıştır.   

Araştırma, Amerikalıların Türkiye’ye yönelik destinasyon imajı algılarını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu açıdan 

tanımlayıcı bir araştırmadır. Tanımlayıcı araştırmalar, belirli bir ana kütlenin ilgi duyulan özelliklerini anket, gözlem, 

görüşme ve örnekleme yoluyla ortaya koymaya (Seyidoğlu, 2000) çalışırlar. Keşfedici araştırmalar ise; “ilişki 

bulmaya, durum belirlemeye, okuyucuya bilgi vermeye yönelik araştırmalardır” (Seyidoğlu, 2000:34).  

Çalışmada, veri toplama yöntemlerinden anket tekniği tercih edilmiştir. Anket İngilizce dilinde 

uygulanmıştır ve altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde on maddeli genel Türkiye imajına ait ölçek, ikinci 

bölümde sekiz maddeli Türk insanı hakkındaki genel düşünceye ait ölçek, üçüncü bölümde onüç maddeli genel Tükiye 

ve Türk insanı hakkındaki düşüncelerine ait ölçek, dördüncü bölümde ondokuz maddeli bir turizm destinasyonu olarak 

Türkiye’nin imajına ilişkin ölçek ve son bölümde de,  demografik özellikler ile açık uçlu sorular yer almıştır. Ölçekler 

geliştirilirken literatür taranmış ve genel Türkiye imajı ölçeği için Kotler, Haider ve Rein (1993), Baloğlu ve 

Mangaloğlu (2001), Altınbaşak Ebrem  (2004), Yalçınkaya (2006) ve Ateşoğlu ve Türker (2014)’in  çalışmalarından 

yararlanılmıştır.  Türk insanı hakkındaki genel düşünce ölçeği için Altınbaşak Ebrem  (2004) ve Ateşoğlu ve Türker 

(2014)’in  çalışmaları, genel Türkiye ve Türk insanı hakkındaki düşünceler ölçeği için Altınbaşak Ebrem (2004) ve 

Bilgin Turna (2013)’nın çalışmaları,  bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin imajına ilişkin ölçek için ise, Baloğlu 

ve Mangaloğlu (2001), Altınbaşak Ebrem (2004), Bilgin Turna (2013) ve Oran (2014)’nın çalışmaları ele alınmış ve 

ölçekler geliştirilmiştir.   

Araştırmada yararlanılan ölçeklerin güvenirliği için, araştırma örneklemi özelliklerini taşıyan katılımcılar 

üzerinde öntest yapılmıştır. Ön test için veriler, 08-10 Haziran 2018’de Alaska’da toplanmıştır. Toplam 24 anket elde 

edilmiş ve veriler ilgili analizlere tabi tutulmuştur. Öntest güvenirlilik analizlerinde “genel Türkiye imajı” ölçeği on 

maddeden oluşmakta olup, Cronbach α değeri .955 olarak belirlenmiştir. Türk insanı hakkındaki genel düşünce ölçeği 

ise, sekiz maddeli olup, Cronbach α değeri .978  olarak bulgulanmıştır. Tükiye ve Türk insanı hakkındaki düşünceler 

ölçeği onüç maddeden oluşmakta ve Cronbach α değeri .856  olarak bulgulanmıştır. Bir turizm destinasyonu olarak 

Türkiye’nin imajına ilişkin ölçek ondokuz maddeden oluşmakta olup, Cronbach α değeri .962  olarak bulgulanmıştır.  

Ana uygulamada veriler, 10-30 Haziran 2018 tarihlerinde Alaska’da yüz yüze veri toplama yöntemlerinden 

bırak ve topla yöntemi (Ibeh, Brock ve Zhou, 2004) ile toplanmıştır. Güvenirlilik analizlerinde “genel Türkiye imajı” 
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ölçeği Cronbach α değeri .952 ve Türk insanı hakkındaki genel düşünce ölçeği Cronbach α değeri .961,  Türkiye ve 

Türk insanı hakkındaki düşünceler ölçeği Cronbach α değeri .889, bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin imajı 

ölçeği Cronbach α değeri .960 olarak belirlenmiştir.   

Amerikalıların genel Türkiye imajı ve Türk insanı hakkındaki genel düşüncelerini tespit etmek için 

anlamsal (semantik) farklılık ölçeğinden yararlanılmıştır. Anlamsal farklılıklar ölçeği, katılımcıların bir ülkeyi, her iki 

ucunda karşıt anlamlı sıfatlar olan 7 noktalı ölçek üzerinde değerlendirmeleri içermektedir. Bu çalışmada, 5 noktalı 

ölçek kullanılmıştır. Elde edilen veriler, ilgili ülke için karşıt kutuplar setinde oluşan yorumların aritmetik ortalaması 

veya medyanın hesaplanması ile analiz edilmektedir (Kotler, Haider ve Rein , 1993:148; Ateşoğlu ve Türker, 2014; 

Yalçınkaya, 2006:48). Anketin bu bölümünde, Türkiye imajı ve Türk insanı hakkındaki genel fikirler için karşıt 

ifadeler verilmiş ve katılımcılardan algıladıkları Türkiye’yi ve Türk insanını bu ifadeler doğrultusunda 

değerlendirmeleri istenmiştir. 

Katılımcıların Türkiye ve Türk insanı hakkındaki düşünceler ile bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin 

imajının belirlenmesi için “katılım” ölçeği kullanılmış ve ölçeğin maddeleri 5’li Likert Ölçeğine göre 

derecelendirilmiştir. Katılımcıların her bir maddeye ilişkin katılım düzeylerini “kesinlikle katılmıyorum (1)”, 

“katılmıyorum (2)”, “ne katılıyorum ne katılmıyorum (3)”, “katılıyorum (4)” ve “kesinlikle katılıyorum (5)” 

seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Katılımcılardan toplam 160 anket geri toplanmış ancak 15 anket eksik 

veri nedeniyle işleme tabi tutulmamıştır. Verilerin analizi için aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmış olup, t-testi ve ANOVA analizleri de kullanılmıştır.   

 

3. Bulgular  

Tablo 1, araştırmaya katılan Ameikalıların demografik özelliklerini içermektedir. Araştırmaya katılanların 

%62’sinin “erkek” ve yaklaşık %38’inin “kadın”lardan oluştuğu, %33’ünün “evli” ve %32’sinin ise, “birlikte 

yaşadığı” tespit edilmiştir. Katılımcıların yaşları incelendiğinde, en büyük oranın %35,2 ile “25-35” yaş aralığındaki 

katılımcılara ait olduğu, bunu, %24,8’lik bir oranla “36-45” yaş aralığı ve %18,6’lık bir oranla “46-55” yaş 

aralığındaki katılımcıların izlediği bulgulanmıştır. Araştırmaya katılan Amerikalıların eğitim durumları ele alındığında, 

%42,1’inin “kolej/mesleki/ teknik” mezunu olduğu tespit edilmiştir. Bunu, %22,1’lik bir oranla “üniversite” mezunu 

ve %21,4’lük bir oranla “lise/ortaokul” mezunlarının izlediği görülmektedir. Bununla birlikte, “lisansüstü” mezunların 

oranı %14,5’tir. Katılımcıların %22,1’i “işçi”, %19,3’ü “öğrenci”, %17,9’u “memur” ve %13,8’inin “serbest meslek” 

sahibi ve %8,3’ünün “akademisyen” ve “yönetici” olduğu bulgulanmıştır. Katılımcıların %42,8’inin “orta /yüksek gelir 

arasında” bir gelire sahip olduğu,  %37,9’unun “orta”  gelire sahip olduğu, %9,7’sinin “yüksek” bir gelire sahip olduğu 

tespit edilmiştir.   
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

 

 F %  F % 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Bekar 
Evli 

Dul 

Boşanmış 
Birlikte yaşıyor 

Toplam  

 

Meslek 

Akademisyen 

Serbest Meslek 
İşçi 

Memur 

Emekli 
Öğrenci 

İşsiz 

Yönetici 
Belirtmeyen 

Toplam 

 

55 

90 

145 

 

 

31 
48 

2 

17 
47 

145 

 
 

12 

20 
32 

26 

2 
28 

10 

12 
3 

145 

 

37,9 

62,1 

100 

 

 

21,4 
33,1 

1,4 

11,7 
32,4 

100 

 

 

8,3 

13,8 
22,1 

17,9 

1,4 
19,3 

6,9 

8,3 
2,1 

100 

Yaşınız 

25’ten küçük 

25-35 

36-45 
46-55 

56-65 

66 ve üstü 

Toplam 

 

Eğitim Durumu 

Lise mezunu/ortaokul 

Kolej / mesleki /teknik 

Üniversite 
Lisansüstü 

Toplam 

 

Gelir Düzeyi 

Düşük 

Düşük /orta gelir arasında 
Orta 

Orta /yüksek gelir arasında 

Yüksek 

Toplam 

 

23 

51 

36 
27 

5 

3 

145 

 

 

31 

61 

32 
21 

145 

 

 

2 

12 
55 

62 

14 

145 

 

15,9 

35,2 

24,8 
18,6 

3,4 

2,1 

100 

 

 

21,4 

42,1 

22,1 
14,5 

100 

 

 

1,4 

8,3 
37,9 

42,8 

9,7 

100 

 

Katılımcıların %19,3’ünün Türkiye’yi ziyaret ettiği, %80,7’sinin ise ziyaret etmediği belirlenmiştir.  

Bununla birlikte, Türkiye’yi bir kez ziyaret edenlerin oranı %10,3’tür. İki kez ziyaret eden katılımcıların oranı %3,4, 

üç kez ziyaret edenlerin oranı %2,8, beş kez ziyaret edenlerin oranı ise, %2,1’dir. Türkiye’ye yapılan ziyaretlerin 

amaçları incelendiğinde, %15,2’sinin “tatil” amaçlı olduğu belirlenmiştir. Bunu, %2,1’lik bir oranla “aile/arkadaşlar” 

izlemektedir. Bununla birlikte, Türkiye’yi ziyaret etmek isteyen katılımcıların oranı, %68,3’tür. Yapılan çapraz 

tablolamada, daha önce Türkiye’yi ziyaret eden katılımcıların hepsinin, Türkiye’yi tekrar ziyaret etmek istedikleri, 

Türkiye’yi hiç ziyaret etmeyen katılımcıların ise, %60,7’sinin Türkiye’yi ziyaret etmek istedikleri ortaya çıkmıştır. 

Türkiye ile ilgili sahip olunan bilgi kaynağı incelendiğinde ilk sırayı %57,9’luk bir oranla “internet” almaktadır. Bunu, 

%40,7’lik bir oranla “ağızdan ağıza iletişim”, %29,7’lik bir oranla “gazeteler” ve %24,1’lik bir oranla “tv programları 

izlemektedir.  

 

3.1. Araştırma Sorusu 1: Türkiye imajı Amerikalılar tarafından nasıl  algılanmaktadır? 

Katılımcıların Türkiye imajını tespit etmek için anlamsal farklılık yöntemi kullanılmıştır. Bu sorunun 

cevabının bulunması için, Türkiye ile ilgili karşıt ifadeler verilmiş ve katılımcıların algıladıkları Türkiye’yi bu 

ifadelere göre değerlendirmeleri istenmiştir. Yapılan analizlere göre, ortalamaların çoğunluğunun 3’ün üzerinde olduğu 

bulgulanmıştır. Bu sonuç katılımcıların çoğunun Türkiye imajının pozitif olduğunu göstermektedir.  
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               Tablo 2. Katılımcıların Türkiye  İmajı İle İlgili Düşüncelerine Göre Dağılımı 

Türkiye  imajı ile ilgili fikirler  N  Min. Max. Ort. Std. sapma 

Sıradan - Egzotik 145 1 5 3,3724 ,95703 

Pahalı – Pahalı değil 145 1 5 3,1862 ,88965 

Fakir - Zengin 145 1 5 3,1241 ,78954 

Eski moda – Modern 145 1 5 3,1172 ,92424 

Kirli – Temiz 145 1 5 3,0621 ,85975 

Doğulu -Avrupalı 145 1 5 3,0483 1,05627 

Tehlikeli   – Güvenli   145 1 5 3,0414 ,97094 

Muhafazakâr – Açık fikirli 145 1 5 2,9241 ,86669 

Gelişmemiş - Gelişmiş 145 1 5 2,8897 ,96550 

Anti demokrat - Demokrat 145 1 5 2,8069 ,93761 

 Ölçek: 1:Doğulu- 5:Avrupalı,     Tüm ölçeğin ort.:  3,057   

 

Katılımcıların Türkiye’yi, “egzotik (3,3724)”, “pahalı olmayan (3,1862)”, “zengin (3,1241)”, “modern 

(3,1172)” ve “temiz (3,0621)” olarak algıladıkları belirlenmiştir. Bununla birlikte, ortalamaların altında gerçekleşen 

algı ifadeleri ele alındığında, en düşük ifadeye sahip algının “anti demokrat (2,8069)” olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durum  katılımcıların Türkiye’yi bir yandan egzotik  olarak değerlendirse de bir yandan da anti demokrat bir ülke 

olarak görme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ateşoğlu ve Türker (2014)’in yapmış oldukları çalışmada, “fakir 

–zengin (3,95)” karşılaştırması ile katılımcıların Türkiye’yi genellikle fakir bir ülke olarak görme eğiliminde oldukları,  

buna karşın, en yüksek ortalama ile “tehlikeli-güvenli (4,68)” karşılaştırması ile de katılımcıların Türkiye’yi güvenli 

bir ülke olarak algıladıkları belirlenmiştir. Türkiye imajı ile ilgili bir diğer çalışma, Baloğlu ve McCleary (1999) 

tarafından yapılmıştır. Buna göre, Türkiye’nin imajının göreceli olarak olumlu olduğu bulgulanmıştır.   

 

3.1. Araştırma Sorusu 2: Türk insanı Amerikalılar tarafından nasıl  algılanmaktadır? 

Ülke imajı ile ilgili çalışmalarda önemli bir diğer faktör, araştırılan ülke insanının özellikleri olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye imajının tespit edilebilmesi için katılımcılar gözünde Türk insanının nasıl 

algılandığı da önem taşımaktadır. Katılımcıların Türk insanı ile ilgili algılarını ölçebilmek için anlamsal farklılık 

yönteminden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, ortalamaların hepsinin 3’ün üzerinde olduğu, ancak, bazı 

karşılaştırmaların ise, genel ortalamanın altında gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların 

çoğunluğunun Türk insanı ile ilgili pozitif algılara sahip olduğu söylenebilir. 

 

                Tablo 3. Katılımcıların Türk İnsanı İle İlgili Düşüncelerine Göre Dağılımı 

Türk insanı hakkındaki genel fikirler  N  Min. Max. Ort. Std. sapma 

Dost değil - Dost 145 1 5 3,5172 ,97256 

Tembel- Çalışkan 145 1 5 3,2708 ,87081 

Adil değil - Adil 145 1 5 3,2690 ,85192 

Eğitimsiz - Eğitimli 145 1 5 3,2483 ,85416 

Mütevazi - Gururlu 145 1 5 3,2345 ,88986 

Güvensiz - Güvenilir 145 1 5 3,2138 ,85948 

Agresif - Nazik 145 1 5 3,1172 ,82919 

Sert-  Esnek 145 1 5 3,1103 ,89843 

 Ölçek: 1:Dost değil - 5:Dost,      Tüm ölçeğin ort.: 3,261     

 

Katılımcıların Türk insanına yönelik algılarının “dost değil-dost (3,5172)”, “tembel-çalışkan (3,2708)” ve 

“adil değil-adil (3,2690)” karşılaştırmalarında pozitif yönlü bir algı tespit edilmiştir. Öte yandan, genel ortalamanın 

altında gerçekleşen algı ifadeleri ele alındığında, Türk insanına yönelik en düşük ifadeye sahip algının “sert-esnek 
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(3,1103)” olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç,  katılımcıların Türk insanını her ne kadar “dost” olarak değerlendirse de, 

bir yandan da “sert” insan olarak görme eğiliminde oldukları ifade edilebilir. Ateşoğlu ve Türker (2014)’in benzer bir 

çalışmasında, katılımcıların Türk insanının “misafirperver” olduğunu vurgularken bir yandan da, Türklerin eğitim 

düzeyi ile ilgili olumsuz bir fikre sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

3.1. Araştırma Sorusu 3: Amerikalıların bir turizm destinasyonu olarak Türkiye’nin 

imajına yönelik algı unsurları nelerdir?  

Katılımcıların Türkiye’yi bir turizm destinasyonu olarak değerlendirmeleri ile ilgili sonuçlar Tablo 4’te 

sunulmaktadır.  Katılımcılardan Türkiye’nin sahip olduğu değerleri beşli katılım ölçeği ile değerlendirmeleri 

istenmiştir. Yapılan değerlendirmelere göre; en yüksek ortalamayı Türkiye’nin, “yerel yemeklere (mutfağı) sahiptir 

(3,6414)” ifadesi almıştır.  Bunu sırasıyla, “Türkiye’de görecek ve yapacak çok şey var (3,6069 )”, “Türkiye'ye seyahat 

etmek için istekliyim (3,5931)”, “Türkiye ilginç tarihi mekanlara sahiptir (3,5793)”, “Türkiye'nin ilginç tarihi binaları 

var (3,5310)”, “Türkiye harika manzaralara sahiptir (3,5200)”, “Türkiye'nin ilginç kültürel cazibe merkezleri var 

(3,5172)”, “Türkiye'nin doğal cazibe merkezleri ve manzarası var (3,4759)”, “Türkiye ilginç ve dost canlısı insanlara 

sahiptir (3,4207)”, “Türkiye yüksek kaliteli turistik yerlere sahiptir (3,4138)”, “Türkiye iyi bir iklim ve havaya sahiptir 

(3,3793)” ifadeleri izlemektedir. Türkiye’ye yönelik değerlendirmeler arasında en düşük ortalama değerin “Türkiye 

uygunsuz konaklamaya sahiptir (2,8552)” ifadesinde elde edilmiştir. Bu ifadenin katılımcılar tarafından tam tersi bir 

algıya sahip olduklarının bir göstergesi olarak ele alınabilir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin bir turizm 

destinasyonu olarak katılımcılarda pozitif bir algının sahip oluğu söylenebilir.    

 

Tablo 4. Katılımcıların Bir Turizm Destinasyonu Olarak Türkiye’nin İmajına Yönelik Algı Unsurları na Göre 

Dağılımı 

Türkiye  hakkındaki genel fikirler  N  Ort. Std. sapma 

Türkiye yerel yemeklere (mutfağı) sahiptir  145 3,6414 ,87143 

Türkiye’de görecek ve yapacak çok şey var 145 3,6069 ,85226 

Türkiye'ye seyahat etmek için istekliyim 145 3,5931 ,82913 

Türkiye ilginç tarihi mekanlara sahiptir 145 3,5793 ,92548 

Türkiye'nin ilginç tarihi binaları var 145 3,5310 ,86647 

Türkiye harika manzaralara sahiptir 145 3,5200 ,791 

Türkiye'nin ilginç kültürel cazibe merkezleri var 145 3,5172 ,89056 

Türkiye'nin doğal cazibe merkezleri ve manzarası var 145 3,4759 ,80002 

Türkiye ilginç ve dost canlısı insanlara sahiptir  145 3,4207 ,86337 

Türkiye yüksek kaliteli turistik yerlere sahiptir 145 3,4138 ,75080 

Türkiye iyi bir iklim ve havaya sahiptir  145 3,3793 ,70778 

Türkiye'ye seyahat etmek para için iyi bir değerdir 145 3,2483 ,69253 

Türkiye kaliteli altyapıya sahiptir 145 3,2000 ,63026 

Türkiye kaliteli üstyapı sahiptir  145 3,1241 ,59957 

Türkiye iyi gece hayatı ve eğlence mekanlarına sahiptir 145 3,0345 ,66053 

Türkiye standart hijyen ve temizliğe sahiptir 145 3,0276 ,66609 

Türkiye kirlenmemiş ve bozulmamış bir çevreye 

sahiptir 

145 2,9034 ,67003 

Türkiye'de kişisel güvenlik sorunu yok 145 2,8897 ,67820 

Türkiye uygunsuz konaklamaya sahiptir 145 2,8552 ,52677 

Ölçek: 1:Kesinlikle katılmıyorum- 5:Kesinlikle katılıyorum,     Tüm ölçeğin ort.:  3,314 
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3.1. Araştırma Sorusu 4: Amerikalıların destinasyon imajı algıları cinsiyet ve yaşa göre 

farklılık göstermekte midir?  

Türkiye’nin destinasyon imajının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermeyeceğini belirlemek 

için t testi yapılmıştır. Tablo 5’te, test sonuçları görülmektedir. Test sonucuna göre, dört algı unsurunda anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur. “Türkiye harika manzaralara sahiptir” ve “Türkiye yüksek kaliteli turistik yerlere sahiptir” algı 

unsurlarına “erkek” katılımcıların “kadın” katılımcılara oranla daha fazla katıldığı bulgulanmıştır. Bununla birlikte, 

“Türkiye'de kişisel güvenlik sorunu yok” ve “Türkiye kirlenmemiş ve bozulmamış bir çevreye sahiptir” algı 

unsurlarına “kadın” katılımcılar tarafından “erkek” katılımcılara oranla daha fazla katıldığı, buna karşın, erkek 

katılımcıların Türkiye’de kişisel güvenlik algısına sahip olduğu tespit edilmiştir.   

 

Tablo 5. Türkiye’nin Destinasyon İmajının Katılımcıların Cinsiyetine Göre Dağılımı 

Türkiye’nin Destinasyon 

İmajı Algı Unsurları 

Cinsiyet  N Ort S. Sapma t 

değeri 

Anlam 

Düzeyi 

Türkiye harika  

manzaralara sahiptir 

Kadın 55 3,4400 ,631  

5,800 

,017* 

Erkek 90 3,5800 ,874 

Türkiye yüksek kaliteli 
turistik yerlere sahiptir 

Kadın 55 3,3636 ,55656 8,670 ,004** 

Erkek 90 3,4444 ,84947 

Türkiye'de kişisel 

 güvenlik sorunu yok 

Kadın 55 3,0364 ,42876 20,703 ,000*** 

Erkek 90 2,8000 ,78182 

Türkiye kirlenmemiş ve 

bozulmamış bir çevreye 
sahiptir 

Kadın 55 2,9636 ,54309 6,372 ,013* 

Erkek 90 2,8667 ,73744 

       Not: *:p<.05; ** p<.01; ***p<.001 

 

Türkiye’nin destinasyon imajının demografik değişkenlerden yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını görmek 

için tek yönlü ANOVA testi yapılmıştır. Yapılan ANOVA analizi sonucunda, yaşa göre aralarında anlamlı farklılık 

bulunan algı unsurları şöyledir: “Türkiye harika manzaralara sahiptir (3,7200)”, “Türkiye yüksek kaliteli turistik 

yerlere sahiptir (3,5833)”, “Türkiye'ye seyahat etmek için istekliyim (3,8333)”, “Türkiye iyi bir iklim ve havaya 

sahiptir (3,6667)”, “Türkiye iyi gece hayatı ve eğlence mekanlarına sahiptir (3,1667)” ve “Türkiye ilginç ve dost 

canlısı insanlara sahiptir (3,6111)”. Söz konusu algı unsurlarına “36-45” yaş aralığındaki katılımcıların cevaplarının 

ortalamaları, diğer yaş aralığındaki katılımcıların cevaplarının ortalamalarına oranla daha büyük olması, “36-45” yaş 

aralığındaki katılımcıların söz konusu algı unsurlarına daha fazla katıldıkları ifade edilebilir. Öte yandan, “Türkiye 

kirlenmemiş ve bozulmamış bir çevreye sahiptir (2,9412)” algı unsuruna ise, “25-35” yaş aralığındaki katılımcıların 

diğer yaş aralığındaki katılımcılara göre daha fazla katıldıkları belirlenmiştir.     

 

4. Sonuç 

Amerikalıların, Türkiye destinasyon imajı algılarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, 

Alaska’da yaşayan Ameikalılardan yüz yüze görüşülerek anket aracılığı ile veriler toplanmıştır. Araştırmaya 

katılanların  yaklaşık %38’inin  “kadın”,  %62’sinin “erkek” olduğu,  %33’ünün “evli” ve %32’sinin ise, “birlikte 

yaşadığı” bulgulanmıştır. Yaş itibariyle en yüksek katılım oranının “25-35” yaş aralığındaki katılımcılara ait olduğu, 

ikinci yüksek oranın ise, “36-45” yaş aralığındaki katılımcılara ait olduğu, farklı eğitim düzeylerine sahip oldukları ve 

kendilerini “orta /yüksek gelir arasında” gelir  grubunda değerlendikleri bulgulanmıştır. Katılımcıların çoğunluğunun 

Türkiye’yi ziyaret etmediği (%80), Türkiye’yi ziyaret edenlerin oranının ise, %19’olduğu ve Türkiye’yi ziyaret etmek 

isteyen katılımcıların  %68’lik bir orana sahip oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların Türkiye’yi 
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ziyaret amaçlarının farklı nedenlerle (“tatil” ve “aile/arkadaşlar”) gerçekleştiği görülmüştür.  Çapraz tablolama 

sonuçlarına göre, daha önce Türkiye’yi ziyaret eden katılımcıların hepsinin ve Türkiye’yi hiç ziyaret etmeyen 

katılımcıların yaklaşık %61’inin Türkiye’yi ziyaret etmek istedikleri belirlenmiştir.  

Amerikalıların genel Türkiye imajı ve Türk insanı hakkındaki genel düşüncelerini tespit etmek için 

anlamsal farklılık ölçeğinden yararlanılmış olup, katılımcıların algıladıkları Türkiye’yi bu ifadelere göre 

değerlendirmeleri sonucunda, çoğunluğun Türkiye’ye ve Türk insanına yönelik pozitif  bir imaja sahip oldukları 

gözlemlenmiştir.     

Katılımcıların Türkiye’yi bir turizm destinasyonu olarak değerlendirmeleri ile ilgili yapılan analizlere göre; 

Türkiye’nin, “yerel yemeklere (mutfağı) sahip” olmasının katılımcılar tarafından en çok katılınan algı unsuru olduğu 

belirlenmiştir. Bu ve elde edilen diğer sonuçlar ışığında, katılımcıların Türkiye’nin bir turizm destinasyonu olarak 

algılanmasında pozitif bir algıya sahip oldukları söylenebilir. 

Türkiye’nin destinasyon imajının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını görmek için yapılan t 

testi sonucunda, “Türkiye harika manzaralara sahiptir” algı unsuru ile “Türkiye yüksek kaliteli turistik yerlere sahiptir” 

algı unsuru “erkek” katılımcıların “kadın” katılımcılara oranla daha fazla katıldıkları tespit edilmiştir. “Türkiye'de 

kişisel güvenlik sorunu yok” ve “Türkiye kirlenmemiş ve bozulmamış bir çevreye sahiptir” algı unsurlarının ise, 

“kadın” katılımcılarca “erkek” katılımcılara göre daha fazla katıldıkları ortaya çıkmıştır.  Bununla birlikte, “erkek” 

katılımcıların Türkiye’de kişisel güvenlik algısına sahip olduğu bulgulanmıştır.    

Türkiye’nin destinasyon imajının yaşa göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için tek yönlü ANOVA 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda, yaşa göre aralarında anlamlı farklılık bulunan algı unsurlarının onsekizine  “36-

45” yaş aralığındaki katılımcıların söz konusu algı unsurlarına diğer yaş aralığındaki katılımcılara oranla daha fazla 

katıldıkları tespit edilmiştir.  

 Ülke imajı, kişilerin bir ülke ve ülke insanları hakkındaki duygu, düşünce, izlenim ve çagrışımlarının bir 

bütünü olup,  o ülkeyi ziyaret edip etmeme kararını etkilemektedir.  Ülkeler, uluslararası alanda olumlu bir imaja sahip 

oldukları takdirde bir çok avantaja sahip olacaklardır. Bunlar arasında, diğer ülkelerde kendi 

destinasyonlarını/ürünlerini tanıtma, maddi ve manevi değerlerini diğer ülkelere daha kolay aktarma ve diğer ülke 

insanları tarafından saygınlık kazanma sayılabilir (Ateşoğlu ve Türker, 2014). Dolayısıyla, destinasyonların diğer ülke 

pazarlarındaki imajlarına yönelik çalışmalarının  belirli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Öte yandan elde edilecek 

sonuçlar ile mevcut sonuçlar karşılaştırılarak imaj ile iglili değişmeler ve gelişmeler izlenebilir ve destinasyon 

yöneticilerine önerilerde bulunulabilir. Alaska’da yaşayan Amerikalılarla sınırlandırılarak yapılan bu çalışma, kapsamı 

genişletilerek diğer ülkeler bazında da gerçekleştirilebilir. Bu çalışmada örneklem büyüklüğünün küçük olması 

nedeniyle sonuçlar genelleştirilemez. Yapılacak sonraki araştırmalar, farklı örnek büyüklüğü ve farklı ülkeler üzerinde 

gerçekleştirilebilir.  
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Yabancı Turistlerin Belek’teki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerini Kurumsal İtibar 

Açısından Değerlendirme Düzeyleri 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı Belek bölgesindeki beş yıldızlı otellerde konaklama yapmayı tercih eden yabancı turistlerin, bu 

otellere yönelik kurumsal itibar düzeylerini saptamak ve kurumsal itibar düzeylerini demografik özellikler açısından 

incelemektir. Bu amaca ulaşmak için öncelikle itibar, kurumsal itibar ve kurumsal itibarın bileşenleri incelenmiştir. 

Kurumsal itibar kavramının otel işletmeleri için öneminden bahsedilmiştir. Turizm sektörü ve bu sektör içinde faaliyet 

gösteren işletmeler için kurumsal itibarın ne ifade ettiği açıklanmıştır. Araştırmanın örneklemi Belek’te beş yıldızlı 

otellerde konaklama yapmış yabancı ziyaretçilerden oluşan toplam 343 kişidir. Araştırmada veri toplama yöntemi 

olarak anket tekniği kullanılmıştır. Kullanılan anket formu, Fombrun, Gardberg ve Sever (2000) tarafından geliştirilen 

soruların otel işletmelerine uyarlanması ile oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, yabancı turistler Belek’teki beş 

yıldızlı otel işletmelerinin kurumsal itibarlarını genel olarak orta seviyede değerlendirmektedirler. Bununla birlikte, 

mal ve hizmetler ile duygusal cazibe boyutlarını çok daha olumlu değerlendirdikleri belirlenmiştir. Diğer yandan, 

yabancı turistlerin; cinsiyet, yaş, gelir ve daha önce Belek’e gelme durumlarına göre, otel işletmelerinin itibar 

düzeylerini farklı değerlendirdikleri ortaya çıkmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: İtibar, Kurumsal itibar, Beş yıldızlı otel işletmeleri, Yabancı turistler, Turizm.   

 

The Evaluation Level of Foreign Tourists For Five-Star Hotels in Belek in 

Terms of Corporate Reputation 

 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the level of corporate reputation of five-star hotels in Belek for foreign 

tourists who prefer to stay in this region, and to examine how demographic characteristics of tourists affect corporate 

reputation level of these hotels. To achieve this aim, first, reputation, corporate reputation and the components of 

reputation have been examined. The importance of corporate reputation for hotels has been mentioned. What corporate 

reputation means for the tourism sector and for the enterprises operating in this sector has been explained. The sample 

of the study is a total of 343 persons of foreign tourists who have stayed in five-star hotels in Belek. Survey technique 

has been used as data collection method in the study. The questionnaire form has been composed by adapting the 

questions, which were developed by Fombrun, Gardberg and Sever (2000), to hotel operations. According to the 

results obtained, foreign tourists generally evaluate the corporate reputation of five-star hotels in Belek in middle level. 

Nevertheless, it has been determined that products and services, and emotional appeal dimensions are evaluated as 

                                                                        

Sorumlu yazar: Dr. Öğr. Üyesi Cenk Murat KOÇOĞLU 

 Tel. + 90-(123)-456-7891     ** Email: cenk-murat@hotmail.com.tr 

mailto:..............@.......edu.tr


371 

more favorable. It is also revealed that foreign tourists, depending on gender, age, income and whether they visited 

Belek earlier, evaluate the reputation levels of hotels differently. 

 

Keywords: Reputation, Corporate reputation, Five-star hotel, Foreign tourists, Tourism.  

Giriş 

Örgütlerin faaliyetlerini yürüttükleri sektör içinde sürdürülebilir bir başarı elde etmek amacıyla çalışmaları 

her geçen gün artmaktadır. Örgütlerin karşı karşıya oldukları ekonomik rekabet ortamı, dönemsel krizler, gün geçtikçe 

artan toplumsal farklılıklar hem ürün kalitesini, hizmet ve müşteri politikalarını etkilemekte hem de o örgütlerin 

gelecekle ilgili kaygılarını da öncelikli duruma getirmektedir. Bu bağlamda tüm örgütlerin uzun vadede 

devamlılıklarını sürdürebilmeleri için en değerli varlıkları olan itibarları, sahip oldukları vazgeçemeyecekleri 

hammaddeleri olarak ifade edilmektedir. Bu hammadde kaynağının kolaylıkla kaybedilebileceği unutulmamalı, olumlu 

itibar yaratmak amacıyla özenli çalışmalar yaparak sürdürülebilirliği olan faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Çünkü itibar, 

örgütlere uzun vade de fayda sağlayacak bir değer olarak bilinmektedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:354).   

Kurumsal itibar kavramı en genel ifadeyle; bir örgütün bütün paydaşları için ne ölçüde güvenilir, saygın ve 

kıymetli algılandığına dair zaman içinde oluşmakta olan genel kanının bütüncül ifadesi şeklinde açıklanabilmektedir 

(Gotsi ve Wilson, 2001:29; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:94). Bu kavramın son dönemde öneminin artması, 

işletmelere sağladığı rekabet avantajından kaynaklanmaktadır (Greyser, 1999; Dolphin, 2004; Alnıaçık, Alnıaçık ve 

Genç, 2010:94). Kavram, soyut olup; elle tutulamaz, gözle görülemez fakat örgüte değer katmakta, ender bulunmakta, 

başkalarınca taklit edilememekte ve yerine başka bir şey konulamamakta olup çok önemli, örgüte özgü bir kaynaktır 

(Hall, 1993; Roberts ve Dowling, 2002; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:94). 

İtibar çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Etkili bir kurumsal itibar yönetimi için bu kavramı oluşturan temel 

bileşenleri iyi tanımlamak gerekmektedir. Bu hususta en önemli konu, kurumsal itibarı oluşturan bileşenlerin, farklı 

paydaş grupları tarafından algılanmalarında farklılıklar olma olasılıklarının olabileceğidir. Örneğin, hissedarlar için bu 

kavramın öncelikli göstergesi; finansal performansın iyi olması ve yüksek karlılık; örgüt çalışanları içinse iyi bir 

çalışma ortamı, tatmin edici maddi ve sosyal imkanlar iken; müşteriler içinse sunulan mal ve hizmetlerin kalitesiyle 

değerlendirilebilmektedir (Barich ve Kotler, 1991; Saxton, 1998; Tolbert, 2000; Dentchev ve Heene, 2004; Alnıaçık, 

Alnıaçık ve Genç, 2010:94-95). Ayrıca kurumsal itibar kavramı aynı paydaş grubu içinde yer alan farklı özelliklere 

sahip bireyler tarafından da farklı şekillerde algılanabilmektedir. Örneğin, farklı demografik değişkenlere sahip 

müşteriler gibi. Bu durumda örgütün, her bir hedef gruba özel olarak hazırlanmış stratejiler ve politikalar oluşturması 

gerekmektedir (Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:95). 

Turizm işletmeleri, ürünlerini turistlere tanıtırken, turistler ile iyi ilişkiler kurabilmeleri ve turistlerin tekrar 

kendi işletmelerini tercih etmelerini sağlayabilmek amacıyla iyi bir itibara sahip olmak durumundadırlar. Özellikle 

yabancı turistleri işletmelerine çekebilmek, verimli faaliyetler yürütebilmek ve sahip oldukları potansiyelleri iyi 

değerlendirebilmek için güçlü bir itibara sahip olmaları gerekmektedir. İtibar uzun yıllar içerisinde sürdürülen çabalar 

neticesinde oluşmakta; fakat çok kısa bir sürede de kaybedilebilmektedir. Bu sebeple iyi yönetilmesi gereken bir 

kavramdır. Turistler zaman kısıtlarından dolayı araştıracak vakitleri olmadığında sınırlı alternatifler arasından tercih 

yapabilmektedirler. Böyle bir durumda da turistlerin ilk seçimini itibarı yüksek işletmelerden yana yapması 

beklenmektedir (Akgöz, 2009:158-159).   
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Bu araştırmada farklı demografik özelliklere sahip katılımcılar tarafından kurumsal itibar kavramının 

algılanmasında bir fark olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla Antalya Belek’te faaliyet gösteren beş yıldızlı otellere 

yönelik yabancı turistlerin itibar algılarının demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek 

amacıyla bir saha araştırması gerçekleştirilmiştir. 

Olumlu itibar elde etmek, bunu muhafaza etmek ve devamlılığını sağlamak her sektörde farklı paydaş 

beklentilerine göre şekillenmektedir. Özellikle turizm endüstrisi içinde hizmet sunmakta olan tüm sektör örgütlerinin, 

yabancı turistleri de kapsadığı düşünüldüğünde bu endüstri içinde itibar kazanmanın ve bunu yönetmenin oldukça zor 

ve önem arz ettiği görülmektedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:355). 

Çalışmanın amacı, emek yoğun sektörlerden biri olan turizm içinde Belek’te faaliyet göstermekte olan beş 

yıldızlı otellerde konaklama yapan, yabancı turistlerin bu otellere yönelik itibar algılarının demografik değişkenlere 

göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesidir. Buna göre devam eden bölümde sırasıyla itibar, kurumsal itibar 

ve kavramın örgütler için önemi ile kurumsal itibar bileşenleri açıklanarak, bu kavramının turizm işletmeleri açısından 

önemi ile ilgili mevcut literatür araştırılmış olup; devamında araştırmanın yöntemi, veri analizi ve bulguları 

sunulmuştur.      

 

1. İtibar, Kurumsal İtibar Ve Örgütler İçin Önemi  

İtibar kavramı, genellikle kişileri tanımlarken kullanılmaktadır. Kavramın ifade ettiği anlamlar içinde 

saygınlık, beğenilme ve toplum tarafından beklenen davranışı sergileme gibi olumlu düşünceler yer almaktadır. Kişiler 

için kullanımına alıştığımız itibar kavramı; son dönemde örgütler içinde kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Örgütlerin de yapıcı ve geleceğe dönük güven verici davranışlarda bulundukları takdirde toplum içindeki tüm 

paydaşlarından destek bulabilecekleri görülmektedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:355). Kavramın örgütlere hem maddi 

hem de maddi olmayan birçok yararı olduğu görülmektedir.   

Kurumsal itibar, kurum paydaşlarında zaman içinde oluşan, kurum ile ilgili imajın ve fiili davranışlarının 

algılanması ve yorumlanmasına bağlı olarak kuruma atfettikleri niteliklerin tamamını ifade etmektedir (Fombrun ve 

Shanley, 1990:235; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:95). Bir örgüt için paydaşlar; hissedarlar, müşteriler, çalışanlar, 

ortaklar, hükümet, medya mensupları, yerel toplum ve doğal çevreden oluşmaktadır (Neville, Bell ve Mengüç, 

2005:1186; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:95). Tüm paydaş grupların örgüte yönelik ortak fikri, örgütün ne 

olduğuna ilişkin düşünceleri, duyguları, inançları, algılamaları ve örgütle kurdukları bağlantıların toplamı kurumsal 

itibar olarak açıklanmaktadır (Nakra, 2000:35; Chun, 2005:105; Neville, Bell ve Mengüç, 2005:1186). Kurumsal itibar 

paydaşların zihninde oluşmakta, değerlendirilmekte ve gelişmektedir (Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:95). Özetle; 

kurumsal itibar, örgütlerin saygınlığını, güvenilirliğini ve değerini anlatmak amacıyla kullanılan ve örgütün ilişkide 

bulunduğu farklı gruplar tarafından nasıl bir yere sahip olduğunu göstermeye yarayan bir kavramdır (Alnıaçık ve 

Alnıaçık, 2009:47). 

Kurumsal itibar, örgütün geçmişine dayanan bir kavram olup; gelecekteki davranışına ilişkin beklentileri 

etkilemektedir (Gümüş ve Öksüz, 2009; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:96). Kavram, işletmeler için en önemli 

stratejik kaynaklardan biridir (Flanagan ve O’shaughnessy,2005:445; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:96). Soyut bir 

varlıktır. Uzun vade de örgütler için rekabet avantajı yaratabilecek önemli faydalar sağlamaktadır (Fombrun, 1996:57; 

Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:96)  Birçok örgüt, en önemli varlığının kendi ismi ve itibarı olduğunun farkındadır. 

İyi bir itibar ile örgütün finansal performansı arasında pozitif ilişki olduğu (Roberts ve Dowling, 2002; Alnıaçık, 

Alnıaçık ve Genç, 2010:96), çalışanlarının performansı ve işletmeye bağlılığını arttırdığı (Dutton, Dukerich ve 
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Harquail, 1994; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:96), kalifiye çalışanları örgüte çektiği (Stuart, 2002; Alnıaçık, 

Alnıaçık ve Genç, 2010:96), müşteri bağlılığını arttırdığı ve pazarda rekabet avantajı sağladığı, örgütün mal ve 

hizmetlerine yönelik talebi olumlu yönde etkilediği (Yoon, Guffey, Kijewski., 1993; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 

2010:96), yatırımcıları örgüte çektiği, aracılar ve tedarikçilerle daha avantajlı iş olanakları sağladığını ortaya 

koymaktadır (Fombrun ve Shanley, 1990; Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:96). 

Güçlü bir kurumsal itibar oluşturma ve bunu sürdürebilme, rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı 

günümüzde örgütler için son derece önem arz etmektedir. Toplum farklı medya kanalları aracılığıyla işletmenin 

faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olabilmektedir. Buna ilaveten; kurumsal itibar hem finansal hem de finansal olmayan 

sonuçları etkilemesi sebebiyle kritik bir role sahiptir  (Shamma ve Hassan, 2009:327). Bu sebepten ötürü; örgüt 

performansı üzerinde birçok etkisi bulunan bu kavramın iyi yönetilebilmesi gerekmektedir.  

 

1.1. Kurumsal İtibarın Bileşenleri 

İtibar “değerler” üzerinden yönetilmeye çalışılan bir kavramdır. Değerler ise toplumun tanımladığı; içinde 

etik, şeffaflık, açıklık ve hesap verilebilirlik kavramlarını barındırmaktadır (Kadıbeşegil, 2012:2; Erhan ve Çarıkçı, 

2016:355-356).  İşletmeler için iyi bir kurumsal itibarı elde etmenin hangi değerlere bağlı olduğunu tespit etmek, 

uygulamaya başlamak ve bunu yönetmek zaman alıcı bir süreç olup; kurumlar, bu süreci ürün işlemlerini yavaşlatan 

bir yatırım olarak değerlendirdikleri dönemden çıkmaya başladıkları görülmektedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:355-356). 

Bu sebeple; kurumsal itibarı oluşturan bileşenlerin neler olduğu ve hangi bileşenlerin hangi sosyal paydaşlar üzerinde 

ne kadar etkisinin olduğunu bilmek, kurumsal itibarı yönetmek açısından önceliklidir. Bu bileşenler, kurumsal itibarı 

pozitif ve negatif yönde nelerin etkilediğini, bu itibardan memnun olan ve olmayanların kimler olduğunu tespit etmeye 

yaramaktadır (Dörtok, 2004, 69; Yağcıoğlu, 2012:25). Kurumsal itibarın unsurları, itibarın hammaddesi olarak 

görülürken; kurumsal itibarın bileşenlerini ise, itibarın devamlılığını sağlayan ve sürekli iyileştirilmesi içinde 

yönetilmesi gereken bir kavram olarak ifade edilmektedir (Yağcıoğlu, 2012:25).  

Kurumsal itibarın bileşenlerinin, kurum tarafından iyi algılanması ve önem verilmesi, kurumsal itibarın 

sağlanması ve korunması açısından önemlidir. Bu bileşenler; mal ve hizmetler, müşteri memnuniyeti, liderlik 

(kurumun temsil edenin liderlik vasfı), kurumsal sosyal sorumluluk, halkla ilişkiler, finansal performans, kurumsal 

iletişim (örgüt içi ve örgüt dışı etkin iletişimin sağlanması) ve kurumsal etiktir (kurumun etik ilkelerinin olması ve 

bunları uygulayarak güvenilir bir çerçeve oluşturması) (Yağcıoğlu, 2012:25). Fombrun ve arkadaşları (2000) ise itibar 

bileşenlerini duygusal çekim, mal ve hizmet kalitesi, vizyon ve liderlik, işyeri çevresi, sosyal ve çevresel sorumluluk 

ve finansal performans şeklinde ifade etmektedir (Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:102). Fombrun ve Riel (2004), 

kurumsal itibar bileşenlerini duygusal cazibe, mal ve hizmetler, kurumsal çevre, finansal performans, vizyon ve liderlik 

ve sosyal sorumluluk olarak ifade etmektedirler (Fombrun ve Riel; 2004:71-75). Sosyal sorumluluk; işletme 

faaliyetlerinin toplum faydası düşünülerek yürütülmesi olarak açıklanmaktadır. Duygusal cazibe; işletmenin mal ve 

hizmetlerinin kalitesinin, tüketenler tarafından beğenilme, saygı görme ve takdir edilme durumunu göstermektedir. 

Vizyon ve liderlik bileşeninde vizyon, mevcut durum ve gelecek beklentisini uyumlulaştırarak, işletme için arzulanan 

imajı yaratmak; liderlik, işletme amaçlarını gerçekleştirmek için örgüt faaliyetlerine yön vermek ve etkilemek olarak 

ifade edilmektedir. Mal ve hizmet; işletmenin ürettiği ürünlerin kalitesi ile tüketenlerin beklentilerini karşılaması 

olarak açıklanmaktadır. Finansal performans; işletmenin kar arttırmak ve yatırım yapabilmek niyetiyle risk alması ve 

rekabet edebilmesi özelliğini yansıtmaktadır. Kurumsal çevre; işletmenin iletişim halinde olduğu çevresi olup; işletme 
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hukuk kurallarına ve toplumsal etik kurallarına uymak zorundadır. İşletmenin itibarını, çevresi ile uyumlu bir şekilde 

etkin yönetilebilmesi için iyi bir iletişim ağının olması gerekmektedir (Akgöz, 2009:165-171).  

    

1.2. Turizmde Kurumsal İtibar 

Turizm, insanların boş zamanını ve tasarrufunu nasıl kullanılacağına dair ekonomik bir kararla başlayan ve 

yatırım, tüketim, istihdam, ihracat ve kamu gelirleri gibi ekonomik boyutları bulunan bir faaliyettir (Önal, Düzakın ve 

Çiftçi, 2006:137). Farklı bir ifadeyle turizm, insanların ikamet ettikleri yer dışında, ticari bir beklenti olmaksızın 

yapılan ve yirmi dört saati aşan ya da en az bir gece konaklamadan oluşan geçici seyahatler neticesinde meydana gelen 

ekonomik, sosyal nitelikli tüketim ilişkilerinin bütünü olarak açıklanmaktadır (Usta, 2009:7; Erhan ve Çarıkçı, 

2016:358). Turizm, ülke ekonomisine katkı sağlamakta, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinde etkisi olduğu bilinmektedir. 

Turizm ile bölgeler arası farklılıklar en aza indirgenmeye çalışılmaktadır. Türkiye sahip olduğu doğal güzellikler, tarihi 

ve kültürel geçmişiyle turizm faaliyetleri için ideal bir ülkedir. Turizm işletmelerinin ülkenin önemli birer itibar 

temsilcileri olduğu düşünülmektedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:358). Bu sebeple; turizm işletmelerinin olumlu bir 

kurumsal itibara sahip olmaları gerekmektedir. İtibar Enstitüsü (Reputation Institute) yöneticilerinden Nicolas Georges 

Trad; turizm işletmesinin ve o işletmenin bulunduğu ülke, şehir veya bölgenin “itibarı”, tatil amacıyla rezervasyon 

yaptırmanın ön koşulu olarak ifade etmektedir. Bir ülkenin tatil yeri olarak seçilmesi, ülkeyi ziyaret etme talebinin artış 

göstermesi, o ülkenin itibarı ile doğrudan ilişkilidir (Forbes, 2013). Bu sebeple turizm işletmelerinin itibarları, ülke 

itibarından bağımsız olarak düşünülmemektedir.  Hizmet kalitesi yüksek ve iyi bir itibara sahip ünlü bir otel zincirinin, 

terör vb. unsurlar sebebiyle imajı ve itibarı kötü olan bir ülkede faaliyet göstermesi oldukça güç olacaktır. Bunun 

yanında turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer işletmeler (havayolu ve seyahat acenteleri gibi) aralarında uygun 

ortaklıklar kurarak da birbirlerinin itibarlarına olumlu yönde etkileyebilmektedirler (Usta, 2006). Ayrıca, işletme içinde 

iyi örgütlenmiş çalışanlar olması, hizmet kalitesini olumlu yönde etkileyerek ve müşteri memnuniyetini maksimize 

edecektir. Tatmin olmuş müşteriler de işletme ile ilgili pozitif düşüncelere sahip olacaktır. Netice de bu durumdan 

kurumsal itibar olumlu etkilenmiş olacaktır (Arslanergül ve Perçin, 2015:5). 

 

2. Yöntem 

Araştırmanın amacı Belek’e gelen yabancı turistlerin bu bölgedeki beş yıldızlı otelleri kurumsal itibar 

açısından değerlendirmelerini belirlemek ve bu değerlendirmelerin, demografik özelliklere göre farklılaşma 

durumlarını tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada betimsel bir araştırma metodu sergilenmiş ve veri toplama yöntemi 

olarak anket tekniği kullanılmıştır. Kullanılan anket, Fombrun vd. (2000) tarafından oluşturulmuş olup; ifadeler otel 

işletmelerine uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmanın kapsamını Belek’e gelen ve beş yıldızlı otel işletmelerinde 

konaklama yapan yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırma esnasında bazı otellerin anket teklifini kabul etmemesi 

nedeniyle kolayda örnekleme yöntemiyle 350 turistten veri toplanmıştır. 7 anketin eksik ve yanlış doldurulmasından 

dolayı, analizler 343 anket üzerinden yapılmıştır. Araştırmalarda örnek hacminin, araştırmadaki değişken sayısının en 

az on katı olması gerektiği belirtilmektedir (Hair vd., 1998; Kline, 2011). Bu çalışmada kullanılan değişken sayısı 20 

olduğundan,  örnek hacminin yeterli olduğu tespit edilmiştir.  Araştırmada analiz yöntemi kapsamında tanımlayıcı 

istatistiki yöntemlere başvurulmuştur. Hipotezlerin analiz edilmesinde parametrik testlerden, t testi, ANOVA ve Tukey 

testleri kullanılmış ve yapı geçerliliğini test edebilmek için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır.  

Araştırmada, Belek’te beş yıldızlı otellerde konaklayan yabancı turistlerin, bu otelleri kurumsal itibar 

açısından değerlendirmelerinin demografik değişkenlere göre farklılaşma durumlarını belirlemek üzere, önceki 
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araştırmalar doğrultusunda (Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010; Arslanergül ve Perçin, 2015; Erhan ve Çarıkcı, 2016) 

aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur: 

H1: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri, cinsiyete göre 

farklılaşmaktadır. 

 H2: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri, yaşa göre farklılaşmaktadır. 

H3: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri, gelirlerine göre 

farklılaşmaktadır. 

H4: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri, daha önce Belek’e gelme 

durumlarına göre farklılaşmaktadır.  

Araştırmanın Bulguları 

Bu bölümde araştırmaya yönelik tüm bulgulara yer verilecektir. 

Demografik Bulgular 

 

             Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet Sıklık Yüzde 

Bayan 155 45,2 

Bay 188 54,8 

Toplam 343 100,0 

Yaş Sıklık Yüzde 

25 yaş ve altı 52 15,2 

26-37 yaş 156 45,5 

38-49 yaş 76 22,2 

50-61 yaş arası 59 17,2 

Toplam 343 100,0 

Gelir Sıklık Yüzde 

1500 EU ve altı 86 25,1 

1501-2000 EU 105 30,6 

2001-2500 EU 57 16,6 

2501-3000 EU 53 15,5 

3001 EU ve üstü 42 12,2 

Toplam 343 100,0 

Belek’e Öncesinde Gelme 

Durumu 

Sıklık Yüzde 

Evet 125 36,4 

Hayır 218 63,6 

Toplam 343 100,0 

 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular bulunmaktadır. Buna göre, ankete 

katılan yabancı turistlerin cinsiyetlerine bakıldığında yaklaşık %55’inin (188 kişi) erkek,  %45’inin (155 kişi) 

kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Turistlerin yaş durumları incelendiğinde, yaklaşık yarısının 26-37 yaş (156 kişi)  

grubuna ait oldukları ve örneklem grubu içerisinde 25 yaş ve altı (52 kişi) yaş grubunun en az örnekleme sahip olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan turistlerin gelir durumlarına bakıldığında, yaklaşık %30’unun (105 kişi) 1500-2000 

avro gelire sahip olduğu ve örneklem grubu içerisinde en az katılımın 3000 avro ve üstü (42 kişi) gelire sahip 

turistlerden oluştuğu görülmektedir. Araştırmaya katılan yabancı turistlerin Belek destinasyonuna daha önce gelme 

durumları incelendiğinde, büyük bir çoğunluğunun (218 kişi) Belek’e ilk defa geldiği görülmektedir. 
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Kurumsal İtibar Düzeyine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi 

Kurumsal itibar ile ilgili ölçeğin boyutsal yapılarını, geçerlilik ve güvenilirliklerini belirlemek amacıyla 

açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Araştırmada öncelikle kurumsal itibar düzeyi ölçeğine güvenilirlik analizi 

yapılmış ve Cronbach Alpha katsayısının “,838” olduğu tespit edilmiştir.  Bu değer ölçeğin güvenilir ve geçerli kabul 

edilebilmesi için gerekli olan 0,70’in üzerinde (Nunnaly ve Bernstein, 1994:265) bir değerdir. 

 

Tablo 2. Kurumsal İtibara Yönelik Faktör Analizi 

 

Kaiser Normalleştirmesine göre, özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alınarak yapılan faktör 

analizinde, kurumsal itibara ilişkin ölçeğin 6 faktörden oluştuğu belirlenmiştir. Araştırmanın varyans yüzdesi toplamı 

81,30 çıkmıştır. Bu oran %50’den yüksek olduğu için analizin geçerli olduğunu göstermektedir (Scherer vd., 1988).  

Tablo 2 incelendiğinde birinci faktörün “mal ve hizmetler” olduğu ve toplam varyansın yaklaşık %20’sini 

açıkladığını, ikinci faktörün “duygusal cazibe” olduğu ve toplam varyansın %13,15’ini açıkladığı, üçüncü faktörün 

“sosyal sorumluluk” olduğu ve toplam varyansın %12,29’unu açıkladığı, dördüncü faktörün “finansal performans” 

olduğu ve toplam varyansın %12,19’unu açıkladığı, beşinci faktörün “vizyon ve liderlik” olduğu ve toplam varyansın 

%12,06’sını açıkladığı ve altıncı faktörün “çalışma ortamı” olduğu ve toplam varyansın %12,02’sini açıkladığı tespit 

edilmiştir. 

Faktör analizinde ortak varyans (communality) değerlerinin ve ölçekteki maddelerin değerlerinin 0,4’ten 

düşük olmaması önemlidir (Field, 2000: 434). Bu faktör analizinde de 0,4’ten düşük bir değer görülmemektedir. 

Kurumsal İtibar İfadeleri Faktör 

Yükleri 

Varyans % G. Analizi 

                 Mal ve Hizmetler  (x̄=3,58)  
 

 

19,61 

 
 

 

,923 

Bu otel sunduğu mal ve hizmetlerin arkasında durur. ,898 

Bu otel ödenen paranın karşılığını veren mal ve hizmetler sunar ,850 

Bu otel misafirlerine değer katar ,849 

Bu otel yenilikçi mal ve hizmetler sunar ,842 

Bu otel yüksek kaliteli mal ve hizmetler sunar ,818 

  Duygusal Cazibe  (x̄=3,56)  
 

13,15 

 
 

,933 
Bu oteli beğeniyorum. ,895 

Bu otel hakkında olumlu duygu ve düşüncelere sahibim. ,895 

Bu otele güveniyorum. ,884 

Sosyal Sorumluluk   (x̄=3,27)  
 

12,29 

 
 

,871 
Bu otel topluma yararlı projeler yürütmektedir ,887 

Bu otel çevresel sorunlara karşı sorumluluk sahibidir ,880 

Bu otelin insanlara karşı davranışları olumludur. ,812 

  Finansal Performans    (x̄=3,49)  

 
12,19 

 

 
,879 

Bu otelin rakiplerinden üstün olma eğilimindedir ,920 

Bu otel gelecekte büyük gelişim potansiyeline sahiptir. ,901 

Bu otel finansal olarak güçlü bir kurumdur. ,842 

   Vizyon ve Liderlik    (x̄=3,02)  

 

12,06 

 

 

,887 
Bu otelin geleceğe yönelik net bir vizyonu vardır ,874 

Bu otel lider bir otel işletmesi olma özelliğine sahiptir ,837 

Bu otel pazardaki fırsatları fark eder ve avantaja çevirir ,822 

                 Çalışma Ortamı     (x̄=3,53)   

Bu otel çalışmak için iyi bir kurumdur ,915  

12,02 

 

,868 Bu otelin iyi yönetildiğini düşünüyorum ,878 

Bu otelin iyi ve nitelikli çalışanlara sahiptir ,857 

Güvenilirlik Analizi: 0,838   Toplam Varyans: 81,30  Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi,       

Döndürme Yöntemi: Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax, İterasyon Sayısı: 6 
KMO Uygunluk Ölçütü: 0,786   Barlett Küresellik Testi x2: 5041,724   p: 0,000 
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Ayrıca ortaya çıkan her bir faktöre yapılan güvenilirlik analizinde, güvenilirlik değerlerinin “,933” ile “,868” arasında 

olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2’de ayrıca, her bir faktörün ortalamaları da yer almaktadır. Buna göre, yabancı turistlerin Belek’teki 

beş yıldızlı otel işletmeleri kurumsal itibar açısından değerlendirme düzeylerine bakıldığında, en olumlu 

değerlendirilen boyutun “mal ve hizmetler” olduğu (3,58), bunu sırasıyla, “duygusal cazibe” (3,56), “çalışma ortamı” 

(3,53), finansal performans (3,49), “sosyal sorumluluk” (3,27) ve “ “vizyon ve liderlik” (3,02) boyutlarının izlediği 

tespit edilmiştir. Yabancı turistlerin Belek’teki otelleri hizmet kalitesi açısından diğer boyutlara göre daha olumlu 

algılamaları, bu bölgedeki otellerin sunulan hizmeti kaliteli verdiğini göstermektedir. Kurumsal itibarı en iyi açıklayan 

boyutun hizmet kalitesi olduğu düşünüldüğünde, bu boyutun olumlu olması, otel işletmelerinin kurumsal itibar 

düzeylerini olumlu bir şekilde etkileyecektir. 

Demografik Özellikler ile Kurumsal İtibar Algısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

Turistlerin kurumsal itibar algılarının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 

için fark testleri gerçekleştirilmiştir. Öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için çarpıklık ve 

basıklık değerlerine bakılmış ve bu değerlerin -1 ve +1 değerleri arasında olduğundan verilerin normal dağılım 

gösterdiği (Tabachnick ve Fidell, 2012) tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Kurumsal İtibarı Oluşturan Faktörleri Değerlendirmeleri 

İle İlgili Analizler 

 

Yabancı turistlerin demografik özelliklerine bağlı olarak, kurumsal itibarı oluşturan faktörleri 

değerlendirmelerinde bir farklılığın olup olmadığını belirlemek amacıyla “t” testi ve ANOVA yapılmıştır.    

Turistlerin cinsiyetlerine bağlı olarak, kurumsal itibarı etkileyen faktörleri değerlendirmelerinin farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için “t” testi analizi sonucunda, katılımcıların cinsiyetlerine bağlı olarak kurumsal 

itibarı oluşturan faktörleri değerlendirirken 2 boyutu farklı algıladıkları tespit edilmiştir. Buna göre kadınların 

“mal ve hizmetler” boyutunu, erkeklere göre daha olumlu algılarken, “sosyal sorumluluk” boyutunu ise daha 

olumsuz algıladıkları belirlenmiştir. Bu sonuca göre “H1: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları 

değerlendirmeleri cinsiyete göre farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Alnıaçık vd.(2010)’nin yapmış 

oldukları çalışmalarında da cevaplayıcıların cinsiyetlerine göre kurumsal itibari oluşturan boyutları 

değerlendirirken farklılıkların olduğu yönündeki neticesi bu çalışmayı destekler niteliktedir (Alnıaçık vd.,2010:105). 

Oysaki Erhan ve Çarıkçı’nın (2016) yapmış oldukları çalışmalarına göre kurumsal itibari oluşturan boyutlarda, 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık tespit edilmediği yönündedir (Erhan ve Çarıkçı, 2016:359). Akgöz ve Solmaz  

(2009) ise, yaptıkları çalışmada kadınların itibar ile ilgili konuları erkeklere kıyasla daha fazla önemsedikleri 

tespit edilmiştir. 

Kurumsal İtibar 

Faktörler 

Cinsiyet Yaş Gelir Belek’e Öncesinde 

Gelme Durumu 

t P F P F P t P 

Mal ve Hizmetler 2,316 ,021 10,45 ,000 10,22 ,000 11,02 ,000 

Duygusal Cazibe ,328 ,746 7,852 ,000 7,949 ,000 9,983 ,000 

Sosyal Sorumluluk 2,277 ,023 10,51 ,000 3,639 ,006 1,509 ,138 

Finansal Performans 1,935 ,054 1,266 ,286 10,69 ,000 ,441 ,670 

Vizyon ve Liderlik ,095 ,924 4,653 ,003 1,466 ,212 3,734 ,000 

Çalışma Ortamı 1,146 ,243 1,446 ,229 3,023 ,018 ,291 ,771 
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Turistlerin yaş durumlarına göre kurumsal itibarı etkileyen faktörleri değerlendirmelerinin farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için “ANOVA” yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda turistlerin yaş 

durumuna göre 4 boyutu farklı değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Bu farklılığın yönünü belirlemek için yapılan 

Tukey testine göre, en genç yaş grubunda (25 yaş ve altı) olanlar, en yaşlı grubu (50-61 yaş aralığı) oluşturan 

turistlere göre, “mal ve hizmetler”, “duygusal cazibe”, “sosyal sorumluluk” ve “vizyon ve liderlik” boyutlarını 

daha olumsuz değerlendirmişlerdir. Bu sonuca göre “H2: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları 

değerlendirmeleri yaşa göre farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Erhan ve Çarıkçı’nın (2016) 

yapmış oldukları çalışmaya göre de gençlerin, yaşlılara göre itibarın tüm boyutlarını algılamaları daha yüksektir. 

Turistlerin yaşı büyüdükçe özellikle duygusal çekicilik boyutunun itibar algısında bir düşüş yaşanmakta; bu 

düşüşün sebebiyse yaşı büyük turistlerin beklentilerinin de artması olarak açıklamaktadırlar. Alnıaçık 

vd.(2010)’nin yapmış oldukları çalışmada da cevaplayıcıların yaş gruplarına göre kurumsal itibarı oluşturan 

boyutların değerlendirilmelerinin farklılaşacağı yönündeki netice bu çalışmayı destekler niteliktedir. Oysaki Geçikli, 

Erciş ve Okumuş (2016) yapmış oldukları çalışmada katılımcıların yaş grupları ile kurumsal itibar bileşenleri arasında 

yalnızca sosyal sorumluluk bileşeninde bir fark tespit edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında otellerin çevreye karşı 

duyarlılıkları hem bulundukları bölgenin doğal güzelliklerin korunması konusunda hem de daha fazla genç turistin bu 

otelleri seçmesinde önemli etken olacaktır. Özellikle bu durum kurumsal itibarın sosyal sorumluluk boyutu için 

oldukça önem teşkil etmektedir. (Erhan ve Çarıkçı, 2016:361) Sosyal sorumluluk çalışmaları ile işletme, yalnızca 

ekonomik faydaya odaklanmadığını özellikle toplumu düşünen bir kurum olduğunu göstermektedir (Gümüş ve Öksüz; 

2012:2144).  

Turistlerin gelirlerine göre kurumsal itibarı oluşturan faktörleri değerlendirmelerinde bir farklılık olup 

olmadığı ANOVA ile analiz edildiğinde; “vizyon ve liderlik” boyutu dışındaki tüm boyutlarda farklılık ortaya 

çıkmıştır. Bu farklılığın yönünü belirlemek için yapılan Tukey testine göre, 1500 avro ve altında gelire sahip olan 

turistler, 3000 avro ve üstü gelire sahip olan turistlere göre bu beş boyutu daha olumlu değerlendirmişlerdir. Bu 

sonuçlara göre “H3: Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri gelirlerine göre 

farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Alnıaçık vd.(2010)’nin yapmış oldukları çalışmada ise  

katılımcıların gelir düzeylerine göre kurumsal itibari oluşturan boyutların değerlendirilmelerinde bir farklılık 

olmadığı yönündedir. Geçikli, Erciş ve Okumuş (2016)’un çalışmasında, gelir durumu ve kurumsal itibar bileşenleri 

arasından “vizyon ve liderlik” ve “finansal performans” bileşenlerinde farklılık tespit edilmiştir  

Son olarak yabancı turistlerin daha önce Belek’e gelme durumlarına göre kurumsal itibarı oluşturan 

faktörleri değerlendirmelerinde ki farklılığı tespit etmek için t testi yapılmış ve 3 boyutta farklılık tespit 

edilmiştir. Buna göre daha önce Belek’e gelen turistler ilk kez gelen turistlere göre, “mal ve hizmetler”, 

“duygusal cazibe” ve “vizyon ve liderlik” boyutlarını daha olumlu değerlendirmişlerdir.  Bu sonuca göre “H4: 

Yabancı turistlerin kurumsal itibarı oluşturan boyutları değerlendirmeleri daha önce Belek’e gelme durumlarına göre 

farklılaşmaktadır” hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Erhan ve Çarıkçı’nın (2016) yapmış oldukları çalışmaya göre 

kurumsal itibari oluşturan boyutların turistlerin daha önce Türkiye’ye gelme durumlarına göre anlamlı bir farklılık 

tespit edilmiştir. Bu durumun açıklaması olarak da farklı kültürlerin ilk defa karşılaşmalarında uyumsuzluğun olması 

fakat daha sonraki zamanlarda ise bu farklılığın farkında olunması ve kabullenilmesi olarak ifade edilmektedir.  
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3. Sonuç ve Öneriler 

Turizm işletmelerinin kurumsal itibarlarının yüksek olması, gelecek yıllarda artması beklenen turist sayısı 

ile birlikte Türkiye’nin de turizm sektörü pastadan alacağı payın artması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda turizm 

sektörünün itibarı, ülkenin itibarı anlamına geldiği için son derece önem arz eden bir konudur. 

Küresel rekabet ortamında, turizm işletmelerinin uluslararası bir işletme olabilmesi farklı olması ve fark 

yaratmasıyla mümkündür.  İşletme bu farklılaşmayı kurumsal itibarla sağlayabilmektedir. İyi bir kurumsal itibar 

yönetimi için turizm işletmesi öncelikle iç ve dış paydaşları belirlemesi gerekmektedir. Bu aşamadan sonra işletme 

güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek; durumuna uygun bir planlama yapması gerekmektedir. Tüm bu aşamalar dikkate 

alınarak oluşturulan itibar iyi bir şekilde yönetildiği takdirde işletme önemli bir rekabet avantajı sağlayabilecektir 

(Akgöz, 2009:178).  

 Kurumsal itibar bileşenlerinin algılanan önem derecelerinin katılımcıların yaş grubu, cinsiyet, gelir düzeyi 

ve daha önce Belek’i ziyaret edip etmeme durumlarına göre farklılaşması da yöneticiler için önemli bir bulgudur. 

Hangi yaş grubu/cinsiyet/gelir düzeyi/daha önce Belek’i ziyaret edip etmeme durumuna sahip bireylerin, kurumsal 

itibarın hangi bileşenine ne düzeyde önem vereceğini bilerek uygun strateji ve politikalar geliştirmek daha yerinde 

olacaktır (Alnıaçık, Alnıaçık ve Genç, 2010:102). 

Gençlerin, bir işletmeye yönelik itibar değerlendirmelerinde işyeri çevresi (çalışanların niteliği, çalışma 

ortamı, yönetim kademesinin nitelikleri) ve mal/hizmet kalitesini (kaliteli, paranın karşılığını veren, yenilikçi ürünler) 

öncelikli olarak göz önüne almaları rasyonel bir bulgudur. Bu nedenle, işletme yöneticilerinin de, özellikle gençlerden 

oluşan hedef gruplara yönelirken bu hususlara dikkat etmeleri, iletişim ve pazarlama faaliyetlerini buna uygun şekilde 

oluşturmaları yerinde olacaktır.  

Bu çalışmaya benzer başka bir çalışma Antalya’nın daha farklı bölgelerinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca 

farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip turist gruplarına uygulanarak itibar algılama düzeyleri iyileştirilebilir. Turizm 

sektöründe kurumsal itibarın artması için daha fazla çalışma yapılması, Türkiye için oldukça faydalı geri bildirimler 

elde edilmesine katkı sağlayacaktır (Erhan ve Çarıkçı, 2016:361). 
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Toksik Davranışların Turizm İşletmelerinde İncelenmesi: Antalya Alan 

Araştırması 

 

Murad Alpaslan KASALAK a, Gülseren YURCUb, Zeki AKINCIc, Gamze 

KASALAKd 
a Akdeniz Üniversitesi, Antalya/Türkiye 

bAkdeniz Üniversitesi, Antalya/ Türkiye 

cAkdeniz Üniversitesi, Antalya/ Türkiye 

dAkdeniz Üniversitesi, Antalya/ Türkiye 

Özet 

Günümüz dünyasında işletmelerin başarılarının başlıca karlılık, rekabet, yenilik ve süreklilik üzerine şekillenmiş 

olması çalışanlar üzerinde baskıyı arttırmakta ve çalışanlarının daha fazla bireysel efor sarfetmelerine neden 

olmaktadır. Bu durum çalışma koşullarını zorlaştırmakta ve çalışanlar arasında çatışmalar, toksik davranışlar ve strese 

sebep olmaktadır. Turizmde yoğun rekabetin bulunduğu ve birçok çalışanın zorlu koşullarda işini yapmaya çalıştığı bir 

sektördür. Bu araştırmanın amacı turizm işletmelerinde sergilenen toksik davranışları belirlemektir. Bu bağlamda, 

Antalya ilinde yer alan turizm işletmeleri çalışanlarının algıladıkları toksik davranışları çeşitli kimlik değişkenlere göre 

tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmada Kusy ve Holloway (2009) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından 

Türkçe’ye uyarlaması gerçekleştirilecek olan “Toksik Davranışlar Ölçeği” ile veriler toplanmıştır. “Toksik Davranışlar 

Ölçeği” 12 madde olmakla birlikte utandırma, pasif düşmanlık ve takım sabotajı olmak üzere üç boyuttan 

oluşmaktadır. İşgören toksik davranışlarını tespitine yönelik Türkçe’ye uyarlaması yapılmış olan bu ölçek, özgünlüğü 

nedeniyle ulusal alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, araştırmanın sonuçları turizm 

işletmelerinde toksik davranışları önlemeyi amaçlayan gelecek çalışmalar için ipuçları olabilecek olgulara da dikkat 

çekeceği için önemli görülmektedir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi seçilmiş Antalya’da yer alan 5 yıldızlı 

otellerde çalışan 121 kişiye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda kişilerin turizm işletmelerinde farklı demografik 

özelliklere göre farklı toksik davranışlar algıladıkları görülmüştür. Araştırma sonucunda turizm sektöründe çalışanlar 

arasında oluşmuş toksik davranışları ortadan kaldırmaya yönelik öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler:Toksik Davranışlar, Zararlı Davranışlar, Turizm İşletmeleri, Antalya 

 

Investigation of Toxic Behavior in Tourism Operations: A Survey in 

Antalya 

 

Abstract 

Increasing the success of your business in today's world is making it easier for the people who are working on 

competition, innovation and continuity, and making more effort for them. This situation makes working conditions 

difficult and causes conflicts, toxic behaviors and strasse among employees. It is a sector where there is intense 

competition in tourism and many employees try to do business in difficult conditions. The aim of this research is to 

determine the toxic behaviors exhibited in tourism enterprises. In this context, it was aimed to determine the toxic 
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behaviors perceived by tourism businessmen in Antalya province according to various identity variables. The "Toxic 

Behavior Scale" developed by Kusy and Holloway (2009) and adapted to Turkish by the researchers was collected in 

the study. The "Toxic Behavior Scale" consists of 12 items and three dimensions including embarrassment, passive 

enmity and team sabotage. This scale, which has been adapted to Turkish to detect occupational toxic behaviors, is 

thought to contribute significantly to the writing of the national area due to its originality. It is also important because 

the results of the research will draw attention to the fact that there may be clues for future studies aimed at preventing 

toxic behaviors in tourism enterprises. A quantitative research method was chosen in the survey A questionnaire was 

applied to 121 people working in 5-star hotels in Antalya. As a result of the research, it is seen that people perceive 

different toxic behaviors according to different demographic characteristics in tourism enterprises. As a result of the 

research, suggestions for eliminating the toxic behaviors among the employees in the tourism sector were presented. 

 

Key words: Toxic Behavior, Harmful Behavior, Tourism Establishments, Antalya,  

 

Giriş 

Günümüzde insanlar yoğun çalışma koşulları nedeniyle çalışma ortamlarında yoğun stres altında 

kalmaktadır. Stres kavramı günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve günümüzde her yaştan insanda bu ruh 

hali görülebilir olmuştur.Bir başka ifadeyle, stres bireyin yaşamının kaçınılmaz bir parçasıdır (Umur & Pekerşen 

2016:4109).Stres, kişilerin duygu ya da düşünce durumunu, çevresi ile mücadele edebilme gücünü tehdit ederek, 

bireylerin fizyolojik ve psikolojik dengesini bozan bir durum olarak ortaya çıkabilir (Akova & Işık, 2008:18). 

Psikolojik denge bozuklukları kişilerin çalıştıkları ortamlarda diğer çalışanlara toksik olarak adlandırılan zararlı 

davranışlar göstermelerine sebep olabilmektedir. İşletme içerisinde görülebilen, iğneleyici, alaycı sözler , saldırgan, 

kaba davranışlar, tehdit ve gözdağı vererek yönetme, çalışanları rencide edici yaklaşımlar, aşırı kıskançlık, üstünlük ve 

sindirme vurgusu, aşırı denetim, sınırlı ast-üst ilişkileri gibi çalışma hayatında görülen toksik davranışlar,  çalışanların 

olumsuz duygular beslemesine, işe ve işletmeye karşı tepkisel yaklaşımına neden olabilmekte, böyle bir çalışma 

ortamında çalışanlar  yüksek düzeyde stres ve baskı hissedebilmekte, verimliliklerinde uzun vadede düşüşler 

gözlemlenebilmekte kendilerini güçsüz hissedebilmekte, sürekli kaygı düzeyleri yüksek bir biçimde faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışmaktadırlar (Umur & Pekşen, 2016:109). 

Mesleki tükenmişlik üzerine yapılan araştırmalara bakıldığında tükenmişliğin; işi gereği insanlarla sık sık 

yüz yüze gelmekte olan, insanlara hizmet veren meslek gruplarının çalışanlarında daha fazla gözlendiği görülmektedir 

(Çetinkaya& Ordu, 2018:17). Turizm sektörü de yoğun çalışma koşullarının sürdürüldüğü, insanlar ile sürekli iletişi 

gerektiren ve özellikle çalışanlar açısından yıkıcı rekabet ortaya koyulan bir sektör olarak görülmektedir. Bu durum 

çalışanlar üzerinde stres olgusunu arttırmaktadır.  Özellikle turizm sektöründe çalışan personelin iş stres seviyesinin 

azaltılması ve toksik davranışlarının kontrol altına alınması oldukça önemlidir. Zira stresi ve toksik davranışları makul 

düzeyde olan çalışanların müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine ve işletmenin başarısına daha fazla katkıda 

bulunacağı düşünülmektedir (Toker, 2007:93). Bu nedenle turizm sektöründe çalışanların sergilenen toksik 

davranışlara yönelik alglarını belirlemek ve bu davranışları önelemeye yönelik çözümler bulmak önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada Antalya ilinde yer alan turizm işletmeleri çalışanlarının algıladıkları toksik davranışları çeşitli kimlik 

değişkenlere göre tespit etmek amaçlanmıştır. Özellikle çalışanların toksik davranışlarını tespitine yönelik Türkçe ’ye 

uyarlaması yapılmış olan bu ölçek, özgünlüğü nedeniyle ulusal alan yazına önemli bir katkı sağlayacağı 
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düşünülmektedir. Ayrıca, araştırmanın sonuçları turizm işletmelerinde toksik davranışları önlemeyi amaçlayan gelecek 

çalışmalar için ipuçları olabilecek olgulara da dikkat çekeceği için önemli görülmektedir. 

 

1. Literatür ve hipotezlerToksik (Zehirli) Davranışlar Kavramı 

Toksisite, İngilizce ve Latincedeki “toxic” sözcüğünden türetilmiş bir kavram olup, ilk kez 1880 yılında 

“zehirli olma durumu” anlamında kullanılmış; “zehirlilik”, “zehirleme yeteneği” ve “zehir etkisi gösterme derecesi” 

anlamlarını taşıdığı da gözlenmiştir. Lipman-Blumen, toksik sözcüğünün “zehirli davranan ya da zehirli etkiye sahip 

olan” olarak tanımlandığını belirtmektedir. Sözcüğün Türkçe kökeninde yer alan zehir, mecazi olarak acı sözcüğüyle 

eşanlamlıdır. Acı, “herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan rahatsızlık, ızdırap”, “kırıcı, üzücü, incitici, dokunaklı, 

kötü” ve “hoşa gitmeyen duygulanım” olarak tanımlanmaktadır Kökeni fen ve sağlık bilimlerine dayanan toksisitenin 

örgüt ve yönetim alanyazınında incelenmesi, ilk olarak Whicker (1996) tarafından kullanılan “toksik” terimi ile 

başlamıştır. Ancak, “Örgütsel Toksisite” kavramını tanımlayarak örgüt ve yönetim alanına yeni bir kavram kazandıran 

Frost (2003) olmuştur  (Kasalak & Aksu, 2016:676-677).   Kurumlar içerisinde ve çalışma yaşamında sıklıkla 

görülebilen aşırı kıskançlık, iğneleyici sözler, üstünlük vurgusu, öfke gösterme, çalışanları rencide edici yaklaşımlar, 

aşırı denetim, ağır iş yükü, sınırlı işler ve sınırlı çalışma alanı, sınırlı ast-üst ilişkileri ve biçimsel iş ilişkileri, yetki 

sınırlılığı ve karar üzerinde söz sahibi olamamak gibi davranışlar toksik (zehirli) davranışlar olarak kabul edilmektedir 

(Albrecht, 2006). İşletme içerisinde ve çalışma hayatında sıklıkla görülebilen, iğneleyici, alaycı sözler, saldırgan, kaba 

davranışlar, tehdit ve gözdağı vererek yönetme, çalışanları rencide edici yaklaşımlar, aşırı kıskançlık, üstünlük ve 

sindirme vurgusu, aşırı denetim, sınırlı ast-üst ilişkileri gibi davranışlar toksik davranışlar olarak kabul edilmektedir. 

Bu davranışlar bireylerin olumsuz duygular beslemesine, işe ve işletmeye karşı tepkisel yaklaşımına neden 

olabilmektedir. Toksik davranışları barındıran çalışma ortamlarında düşük üretim, çalışanların bazı değer ve 

tutumlarında kayıplar, moralde azalma gibi durumlar öne çıkabilmekte, bu davranışlar ise işletmeye ve çalışanlara 

ciddi zararlar verebilmektedir (Umur & Pekşen, 2016:111).  Bu davranışların çalışma ortamı içerisinde yaygınlaşan bir 

olgu olarak yer alması, çalışanlar ve kurum açısından oldukça olumsuz sonuçlar doğurmaktadır.  İki ya da daha fazla 

kişi arasında gelişen olgu, tüm kuruma yayılabilmekte ve bir süre sonra kurum kültürünün bir parçası haline gelerek 

kurumları da zehirlemektedir. Turizm işletmeleri de yoğun çalışanın yer aldığı kalabalık ve insan odaklı işletmelerdir. 

Bu nedenle bu işletmelerde de birçok kurumu olumsuz şekilde etkileyen toksik davranışlara sıklıkla rastlanmaktadır. 

Bu davranışları işletmelerin verimliliğini azaltmakta, örgüt içerisinde çatışmalara sebep olmaktadır. Özellikle turizm 

sektöründe çalışan personelin iş stres seviyesinin azaltılması ve toksik davranışlarının kontrol altına alınması oldukça 

önemlidir. Zira stresi ve toksik davranışları makul düzeyde olan çalışanların müşteri memnuniyetine, hizmet kalitesine 

ve işletmenin başarısına daha fazla katkıda bulunacağı düşünülmektedir (Toker, 2007:93). 

 

1.2. Algılanan Toksik (Zehirli ) Davranışların Turizm Sektöründeki Durumu 

Konaklama işletmelerinde mesai süresinin uzun ve yorucu olması, diğer mesleklere göre düşük ücret 

ödenmesi, motive edici faktörlerin azlığı, yoğun stres içermesi sektörün olumsuz özellikleri olarak gösterilmektedir 

(Üngören vd, 2010:2926). Turizm işletmelerinde yoğun ve uzun çalışma koşulları sonucu ortaya çıkan iş yükü fazlalığı 

ile birlikte bu işletmelerde terfi sistemlerinin tam olarak ideal işlememesi ve çalışanların iş garantisinin olmaması gibi 

unsurlarda toksik davranışları tetiklemektedir. Yoğun çalışma koşulları çalışanlarda tükenmişlik ve stres düzeylerini 

arttırmakta, terfi sistemi ve iş garantisinin bulunmayışı ise etik dışı, saldırgan, narsist ve katı davranışların ortaya 

çıkmasını maalesef sağlayabilmektedir.  
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Bu durumu araştırmak için turizm işletmelerindeki toksik davranışların nedenlerine yönelik bazı çalışmalar yapılmıştır. 

Umur ve Pekşen (2017)’in  aşçılara yönelik yaptıkları iş stresi ve toksik davranışlar arasındaki ilişkiye yönelik 

çalışmalarında otel işletmelerinde aşçıların karşılanmayan her ihtiyacı birer stres kaynağı oluşturduğu ve etkilenilen 

stres kaynağı her ne olursa olsun, olumsuz stres kaynaklarının olumlu hale dönüştürülmesi ve otel işletmesinde 

yeterince çekici bir ortam sağlayarak toksik davranışların minimize edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Akça ve 

Beydilli (2018)’de mutfak çalışanlarına yönelik iş stresi ve yaratıcılık ilişkisini belirlemeye yönelik çalışmalarında iş 

stresi boyutlarının tamamı yaratıcılık süreci aşamalarının tamamında etkilidir sonucuna varmışlardır. Bu ve benzeri 

çalışmalar bir hizmet sektörü olarak işyeri stresinin varlığını ve stres unsurunun toksik davranışlara yol açabildiğini 

ortaya koymaktadır.  

 

1.1. Hipotezler / Araştırma soruları 

Araştırma hipotezleri şu şekildedir; 

H1: Toksik bireylerin cinsiyeti ile algılanan toksik davranışlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma 

vardır. 

H2: Toksik bireylerin medeni durumu ile algılanan toksik davranışlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaşma vardır. 

H3: Toksik bireylerin öğrenim durumu ile algılanan toksik davranışlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaşma vardır. 

H4: Toksik bireylerin çalışma kademesi ile algılanan toksik davranışlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılaşma vardır. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın amacı 

Bu araştırmanın amacı turizm işletmelerinde sergilenen toksik davranışları belirlemektir. Bu bağlamda, 

Antalya ilinde yer alan turizm işletmeleri çalışanlarının algıladıkları toksik davranışları çeşitli kimlik değişkenlere göre 

tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde tasarlanmıştır. Tarama modelinde yapılan araştırmalarda 

varolan durumun var olduğu şekilde betimlemesi amaçlanmakta ve araştırmaya konu olan birey, olay yada nesne kendi 

koşulları içerisinde olduğu gibi tanımlamaya çalışılmaktadır (Karasar, 2004:77) 

 

2.2. Evren ve Örneklem  

Araştırmada Kusy ve Holloway (2009) tarafından geliştirilen ve araştırmacılar tarafından Türkçe’ye 

uyarlaması gerçekleştirilecek olan “Toksik Davranışlar Ölçeği” ile veriler toplanmıştır.“Toksik Davranışlar Ölçeği” 12 

madde olmakla birlikte utandırma, pasif düşmanlık ve takım sabotajı olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır.  

Araştırmanın evrenini Antalya’da yer alan 5 yıldızlı otellerde çalışan turizm personeli oluşturmaktadır. Araştırmada 

örnekleminde ise  tesadüfi örnekleme yöntemlerinden basit rassal örneklem yöntemi ile belirlenen 121 turizm personeli 

yer almaktadır (Tablo 1).  

 

2.2.1. Veri toplama aracı 

Veriler 2018 yılı Mayıs-Haziran ayları arasında toplanmıştır.Araştırma verilerini toplamak amacıyla 

oluşturulan anket üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kusy ve Holloway (2009) tarafından geliştirilen 12 
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madde ve üç boyuttan oluşan “Toksik Davranışlar Ölçeği”, ikinci bölümde Toksik (zehirli) bireyin demografik 

özelliklerini belirlemeyi amaçlayan, demografik değişkenler  (yaş, cinsiyet, eğitim durumu) ölçeği, üçüncü bölümde 

ise, turizm personelinin demografik özelliklerini belirlemek için, bireyin kademe türü ve toksik bireyle ilişkili olduğu 

kurumun durumunu hakkında bilgi veren ölçek uygulanmıştır. 

 

2.2.2. Toksik Davranışlar Ölçeği 

Katılımcıların toksik davranış algı düzeylerini belirmek üzere Kusy ve Holloway (2009) tarafından 

geliştirilen Toksik Davranışlar Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte “Tamamen Katılıyorum” ( 5 ), “Katılıyorum” ( 4 ), 

“Kısmen Katılıyorum” ( 3 ), “Katılmıyorum” ( 2 ), “Hiç Katılmıyorum” ( 1 ) şeklinde sıralanan belirli bir ifade ya da 

probleme katılma derecesine dayanan Likert tipi beşli derecelendirme ölçeği kullanılmıştır (Sirkin, 2006, s.43). Ölçek, 

üç  [(i) utanma, (ii) pasif düşmanlık ve (iii) takım sabotajı] alt boyuttan ve toplam on iki (12) maddeden oluşmaktadır. 

Çalışma kapsamında Türkçe dilsel uyarlaması yapılan ölçeğin, yapı geçerliğinin tespiti için maksimum olabilirlik 

tekniğiyle doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin uyum indeksleri [χ2=393, 

sd=127, P<0.001; RMSEA = 0.065, GFI = 0.91 ve CFI = 0.90 olarak bulunmuştur. Cronbach alfa iç tutarlılık 

katsayıları utanma için α = .82; pasif düşmanlık için α = .85; takım sabotajı için α =.78 ve genel toksik davranışlar için 

α =.92 olarak hesaplanmıştır. (Ek 1).  

 

2.2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Verilerin analizinde SPSS 20.0 istatistik paket programından yararlanılmıştır. Frekans, yüzde dağılımı, 

aritmetik ortalama, standart sapma değerlerine yer verilmiştir. Parametrik testlerden bağımsız örneklemler için t-testi 

(Büyüköztürk, 2006, s.39; Aron, Aron ve Coups, 2008, s. 275), bağımlı örneklemler için t-testi (Büyüköztürk, 2006, 

s.67) ve tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) (Aron ve diğerleri, 2008, s.414; Büyüköztürk, 2006, s.47; 

Duncan, 2003, s.158-159; Einspruch, 1998, s. 71) kullanılmıştır. Anlamlılık testlerinde α =0,05 düzeyi aranmıştır. 

Ancak α = 0,01 ve α = 0,001 düzeyinde ortaya çıkan anlamlı farklılıklar da gösterilmiştir.   
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2.3.Bulgular 

2.3.1. Kişisel Bilgilere İlişkin Bulgular 

 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Turizm Personeline Ait Demografik Özellikler  
Özellikler  f % Özellikler  f % 

Cinsiyet  
Kadın 

 
 

 

53 

 
 

 

43,8 

Toksik Bireyle  
Görev Durumu 

 
 

Şu anda çalıştığım kurumda 

görev yaptım/yapıyorum 

 
 

3

3 

 
 

27,3 

 Erkek 68 56,2  Bundan önceki çalıştığım 

kurumda görev yaptım. 

8

8 

72,7 

 Toplam 121 100  Toplam 1
2

1 

100,0 

Yaş  
20-30 Yaş 

 
89 

 
73,6 

Toksik Bireyin 
çalıştıkları kurum 

Türü 

 
Turizm 

 
1

1
6 

 
95,9 

 31-40 Yaş 26 21,5  Diğer 5 4,1 

 41-50 Yaş 6 5,0  Toplam 1
2

1 

100,0 

 Toplam 121 100,0     

Medeni 

Durum 

 

Bekâr 

 

68 

 

56,2 

Toksik Bireyin 

Kademe Türü 

 

Üstüyüm 

 

3

2 

 

26,4 

 Evli 53 43,8  Akranıyım 4

6 

38,0 

 Toplam 121 100,0  Astıyım 4

3 

35,5 

     Toplam 1
2

1 

100,0 

Öğrenim 
Durumu 

 
İlköğretim 

 
24 

 
19,8 

Toksik Bireyin 
Davranışlarına 

 
Maruz Kaldım 

 
1

4 

 
11,6 

 Lise 47 38,8  Tanık Oldum 4
5 

37,2 

 Ön lisans 21 17,4  Hem Maruz Kaldım Hem de 

Tanık Oldum 

6

2 

51,2 

 Lisans 26 21,5  Toplam 1

2
1 

100 

 Lisansüstü 3 2,5     

 Toplam 121 100,0     

 

Tablo 1. incelendiğinde çalışmaya katılan turizm personelinin 53’ü (%43,8) kadın, 68’i (%56,2) erkektir. 

Yaş değişkeni bakımından da, en yüksek oranın 20-30 yaş (%73,6) aralığında bulunan turizm personeline ait olduğu 

gözlenmiştir. Medeni durum açısından bakıldığında, turizm personelinin 68’i (% 56,2) bekâr, 53’ü (% 43,8) evli 

olduğu görülmektedir. Turizm personelinin öğrenim durumuna bakıldığın 47’si(%38,8) lise olarak en yüksek oranda 

bulunduğu görülmektedir. Turizm personelinin 88’i (%72,7)” toksik bireyle önceki çalıştığı kurumda görev aldığını”, 

33’ü (%27,3) ise “şu anda çalıştığı kurumda görev aldığını” belirtmiştir. Turizm personelinin 116’sı (%95,9) toksik 

bireyle turizm sektöründe, 5’i(%4,1) diğer sektörlerde çalıştığını ifade etmiştir. Son demografik değişken olarak turizm 

personelinin toksik bireyin kademe türüne göre, 46’sı(%38) “Akranıyım”, 43’ü(%35,5) “Astıyım”, 32’si(%26,4) 

“Üstüyüm” cevabı verdikleri sonucu elde edilmiştir. çalışmaya katılan turizm personelinin verdiği cevaplara göre 
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toksik(zehirli) bireylerin davranışlarına 62’si (%51,2)” hem maruz kaldığı hem de tanık olduğu”, 45’i(%37,2)  “tanık 

olduğunu”, 14’ü (%11,6)” tanık olduğu” görüşmüştür 

 

2.3.2. Katılımcıların Deneyim ve Gözlemlerine Göre Toksik Davraniş Sergileyen 

Bireylere İlişkin Betimsel Bulgular 

Örneklem grubunda yer alan katılımcıların deneyim ve gözlemlerine göre olan toksik davranış algılarına 

ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2.de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Katılımcıların, Maruz Kaldıkları ya da Şahit Oldukları Toksik Davranışlara 

İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımları 

Değişken Düzey N % 

Toksik davranışlara maruz kalma/şahit 

olma durumu 

Maruz kalma 14 11.6 

Şahit olma 45 37.2 

Hem maruz hem de şahit 

olma 

62 51.2 

Toksik davranışları sergileyenlerin 
kademe türü 

Üst 48 39,7 

Akran 43 35,5 

Ast 30 24,8 

Toksik davranışları sergileyenlerin 

cinsiyetleri 

Kadın 49 40,5 

Erkek  72 59,5 

Toksik davranışları sergileyenlerin 
Medeni Durumları 

Bekâr 54 44,6 

Evli 67 55,4 

Toksik davranışları sergileyenlerin 

Yaşları 

 

20-30 Yaş 

 

34 

 

28,1 

 31-40 Yaş 67 55,4 
 41Yaş ve Üstü 20 16,5 

Toksik davranışları sergileyenlerin 

Öğrenim Durumları 

 

İlköğretim 

 

27 

 

22,3 
 Lise 51 42,1 

 Üniversite 43 35,5 

  

Tablo2. incelendiğinde, araştırmaya katılan katılımcıların 14’ünün  (% 11.6) toksik davranışlara maruz 

kaldığı; 45’inin (% 37.2) şahit olduğu ve 62’inin (% 51.2) hem maruz kaldığı hem de şahit olduğu anlaşılmaktadır. 

Toksik davranışları sergileyenlerin kademe türleri sorulduğunda, örneklemin 48’si (% 39,7) üst, 43’ü (% 35,5) akran 

ve 30’u (%24,8) ast yanıtını vermiştir. Toksik davranışları sergileyenlerin cinsiyetleri sorulduğunda, örneklemin 77’si 

(% 11.5) kadın, 248’i (% 37.1) erkek yanıtını verirken; 344’ü (% 51.4) kadın ya da erkek ayrımı yapmaksızın her iki 

cinsten de olabileceğini bildirmiştir. Medeni durum açısından bakıldığında, Toksik davranış sergileyen kişilerin  54’ü 

(% 44,6) bekâr, 67’si (% 55,4) evli olduğu görülmektedir. Yaş değişkeni bakımından da Toksik davranış sergileyen 

bireylerin 34’ü (%28,1) 20-30 Yaş, 67’si (%55,4) 31-40 Yaş, 20’si (%16,5) 41 Yaş ve üstü olduğu gözlenmiştir. 

Toksik davranış sergileyenlerin öğrenim durumuna bakıldığında 27’si (%22,3) ilköğretim, 51’i (%42,1) Lise, 43’ü 

(35,5) üniversite olarak bulunduğu görülmektedir.  

 

2.3.3 Toksik Davranışlar Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı Bulgular  

Bu bölümde, turizm personelinin toksik davranış algılarına ilişkin bulgular; utanma, pasif düşmanlık ve 

takım sabotajı boyutları altında incelenmiştir.  
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2.3.3.1 Utanma Boyutuna İlişkin Tanımlayıcı Bulgular  

Utanma boyutuna ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri Tablo 3’de yer verilmiştir 

 

Tablo 3. Toksik Davranışların Utanma Boyutlarına İlişkin Verileri 

 

 
 

 

 
 

Madde 

No 

 

 
 

 

 
 

Utanma Boyutu 

  KİŞİSEL 
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KİŞİSEL 
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x  
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1. Başkalarını aşağılar. 3,41 1,35 14,9 9,1 20,7 30,6 24,8 

2. Alaycı ifadeler kullanır. 3,62 1,42 13,2 12,4 9,1 28,9 36,4 

3. Toplum içerisinde başkalarını 

düşüncesizce eleştirir.   
3,47 1,37 13,2 13,2 15,7 28,9 28,9 

12. Başkalarının hatalarını bulup 
gösterir.   

3,80 1,27 9,9 5 18,2 28,9 38 

 

Tablo 3 incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalamanın “Başkalarının hatalarını bulup gösterir 

( x =3,80)” maddesi için hesaplandığı görülmektedir. En düşük ortalamanın ise, “Toplum içerisinde başkalarını 

düşüncesizce eleştirir ( x =3,47)” maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca, toksik davranış gösteren bireylerin 

kişisel özellikleri olarak algılayan katılımcıların oranları incelendiğinde; en yüksek oranın yüzde 85 ile “Başkalarının 

hatalarını bulup gösterir” maddesinde hesaplandığı gözlenmiştir. 

 

2.3.3.2 Pasif Düşmanlık Boyutuna İlişkin Tanımlayıcı Bulgular  

Pasif düşmanlık boyutuna ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri Tablo 4’ de yer 

verilmiştir. 

 

Tablo 4. Toksik Davranışların Pasif Düşmanlık Boyutlarına İlişkin Verileri 
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4. Başkalarının fikirlerine güvenmez. 3,68 1,31 11,6 7,4 14,9 33,1 33,1 

8. Pasif-saldırgan davranışlar sergiler. 

(örnek: bireyi görmezden gelme, 

kasıtlı olarak yardımcı olmama vb.)   

3,49 1,42 15,7 8,3 19,8 23,1 33,1 

9. Kendi kişisel alanına başkalarının 

girmesine izin vermez. 
3,57 1,37 9,9 14 22,3 16,5 37,2 

10. Olumsuz geribildirimleri kabul 
etmekte zorlanır. 

3,59 1,34 9,9 12,4 21,5 20,7 35,5 

11. Başkalarına karşı toksik (zehirli) 

davranışlar gösterdiğinin farkında 
değildir.   

3,55 1,51 16,5 11,6 12,4 19 40,5 
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Tablo 4 incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalamanın “Başkalarının fikirlerine güvenmez  ( x =3,68)” 

maddesi için hesaplandığı görülmektedir. En düşük ortalamanın ise, “Pasif-saldırgan davranışlar sergiler (örnek: bireyi 

görmezden gelme, kasıtlı olarak yardımcı olmama vb.)   ( x =3,49)” maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca, 

bu boyutta toksik davranış gösteren bireylerin kişisel özellikleri olarak algılayan katılımcıların oranları incelendiğinde; 

en yüksek oranın yüzde 81,1 ile “Başkalarının fikirlerine güvenmez  ” maddesinde hesaplandığı gözlenmiştir. 

 

2.3.3.3 Takım Sabotajı Boyutuna İlişkin Tanımlayıcı Bulgular  

Takım Sabotajı boyutuna ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma ve yüzde değerleri Tablo 5’de yer 

verilmiştir 

 

Tablo 5. Toksik Davranışların Takım Sabotajı Boyutlarına İlişkin Verileri 
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5. Gruptakilerin davranışlarını 

gözetleme derecesinde takip eder. 
3,57 1,26 9,9 9,9 19,8 33,1 27,3 

6. Başka kişi veya grupların 
çalışmalarına karışır. 

3,37 1,40 15,7 10,7 22,3 23,1 28,1 

7. Başkalarını cezalandırmak için 

yetkisini kullanır. 
3,51 1,37 14 8,3 19,8 33,1 27,3 

Tablo 5 incelendiğinde, en yüksek aritmetik ortalamanın “Gruptakilerin davranışlarını gözetleme 

derecesinde takip eder. ( x =3,57)” maddesi için hesaplandığı görülmektedir. En düşük ortalamanın ise, “Başka kişi 

veya grupların çalışmalarına karışır ( x =3,37)” maddesinde ortaya çıktığı gözlenmiştir. Ayrıca, bu boyutta toksik 

davranış gösteren bireylerin kişisel özellikleri olarak algılayan katılımcıların oranları incelendiğinde; en yüksek oranın 

yüzde 80.2 ile “Gruptakilerin davranışlarını gözetleme derecesinde takip eder” maddesinde hesaplandığı gözlenmiştir. 

 

Tablo 6. Turizm Personelinin Toksik Davranış Algılarının Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Turizm Personeli 

Boyutlar x  

SS 

Utanma 3,57 1,08 

Pasif Düşmanlık 3,58 1,10 
Takım Sabotajı 3,48 1,12 

 

Turizm personeline göre, toksik davranış algıları en yüksek düzeyde “pasif düşmanlık”( x =3,58) 

boyutunda algılanmıştır. Bunu,  “utanma” boyutu  ( x =3,48)  izlemektedir. En düşük düzey ise “takım sabotajı” 

boyutunda ( x =3,48)algılanmıştır (Tablo 6.). 

 

2.4 Demografik Özelliklerin Toksik Davranış Algıları Üzerine Etkisi  

Turizm personelinin cinsiyet değişkeni bakımından toksik davranış puanlarının karşılaştırılması amacıyla, 

bağımsız örneklemler için t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4.7’de verilmiştir. 
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Tablo 7. Cinsiyet Değişkenine Göre, Turizm Personelinin Toksik Davranış Algılarına İlişkin t- Testi Sonuçları 

Boyutlar Cinsiyet N 
x  

SS Sd t P 

Utanma Kadın 

Erkek 

53 

68 

3,64 

3,52 

1,00 

1,15 

117,43 0,602 

0,613 

0,541 

Pasif düşmanlık Kadın 
Erkek 

53 
68 

3,60 
3,56 

1,01 
1,18 

118,00 0,173 
0,176 

0,860 

Takım Sabotajı Kadın 

Erkek 

53 

68 

3,54 

3,44 

1,04 

1,18 

117,04 0,514 

0,522 

0,603 

 

Tablo 7. incelendiğinde, tüm boyutlarda kadın turizm personelinden elde edilen aritmetik ortalamaların, 

erkeklerden daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ancak t testi sonuçları, utanma [t(117,43) = 0,613; P>0,05], pasif 

düşmanlık [t(118) = -0,176; P>0,05] ve takım sabotajı [t(117,04) = 0,522; P>0,05] boyutlarında, cinsiyet değişkenine 

göre anlamlı farklılık olmadığını göstermiştir. Araştırmanın bu bulguları, cinsiyet değişkenin turizm personelinin 

toksik davranış algılarına etkisinin olmadığını göstermektedir.  

Turizm personelinin medeni durum değişkeni bakımından toksik davranış puanlarının karşılaştırılması 

amacıyla, bağımsız örneklemler için t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 2.8’de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Medeni Durum Değişkenine Göre, Turizm Personelinin Toksik Davranış Algılarına İlişkin t- Testi 

Sonuçları 

Boyutlar Medeni 
durum 

N 
x  

SS Sd t P 

Utanma Bekâr 
Evli 

53 
68 

3,44 
3,70 

1,13 
1,01 

116,72 -1,152 
-1,169 

0,245 

Pasif düşmanlık Bekâr 

Evli 

53 

68 

3,34 

3,88 

1,15 

0,98 

117,97 -2,722 

-2,776 

0,006 

Takım Sabotajı Bekâr 

Evli 

53 

68 

3,37 

3,63 

1,14 

1,08 

114,19 -1,282 

-1,289 

0,2 

 

Tablo 8. incelendiğinde, tüm boyutlarda evli turizm personelinden elde edilen aritmetik ortalamaların, 

bekârlardan daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Hesaplanan t testi sonuçlarına göre, utanma [t(116,72) = -1,152; 

P>0,05ve takım sabotajı [t(114,19) = -1,282; P>0,05] boyutlarında, medeni durum değişkenine göre anlamlı farklılık 

olmadığını göstermiştir. Ancak, medeni durum değişkeni bakımından pasif düşmanlık boyutunda anlamlı farklılık 

[t(117,97) = -2,722; P>0,05] ortaya çıkmıştır. Buna göre, evli turizm personelinin aritmetik ortalamaları ( x =3,88) 

bekâr olanların aritmetik ortalamalarına göre ( x =3,34) istatiksel açıdan yüksek görülmektedir. 

Turizm personelinin öğrenim durumu değişkenine göre toksik davranış algılarının karşılaştırılması 

amacıyla, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 9.’da verilmiştir.  
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Tablo 9. Öğrenim Durumu Değişkenine Göre, Turizm Personelinin Toksik Davranış Algılarına İlişkin ANOVA 

Sonuçları 

 

Boyutlar 

 

Öğrenim Durumu 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

F 

 

P 

Anlamlı 

Fark 

U
ta

n
m

a 

İlköğretim 24 3,54 1,235 1,543 0,194 - 

Lise 47 3,34 1,156    

Ön Lisans  21 3,94 0,869    

Lisans  26 3,65 0,959    

Lisansüstü 3 4,33 0,381    

Toplam 121 3,57 1,088    

P
as

if
 

D
ü

şm
an

lı
k
 

İlköğretim 24 3,45 1,321 2,145 0,080 - 

Lise 47 3,29 1,170    

Ön Lisans  21 4,03 0,835    

Lisans  26 3,82 0,880    

Lisansüstü 3 3,73 0,642    

Toplam 121 3,58 1,108    

T
ak

ım
 

S
ab

o
ta

jı
 

İlköğretim 24 3,31 1,074 2,441 0,051 - 

Lise 47 3,20 1,257    

Ön Lisans  21 3,98 0,852    

Lisans  26 3,67 1,004    

Lisansüstü 3 4,11 0,192    

Toplam 121 3,48 1,121    

 

Tablo 9. incelendiğinde, utanma boyutunda, lisansüstü öğrenim, pasif düşmanlık boyutunda ön lisans 

öğrenim, takım sabotajı boyutunda ise lisansüstü öğrenim durumuna sahip turizm personelinin en yüksek aritmetik 

ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ancak hesaplanan ANOVA testi sonuçları, utanma[F(4-116) =1,543; 

P>0,05], pasif düşmanlık [F(4-116) = 2,145; P>0,05] ve takım sabotajı [F(4-116) = 2,441; P>0,05]boyutlarında 

öğrenim durumu değişkeni bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. 

Turizm personelinin kademe türü değişkenine göre toksik davranış algılarının karşılaştırılması amacıyla, tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmış ve sonuçlar Tablo 10’da verilmiştir.  

 

Tablo 10. Kademe Türü Değişkenine Göre, Turizm Personelinin Toksik Davranış Algılarına İlişkin ANOVA 

Sonuçları 

 

Boyutlar 

 

Kademe Türü 

 

N 

 

X 

 

SS 

 

F 

 

P 

Anlamlı 

Fark 

U
ta

n
m

a 

A.Üst 32 3,6719 1,01885 1,653 0,196 - 

B.Akran 46 3,3533 1,21744    

C.Ast 43 3,7500 ,96978    

ToplamToplam 121 3,5785 1,08878    

P
as

if
 

D
ü

şm
an

lı
k
 

A.Üst 32 3,9188 ,99917 4,090 0,019 A-B  

B.Akran 46 3,2391 1,21445    

C.Ast 43 3,6930 ,98401    

Toplam 121 3,5802 1,10887    

T
ak

ım
 

S
ab

o
ta

jı
 

A.Üst 32 3,6458 1,08406 1,638 0,199 - 

B.Akran 46 3,2536 1,19708    

C.Ast 43 3,6202 1,04548    

Toplam 121 3,4876 1,12138    

 



393 

Tablo 10.  incelendiğinde, utanma boyutunda “ast”, pasif düşmanlık ve takım sabotajı boyutlarında “üst”, 

kademe türüne sahip turizm personelinin en yüksek aritmetik ortalamaya sahip oldukları görülmektedir. Ancak 

hesaplanan ANOVA testi sonuçları, utanma[F(2-118) =1,653; P>0,05], ve takım sabotajı [F(2-118) = 1,638; P>0,05] 

boyutlarında kademe türü değişkeni bakımından anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Pasif düşmanlık boyutunda 

ise, istatistiksel açıdan anlamlı [F(2-118) = 4,090; P<0,05] bir farklılık saptanmıştır. Anlamlı farklılığın hangi gruplar 

arasında olduğunu belirlemek üzere Post Hoc analizlerinden Scheffe testi uygulanmıştır. Bu testin sonuçlarına göre; 

anlamlı farkın üst kademe türü ile akran kademe türü arasında olduğu gözlenmiştir. 

 

3.Sonuç 

Bu çalışma, Antalya ilinde yer alan turizm işletmeleri çalışanlarının algıladıkları toksik davranışları çeşitli 

kimlik değişkenlere göre tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda turizm personelinin görüşlerine göre cinsiyet 

değişkeni açısından tüm boyutlarda toksik davranış algılarına anlamlı farklılık görülmemişken, medeni durum 

değişkeni bakımından pasif düşmanlık boyutunda anlamlı fark ortaya çıkmış ve en yüksek aritmetik ortalama evli 

personelde görülmüştür. Bu durum özellikle evli personelin aile yaşantısındaki olumsuz durumları turizm işletmelerine 

yansıttığı şeklinde düşünülebilir. Özellikle ülkemizdeki insan yapısının duygusal karakter özelliklerinin fazla olması ve 

turizm sektöründe çalışanların profesyonel bakış açısına sahip olmaması, ev ile iş ortamı ayrımını gerçekleştirmede 

zorlanmalara sebep olmaktadır. Eğitim durumu açısından da tüm boyutlarda anlamlı bir farklılık görülmemişken, 

kademe türü değişkeni açısından toksik davranış algısının üst kademe türünden akran kademe türüne yönelik bir 

anlamlı farklılık oluşturduğu görülmüştür. Bu durum çoğu sektörde olduğu turizm sektöründe de üst statünün alt 

statüye yönelik toksik davranışların daha fazla gerçekleştiğini göstermektedir. Turizm işletmelerinde ast-üst 

ilişkilerinin formal anlamda sınırlarının tam çizilmemesi ve atama, yükselme kriterlerinin adil olmaması da kişiler arası 

işi bırakma, işten bezdirme gibi davranışları arttırmaktadır. Umur ve Pekşen (2017)’in  aşçılara yönelik yaptıkları iş 

stresi ve toksik davranışlar arasındaki ilişkiye yönelik çalışmalarında örgütsel politikaların iş stresi ve toksik 

davranışları etkilediği sonuçlarına varmışlar ve yöneticilerin işletme içinde kendileriyle olan bilgi, beceri ve kıdemleri 

yetersiz olmasına rağmen bir üst kadroya terfi ettirmeleri, çalışanlar arasında hem yöneticiye karşı hem de bu kadroya 

gelen kişiye karşı olumsuz duygular beslenmesine ve çalışanlar arasında çatışma üzerine kurulu davranışların ortaya 

çıkmasına sebep olabilmektedir fikrine ulaşmışlardır.  

 Bu nedenle turizm işletmelerinde çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik çabalar ortaya koyulmalı, turizm 

meslek yasası gibi devlet destekli iş garantisi sağlayacak politikalar gerçekleştirilmeli ve en önemlisi kalite temelli 

performans kriterleri belirlenerek terfi ve yükseltme uygulamaları yapılmalıdır. Ayrıca toksik davranışların 

bulunmadığı veya en aza indirildiği bir örgüt kültürü oluşturmak için çalışanlar arası takım ruhunu geliştirecek piknik, 

rekreasyonel oyunlar vs. sosyal etkinlikler düzenlenmesi, iletişim, etik davranışlar, kurumsal aitlik, motivasyon gibi 

konularda eğitimlerin verilmesi gibi uygulamaların sürekli gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bireylerin 

motivasyonlarının artması toksik davranışlara yönelimi azaltacak ve performansını arttıracaktır. Kişinin bulunduğu 

örgüt içerisindeki performansını bilinçli olarak artırma çabası içerisinde olması duygusal açıdan aitlik, gönüllü katılım 

ve verimlilik artışını da doğrudan etkileyebilmektedir (Töremen &Çankaya, 2008:37).  
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Ek 1. 

Toksik Davranışlar Ölçeği 

Açıklama:  

Önceden birlikte çalıştığınız ya da şu an birlikte çalışıyor 

olduğunuz toksik (zehirli) bir bireyi düşününüz. Bu bireyle 
yaşadığınız deneyimi düşündüğünüzde, aşağıdaki 

davranışlardan hangileri toksik (zehirli) bireyin kişilik 

özelliklerini yansıtmaktadır? 
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1. Başkalarını aşağılar.      

2. Alaycı ifadeler kullanır.      

3. Toplum içerisinde başkalarını düşüncesizce 

eleştirir.   
     

12. Başkalarının hatalarını bulup gösterir.       
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L
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4. Başkalarının fikirlerine güvenmez.      

8. Pasif-saldırgan davranışlar sergiler. (örnek: 
bireyi görmezden gelme, kasıtlı olarak yardımcı 

olmama vb.)   

     

9. Kendi kişisel alanına başkalarının girmesine izin 
vermez. 

     

10. Olumsuz geribildirimleri kabul etmekte zorlanır.      

11. Başkalarına karşı toksik (zehirli) davranışlar 

gösterdiğinin farkında değildir.   
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5. Gruptakilerin davranışlarını gözetleme 

derecesinde takip eder. 
     

6. Başka kişi veya grupların çalışmalarına karışır.      

7. Başkalarını cezalandırmak için yetkisini 
kullanır. 

     

 

 

 



Yiyecek-İçecek İşletmesi Yöneticilerinin Gün Menüsüne İlişkin Görüşleri: 

Eskişehir’de Bir Araştırma 
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Özet 

Tüm işletmelerde olduğu gibi yiyecek–içecek işletmelerinde de rekabet her geçen gün artmaktadır. Yiyecek-içecek 

işletmelerinin artan bu rekabet ortamından başarı ile çıkabilmeleri, ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmeleri, menü 

çeşitlerini artırmaları, farklı hizmet sunmaları ve müşterilerinin istek ve beklentilerini karşılamaları ile mümkündür. 

Yiyecek ve içecek işletmeleri farklı hizmet sunmak adına kadınların gün organizasyonlarına yönelik gün menüleri 

oluşturarak rekabette avantaj elde etmek eğilimindedirler. Araştırmada amaç, Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek-

içecek işletmelerinde uygulanan gün menüsüne ilişkin yöneticilerin görüşlerini ortaya koymaktır. Bu amaç 

doğrultusunda sekiz yiyecek-içecek işletmesi yöneticisinin görüşlerine başvurularak nitel araştırma yöntemi 

uygulanmıştır. Veri toplama tekniği olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile veriler içerik analize tabi 

tutulmuştur. Araştırma sonucunda; yöneticilerin gün menüsünü işletmenin durgun saatlerini canlandırmak, talebi 

karşılamak için oluşturdukları belirlenmiştir. Ayrıca gün menüsünün işletmenin tanınırlığını artırdığı ve farklı ürün ve 

hizmet satışlarını gerçekleştirdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yiyecek ve İçecek İşletmeleri, Menü Çeşitleri, Özel Menüler, Gün Menüsü 

 

Opinions of Food and Bevarage Managers on ‘Gün Menu’: A Research in 

Eskişehir 

 

Abstract 

Competition is increasing day by day in food and beverage companies like all other enterprises. Increasing product and 

service tiers, increasing menu varieties, offering different services and meeting customers' requests and expectations 

are the ways making it possible for food and beverage companies succeed in this increasingly competitive 

environment. Food and beverage businesses want to get the advantage of competiton by creating gün menu for 

women’s day organization in order to offer different services. The purpose of this study is determine managers' 

opinions about gün menu in food and beverage enterprises operating in Eskişehir. For this purpose, qualitative research 

method was applied based on opinions of eight food and beverage enterprises managers. As data collection technique, 

content analysis was conducted through semi-structured interview forms. At the resault of the research, managers 

determined create the gün menu to revive the stagnant sales at the business and meet the demands. Besides, it has been 

determined that the gün menu enhances the recognition of the operation and realized different product and service 

sales. 

Keywords: Food and Beverage Enterprises, Menu Types, Special Occasion Menus, Gün Menu 
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Giriş 

Hızla değişen dünyada işletmelerin değişime karşı gelmeleri, günün gereklerine rağmen geçmişten 

getirdikleri üretim ve hizmet anlayışında ısrarcı olmaları zorlayıcı olabilmektedir. Yiyecek ve içecek işletmeleri de 

diğer tüm işletmeler gibi çağa ayak uydurmak ve değişimin bir parçası olmak durumunda kalmışlardır. Nitekim yaşam 

şekillerin değişmesi ile birlikte tüketicilerin arzuları da değişmekte ve birbirinden farklılık arz edebilmektedir. 

Değişimi zorunlu kılan günümüz çevre koşullarında, yiyecek ve içecek işletmelerin rekabet gücünü ellerinde 

tutabilmeleri fiyat rekabeti yerine müşteriler için daha özel, daha kaliteli ve daha farklılaştırılmış ürün ve hizmetler 

sunabilmeleri ile sağlanabilmektedir. Bu yüzden işletmelerin müşterilerinin istek ve beklentilerini her zaman dikkate 

alarak hatta bu beklentilerinin önüne geçerek rakiplerine göre hep bir adım ileride olmaları gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra potansiyel müşterilerini de işletmelerine çekebilmek için onların ihtiyaçlarını daha iyi anlayarak yenilikçi bir 

yaklaşımla ele almaları gerekmektedir. 

Tüketicilerin yiyecek ve içecek işletmeleri tercihlerinde, işletmelerin hizmet kalitesi, ürünlerinin lezzeti, 

atmosferi, servis şekli etkili olmasının yanı sıra menü çeşitliliği de dikkat ettikleri önemli unsurlar arasında yer 

almaktadır. Öyle ki çoğu işletmelerde, çocuklar için çocuk menüsü, diyet yapan müşteriler için diyet menüsü, 

vejetaryenler için özel menü yer almaktadır. Bu menülerin yanı sıra kimi yiyecek ve içecek işletmelerinde kadınlara 

özel gün menüsü hizmeti verildiği görülmektedir. Gün olgusu kavramı kadınların arkadaşları ile belirli zaman 

aralıklarında bir araya geldikleri, sohbet ettikleri ve her gün grubunda geçerli olmaksızın para, altın topladıkları bir tür 

sosyal etkinliktir. Kadınlar kimi zaman bu gün organizasyonlarını evlerinde gerçekleştirmekte kimi zaman da dış 

mekânları tercih etmektedirler. Yiyecek ve içecek işletmeleri de kadınların bu organizasyonlarını işletmelerinde 

uygulanabilir hale getirebilmek ve rekabet avantajı yaratabilmek adına özel gün menüsü geliştirdikleri 

gözlemlenmiştir. Buradan hareket ederek araştırmanın odak noktasını oluşturan gün menüsü hizmetinin yiyecek ve 

içecek işletmeleri açısından önemini ortaya koyabilmek için işletme yöneticilerinin görüşlerine başvurulmuş ve gün 

menüsüne olan yaklaşımları ele alınıp değerlendirilmiştir. 

 

1. Kavramsal Çerçeve 

Hızlı artan rekabet ortamın getirdiği değişim, tüketicileri sıradanlıktan uzak, görselliği ön plana çıkaran ve 

estetik değere sahip olan yeniliklere çekmektedir (Işık ve Keskin, 2013). Değişimlerin kaçınılmaz kıldığı bu yenilikleri 

hayata geçiren işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamada ve devam ettirmede diğer işletmelere göre daha avantajlı 

durumdadırlar (Demirkaya ve Zengin, 2014). Buna karşılık işletmeler bu yenilikleri uygulamak ve tüketicilerin istek ve 

arzularını karşılayabilmek, onlara eşsiz deneyimler sunabilmek için kıyasıya yarışmakta ve bu işletmelerin sayısı da 

her geçen gün artmaktadır (Albayrak, 2017). 

Turizm endüstrisi içerisinde yer alan ve yenilikçi hizmetleri sıklıkla uygulayan işletmelerin arasında 

yiyecek ve içecek işletmeleri de yer almaktadır (Assaf vd., 2011). Bu yiyecek ve içecek işletmelerin başarılı 

olabilmeleri için de müşterilerinin karşılarına farklı ürün ve hizmet ile çıkabilmeleri gerekmektedir. Çünkü müşterilerin 

değişen yaşam tarzları ve değişkenlik gösteren damak tatları, yiyecek ve içecek işletmelerinden beklentilerinin 

artmasına sebebiyet vermiştir (Javidinejad ve Ilkhanizazdeh, 2011). Bu işletmeler bu farklılıkları da; yiyecek kalitesi, 

besin değeri yüksek ürünler, benzersiz pişirme ve servis yöntemi ile gerçekleştirebilmektedirler (Sahilli-Birdir ve 

Yıldız-Kale, 2014). Ayrıca bu değişkenlik gösteren müşteri ihtiyaç ve isteklerine göre yiyecek ve içecek işletmeleri 

zaman zaman menülerini değiştirerek, farklı porsiyon ve sunumlar ile yemeklerini servis yaparak (Albayrak, 2017) her 

insana ve her yaş grubuna uygun farklı menü çeşitleri sunarak ürün/hizmet yeniliği sağlamaya çalışmaktadırlar. Artık 
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çoğu yiyecek ve içecek işletmeleri çocuk ve bebekler için özel çocuk menüleri, diyabet hastaları için diyabet menüleri, 

diyet yapan konuklar için diyet menüleri, gurmeler için gurme menüleri, vejetaryenler için sebze menüleri 

hazırlamakta (Durna ve Babür, 2011) ve de bunun yanı sıra gittikçe artış gösteren kadınlara özel “gün menüsü”de 

uygulamaktadırlar. 

Araştırmamızın çıkış noktasını oluşturan kadınlara özel olan bu gün olgusu; Türkiye’de kadınların 

tanıdıkları arkadaş grupları ile belirli zaman aralıklarıyla bir araya gelip toplandıkları bir sosyal etkinliktir. Bu etkinlik 

dönüşümlü olarak kimi zaman gruptaki kişilerin evlerinde kimi zaman ise ev dışındaki mekânlarda gerçekleşmektedir. 

Karayiğit’e göre (2015) ise gün; “kadın gruplarının düzenli aralıklarla buluştuğu bir boş zaman etkinliği biçimi 

olarak, Türkiye’de çoğunlukla kentli orta sınıf kadınlar tarafından deneyimlenen özel bir tür kadın birlikteliğidir.” 

Gün etkinlikleri; haftada, iki haftada bir veya ayda bir gibi belirli zaman aralıklarıyla düzen içinde 

yapılmaktadır(Cengiz, 2016). Alan yazın incelendiğinde günlerin kaynağını, büyük şehirlerde kadınların birbirlerini 

ziyaret ettiği Kabul günleri oluşturmaktadır. Kabul günlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nun son yılları ve Cumhuriyet’in 

ilk yıllarına kadar uzandığı belirtilmektedir (Benedict, 1974; Özbay, 1999). Bu etkinliğin daha çok üst sınıflarda 

uygulandığı sonrasında orta sınıflara doğru yaygınlaştığı ve günümüzdeki gün haline ise orta sınıf içerisinde geldiği 

belirtilmektedir. 1960 ve 1970’li yıllara gelindiğinde Kabul günlerinin kırsal kesimlere yerleşen üst düzey devlet 

görevlilerinin eşleri aracılığıyla genişlediği ve üst sınıflara has bir buluşma olduğundan bahsedilmektedir (Benedict, 

1974). 1970’li yıllarda üst sınıf ailelerin nispeten daha genç kadın üyeleri kadınlar kulübü adı verilen dışarıdaki 

mekânlarda günlerini gerçekleştirdiği ifade edilmektedir (Aswad, 1974). Buradan da anlaşılabildiği gibi kadınlar 

günlerini dışarıdaki mekânlarda yaptıkları aslında gün menüsünün şimdiki gibi sistemli bir şekilde var olduğu tam 

bilinmese de o zamanlarda bunun temellerinin atıldığı söylenebilir. Sağır (2013), gün olgusunu ele aldığı bir 

çalışmasında, özellikle emekli kadınların yoğun bir şekilde gün organizasyonlarını dışarıdaki mekânlarda yaptıklarını, 

bu mekânlarını seçerken de tanıdıklarından aldıkları tavsiyeleri önemsediklerini belirtmiştir. Büyükokutan (2012) ise, 

kadınların rutin dışına çıkmak, farklı şeyler denemek istemelerinden dolayı gün programlarını evlerinin yanı sıra 

restoran, cafe gibi dış mekanlarda da toplanarak yaptıklarını, günlerdeki yiyeceklerin yöresel lezzetler olduklarını ve 

çocukların bu günlerde istenilmediğini ortaya koymuştur. Gün olgusu ile ilgili literatür incelendiğinde gün olgusunun 

genel hatları ile ele alan çalışmaların (Aswad, 1974; Benedict, 1974; Tezcan, 1985) yanı sıra kadınların gün olgusu ile 

ilgili tutumlarına (Aydın, vd., 2008), günlerde yapılan aktivitelere (Sönmez vd., 2010), ağızdan ağıza iletişimde ve 

satın alma karar sürecinde gün olgusunun rolüne (Alemdar ve Köseoğlu, 2013), sosyalleşme aracı olarak gün olgusuna 

(Sağır, 2013), gösterişçi tüketim kapsamında gün olgusuna (Akyıldız ve Argan, 2014) ve ekonomik açıdan altın/para 

günlerinin pazarlama açısından rolüne (Cengiz, 2016) çalışmalarına ulaşabilmek mümkündür. Diğer yandan menü ile 

ilgili literatür incelendiğinde ise ağırlıklı olarak; e-tablet menülerin değerlendirilmesi (Albayrak, 2015), set menülerin 

yabancı turist algılarına etkisi (Biçici ve Köroğlu, 2013), menü mühendisliği (İyitoğlu ve Tetik, 2017), menü analizi 

(Özdemir ve Nebioğlu, 2015), menü yenileme/geliştirme çalışmaları (Durlu-Özkaya ve Sökmen, 2017), menü tasarımı 

(Sezgin ve Cömert, 2015), menü planlaması (Bolat, 1995; Sezgin vd., 2008), menü yönetimi (Altınel, 2009) 

çalışmalarına ulaşılabilmektedir. Şimdiye kadar gün olgusu ile ilgili yapılan çalışmalarda da görüldüğü gibi gün 

olgusunun ağırlıklı olarak kadınların perspektifinden ele alındığı ve işletmelerin perspektifinden araştırılmadığı 

anlaşılmaktadır. Diğer yandan menü ile ilgili çalışmalara bakıldığında ise; spesifik bir menü türünü ele alan 

çalışmalardan ziyade genel menülerin araştırılmasına odaklanıldığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle; hem 

kadınlar için önemli bir etkinliğin parçası olan hem de işletmeler için rekabet avantajı yaratan gün menülerinin 

derinlemesine araştırılması alan yazına ve yiyecek-içecek sektörüne katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Yiyecek ve içecek işletmeleri, son dönemlerde kadınlar tarafından talep gören gün menülerini, menü 

farklılaştırma çalışmaları ve rekabet avantajı elde edebilmek için uygulamaya başlamışlardır. Bu araştırma da, 

Eskişehir’de faaliyet gösteren yiyecek ve içecek işletmelerinde uygulanan gün menüsü hizmetinin bu işletmeler 

açısından önemini ortaya koyabilmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda işletme yöneticilerinin görüşlerine 

başvurularak gün menüsüne olan yaklaşımları ölçülmüş ve değerlendirilmiştir. 

Gün olgusu ile ilgili yapılan literatür taramaları sonucunda, gün menüsünü deneyimlemiş kadınların 

görüşlerini ortaya koyan çalışmalara ağırlık verildiği, menü ile ilgili literatür taramalarında ise, spesifik bir menüden 

ziyade yiyecek ve içecek işletmelerinde kullanılan menülerin tasarımına odaklanıldığı görülmektedir. Yiyecek ve 

içecek işletmelerinde uygulanan “gün menüsü” hizmeti ile ilgili ne yabancı ne de yerli herhangi bir çalışmaya 

ulaşılamamıştır. Bu yönü ile araştırma; hem yiyecek ve içecek sektörüne hem de akademik alana önemli katkılarda 

bulunacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmanın gün menüsü uygulamayan yiyecek-içecek işletmelerine de yol 

gösterici nitelikte olacağı düşünülmektedir. 

 

2.2. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yiyecek ve içecek işletmesi yöneticilerinin bilgilerine, deneyimlerine ve bakış açılarına 

başvurulacağından en uygun veri toplama aracının görüşme olacağı varsayılmıştır. Görüşme türü olarak ise yarı 

yapılandırılmış görüşme formu tercih edilmiştir. Mülakat kılavuzu yaklaşımı da denilen bu görüşmede, kapsanacak 

başlıklar ve konular bir çerçeve formda önceden belirlenmekte, soruların sıralaması ve cümle yapıları ise görüşme 

esnasında araştırmacı tarafından değiştirilebilmektedir (Patton, 2014). Büyüköztürk ve arkadaşları (2016) nitel 

araştırmalarda güvenirliğin; “detaylı alan kayıtlarının alınması, ses ve görüntü kayıtlarının tutulması, katılımcılardan 

alıntıların yapılması ve alıntıların ekleme yapılmadan olduğu gibi verilmesi, araştırmanın her aşamasını ve izlenen 

yolu detaylı olarak tanımlanması” ile sağlandığını ifade etmiştir. 

Görüşme gerçekleşmeden önce görüşme formu hazırlanmış ve uzman görüşlere başvurularak teyit 

edilmiştir. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi’nin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde görev yapan üç 

akademisyenin görüşlerine başvurularak nihai soru formu elde edilmiştir. Görüşme formu hazırlandıktan sonra her bir 

katılımcıdan görüşme talebi istenmiş ve sorulara samimi cevap verebilmeleri için isimlerinin gizli tutulacağı 

belirtilmiştir. Görüşmelerde görüşmenin yeri ve zamanı, yöneticilerin isteği doğrultusunda belirlenmiş olup yüz yüze 

derinlemesine görüşülerek veriler elde edilmiştir. Bu görüşmeler Nisan ve Mayıs tarihleri arasında yöneticilerin 

çalıştıkları yiyecek ve içecek işletmelerinde gerçekleşmiştir. Görüşme öncesinde her bir katılımcıdan sözlü olarak izin 

alınmış ve verileri kayıt altına alabilmek için ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler 15 dakika ile 30 dakika 

arasında değişen sürelerde gerçekleşmiştir. Bilgi formu kısmında yöneticilerin isim kodlamalarına yer verilmiştir ve 

ayrıca yöneticilerin kodlamasında belli bir sıra gözetmeden tesadüfen yapılmıştır. Katılımcılar yönetici pozisyonunda 

olmaları sebebiyle (Y) harfi ile gösterilmiş ve (Y1), (Y2), (Y3), (Y4), (Y5), (Y6), (Y7), (Y8) şeklinde kodlar ile 

adlandırılmıştır. Araştırmanın evrenini, Eskişehir’de gün menüsü uygulayan yiyecek-içecek işletmeleri 

oluşturmaktadır. Gün menüsü hizmeti sunan yiyecek ve içecek işletmeleri kartopu örnekleme yöntemi ile 

belirlenmiştir. Kartopu örnekleme yöntemi, ilk ulaşılan kişinin verdiği bilgi doğrultusunda bir başka kişiye giderek veri 

toplanmasıdır. Evrenin kesin sınırlarının bilinemediği durumlarda kullanılan bir yöntemdir (Kozak,2015). Yapılan 

araştırmalar sonucunda dokuz adet gün menüsü uygulayan yiyecek-içecek işletmelerine ulaşılmıştır. Bu işletmelerden 
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birinde görev alan bir yönetici, görüşmeye katılmak istemediğini belirttiği için sekiz işletme yöneticisi ile onların 

uygun oldukları zaman diliminde görüşme gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde ise, veri içindeki örüntü, tema ve 

kategorileri keşfetmeyi içeren içerik analizi kullanılmıştır. 

 

3. Araştırmanın Bulguları 

3.1. Yiyecek ve İçecek İşletmesi Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin 

Bulgular 

Yiyecek ve içecek işletmesi yöneticilerine ilk olarak demografik özelliklerini ortaya çıkarabilmeye yönelik 

sorular yöneltilmiştir ve verilen yanıtlar Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Yöneticilerin Demografik Özellikleri 

Kod Numaraları  Cinsiyet Yaş Eğitim Durumu İşletmedeki Pozisyonları 

Y1 Kadın 46 Lisans Müdür 

Y2 Erkek 32 Lisans İşletme Sahibi 

Y3 Kadın 47 Lise İşletme Sahibi 

Y4 Erkek 35 Lisans İşletme Sahibi 

Y5 Erkek 39 Lise Müdür 

Y6 Kadın 35 Lise İşletme Sahibi 

Y7 Kadın 38 Lise Müdür Yardımcısı 

Y8 Erkek 40 Lise Müdür 

 

Tablo 1’de de görüldüğü gibi yöneticilerin cinsiyetleri incelendiğinde 4’ü kadın, 4’ü erkeklerden 

oluşmaktadır. Eğitim durumlarına bakıldığında, 5’inin lise mezunu iken; 3’ünün lisans mezunu olduğu görülmektedir. 

İşletmedeki pozisyonlarına bakıldığında ise; 4’ünün işletme sahibi olduğu, onu takip eden müdür pozisyonunun ise 3 

olduğu ve 1 kişinin de müdür yardımcısı olduğu görülmektedir. 

 

3.2. Gün Menüsü Uygulayan İşletmeler ve Gün Menüsü Hakkındaki Genel Bilgilere 

İlişkin Bulgular 

Yiyecek ve içecek işletmesi yöneticilerine, işletmelerine ve işletmelerinde uygulanan gün menülerine 

yönelik genel bilgileri ortaya koyabilmek için sorular yöneltilmiş olup verilen yanıtlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Yiyecek-İçecek İşletmelerine ve Gün Menülerine Yönelik Genel Bilgiler 

Kod 

Numaraları 

İşletmenin 

Varlığı 

Gün Menüsünü 

Uygulama Süreleri 

Gün Menüsü Hizmetinden Faydalanmak İçin En 

az Kişi Sayısı  

Y1  1 yıl  5 ay 10 

Y2  2 yıl  9 ay 5 

Y3  5 yıl 2 yıl 5 

Y4  2 yıl 6 ay 6 

Y5  2 yıl  1 yıl Sınır yok 

Y6  8 ay 8 ay Sınır yok 

Y7  11 yıl 2 yıl Sınır yok 

Y8  10 yıl 1,5 yıl Sınır yok 

 

Tablo 2 incelendiğinde; yiyecek ve içecek işletmelerinin gün menüsünü en fazla 2 yıl en az da 5 aydır diğer 

menülerine dâhil ettikleri görülmektedir. Bu bulgu doğrultusunda, Eskişehir’de uygulanan gün menüsünün çok da 
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eskiye dayanmadığı, yiyecek ve içecek işletmelerinde yeni uygulanan bir menü çeşidi olduğu söylenebilir. Bir diğer 

yandan 4 işletme gün menüsü hizmetinden yararlanılması için kişi sınırı koyarken diğer 4 işletme ise herhangi bir kişi 

sınırı koymadıkları görülmektedir. 

 

3.3. Gün Menüsü Hizmetine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın amacına uygun olan; gün menüsü hizmetini oluşturma nedenleri, gün menüsünün içeriğinin 

oluşumunda dikkat edilen unsurlar, gün menüsü hizmetinde uygulanan farklılıklar, gün menüsü hizmetinin avantajları 

ve dezavantajları, gün menüsünün fiyatlandırma politikası ve son olarak da gün menüsü hizmetinden faydalanan 

müşterilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik yedi soru yöneltilmiştir.  

Gün menüsü hizmetinin rekabet edilebilirlikte önemini ortaya koymak için yapılan görüşmelerin sonunda 

yöneticilerin görüşlerini ölçen yedi adet tema belirlenmiştir. Söz konusu temalar: Menü geliştirme, menü içeriğinin 

oluşumu, hizmet farklılaştırılması, avantaj, dezavantaj, fiyatlandırma politikası ve kalite şeklindedir. 

Yiyecek-içecek işletmesi yöneticilerine, ilk olarak gün menüsünü oluşturmalarındaki nedenleri ortaya 

koyabilmek adına soru yöneltilmiştir. Bu doğrultuda elde edilen veriler analiz edildikten sonra oluşturulan alt temalar; 

durgun saatleri canlandırmak (4), diğer işletmelerde uygulanıyor olması (4), talebi karşılamak (3), gün menüsünün yanı 

sıra diğer hizmetlerini de tanıtmak (2) ve farklı bir hizmet sunabilmek (1) olarak belirlenmiştir. Yöneticilerin gün 

menüsünü oluşturma ile ilgili bazı görüşleri şu şekildedir: 

Y1: “Öncelikle müşteri talebi doğrultusunda ortaya çıktı. Müşterilerimiz bizden sınırsız çay ikramı 

istediler. Kahvaltı menümüzde de sınırsız çay uygulanıyor ama kahvaltı yapmak istemediklerini sınırsız çay 

içilebilecekleri farklı bir hizmetin olmasını talep ettiler. Çevre kafelerde araştırma yaptık ve sınırsız çay ikram 

edebileceğimiz gün menüsü hizmetinin verildiğini gördük. Bizde hem ölü saatlerimizi canlandırmak hem de 

müşterilerimizin isteklerini cevap verebilmek için gün menüsünü uygulamaya başladık”.  

Y5: “Yapmamızdaki ilk hedef öğleden sonraki sakin geçen saatlerimizde doluluğu artırmak adına 

uyguladık. Yanında ekstra bir soğuk içecek satalım diğer ürünlerinde satışını yapalım diye başladık.” 

Y8: “Yoğun talep üzerine öncelikle oluştu. Çayı sınırsız alabilmelerine imkân sağlayan bir menü tasarladık 

yönetimimizle birlikte. Birkaç sosyal medyadan takip ettiğimiz yiyecek-içecek işletmeleri var onlarda gördük 

sonrasında daha farklı tatlar katarak, geliştirerek oluşturduk.” 

Gün menüsünün içeriğinin oluşumunda dikkat edilen unsurlar ele alındığında; gün ile özdeşleşen ürünlerin 

yer alması (5), müşterilerin damak zevklerine hitap etmesi (4), ürünlerinin ev tadında bir lezzete sahip olması (3), hafif 

lezzetler olması (1), yapımı pratik olan ürünler olması (1) ve her bir ürünün birbiri ile uyumlu olması (1) belirlenmiştir. 

Yöneticilerin gün menüsü içeriğinin oluşumu ile ilgili bazı görüşleri şu şekildedir: 

Y2: “Gelen kadın müşterilerimize sorduk onlardan ürün önerileri aldık. Onların damak zevklerine uygun 

ve özellikle ev tadında lezzetlerin olmasına dikkat ettik.” 

Y6: “Günlerin olmazsa olmaz ürünleri vardır mesela salatanın, mayalı bir ürünün olmazsa olmaz olduğunu 

biliyoruz bende bunu çeşitlendirdim diğer yerlere baktım. İnsanlar ne istiyor onu araştırdım. Gün menüsünü bilgilerim 

ile ben yakın çevremin bilgilerine başvurarak, taleplerini dikkate alarak oluşturdum.” 

Y8: “Kadınların en çok tercih ettikleri nedir kısır, patates salatası, yaprak sarması bu ürünler günlerin 

vazgeçilmezidir. Evlerinde yaptıkları ve beğendikleri ürünlerden yola çıkarak onların damak zevklerine hitap eden, ev 

lezzetinde ürünler olsun istedik.”  
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Müşteri çekebilmek için gün menüsü hizmetinde uyguladıkları farklılıkların ise; gün menülerini 

çeşitlendirmek (3), gün menüsündeki ürünleri çekici hale getirebilmek için farklı sunum şekilleri geliştirmek (1), 

çocuklu kadın müşterilerine özel hizmet sunmak (5), gün menüsü ürünlerinde değişiklik yapmak (4), onlara özel 

hizmet (2) ve işletmeye özgü yeni lezzetler sunmak (1) olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra işletmenin atmosferi de 

(3) müşteri çekebilmek için önemli görülmüştür. Yöneticilerin gün menüsü hizmetinde uyguladıkları farklılıklar ile 

ilgili bazı görüşler şu şekildedir: 

Y3: “Rejim yapan müşterilerim var mesela onlara özel diyet gün menüsü var. Müşteri profilim değişiklik 

gösteriyor sosyal-ekonomik açıdan farklılıklar oluyor maliyeti düşük, maliyeti yüksek menüler olmak üzere de gün 

menüsü türlerimizi sunuyoruz. Güne çocuğu ile gelen müşterilerimizin çocuklarına özel menü çıkartıyorum. Gün 

menüsündeki ürünleri çok fazla sevmiyorlar onlara da yine ev yapımı pizza, patates, hamburger yapıyoruz. 

Bahçemizde 3-10 yaş arasına hitap eden oyun parkımızda var orada da çocuklar vakit geçirebiliyor.” 

Y4: “Gün grubu gün menüsü dışında bizden özel yapmamızı istedikleri ürünler varsa onları da 

hazırlayabiliyoruz. Aynı zamanda gün menüsünde börek var bunun yerine gün menüsünde dâhil değil ama diğer 

menülerimizde dahil olan gözlemeyi istiyorlarsa fiyatta değişiklik yapmadan ürünleri değiştirebiliyoruz. Biz tamamen 

misafirlerimizin isteklerine göre yapıyoruz her şeyi. Hem iç alanda hem de dış alanda oyun parklarımız mevcut 

çocuklu kadın misafirlerimizi de çekebilmek adına.” 

Y5: “Gün menümüzü çeşitlendirme yoluna giderek farklılığı yakalamak istedik. Önceden tek gün menümüz 

varken şimdi dört farklı gün menü çeşidimiz var. Bunlarda; yeşil gün menüsü, vejetaryenlere özel gün menüsü bunların 

içinde süt ve süt ürünlerini tüketmeyende oluyor onlara meyve ağırlıklı oluşturuyoruz sonrasında haşlanmış sebze gibi 

seçeneklerde sunuyoruz. Diğer iki menümüz ayrı isimlendirilmiyor gün menüsü adı altında geçiyor. Bunlardan birinde 

tatlı ve kahve ilaveli iken diğerinde bunlar dâhil değil.” 

Yöneticilere yöneltilen gün menüsü hizmetinin avantajları nelerdir sorusunda ise; işletmenin tanınırlığının 

arttığı (6), farklı ürün ve hizmetlerinin satışlarının gerçekleştiği (4), durgun saatleri canlandırdığı (2), ve yüksek getiri 

(1) sağladığı belirlenmiştir. Yöneticilerin gün menüsünün avantajları ile ilgili bazı görüşleri şu şekildedir: 

Y2: “Memnun kalan bayanlar birbirine söylüyor. Önce 12 kişi gün grubu ile başladık 12 tane ayrı gün 

grubu aldım sonrasında. Daha sonrasında o gelenler farklı ürünleri farklı menüleri de denemeye geldi. Tanıtım oluyor. 

Uzak yerlerden de geliyorlar.”  

Y4: “Daha çok gündüz saatlerimizi hareketlendiriyor. Gelen kişiler farklı zamanlarda kahvaltı için yemek 

için gelebiliyor aynı zamanda bunların da reklamını yapıyoruz. Hatta mekânı beğendikleri takdirde nişan 

organizasyonu dahi aldığımız oluyor. Ağızdan ağıza pazarlama avantajı yaratıyor.” 

Y7: “Gün menüsüne gelen müşteriler hizmetten memnun kaldıkları zaman sonrasında ailesi ile akşam 

yemeğine geliyor, arkadaşı ile kahvaltıya geliyor bilinirlik artıyor ve diğer hizmetlerimizi de böylelikle sunmuş 

oluyoruz. Kadınlar anlatmayı seviyorlar birbirlerine anlatarak reklam yapılmış oluyor.” 

Gün menüsünün dezavantajları ele alınan soruda ise; dezavantajı yok (3)  ürün israfı (2), paket masrafı (1), 

müşteri kitlenin zorluğu (3) ve müşterilerinin çocukları oldukları (1) belirlenmiştir. Yöneticilerin gün menüsünün 

dezavantajları ile ilgili bazı görüşleri şu şekildedir: 

Y4: “Dezavantajdan ziyade o yaş grubundaki kadınlarla anlaşmak daha zor. Mesela dün bir sorun 

yaşadım. 14.30’da gelmeleri gerekirken 15.30 da geldiler ve ürünler bir saat bekledi sıcakta kimi bozulabiliyor kimi 

çekiciliğini kaybediyor yani daha kötü duruma geliyor ve bu şekilde istemeyip de geri dönenlerde oluyor. Bu bizden 
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kaynaklanmıyor ama kendi hatalarından bizi sorumlu tutabiliyorlar. 20 kişilik rezervasyon aldığımızda ve gelmedikleri 

takdirde biz zarar ediyoruz kapora alma şansımızda olmuyor ve yüksek zararı oluyor bize.” 

Y5: “Dezavantaj olarak gün menüsünde olmayan kimi ürünleri de ücret ödemek istemiyorlar. Kahve olan 

gün menüsünü tercih etmediler ise kahveyi yine ücretsiz istiyorlar ve kimi zaman kıramıyoruz. Gün dediğimiz olay 2-3 

saatte biter ama gelen gruplar çay sınırsız diye 6 saat oturuyor ve sürekli çay servisi yapma durumunda kalıyoruz. 

Cafenin doluluğu artmaya başlayan saatlerde de kalkmadıklarında yer sıkıntısı yaşanabiliyor.” 

Y7: “Normal misafire göre daha zorlayıcı bir grup. Kadın misafirlerimiz özellikle grup halinde 

geldiklerinde daha zorlayıcı olabiliyorlar. Her şeyi daha çok eleştiriyorlar.” 

Araştırmanın bir diğer sorusunda gün menüsünü fiyatlandırma politikasının belirlenmesinde dikkat edilen 

unsurlar ele alınmış olup gün menüsünün fiyatları farklı gün ve saatlere göre değişiklik gösterip göstermediği 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda gün menüsünün fiyatlandırma politikası; bir gün tabağının maliyetini 

hesaplayarak (5), piyasayı araştırarak (2) ve gün menüsü hizmetinden faydalanan müşteri kitlenin ekonomik durumunu 

hesap ederek (2) belirledikleri ortaya çıkarılmıştır. Yöneticilerin gün menüsünün fiyatlandırma politikası ile ilgili bazı 

görüşleri şu şekildedir: 

Y2: “Piyasayı araştırdım kadınlara sordum diğer kafelerde ne kadar diye onlarda 19 20 civarı bir fiyat 

söylediler. Bizde gün menüsü olarak 3 menü çeşidi çıkaralım dedik. Et işin içine girince fiyatımız artıyor. İçine et 

girmeyen hafif ürünler yer alan gün menümüz 18 TL, mantılı olan 22 tl, içli köftenin yer aldığı gün menüsü ise 30 TL. 

Her zaman aynı fiyatta değişiklik olmuyor.”  

Y5: “Cost maliyetine göre ayarlıyoruz, piyasada bir araştırma yapıyoruz kullanılan ürünlere bakıp bizde 

belirlediğimiz ürünlere bakıyoruz diyoruz ki bunlar bize kaça mal oluyor bir tabak 12-13 Tl civarında oluyor ve 20 tl 

fiyat belirledik fazla bir kar düşünmedik önce bilinirliliğimizi artırmak için düşük yaptık. Hafta sonu yoğun geçiyor 

gün menüsünü hafta sonu almak isteyen müşterilerimizi de mağdur etmemek adına kişi başı 25 tl den gün menüsünü 

veriyoruz.” 

Y7: “Çoğunlukla kadınların bütçelerine göre dengeli bir rakam çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim Pazar hariç 

haftanın 6 günü ve sadece 14.00 ile 17.00 saatleri arasında bu hizmeti sınırlı tuttuk. Sabah ve akşam yoğun olan 

saatlerde bu hizmeti vermediğimiz için fiyatta değişiklik yapmıyoruz.” 

Yöneticilere son olarak gün menüsü hizmetinin kalitesini belirlemeye yönelik; gün menüsü hizmeti alan 

müşterilerinize memnuniyet ölçümü yapıyor musunuz ve bunu nasıl uyguluyorsunuz soruları yöneltilmiştir. Bu 

doğrultuda; müşteriler ile görüşme yaparak (7), gözlem yöntemini kullanarak (2) ve sosyal ağlardaki gün menüsü 

hizmeti hakkındaki yorumları inceleyerek (2) bir ölçüm yaptıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin gün menüsü hizmetinin 

kalitesini ölçmek için başvurdukları müşteri memnuniyet ölçümleri ile ilgili bazı görüşleri şu şekildedir: 

Y1: “Yapıyoruz bunu da birebir görüşerek yapıyoruz zaten müşteri memnuniyetini ya da 

memnuniyetsizliğini direk size belirtiyor. Gün menüsü masaları ile ben biraz daha fazla ilgileniyorum masa ile 

ilgilenirken memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini bildiriyorlar. Genelde çok memnunlar bazı müşteriler 

memnuniyetsiz oluyor ama o da çok nadir”. 

Y2: “Yemek esnasında müşteriden bir tepki alamıyorsak sıkıntı var demektir. Hemen müşterinin yüzüne 

bakıyoruz gözlem ile ölçmeye çalışıyoruz. Memnuniyetlerini hemen yüzlerinde belli ediyorlar sormaya bile gerek 

kalmıyor. Memnuniyet düzeyleri yüksek hatta Foursquaredaki yorumlara da bakıyorum oradaki yorumlarda olumlu 

puanımız çok iyi.” 
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Y6: “Gün tabakları bitip mutfağa geldiğinde artan ürünlere bakıyorum her seferinde de bunu not alıyorum. 

Mesela haşhaşlı gitmiyor kimse yemiyor tam bir zayiat ama onun dışında geri dönen bir şeyim yok. Yeni açılmış 

olduğum için özellikle kendim ilgileniyorum eleştirilerinizi bekliyorum diyorum. Bugüne kadar bir iki kere eleştiri 

aldık onlar da haklı eleştirilerdi.” 

 

4. Sonuç ve Öneriler 

İşletmeler rekabet avantajı yakalayabilmek, ayakta kalabilmek ve pazar paylarını artırabilmek için sürekli 

mücadele halindedirler. Bu mücadelelerden en büyük payı alan işletmelerden hiç şüphesiz biri de yiyecek ve içecek 

işletmeleridir. Artan bu rekabet ortamında işletmeler, başarı sağlayabilmek için farklı hizmetler sunmak durumunda 

kalabilmektedirler. Yiyecek ve içecek işletmelerinin sundukları farklı hizmetlerden biri de kadınların evlerinde 

ağırladıkları misafirlerini işletmelerine çekerek orada ağırlamalarını sağlamalarıdır. Bu hizmeti de “gün menüsü” 

adında kadınlara özel bir menü farklılaştırmasına giderek uygulamaktadırlar. Araştırmanın çıkış noktasını oluşturan bu 

gün menüsü hizmetinin yiyecek ve içecek işletmeleri açısından önemini ortaya koyabilmek adına Eskişehir’deki 

yiyecek-içecek işletmesi yöneticilerinin gün menüsüne olan yaklaşımları değerlendirilmiştir. İşletme yöneticilerinin bu 

yaklaşımlarını belirleyebilmek için de; gün menüsünü oluşturma amaçları, gün menüsünün içeriğinin oluşumu, müşteri 

çekebilmek için gün menüsünde uygulanan farklılıklar, gün menüsünün avantajları ve dezavantajları, gün menüsünü 

fiyatlandırma politikası ve gün menüsü hizmeti alan müşterilerin memnuniyet ölçümü ile ilgili yedi soru yöneltilmiştir.  

İşletme yöneticilerinin gün menüsünü oluşturma amaçlarının; kadınlardan gün menüsünü oluşturmaları 

doğrultusunda talep geldiği ve talebi karşılayabilmeleri için bu menüyü geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu bulgunun 

günümüzde kadınların eskiye nazaran daha fazla çalışma hayatında yer almaları evlerinde temizlik, bulaşık, pasta vb., 

gibi işlere ayıracak vakitleri olmamasından kaynaklı yiyecek ve içecek işletmelerinden bu etkinliklerine özel bir menü 

geliştirmelerini talep ettikleri düşünülmektedir. Diğer yandan yiyecek ve içecek işletmelerinde sakin geçen 13.00-

17.00 zaman aralıklarını hareketlendirmek istemelerinden dolayı bu menüyü geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. 

İşletmelerin 13.00-17.00 zaman dilimini boş geçirip zarara uğramalarından ziyade gün menüsü ile canlandırıp getiri 

sağlamayı hedefledikleri söylenebilir. İşletmelerin gün menüsünü geliştirme amaçlarından bir diğeri ise gün 

menüsünün diğer işletmelerde uygulanıyor olması ve bundan kaynaklı gün menüsünü diğer menülerine dâhil ettikleri 

belirlenmiştir. Bu da işletmelerin rakiplerinden geri kalmamak, çağa ayak uydurmak ve rekabet avantajı sağlamak için 

gün menüsünü oluşturdukları düşünülmektedir. 

Gün menüsü içerisindeki ürünlerinin oluşumunda çoğunlukla ürünlerin tatlarının kadınların evlerinde 

yaptıkları ürünler ile benzerlik göstermesine, müşterilerinin damak zevklerine hitap eden ürünler olmasına ve gün 

organizasyonu ile özdeşleşen ürünler olmasına dikkat ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu görüşlerin de işletmelerin 

kadınların evlerinde düzenledikleri gün etkinliklerinde sunulan ürünleri yakalamaya çalıştıkları, müşterilerin bildiği 

tatları sunarak alışılmışın dışındaki ürünlere yer vermek istemedikleri düşünülmektedir. 

Yöneticilerin müşteri çekebilmek için gün menüsünde uyguladıkları farklılıklar ele alındığında ise; gün 

menüsünü tek bir çeşit ile sınırlı tutmayıp birden fazla gün menüsü çeşidi sunduklarını ifade etmişlerdir. Bunun da 

işletmelerin tercih edilebilirlikte önde olabilmek için her kadına, her bütçeye uygun gün menüsü çeşidi sunarak 

farklılığa gittikleri söylenebilir. Bir diğer taraftan vejetaryen ve diyette olan müşterileri de çekebilmek adına gün 

menülerini çeşitlendirdikleri söylenebilir. Yapılan bir araştırmada (Khatip-Chadi, 1995), kadınlar günlerindeki yeme 

içme adetlerinde değişiklikler yaptıkları ve diyetli ürünlere geçiş yaptıkları sonucuna varılmıştır. İşletmelerin 

menülerinde yaptıkları yenilikleri araştıran bir çalışma da ise (Albayrak, 2017) restoranların vejetaryen ve diyabetik 
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müşterilerine menülerinde onlara özel ürünlere yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çocuklu kadın 

müşterileri de çekebilmek için çocuklara özel hizmet sunduklarını belirtmişlerdir. Bu görüş de, çocuklu kadın 

müşterilerinin daha rahat edebilmelerini ve çocukların da işletmeden memnun ayrılmalarını sağlamak için böyle bir 

farklılık uyguladıkları düşünülebilir. Yapılan bir araştırmada da (Büyükokutan, 2012) çocukların gün etkinliklerinde 

huzursuz davranışlarda bulunduğu için çocukların istenilmediği sonucuna varılmıştır. Nitekim işletmeler de çocukların 

huzursuz olmaması için onlara özel hizmetler sunduğu ve bunun da çocuklu kadın müşterilerinin yiyecek-içecek 

işletmeleri tercihlerinde etkili olabileceği düşüncesi işletmeye bu farklılığa ittiği söylenebilir. Diğer yandan gün 

menüsündeki ürünlerinin beğenilmediği takdirde işletmede olan herhangi bir ürünle değiştirebildiklerini, gün 

menüsündeki ürünlerinin belirlenmesinde müşterinin isteğine göre şekillenebildiğini dile getirmişlerdir. Bu görüş de 

işletmelerin müşterilerinin memnuniyet düzeylerini üst seviyede tutarak ve ürünlerinden kaynaklı oluşabilecek 

problemleri olabildiğince en az seviyeye indirerek müşterilerinin tekrar tercih etmelerini sağlamak amacıyla böyle bir 

uygulamaya gittikleri söylenebilir. İşletmeler yarattıkları işletme atmosferi ile de gün menüsü hizmeti alan müşterileri 

çekebilmek açısından çekici bir farklılık olduğunu dile getirmişlerdir. Literatürde de (Soriano, 2002; Sulek ve Hensley, 

2004) bir restoran atmosferinin müşterilerin restoran tercihlerinde önemli bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. Yapılan 

bir araştırmada (Sahilli-Birdir ve Yıldız-Kale, 2014) restoranların diğer restoranlardan farklı kılan özelliklerinin 

atmosfer olduğu sonucuna varılmıştır.  

Gün menüsünün sağladığı avantajlar değerlendirildiğinde; işletmenin tanınırlığının arttığı ve farklı ürün ve 

hizmetlerinin satışının yapıldığı ifade edilmiştir. Bu görüşlerin de işletmelerin yüksek maliyet gerektiren tanıtım ve 

reklamlarını gün menüsü hizmeti alan müşterileri sayesinde ağızdan ağıza pazarlama yöntemi ile gerçekleştirdiği diğer 

yandan farklı veya aynı müşterilerin işletmenin farklı ürün ve hizmetlerinden faydalanarak işletmelere ekonomik 

açıdan avantaj sağladığı düşünülmektedir.  

Gün menüsünün dezavantajlarına bakıldığında ise; üç yöneticinin herhangi bir dezavantajı olmadığını 

belirtmiştir. İşletmeler açısından gün menüsünün dezavantajının olmaması önemli bir sonuç olarak düşünülmektedir. 

İki yöneticinin ise müşterilerin rezervasyon yapıp gelmedikleri takdirde ürünlerinin israf olduğunu ve bunun da 

işletmeye maddi kayba yol açtığını belirtmişlerdir. Bir diğer taraftan gün menüsü hizmeti alan müşteri kitlenin 

zorluğundan kaynaklı olumsuz durumların yaşandığı ifadelerinde bulunmuşlardır.  

Gün menüsünün fiyatlandırma politikası değerlendirildiğinde; çoğunluğunun maliyeti hesap ederek gün 

menüsünün fiyatını belirlediklerini diğer taraftan ise piyasayı araştırarak ve müşteri kitlelerinin sosyo-ekonomik 

durumlarını dikkate alarak fiyatlandırdıklarını dile getirmişlerdir. İşletmelerin gün menüsünü fiyatlandırmada; hem 

işletmeyi hem de müşterilerin sosyo-ekonomik durumunu dengede tutan bir politika izledikleri söylenebilir. Aksi 

takdirde fiyatların çok yüksek olması müşterilerin hoşnutsuzluğuna, çok düşük olması ise işletmenin zarar etmesine yol 

açabileceği düşüncesinden dolayı hizmetlerine uygun bir fiyat politikası oluşturdukları düşünülmektedir. 

İşletmeler gün menüsü hizmeti alan müşterilerinin memnuniyetlerini; müşterileri ile görüşerek, gözlem 

yöntemini kullanarak ve sosyal ağlardaki yorumlarına bakarak ölçtüklerini dile getirmişlerdir. Araştırmada ulaşılan 

sonuçlar ışığında bazı öneriler geliştirilmiştir: 

 Gün menüsünde sunulan ürünlerin kalitesi, verilen hizmetlerin kadınların istek ve beklentilerine 

yönelik geliştirilmesi rekabet avantajı yaratması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. 

 Özellikle durgun saatler olarak nitelenen 14.00-16.00 saatleri arasındaki zamanın fayda-maliyet 

açısından değerlendirilmesi ve ürün çeşitliliğine gidilmesi sağlanabilir. 
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 Sosyal medya hesaplarından gün menülerinin tanıtımının yapılması ve gün menüsü hakkında 

olumlu veya olumsuz yorumları, önerileri dikkate alarak geliştirilmesi sağlanabilir. 

 Kadın müşteri kitlesini işletmeye çekebilmek adına gün menülerini müşterilerinin sağlık ve 

sosyo-ekonomik durumlarını göz önünde bulundurarak çeşitlendirme yoluna gidilmesi önemli 

olacağı düşünülmektedir. 

 Sağlıklı beslenmeye yönelik çeşitlerin arttırılması, diyet ürünlerin gün menülerinde yer alması 

sağlanabilir. 

 Rekabet avantajı yaratabilmek adına gün menülerinde farklı lezzetlere ve yöresel lezzetlere yer 

verip içerik zenginleştirilebilir.  

 Çocuklara yönelik özel hizmetlerin arttırılması, çocuklu kadın müşterilerin gün menülerinden 

daha çok hizmet almaları sağlanabilir. 

 Gün etkinliklerine hazırlanırken görsel estetiğe önem verilebilir ve farklı sunum şekilleri ile 

çekiciliği arttırılmaya gidilebilir. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda gün menüsü konusu ile ilgili herhangi bir çalışmaya ulaşılamamış olup 

gün menüsü konusunun farklı illerdeki yiyecek ve içecek işletmelerinde uygulanması hem akademik alana hem de 

yiyecek-içecek sektörüne yararlı sonuçları olacağı düşünülmektedir. Ayrıca gün menüsü konusu sadece yiyecek-içecek 

işletmesi yöneticilerin perspektifinden değil bu hizmeti alan kadınların perspektifinden de değerlendirilmesi daha farklı 

fikirlerin edinilmesini sağlayabilir. 
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Borsa İstanbul Turizm İşletmeleri’nde Entelektüel Sermayenin Aktif 

Karlılığına Etkisinin Analizi 
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Özet 
Entelektüel sermaye, emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin performansları üzerinde etkili olması 

nedeniyle önem arz etmektedir. İşletmelerin sahip olduğu bilgi, veri, tecrübe ve benzeri maddi olmayan varlıkların 
bütünü entelektüel sermayeyi ifade etmektedir. Bu çalışmada entelektüel sermayenin Payları Borsa İstanbul’da işlem 

gören 12 turizm işletmesinin 2010-2017 yıllarında aktif karlılığına etkisinin test edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmanın 

amaçları doğrultusunda entelektüel katma değer katsayısı bileşenleri ile aktif karlılığı arasındaki ilişki regresyon ve 
korelasyon analizleriyle test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda entelektüel katma değer katsayısı bileşenlerinin 

turizm işletmelerinin aktif karlılığı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Aktif karlılığı, Entelektüel sermaye, Entelektüel Katma Değer Katsayısı, Borsa İstanbul Turizm 

İşletmeleri  

 

Analysis of the Effect of Intellectual Capital on the Active Profitability of 

Borsa Istanbul Tourism Companies 
 

Abstract 
Intellectual capital is important because it affects the performance of businesses operating in labor-intensive sectors. 

The information, data, experience and the like of the intangible assets that the businesses have are all the intellectual 
capital. In this study, it is aimed to test the effect of intellectual capital on return on assets during the years 2010-2017 

of 12 tourism companies whose shares are traded in Borsa İstanbul. For the purposes of the study, the relationship 

between the value-added intellectual coefficient components and the return on assets was tested by regression and 
correlation analyzes. As a result of the analysis, it was determined that the components of intellectual value-added 

coefficient have a positive and significant effect on the profitability of tourism enterprises. 

 

Keyword: Return on asset,Intellectual Capital, value added intellectual coefficient, Borsa İstanbul Tourism Companies  

 

 

Giriş 
Gelişen teknoloji ile birlikte bilgiye ulaşma ve ulaşılan bilgiyi kullanma giderek önem kazanmaktadır. Söz 

konusu bilginin insan becerileriyle bir araya getirilerek işletmeye faydalı olabilecek alanlara aktarılmasını 

sağlayabilecek fikirler performansı doğrudan etkilemesi nedeniyle yönetim açısından öncelikli konular arasında yer 

almaktadır. İşletme performansında meydana gelecek bir artış, firma değeri üzerinde etkili olabilmesi bağlamında 
önem arz etmektedir. Bu bağlamda işletmelerde entelektüel sermayenin kullanımı aktif karlılığı üzerinde etkili olan bir 

unsur olarak değerlendirilmektedir.  Entelektüel sermaye, işletmelerin sahip olduğu maddi olmayan varlıklar olarak 

tanımlanmaktadır (Kurgun ve Akdağ; 2013). Başka bir ifadeyle işletmede değer yaratmak üzere kullanılabilen bilgi, 
veri, tecrübe ve benzeri maddi olmayan varlıkların bütünüdür. 

Turizm işletmeleri kuruluş aşamasında sabit sermaye ağırlıklı işletmeler olmalarına karşın, faaliyet 

dönemlerinde emek yoğun özellik göstermektedir. Hizmet sektöründe faaliyet göstermeleri sebebiyle personelin bilgi, 
beceri birikimi ve bunu işine yansıtması aktif karlılığını etkileyen temel etkenler arasında sayılabilmektedir. Bu 

kapsamda maddi olmayan varlıklar, maddi varlıklar kadar işletme performansı üzerinde etkili olabilmektedir. Finansal 

performansın artırılması, işletmenin satışlarını artırması ve sürekliliğin sağlanmasıyla mümkün olabilmektedir. 
Satışların artırabilmesi, maddi olmayan kaynaklar yani çalışanların bilgi ve becerileriyle doğrudan ilişkili 

olabilmektedir. Dolayısıyla entelektüel sermaye, işletme performansını etkileyen bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Personelin sahip olduğu bilgi ve becerilerini işletmeye aktarması ve bunun sonucunda performansa olan 
etkisinin incelenmesi bu alanda akademik çalışmaların artmasına katkıda bulunmaktadır.  

Bu doğrultuda çalışmada, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören turizm işletmelerinde Entelektüel Katma 

Değer Katsayısı (Value Added Intellectual Coefficient-VAIC) yöntemiyle entelektüel sermaye ve finansal performans 
arasındaki ilişkinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda entelektüel sermaye ve unsurlarının Borsa İstanbul 

Turizm işletmelerinin finansal performansını etkileyip etkilemediği ve aralarındaki ilişkinin ortaya konması 

                                                                        

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Prpjeleri Birimi tarafından 2017-2-TP3-2657 kodlu proje ile 
desteklenmiştir. 
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hedeflenmektedir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konuyla 

ilgili kısa bir bilgiye yer verilmiştir. İkinci bölümde daha önce yapılmış çalışmalar açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü 

bölümde entelektüel sermayenin tanımı, ölçüm yöntemleri ve çalışmada kullanılan yöntem kısaca açıklanmaya 

çalışılmıştır. Dördüncü bölümde yapılan analizin bulgularına yer verilmiştir. Son bölümde çalışmanın sonuçları 

tartışılmış ve önerilere yer verilmiştir.  

 

1. Literatür  
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde, entelektüel sermaye ile işletme performansı, örgüt performansı  ve 

firma değeri ilişkisinin incelendiği çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Entelektüel sermaye ölçüm yöntemlerinin 
farklılaştığı bununla birlikte en sık kullanılan yöntemin entelektüel katma değer katsayısı olduğu belirlenmiştir. 

Konuyla ilgili ulaşılan çalışmalar bu bölümde özetlenmeye çalışılmıştır. 

Riahi-Belkaoui (2003), çalışmasında Amerika’da faaliyette bulunan 81 uluslararası imalat ve hizmet 
işletmesinde entelektüel sermaye ve firma performansı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma sonucunda uluslararası 

imalat ve hizmet işletmelerinde entelektüel sermaye ve performans arasında pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Firer ve Williams (2003), çalışmalarında payları Güney Afrika’da borsasında işlem gören ve entelektüel 
sermayeye bağımlı sektörlerde faaliyette bulunan işletmelerde entelektüel sermaye ve performans arasındaki ilişkiyi 

araştırmışlardır. Çalışma sonucunda Güney Afrika’da faaliyette bulunan bankacılık, hizmet, iletişim teknolojileri ve 

elektrik işletmelerinde performans üzerinde etkili olan değişkenlerin maddi varlıklar olduğu, entelektüel sermayenin 
firma performansına etkisinin az olduğu belirlenmiştir.  

Pulic (2004), çalışmasında entelektüel sermayenin öneminden ve performans ölçüm aracı olarak 

kullanılmasında yer alan kısıtları açıklayarak yeni ve daha etkin bir ölçüm yönteminin bulunması gerektiğini 
belirtmiştir. Çalışma sonucunda entelektüel sermayenin bir performans göstergesi olarak ölçülmesinde entelektüel 

katma değer katsayısı ve entelektüel sermaye etkinlik katsayısı yöntemlerinin kullanılmasının daha sağlıklı sonuçlar 

vereceğini vurgulamıştır. Kayalı, Yereli ve Ada (2007), çalışmalarında entelektüel sermayenin firma performansına 
etkisini İMKB teknoloji işletmelerinde entelektüel katma değer yöntemini kullanarak ölçmeyi amaçlamışlardır. 

Çalışmaları sonucunda teknoloji işletmelerinde entelektüel sermayeye gereken önemin verilmediği faaliyetlerin fiziksel 

varlıklara dayandırıldığı belirlenmiştir.  
Yörük ve Erdem (2008), çalışmalarında İMKB’de işlem gören otomotiv firmalarında entelektüel sermaye 

ile performans göstergeleri olarak değerlendirilen karlılık, verimlilik, piyasa değeri ve hisse senedi performansı 

arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda otomotiv firmalarında performansı etkileyen unsurların 
fiziksel varlıklar olduğu fakat söz konusu işletmelerin entelektüel sermayeye önem verdikleri belirlenmiştir. Clarke, 

Seng ve Whiting (2010), çalışmalarında Avustralya borsasında işlem gören işletmelerde entelektüel sermayenin firma 

performansına etkisini analiz etmişlerdir. Çalışma sonucunda entelektüel sermaye ile firma performansı arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu, fakat maddi varlıklarla performans arasında daha güçlü bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Zeghal ve Maaloul (2010), çalışmalarında entelektüel sermayenin bir göstergesi olarak katma değerin 

firma performansına olan etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda Amerika’da yüksek teknoloji, geleneksel ve 
hizmet sektöründe faaliyet gösteren 300 işletmenin ekonomik ve finansal performanslarında entelektüel sermayenin 

pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir.  
Zor ve Cengiz (2013), Borsa İstanbul’da işlem gören enerji işletmelerinde entelektüel sermaye ve firma 

değeri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışma sonucunda, 2009-2011 yıllarında enerji işletmelerinin 

performanslarını etkileyen unsurun entelektüel sermaye değil maddi duran varlıklar olduğu belirlenmiştir. Gürkan, 
Gökbulut ve Çolak (2015), çalışmalarında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren sanayi işletmelerinde entelektüel katma 

değer bileşenleri ile finansal performans arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışma sonucunda entelektüel katma 

değer bileşenlerinin hepsinin firma performansını etkilediği belirlenmiştir.  
Özkan, Çakan ve Kayacan (2017), çalışmalarında Türk bankacılık sektöründe entelektüel sermaye ve 

finansal performansı arasındaki ilişkiyi analiz etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda insan sermayesi, kullanılan 

sermaye etkinliği ve bankaların finansal performansları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. 
Gülcemal ve Çıtak (2017), çalışmalarında entelektüel katma değer katsayısını kullanarak entelektüel sermayenin firma 

performansına etkisini ölçmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda entelektüel sermaye bileşenlerinin işletme 

performansı üzerinde pozitif yönlü bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.  
 

2. Yöntem 

2.1 Araştırmanın amacı 
Bu çalışmanın amacı; 2010-2017 yıllarında payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde 

entelektüel sermaye ile aktif karlılığı arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla entelektüel sermayenin 

etkinliği entelektüel katma değer katsayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmanın farklı bir sektör üzerinde 

uygulanması bağlamında literatüre katkı sağlamasının yanı sıra, entelektüel sermayenin yoğun olarak kullanıldığı 
turizm işletmelerinde performansa olan etkisinin ortaya konması bağlamında önem arz ettiği düşünülmektedir. 

Bununla birlikte sektör yöneticilerine entelektüel sermayenin daha etkin kullanılması yönünde fikir sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
 

2.2 Örneklem ve veri toplama 
Çalışmada entelektüel sermayenin aktif karlılığına etkisinin test edilmesi amacıyla entelektüel katma değer 

katsayısı bileşenleri ve bazı kontrol değişkenler kullanılmıştır. Bu kapsamda ilgili değişkenlerin hesaplanması 

bağlamında işletmelerin finansal durum tabloları ve kapsamlı kâr zarar durum tablosunda yer alan ilgili kalemler 

kullanılmıştır. Turizm işletmelerinin değişkenlerinin hesaplanması amacıyla işletmelerin ihtiyaç duyulan finansal 
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tablolarına, İş Yatırım ve Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenen 2017-2-TP3-

2657 kodlu proje kapsamında üye olunan Thomson Reuters EIKON veri tabanından ulaşılmıştır. 

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve verilerine eksiksiz ulaşılabilen 12 turizm işletmesi çalışmanın 

örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen 2010-2017 dönemi ve yıllık bazda eksiksiz gözlemi 

bulunan işletmeler araştırma örneklemine dâhil edilmiş olup, örnekleme ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

 
Tablo 6. BİST Turizm İşletmelerine İlişkin Bilgiler 

Kod İşletme Adı 

AYCES  Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 

AVTUR Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 

KSTUR Kuştur Kuşadası Turizm Endüstri A.Ş. 

MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. 

MARTI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 

MERIT Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. 

METUR Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

NTHOL Net Holding A.Ş. 

PKENT Petrokent Turizm A.Ş. 

TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 

ULAS Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. 

UTPYA Utopya Turizm İnşaat İşletmecilik Ticaret A.ş. 

 

2.3. Entelektüel katma değer katsayısı (Value Added Intellectual Coefficient-VAIC) ve 

Analiz Yöntemi 
İşletmelerin sahip olduğu bilginin ve bu bilginin firma değerine olan etkilerinin ölçülebilmesini farklı bir 

bakış açısıyla ele alan Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi (Value Added Intellectual Coefficient-VAIC-
EKDK) Ante Pulic tarafından geliştirilmiştir.  EKDK işletmelerin değer yaratabilmeleri için fiziksel sermayenin yanı 

sıra entelektüel sermayeye ihtiyaç duydukları mantığından hareketle ortaya çıkmış bir performans değerlendirme 

yöntemidir. EKDK yöntemi; ulaşılabilir, detaylı araştırmalara ve analizlere gerek duyulmaksızın elde edilebilir 
bilgilere dayalı bir yöntem olarak firmanın alt birimleri, firmalar ve hatta uluslararası ekonomiler arasında 

karşılaştırmalar yapılabilmesine olanak sağlaması açısından uygulanması kolay bir yöntemdir. Ayrıca EKDK yöntemi, 

firmanın sahip olduğu maddi ve maddi olmayan varlıkların değer yaratma etkinliğini ölçmede kullanılan analitik bir 
yöntem olarak da değerlendirilebilmektedir (Kayalı, Yereli ve Ada; 2007).  

İşletmelerde yaratılan değerin ölçülebilmesi için değerin nerede yaratıldığı ve maddi- maddi olmayan her 

varlığın değer yaratma konusunda sağladığı katkının hesaplanması gerekmektedir. Modern bir firma için entelektüel 

sermaye ve onun bileşenlerinin (insan sermayesi ve yapısal sermaye) stratejik öneminden dolayı bu faktörlerin analizde 

kullanılması büyük önem taşımaktadır. EKDK söz konusu bileşenleri dikkate alması sebebiyle, entelektüel sermaye ve 

kullanılan sermayenin değer yaratmadaki payı ve etkinliğini ölçmekle birlikte kullanılan sermayenin ve entelektüel 
sermayenin firmanın başarısı için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu ortaya koymaktadır (Pulic; 2004).  

Entelektüel katma değer katsayısı; kullanılan sermaye etkinliği (KSE), insan sermayesi etkinliği (İSE) ve 

yapısal sermaye etkinliği (YSE) olmak üzere üç göstergenin toplamından oluşmaktadır. Bu katsayıyı hesaplayabilmek 
için öncelikle işletmede bir dönemde yaratılan toplam katma değerin (KD) bulunması ve ayrı ayrı etkinlik 

katsayılarının (KSE – İSE – YSE) hesaplanması gerekmektedir. İşletmenin entelektüel katma değer katsayısı ne kadar 

büyükse, işletmenin toplam varlıkları tarafından yaratılan katma değer de o kadar büyük olmaktadır. EKDK 
yönteminde en dikkat çekici nokta; Ante Pulic’in personel giderlerini, işletmenin katlandığı maliyetleri ifade eden girdi 

kapsamında ele almamasıdır. Yani, personel giderleri, değer yaratma surecindeki aktif rolünden dolayı, maliyet unsuru 

olarak değil; varlık olarak değerlendirilmektedir. Entelektüel katma değer katsayısının elde edilebilmesindeki toplam 
aşağıdaki gibi gösterilmiştir (Pulic; 2004): 

EKDK= KSE + İSE + YSE  

Yukarıdaki eşitlikte yer alan ifadelerin açılımı sırasıyla aşağıdaki şekildedir: 
EKDK: Entelektüel Katma Değer Katsayısı (Value Added Intellectual Coefficient) 

KSE: Kullanılan Sermaye Etkinliği (Capital Employed Efficiency - CEE) 
İSE: İnsan Sermayesi Etkinliği (Human Capital Efficiency- HCE) 

YSE: Yapısal Sermaye Etkinliği (Structural Capital Efficiency- SCE) 

Entelektüel katma değer katsayısının hesaplanabilmesi için öncelikle bir dönemde işletmede yaratılan katma 
değerin hesaplanması gerekmektedir. Bu noktada katma değer, gelir tablosundaki verilerden hareketle 

hesaplanabilmektedir. Katma değerin hesaplanmasında kullanılan eşitlik, dağıtılmayan karların elde edilme 

formülünün yeniden düzenlenmesi ile elde edilmektedir (Belkaoui, 2003; Firer ve Williams, 2003). Ayrıntılı kar –zarar 
tablosunda dağıtılmayan karlar, işletmenin satış gelirlerinden ilgili dönemde katlanılan gider ve maliyetler ile 

amortisman ve tükenme paylarının çıkartılması yoluyla hesaplanmaktadır. Bu eşitlik şu şekilde ifade edilmektedir 

(Firer ve Williams, 2003): 

DK= S – SM – AMTP – Ü – F – T – V  

DK: Dağıtılmayan Karlar, 

S: Satış Geliri, 
SM: Satışların Maliyeti 

AMTP: Amortisman giderleri ve tükenme payları, 
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U: Toplam maaş ve ücret giderleri. 

F: Faiz giderleri, 

T: Temettüler, 

V: Kurumlar vergisi, 

Katma değer hesaplamasında yer alan değişkenlerin işletmelerin finansal tablolarında yer almaması bu 

konuda sorunlara neden olabilmektedir. Bu bağlamda formül yeniden düzenlenerek katma değerin hesaplaması 
sağlanmaktadır. Formül aşağıdaki formlarda oluşturulmaktadır (Belkaoui, 2003): 

S – SM = Ü + F + AMTP + T + V + DK  

veya 

S – SM – AMTP = Ü + F + T + V + DK 

Yaratılan katma değer, formülde yer alan eşitliğin her iki tarafından hesaplanabilmesi bağlamında 

işlemlerde kolaylık sağlamaktadır. Katma değerin hesaplanmasında eşitliğin sağ tarafı kullanılıyorsa toplamalı yöntem, 
sol tarafı kullanılıyorsa çıkarmalı yöntem olarak adlandırılmaktadır. Dağıtılmayan karlar kaleminin, Türkiye’deki 

ayrıntılı kar-zarar tablosu formatında doğrudan okunamaması sebebiyle bu çalışmada çıkarmalı yöntemin kullanılması 
daha uygun görülmektedir. EKDK’nın hesaplanması sürecinde yer alan değişkenler ve bu değişkelerin hesaplanması 

Şekil 1 yardımıyla sunulmaktadır. 

 
Şekil 1.Entelektüel Katma Değer Katsayısının Hesaplanma Süreci (Gürkan, Gökbulut ve Çolak; 2015) 

 

Şekil 1’de yer alan İS ve YS değerlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgi aşağıda eşitlik yardımıyla 

sunulmaktadır. 

İSE= Katma Değer / Toplam maaş ve ücret giderleri  

İSE katsayısı işletmenin, çalışanlarını verimli kullanıp kullanamadığını yani çalışanların işletmeye arzu 

edilen katkıyı sağlayıp sağlayamadığına ilişkin değerlendirme yapılmasına olanak tanımaktadır. 

YS = Katma Değer – Toplam maaş ve ücret giderleri 

Yapısal sermaye etkinliği katsayısının belirlenebilmesi için öncelikle yapısal sermaye değerinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Bu değer ise; işletmenin yarattığı katma değerden insan sermayesinin (maaş ve ücret 
giderleri) çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Bu hesaplama; işletmede yaratılan katma değer içerisinde insan 

sermayesine ne kadar yatırım yapılırsa, yapısal sermayeye yapılan yatırımın azalacağı ya da yatırımın olmadığı 

anlamına gelmektedir. Ancak hesaplama yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta; bazı işletmeler için çalışanlara 

ödenen ücretlerin yaratılan katma değeri aşabileceğidir. Bu durumda yapısal sermaye eksi değer olarak değil; sıfır 

olarak alınmalı ve formülü uygulamak yerine yapısal sermaye etkinliği katsayısı sıfır olarak değerlendirilmesi 
önerilmektedir (). 

İşletmede kullanılan entelektüel sermayenin aktif karlılığına olan etkisinin test edilerek değer yaratılıp 

yaratılmadığını belirlemek amacıyla regresyon ve korelasyon analizleri yapılmaktadır. Söz konusu analizlerde 
bağımsız değişkenler entelektüel katma değerin hesaplanmasında yer alan entelektüel kapasite etkinliği (insan 

sermayesi etkinliği, yapısal sermaye etkinliği) ve kullanılan sermayenin etkinliğinden oluşmaktadır. Bağımlı değişken 

ve performans ölçütü olarak literatürde yaygın olarak yer verilen aktif karlılığı (AK), kontrol değişkeni olarak firma 
büyüklüğü (FB) ve kaldıraç oranı (KO) kullanmaktadır. Bağımlı ve kontrol değişkenlerinin hesaplanmasına ilişkin 

açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

Bağımlı değişken: 
AK: Net Kar/ Aktif Toplamı 

Bağımsız değişkenler: 

EKE: Entelektüel kapasite etkinliği 
KSE: Kullanılan sermaye etkinliği 

Kontrol değişkenleri:  
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FB: Aktiflerin logaritması 

KO: Toplam Borç/Aktif Toplamı 

Söz konusu değişkenler bağlamında çalışmada kullanılacak model aşağıda sunulmaktadır. 

 
 

5. Analiz ve Bulgular 
Bu bölümde payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde entelektüel sermayenin aktif 

karlılığına olan etkisinin entelektüel katma değer katsayısı ve bileşenleriyle test edildiği çalışmanın analiz sonuçları 

tablolar halinde sunulmaktadır. Öncelikle analize dâhil edilen 12 turizm işletmesinin 2010-2017 dönemlerinde 

incelenen bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır. 
 

Tablo 2.Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

DEĞİŞKEN 

Ortalama Maksimum Minimum Standart Sapma Gözlem sayısı 

AK .0226156 .4469184 -.271716 .120553 

96 

EKDK 2.677401 23.56196 -4.794385 3.72447 

KSE .1110157 .7322519 -.4810412 .1731233 

ISE 2.233809 21.97132 -4.764956 3.355797 

YSE .3325771 .9544861 0 .3250136 

KO .3449432 1.290027 .0068538 .2840364 

FB 7.925246 9.643708 6.458295 .6554366 

 

Çalışma kapsamında değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik değerlerinin yer aldığı Tablo 2 incelendiğinde 
bağımsız değişkenlerde 2.67 ile en yüksek ortalamanın entelektüel sermaye katma değer katsayında (EKDK) 

gerçekleştiği bununla birlikte minimum, maksimum ve standart sapma bağlamında oynaklığın yine yüksek olduğu 

görülmektedir. Söz konusu oynaklığın EKDK değerini oluşturan değişkenlerden insan sermayesi etkinliğinde meydana 
gelen değişimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir. İnsan sermayesi etkinliğinde meydana gelen değişimin ise, 

uluslararası finansal raporlama standartlarına geçiş yapılması gereği 2012 yılı itibariyle işletme finansal tablolarının 

sunulmasındaki değişikliklerden kaynaklı genel yönetim giderlerinde ortaya çıkan değişimin yol açtığı 
düşünülmektedir. Bağımsız değişkenler açısından incelendiğinde aktif karlılığında ortalama değerin %2 olduğu 

maksimum, minimum ve standart sapma bağlamında oynaklığın düşük seviyelerde olduğu söylenebilir. Bununla 

birlikte aktif karlılığının negatif değer almasının nedeninin işletmelerin analiz edilen dönemlerde zarar etmiş olması 
olduğu belirlenmiştir. Kontrol değişkenleri bağlamında firma büyüklüğünün logaritmasının alınmasından 

kaynaklandığı düşünülen yüksek bir ortalamaya sahip olmasına karşın maksimum, minimum ve standart sapma 

bağlamında oynaklığın düşük olduğu görülmektedir.  

Seriler arasındaki ilişkilerin yönünü gösteren korelasyon matrisi Tablo 3’te sunulmaktadır. Korelasyon 

matrisi, değişkenlerin birbirleriyle etkileşimi konusunda fikir sağlamaktadır. 

Tablo 3: Korelasyon Matrisi 

Değişkenler AK EKE KSE KO FB 

AK  1.0000     

EKE 0.5019    1.0000    

KSE  0.6628    0.6530    1.0000   

KO -0.4863   -0.0216   -0.1598    1.0000  

FB -0.2127   -0.1818   -0.3997     0.1850    1.0000 

 

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü gösteren korelasyon analizine ilişkin sonuçların yer aldığı Tablo 3 

incelendiğinde kontrol değişkenleri olan kaldıraç oranı ve firma büyüklüğü dışında tüm değişkenler arasında pozitif 
yönlü bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Modeli oluşturan değişkeler arasında en yüksek ilişkinin kullanılan sermaye 

etkinliği ile aktif karlılığı arasında olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları bu değişkenlerle modelin kurulabileceğini 

göstermektedir.  
Payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde AK üzerinde EKDK tekniğinde kullanılan 

değişkenlerin etkilerinin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada test edilen modellerde kullanılan değişkenlere 

ilişkin seriler birim kök analizine tabi tutulmuştur. Panel veri analizlerinde serilerin durağan olması ve birim kök 
içermemesi istenen bir durumdur (Yerdelen Tatoğlu, 2013). Durağan olmayan veriler geçmiş yıl verilerini barındırması 

sebebiyle analizlerde sorun teşkil etmektedir. Başka bir ifadeyle durağan olmayan verilerle çalışıldığında yapılan 

testler güvenilirliğini yitirecektir Serilerde durağanlığın test edildiği Harris-Tzavalis (1999) birim kök testi küçük 
zaman büyük yatay kesit panel verilerinde uygun olan bir testtir (Harris-Tzavalis, 1999: 203). Bu kapsamda 

değişkenlerin durağanlık testlerine ilişkin sonuçlar Tablo 4’te yer almaktadır. 
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Tablo 4: Panel Birim Kök Test Sonuçları 

Yöntem 

Değişken 

Harris-Tzavalis (N: 76, T: 10, K: 760) 

ρ istatistiği z değeri Olasılık (p-value)* 

AK -0.0649 -7.6031 0.000 

EKDK 0.0613 -6.2910 0.000 

EKE 0.0573 -6.3323 0.000 

KSE -0.0543 -7.4921 0.000 

KO 0.4025 -2.7453 0.003 

FB 0.4390 -2.3661 0.009 
* Seriler %1 düzeyinde anlamlıdır. seriler birim kök içermemekte, durağandır. 

 

Harris-Tzavalis testi sonuçlarına göre (p: 0.000) değişkenlerin birim kök içermediği ve durağan olduğu 

saptanmıştır. 
AK üzerinde EKDK değişkenlerinin etkilerinin test edildiği modelde analiz yönteminin seçimine ilişkin 

yapılan F testi, olabilirlik oranı ve Breusch Pagan Lagrange Çarpanı test sonuçları ise Tablo 5’te gösterilmektedir.  

 

Tablo 5: Model Test Seçimi İçin Yapılan Test Sonuçları 

Model 
F Testi Olabilirlik Oranı 

Breusch-Pagan 

Lagrange Çarpanı 

III (AK) 
1.72 (0.083) 0.60 (0.220) 0.59 (0.2203) 

Klasik model Klasik model Klasik model 

H0: Birim etkiler sıfıra eşittir.  

 

Yapılan F testi, olabilirlik oranı ve Breusch Pagan Lagrange Çarpanı test sonuçlarına göre verilerin birim 
etki barındırmadığı ve klasik modelin uygun olduğu sonucuna varılmaktadır Elde edilen sonuçlar sonrasında kurulan 

klasik modele ilişkin varsayımların test sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. 

 
Tablo 6: Havuzlanmış EKK Sonuçları 

Değişkenler Model t değeri 

EKE 
.0055467 
(0.059) ** 

1.91 

KSE 
.3692359 
(0.000) 

5.67 

KO 
-.1773147 

(0.000) 
-6.26 

FB 
-.0196247 

(0.142) 
1.48 

C 
-.1269775 

(0.236) 
-1.19 

F 
36.38 

(0.000) 

R2 0.6153 

Düzeltilmiş R2 0.5984 

White test  

Chi2 (p-value) 

6.10 

(0.9640) 

Wooldridge 

F test 

0.088 
(0.7718) 

Parantez içerisindeki değerler t istatistiğini göstermektedir. 

** %10 önem düzeyinde anlamlı. 

 

Havuzlanmış EKK (Klasik model) tahmin yöntemi ile test edilen modellere yönelik varsayımların 
testlerinden, birimlere göre değişen varyans sorunu olarak bilinen heteroskedasite, klasik modeller için White testi ile 

sınanmaktadır. Varyansların sabit olduğunu test eden White testi sonucunun olasılık değerlerinin 0.05’ten (p: .0000) 

büyük olması nedeniyle modelde de değişen varyans sorununun olmadığı görülmektedir. Diğer yandan hata 
terimlerinin otokorelasyon sorununu ortaya koyan Wooldridge test istatistiği sonucunun 0.05’ten (p: .0000) büyük 

olması nedeniyle modelde otokorelasyon sorununun olmadığı Tablo 6’da görülmektedir. Bu bağlamda varsayımlara 

ilişkin sonuçlar incelendiğinde modelin anlamlı olduğu belirlenmiştir.  
Gerçekleştirilen analiz sonucunda payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde entelektüel 

katma değer katsayısı değişkenlerinin aktif karlılığı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Başka bir ifadeyle entelektüel kapasite etkinliğinde meydana gelen bir birimlik değişim aktif karlılığını 
% 0.5 artırmaktadır. Aynı şekilde kullanılan sermayenin etkinliği katsayısında meydana gelen bir birimlik artış aktif 

karlılığında %37’lik bir artış yaratmaktadır. Kontrol değişkenlerinden kaldıraç oranının aktif karlılığı üzerinde negatif 

ve anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu bağlamda kaldıraç oranında meydana gelecek bir birimlik artış aktif 
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karlılığında %17’lik bir azalmaya neden olmaktadır.  Kontrol değişkenlerinden ikincisi olan firma büyüklüğünün aktif 

karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

 

6. Sonuç 
Emek yoğun niteliğe sahip sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde entelektüel sermayeye yapılacak 

yatırımlar firma performansı ve değerine olumlu katkılar sağlaması nedeniyle önem arz etmektedir. Turizm 
işletmelerinin hizmet sektöründe faaliyet göstermelerinin yanı sıra işletme döneminde entelektüel sermayeye olan 

bağımlılıklarının yüksek olması, entelektüel sermayenin işletme performansını etkileyen temel unsurlar arasında 

olduğunu göstermektedir. Sistematik ve sistematik olmayan risklerden yüksek derecede etkilenen bir sektör olması 
nedeniyle turizm işletmelerinde entelektüel sermayenin önemli bir etkisinin olduğu söylenebilmektedir.  

Bu çalışmada payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde entelektüel sermayenin aktif 

karlılığına etkisinin test edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda analize dahil edilen 12 turizm 
işletmesinin 2010-2017 yılları arasında entelektüel katma değer katsayısı değişkenlerinin aktif karlılığı üzerindeki 

etkileri EKK yöntemi ile test edilmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinin aktif karlılığı 
üzerinde entelektüel katma değer katsayı değişkenlerinin pozitif ve anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. EKDK 

değişkenlerinden entelektüel kapasite etkinliğinin (İSE+YSE) aktif karlılığı üzerinde %10 önem düzeyinde pozitif ve 

anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bağlamda turizm işletmelerinin insan  sermayesi ve yapısal sermayeye 
yatırımlarını artırmalarının aktif karlılıklarını da artıracağı söylenebilmektedir. Bir diğer değişken olan kullanılan 

sermayenin etkinliğinin aktif karlılığı üzerinde %5 önem düzeyinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu 

belirlenmiştir. Analiz sonuçlarına göre turizm işletmelerinin kullanılan sermaye etkinliğini artırmaları durumunda aktif 
karlılıklarını artıracakları görülmektedir. Kontrol değişkenlerine ilişkin test sonuçları incelendiğinde kaldıraç oranının 

aktif karlılığı üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda turizm işletmelerinde borç 

kullanımında meydana gelecek herhangi bir artışın aktif karlılığında azalmaya neden olacağı görülmektedir. 
Dolayısıyla analize dahil edilen işletmelerin firma performansını olumsuz etkilemesi nedeniyle borç kullanımına dikkat 

etmeleri gerektiği söylenebilmektedir. Yapılan analizler sonucunda turizm işletmelerinde firma büyüklüğünün aktif 

karlılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. 
Çalışma sonucunda payları Borsa İstanbul’da işlem gören turizm işletmelerinde entelektüel sermayenin 

firma performansı üzerinde pozitif etkisinin olduğu belirlenmiştir. Söz konusu sonuçlar Kayalı, Yerelive Ada (2007) 

teknoloji sektörü, Firer ve Williams (2003) bankacılık, hizmet ve teknoloji sektörü ile gerçekleştirdikleri 
çalışmasonuçlarından farklılaştığı görülmektedir. Bununla birlikte Gürkan, Gökbulut ve Çolak (2015) enerji, Riahi-

Belkaoui (2003) hizmet, Zeghal ve Maaloul (2010) teknoloji sektörlerinde gerçekleştirdikleri çalışma sonuçlarıyla aynı 

yönde olduğu belirlenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin entelektüel sermayeye yatırım 

yapmaları sonucunda firma performanslarını artırabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca işletme döneminde entelektüel 

sermayeye bağımlı olan turizm sektöründe faaliyette bulunan işletme yöneticilerinin performanslarını artırabilmeleri 

konusunda kaynak teşkil edeceği düşünülmektedir. Bununla birlikte çalışmanın literatürde yer alan çalışmalardan 

sektörel bazda farklılaşmasının konuyla ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  Gelecekte yapılacak 

çalışmalarda daha uzun bir zaman dilimin yer aldığı, farklı değişkenlerin analize dahil edildiği, firma değerine etkisinin 

incelendiği, kriz öncesi ve sonrası karşılaştırmanın yapıldığı ya da farklı sektör karşılaştırmalarının yer aldığı 

analizlerin gerçekleştirilmesinin literatüre daha fazla katkı sağlaması bakımından önemli olacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Artan refah ve gelişen teknoloji ile birlikte dünya nüfusu gün geçtikçe yaşlanmakta ve dolayısı ile sağlık harcamaları 

artmaktadır. Hava yolu sektöründeki gelişmelerin de etkisi ile medikal turizme yönelik hasta hareketliliğinin artış 
gösterdiği gözlenmektedir. Türkiye, refahı yüksek AB ülkeleri de dahil olmak üzere 4 saatlik uçuş mesafesinde hitap 

ettiği yaklaşık 1.6 milyarlık nüfusu avantaja çevirmek ve sağlık turizmi pazarından daha fazla pay almak için çeşitli 

araçlardan faydalanmaktadır. Bu araçlardan en önemlilerinden birisi kuşkusuz devlet teşvikleridir. Ekonomik ve sosyal 
problemlerin çözümünde kullanılan önemli kamusal müdahale araçlarından biri olan “devlet teşvikleri” Türkiye’de 

turizm sektörünün özellikle 1980’li yıllardan itibaren gösterdiği performansta önemli pay sahibidir. Son yıllarda 

alternatif bir turizm çeşidi olarak karşımıza çıkan ve küresel ekonomideki payını artıran medikal turizm, potansiyeli ile 
kamu otoritesinin artan ilgisine mazhar olarak sektöre özel teşvikler ile desteklenmektedir. Çalışmanın amacı, 

Türkiye’de medikal turizm sektörüne yönelik teşvikleri incelemek ve teşvik uygulamalarına ilişkin genel bir 

değerlendirmede bulunmaktır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, sağlık ve medikal turizm kavramları, sağlık 
turizmine yönelik teşviklerin tarihsel gelişimi, ekonomik gerekleri, teşvik veren kurumlar, önemli teşvik kalemleri, 

teşvik uygulamalarının aksayan yönleri ve sektöre katkısı ele alınmış ve değerlendirilmiştir.   

 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Sağlık Turizmi, Medikal Turizm, Teşvik, Turizm Teşvikleri 

 

An Evaluation on Incentives Directed to Medical Tourism in Turkey 

 
Abstract 
With the increasing welfare and developing technology, day by day, the world population is aging and consequently 

health expenses are increasing. It is seen that patient mobility directed to medical tourism has increased with the effect 

of the developments in airway sector. Turkey benefits from various means in order to turn into advantage of 4-hour 

flight distanced nearly 1.6 billion populations, including EU countries with high welfare and to take more shares from 

the medical tourism market. One of the most important of these means undoubtedly is government incentives. 

“Government incentives”, which is one of the most important public intervention instruments means used for the 
solution of economic and social problems, has an important share in the performance of tourism sector in Turkey 

especially beginning from 1980s. The medical tourism which is appearing as an alternative tourism type in recent years 

and increasing its share in global economy, is supported by incentives specific to the sector by attracting increasing 
attention of public authorities with its potential. The aim of this study is to examine the incentives given to the medical 

sector in Turkey and to make a general evaluation on incentive implementations. In accordance with this purpose in 

this study, medical tourism concept, the historical development and economic necessities of incentives directed to 
medical tourism sector, institutions granting incentives, important incentive items, failing aspects and contributions to 

sector of incentive implementations are examined and evaluated. 

 

Key Words: Turkey, Health Tourism, Medical Tourism, Incentive, Tourism Incentives 

 

 

1. Giriş 
 Turizm pazarı, küreselleşme ile artan refahın yanında gelişen ulaşım imkanlarının da katkısı ile hızla 

büyümektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2018 yılında yayımladığı rapora göre, 2017 yılı itibarı ile 1.3 
trilyon dolara ulaşan uluslararası turizm gelirleri, ülkeler arasındaki rekabeti de şiddetlendirmektedir. Zira turizm 

sektörü yarattığı katma değer ile ülkelerin büyüme ve kalkınmasında en önemli araçlardan birisi haline gelmiştir. 

Turizm sektörü, özellikle Türkiye gibi cari açık problemi ile karşı karşıya olan ülkelerin döviz açığını kapatmaları için 
önemli bir fırsat sunmaktadır. Diğer taraftan turizm istihdama, gelire, dış ve iç borç yükünün hafiflemesine, ödemeler 

dengesine ve dolayısıyla ülke refahının artmasına önemli katkılar sağlamaktadır (Göymen, 2000). TURSAB-TUADER 

2017 yılı Turizm Sektör Raporu’na göre turizm sektörünün her yıl ortalama olarak %4 büyümesi beklenmektedir. 
Turizm türleri arasında ise sağlık turizmi ve özelinde bir alt dalı olarak medikal turizm dikkat çekmektedir. Medikal 

turizmin küresel pazardaki yıllık büyeme ortalaması %20 olarak tahmin edilmektedir (Dey vd., 2015). Bu denli yüksek 

büyüyen bir pazar haliyle ülkelerin iştahını artırmakta ve devletleri turizm pastasından daha fazla pay almak adına 
politika geliştirmeleri yönünde teşvik etmektedir. Bu noktada teşvikler, devletin piyasaya müdahalede bulunduğu en 

etkin politika araçlarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Candan ve Yurdadoğ, 2017). Çok fazla çeşitlilik arz 
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eden teşvikler genel olarak amaç, kapsam, veriliş aşaması, kullanılan araçlar, vb. sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır 

(Duran, 2003). Ülkelerin gelişmişlik düzeyinden, sektörlerin rekabetçiliğine kadar birçok faktör çeşitlilik arz eden bu 

teşvik mekanizmalarından hangisinin uygulanacağını etkilemektedir. Turizm sektörü ve özelinde medikal turizm de 

çeşitli teşvik araçları ile desteklenmektedir.  

Bu çalışmada, Türkiye’de medikal turizm sektörüne yönelik mevcut teşvikler ve kurumları incelenerek 

teşvik uygulamalarına ilişkin genel bir değerlendirmede bulunacaktır. Ayrıca, medikal turizm kavramı, tarihçesi ve 
gelişimi, dünyada ve Türkiye’deki durumu, gelecek vizyonu gibi konulara değinilerek alana ilişkin bir çerçeve 

çizilecektir.  

 

2. Sağlık Turizmi ve Medikal Turizm 
Gümüş ve Polat (2012), turizm çeşitlerini beş sınıfta incelemişlerdir. Bunlardan birisi olan amaçlarına göre 

turizm sınıfında, turizm çeşitlerini eğlence turizmi, iş turizmi ve sağlık turizmi olarak üçe ayırmışlardır. Sağlık turizmi 
ile ilgili çalışmalara 1980’lerden itibaren rastlanmakla birlikte 2000’li yıllarla birlikte artış gösterdiği ve de çeşitlendiği 

gözlenmektedir. Başlarda sağlık turizmi ve medikal turizm kavramları daha ziyade birlikte ele alınırken daha sonraları 

medikal turizm, sağlık turizminin bir alt dalı olarak ayrıca ele alınmaya başlanmıştır. Dongo (1984), Zeller (1987), 
Zorandi ve Gellai (1988), Hubay vd. (1988), Vadas ve Vajda (1989) gibi araştırmacılar sağlık turizmi alanında ilk 

çalışmalara öncülük ederken sağlık turizmi ve medikal turizm kavramlarını birlikte kullanmışlar ve çalışmalarında 

daha çok termal turizmden bahsetmişlerdir. 1980 ve 1990’lı yıllarda yapılan çalışmalarda Macaristan’ın termal su 
potansiyeli konulu çalışmaların fazlalılığı da dikkat çekmektedir. 2000’li yıllarda ise medikal turizmin sağlık 

turizminin bir alt dalı olarak ayrıca ele alındığı çalışmalar daha sık görülmektedir. Connell (2006), Horowitz vd. 

(2007), Hopkins vd. (2010) çalışmalarında sağlık turizminin alt dalı olarak medikal turizm kavramına yer vermişlerdir. 
Carrera ve Bridges (2006) geniş bir literatür taraması ile birlikte sağlık turizmi ve medikal turizm kavramlarının farkını 

ele almışlar ve açıklamaya çalışmışlardır. 

Dünya Sağlık Örgütü’nün 1948 yılında yaptığı ve halen güncel olan resmi tanımına göre; sağlık, yalnızca 
hastalık ya da sakatlığın bulunmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik durumudur. Tedaviye yönelik 

gerçekleştirilen seyahatler olarak özetlenebilecek Sağlık Turizmi kavramı için ise farklı tanımlar mevcuttur. Sağlık 

Bakanlığı’na göre sağlık turizmi; bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve sağlığı iyileştirici hizmetler 
almak amacıyla başka ülkelere ziyaretleridir (Sağlık Bakanlığı, 2018). Bir diğer tanıma göre ise sağlık turizmi; kişinin 

kendinin yada aile bireylerinden birinin daha sağlıklı olmasını sağlamak adına gerçekleştirilen her türlü seyahttir 

(Ross, 2001). 
Medikal Turizm ise sağlık turizminin alt dallarından birisidir. Alan yazında genel olarak yer bulduğu üzere, 

Sağlık Bakanlığı da sağlık turizmini üç başlık altında ele almış ve buna göre strateji oluşturmuştur. Buna göre sağlık 

turizmi; İleri Yaş ve Engelli Turizmi, Termal-SPA-Wellness Turizmi ve Medikal Turizm alt dallarından oluşmaktadır 
(Sağlık Bakanlığı, 2018). Cohen (2010), medikal turizmi hastaların tıbbı tedavi amacıyla bir ülkeden diğer bir ülkeye 

seyahet etmesi olarak tanımlamaktadır. Barca vd. (2013), ise genel tıbbın konusu içinde yer alan ve hekimler 

tarafından hastanelerde gerçekleştirilen birtakım tedavi yöntemlerini almak adına gerçekleştirilen uluslararası 
seyahatleri “medikal turizm” olarak tanımlamışlardır. Medikal turizm kapsamında hastalar ortopedi, kanser tedavisi, 

kalp ameliyatları, organ nakilleri, diş tedavisi, estetik cerrahi, tüp bebek tedavisi ve diğer pek çok tıp alanında farklı 
ülkelere seyehat etmektedirler. 

 

3. Medikal Turizmin Türkiye ve Dünyadaki Mevcut Durumu ve Geleceği 
Bronz çağında insanların termal suların şifasından faydalanmak üzere seyahat ettiklerinden 

bahsedilmektedir. Roma dönemine ait termal tesis kalıntılarına da rastlanmıştır. Bu durum bir nevi sağlık turizminin ilk 

ayak izleri olarak düşünülebililir (Ross, 2001). Medikal turizmin gelişimi ise daha yenidir. Tıp teknolojisindeki 

yenilikler ve gelişmelerin tedavi seçeneklerini artırması ve yaygınlaştırması yanında hastaların gelişen ve ucuzlayan 
ulaşım imkanları sayesinde başka ülkelere daha rahat seyehat edebilmeleri medikal turizmi olumlu yönde etkileyerek 

sektörü büyütmüştür. Horowitz (2007), 2007 yılında yapılan bir deneyde google arama motoru üzerinde 62 gün arayla 

gerçekleşen iki ayrı “medikal turizm” ifadesi araması sonucunda 300.000 adet daha fazla sonuç alındığını belirterek 
medikal turizme olan ilginin nasıl hızlı arttığına vurgu yapmıştır. Aynı çalışmasında, 2007 yılında 750.000 olan 

Amerikalı medikal turist sayısının 2010 yılında toplamda 6 milyona yaklaşacağına yer vermiştir. VISA ise tüketicilerin 

harcama ve seyahat eğilimlerini araştırdığı 2016 yılında yayınlanan raporunda yıllık medikal turist sayısının 14 

milyonu geçtiğine yer vermiştir. Raporda, sektörün gelecek on yılda yıllık %25 büyümesinin beklendiği ve mevcut 

pazarın 70 milyar dolara kadar çıktığı ifade edilmektedir. Arama motoru deneyi ile basitçe gözlenebilen ve medikal 

turist sayıları ile somutlaştırılan medikal turizme artan ilgi gelirlere de yansımaktadır.  
İstatistiklerin gösterdiği üzere medikal turizm özellikle son yıllarda hızlı bir büyüme trendi içerisindedir. 

Internetin sunmuş olduğu imkanların da olumlu tesiri ile hastalar kendi seyahat plan ve programlarını rahatlıkla 

yapabilmektedir. Yorumları okumakta, hastanelerin akreditasyon, konaklama, ulaşım, personel gibi kritik bilgilerine 
kolaylıkla ulaşabilmekte ve kararlarını şekillendirebilmektedir. Hopkins vd. (2010), medikal turistlerin karar verirken 

maliyet, bekleme süresi, akreditasyon, düşük ilaç ücretleri, sigorta, dil bilen kalifiye personel, konaklama, ulaşım 

imkanları gibi çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduklarını belirtmektedir. Ülkeler arası anlaşmalar yanında hasta ve 
medikal kurumlara verilen destekler de yine etken faktörlerdendir. Bu ve benzeri diğer faktörler medikal turizm 

sektörünün büyüyen pazarından pay almak isteyen ülkelerin yapacakları çalışmalar için yol gösterici olacaktır. 

Gelişmemiş ülkelerde sağlık hizmetlerinin yetersizliği, gelişmiş ülkelerde ise sağlık hizmetlerinin görece 
pahalı olması ve uzun bekleme listeleri gibi temel nedenlerle hastalar farklı ülkelerde tedavi olmaya yönelmektedir 

(Barca vd.). Medikal turizmde destinasyonlara bakıldığında bu iki grubun arasında kalan gelişmekte olan ülkelerin 
daha revaçta olduğu görülmektedir. Örneğin Hindistan ucuz tedavi imkanları yanında İngilizce’nin ikinci resmi dil 

olmasının avantajını da kullanarak pazardan önemli pay almaktadır. Hindistan, Amerikalı ve İngiliz turistlerin tedavi 
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için tercih ettikleri destinasyonların başında gelmektedir. Basit bir omuz operasyonu İngiltere’de 10.000 Sterlin iken bu 

tutar Hindistan’da 1.700 Sterlin civarındadır. Üstelik gerekli bağlantının sağlanmasının ardından sadece 1 hafta gibi 

kısa bekleme süresi avantajıyla tedavi yapılmaktadır (Sengupta ve Nundy, 2005). Amerikalı turistlerin yarısı tedavi 

için Asya ülkelerini tercih etmektedirler. Hindistan’dan sonra diğer önemli merkezler Tayland ve Singapur’dur. Bu iki 

merkez ayrıca Asya ve Ortadoğu ülkelerinden de önemli medikal turist çekmektedir. Her iki ülke de hijyen, 

akreditasyon, standardizasyon ve teknoloji konularında uluslararası pazarda oldukça rekabetçidirler (BAKA, 2013). 
Global ölçekte değerlendirildiğinde son 10-15 yılda bazı ülkelerin sağlık turizmi destinasyonları anlamında ön plana 

çıktıkları gözlemlenmektedir. Uluslararası akreditasyon, şeffaflık, maliyet, altyapı, modern tıbbi teknoloji, kalifiye 

personel gibi kriterler değerlendirildiğinde; Brezilya, Meksika, Kosta Rika, Hindistan, Güney Kore, Malezya, 
Singapur, Tayvan, Tayland ve Türkiye en iyi 10 ülke arasında görülmektedir (Runnels ve Carrera, 2012). 

 Türkiye, 2000’li yıllarla birlikte sağlık sektöründe önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. 2002 yılında toplam 

yataklı ve yataksız kurum sayısı 9.685 iken bu sayı 2012 yılında 29.960’a çıkmıştır (Can vd., 2014). 2017 yılında 
Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle 433.000 turist gelmiştir. 2007 yılında bu sayının 198.000 olduğu dikkate 

alındığında 10 yılda iki kattan fazla bir artış söz konusudur. 2007 yılında Türkiye’nin sağlık turizmi geliri 441.677 
milyon dolar iken 2017 yılında bu rakam 827 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir (TUİK). Sağlık Bakanlığı 2017 yılı 

faaliyet raporuna göre; bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında medikal turizm kapsamında tedavi edilen hasta sayısı 

2017 yılında 201.561 olmuştur. Rakamların da işaret ettiği üzere Türkiye sağlık turizmi ve medikal turizm sektörü 
global pazara paralel olarak hızla büyümektedir. Ancak, Türkiye coğrafi konumu, modern özel/kamu hastaneleri, son 

teknoloji tıbbi cihazları, kaliteli ve ucuz sağlık hizmeti ile sağlık turizminde gelişme potansiyeli çok daha yüksek bir 

ülkedir. 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Türkiye’nin 2023 hedefi medikal turizmde 750.000 hasta ve 5.6 milyar 
dolar gelir elde ederek dünyada ilk beş ülke arasına girmek olarak açıklanmıştır. Ancak, bunun için başta kurumlar 

arası koordinasyon eksikliği, yetersiz tanıtım, yabancı dil sorunu, politika yokluğu ve aracı kurum eksikliği gibi 

etkenler başta olmak üzere yapması gerekli ödevler olduğu açıktır.  

 

4. Medikal Turizme Yönelik Teşvikler 
Devletin ekonomik hayata müdahalesi maliye politikası araçlarını kullanarak gerçekleşmektedir. Teşvik 

politikaları da maliye politikasının bir aracı olarak ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi açısından hükümetler 
tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. En özet tanımıyla teşvik, kamunun çeşitli şekillerde bazı sektörleri hızlı gelişmesi 

için maddi ve/veya manevi olarak desteklemesi ve özendirmesidir (Candan ve Yurdadoğ, 2017). Devletlerin ekonomik 

kalkınma amacıyla teşvik uygulamalarında kullandığı teşvik araçları genel olarak ayni, nakdi, vergi, garanti ve 
kefaletler ile diğer teşvikler olmak üzere beş grupta verilmektedir (Duran, 2003). 

Bacasız sanayi olarak adlandırılan turizm sektörü bıraktığı katma değer ile özellikle Türkiye gibi cari açık 

sorunu olan ülkeler açısından stratejik önemdedir. Bu bakımdan 2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Beş Yıllık Kalkınma 
Planında sağlık turizmi öncelikli dönüşüm programları içerisinde sıralanmıştır. Plana göre; sağlık turizmine yönelik 

kurumsal ve hukuki altyapının geliştirilmesi, fiziki ve teknik altyapının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması, 

etkin pazarlama ve tanıtım yapılması olmak üzere dört ana başlıkta çalışma yapılması öngörülmüştür (Kalkınma 
Bakanlığı, 2018). 

Turizmin bir kolu olarak sağlık turizmi ve özelinde medikal turizm, hızla artan pazar payı nedeni ile 
adından daha fazla söz ettirmekte ve devlet desteklerinden daha fazla yararlandırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye, 

rekabetin yoğun olduğu medikal turizm sektörünün gelirlerini artırmak için çeşitli teşviklerle sektörü desteklemektedir. 

Bu desteklerden bir kısmı hizmet ticaretinin desteklenmesi adına özelde medikal turizme yönelik iken, bir kısmı ise 
medikal turizm sektörü de dahil olmak üzere birden fazla sektörün faydalanabileceği genel teşvik unsurlarından 

oluşmaktadır.  

Termal-SPA-Wellness turizmine yönelik de çeşitli ve farklı kalemlerde teşvikler verilmekle birlikte çalışma 
kapsamında amaçlandığı üzere sadece medikal turizme yönelik destekleri içeren teşviklere yer verilmiştir. 

 

4.1. Genel Kapsamlı Teşvikler 
Medikal turizm sektörü de dahil olmak üzere birden fazla sektörün faydalanabileceği birçok teşvik kalemi 

bulunmakla birlikte burada en önemli ve kapsamlı olanlarına kısaca yer verilmiştir. 

 

4.1.1. Yatırım Teşvik Sistemi 
2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına 

ilişkin usul ve esaslar ise 2012/1 sayılı Tebliğ ile belirlenmiştir. Yatırım Teşvik Sistemi; Bölgesel Teşvik 
Uygulamaları, Öncelikli Yatırımların Teşviki, Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki, Stratejik Yatırımların Teşviki ve 

Genel Teşvik Uygulamaları olmak üzere beş ana bileşenden oluşmaktadır. Sistem kapsamında yatırımcılara; KDV 

İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi 
Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi gibi teşviklerden yararlanma 

imkanı sunulmaktadır. Söz konusu desteklerin tamamından veya bir bölümünden yatırımın büyüklüğüne, bölgesine ve 

konusuna bağlı olarak değişen oran ve sürelerde yararlanılması mümkün bulunmaktadır (Ticaret Bakanlığı, 2018). 
Hastane yatırımları bölgelere göre değişmekle birlikte 500.000-1.000.000 TL arasında bölgesel yatırım 

teşvik uygulamalarından yararlandırılabilmektedir. Buna göre; yatırımcıların KDV iadesi dışında kalan diğer teşvik 

kalemlerinden yararlanmaları mümkün olmaktadır. 
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4.1.2. Bölgesel Kalkınma Ajansları 
İşletmelerin turizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi, turizm tesislerinin hizmet kalitelerinin arttırılması, 

turizm sektöründe çalışan personelin niteliklerinin geliştirilmesi, işletmelerin hizmet sunumunda kalitenin arttırılması, 

pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi, ulusal ve uluslararası turizm üst kuruluşlarına entegrasyonun sağlanması, 

pazarlama ağlarına katılımın sağlanması vb. çalışmalar kalkınma ajanslarının genel olarak bölge turizm potansiyelini 

ortaya çıkartmak adına proje bazlı desteklediği faaliyetlerdir. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarının bulundukları 
bölgedeki Kalkınma Ajansı çağrılarını takip ederek verilecek teşviklerden faydalanması mümkündür. 

 

4.1.3. Diğer  
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki destekler, KOSGEB destek programları, Avrupa Birliği 

ve diğer hibe fonları çerçevesindeki proje bazlı destekler, vb. farklı teşvik uygulamalarından sektörün dolaylı olarak 

yararlanması imkan dahilinde olabilmektedir. Özellikle proje bazlı destekler çağrıda belirtilen konu başlıklarında 
verildiğinden önceden öngörülmesi her zaman mümkün olmamaktadır. 

 

4.2. Sektöre Özel Teşvikler 
Bu bölümde, medikal turizm sektörünün rekabetçiliğinin artırılması amacıyla doğrudan sektöre yönelik 

uygulanan teşviklere yer verilmiştir. 

 

4.2.1. KDV İstisnası 
06/07/2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre; Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, 

Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde 
verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu 

gerçek kişilere söz konusu hizmetlerle birlikte sağlanan diğer teslim ve hizmetler istisnanın kapsamına dahil değildir.) 

1/6/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KDV’den istisnadır (www.resmigazete.gov.tr). 

 

4.2.2. Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesinin 13. Fıkrası’nda; “Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, 

kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, 
mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri 

saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen 

mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak 
eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin 

münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya 

benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç 
tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya Cumhurbaşkanı, bu bendin uygulamasına ve 

denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir” 
denilmektedir (www.mevzuat.gov.tr). Buna göre; sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan 

kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si beyan edilen kurum 

kazancından indirilebilmektedir. 

 

4.2.3. EXIMBANK Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi 
Türk firmalarının yurt dışında yerleşiklere yönelik olarak gerçekleştirecekleri hizmetlerin finansmanına 

yönelik bir kredi programıdır. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, ihracatçıların yurt dışına yönelik olarak 
gerçekleştireceği müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri, yabancı bandıralı uçak/gemi/tır bakım 

ve onarımı, yurt dışında yerleşiklere yönelik yurt içinde döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri ile yurt içinde 

yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları vb. nitelikteki 
hizmet ihracı projelerine ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi 

(VRHİB) kapsamında finanse edilir. Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi programı kapsamında firmalara 25 milyon 

ABD Doları’na kadar kredi kullandırılabilmektedir (www.eximbank.gov.tr). 

 

4.2.4. Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi 
Medikal Turizm ile en önemli ve kapsamlı devlet teşviklerinden ikisine TC Ticaret Bakanlığının 2015/8 

sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Kararında ve 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı 

Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Kararında yer verilmiştir. 

2015/8 sayılı Karar kapsamında, Sağlık Turizmi sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen 
(Ticaret Bakanlığı, 2018); 

- Ürün ve hizmet tesciline ilişkin harcamaları ile yurt içinde tescil ettirilmiş markalarının yurt dışında tescili ve 

korunmasına ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 
- Bakanlık tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlardan alınan/yaptırılan pazar araştırması, sektör, ülke, 

uluslararası mevzuat, veri madenciliği/veri izleme/değerlendirme faaliyetleri, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar 

(mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki 
danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, %60 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 

- Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve ön tanı merkezi, ofis açılışı ve 

işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri, ilgili ruhsat ve izinler ile bir ülke pazarına girişte 
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zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge/sertifikalara ilişkin eğitim, danışmanlık dahil her türlü 

belgelendirme giderleri, %50 oranında ve belge başına en fazla 50.000 ABD Doları, 

- Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, %60 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları, 

- Doğrudan veya yurt dışında faaliyet gösteren şirketleri ya da şubeleri aracılığıyla açtıkları birimlerin brüt kira 

(vergi/resim/harç dahil) ve komisyon harcamaları, %60 oranında ve birim başına yıllık en fazla 120.000 ABD Doları, 

- Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere Bakanlığın belirlediği konularda firma/kuruluş/uzmanlardan 
alınan danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları, 

- Sağlık turizmi ve eğitim sektörlerinde ülkemize uluslararası hasta ve öğrenci getirilmesine, film ve bilişim 

sektörlerinde ise yapımların/ürünlerin yurt dışında satış ve dağıtımına yönelik acentalara yapılan komisyon ödemeleri, 
% 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları, 

- Sağlık kuruluşları tarafından yurt içinde istihdam edilen ve tercümanlık hizmeti veren en fazla 2 (iki) adet personelin 

aylık brüt ücretleri % 50 oranında ve personel başına yıllık en fazla 25.000 ABD Doları veya tercümanlık hizmet 
alımına yönelik giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları, 

- Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek 
üzere; Tarifeli uçak seferi ile Türkiye’ye getirilmesi halinde uçak veya diğer ulaşım giderleri hasta başına % 50 

oranında ve en fazla 1.000 ABD Doları, 

- Bakanlık ile protokol yapan özel sağlık kuruluşları ya da havayolu şirketleri tarafından hastaların tedavi edilmek 
üzere; Tarifesiz (charter) uçak seferleriyle Türkiye’ye getirilmesi halinde hasta başına 200 ABD Doları’nı geçmemek 

kaydıyla ulaşım giderlerinin tamamı, 

- Sağlık Kuruluşları tarafından yurt dışından davet edilen ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 
münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde düzenlenen tanıtım ve pazarlama etkinliklerine ilişkin giderleri, % 50 

oranında ve program başına en fazla 50.000 ABD Doları, 

- Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran 
yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları, %50 oranında ve yıllık 

en fazla 100.000 ABD Doları, 

- Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına 
Yönelik bireysel katılımlara ilişkin katılım giderleri ile en fazla iki temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım 

masrafları %50 oranında ve etkinlik başına en fazla 15.000 ABD Doları, 

- Yararlanıcı ve işbirliği kuruluşlarının Yurt dışı Fuar/Kongre/Konferans/Seminer/Festival/Film Market Katılımlarına 
Yönelik milli katılımlarına ilişkin en fazla 2 (iki) adet temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masrafları ile 

katılım giderleri her bir organizasyon için %50 oranında ve yararlanıcı/işbirliği kuruluşu başına en fazla 15.000 ABD 

Doları desteklenir. 
2015/9 sayılı kararda ise Bakanlık tarafından marka destek programına yada TURQUALITY destek 

programı kapsamına alınan yararlanıcıların (Türkiye’de yerleşik olup döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet 

gösteren şirket, kurum ve kuruluşu) alacağı destekler açıklanmaktadır. Bu destekler genel olarak 2015/8 sayılı 
karardaki desteklerin daha yüksek limitlerle faydalandırılması şeklinde uygulandığından tekrara gitmemek adına 

destek kalemlerine ayrıca yer verilmemektedir. 

Her iki karara ilişkin desteklerin alt kalemleri ve detayları Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 
Uygulama Usul ve Esaslarında ayrıca yer almaktadır. 

 

5. Sonuç ve Değerlendirme 
Medikal turizm, turizm çeşitleri arasında en hızlı büyüyen sektördür. Yapılan araştırmalar bu trendin devam 

edeceğini göstermektedir. Bu durumda, uluslararası medikal turizm pazarından daha fazla pay almak için politika 

üretmek döviz ihtiyacı olan Türkiye için daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, teşvikler bir politika aracı olarak 
kullanılmakta ve Türk firmalarına uluslararası rekabette avantaj sağlaması için destek olmaktadır.   

Mevcut durumda Türkiye’de medikal turizm sektörünün gelişmesi adına KDV İstisnası, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi İndirimi, EXIMBANK Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kredisi, Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin 
Desteklenmesi gibi çok önemli teşvikler bulunmaktadır. T.C. Ticaret Bakanlığı yatırım teşvik sistemi kapsamında 

bölgesel teşvik uygulamaları ile de hastane yatırımları desteklenebilmektedir. Ayrıca, Kalkınma Ajansı, AB ve 

KOSGEB gibi proje bazlı destek veren kurumların açtığı konu başlıklarına göre hibe ve teşviklerden faydalanmaları 
mümkün olabilmektedir. 

Diğer birçok teşvikte olduğu gibi medikal turizm sektörü için verilen teşvikler ile ilgili en büyük 

sorunlardan birisi teşviklerin etkin kullanılamamasıdır. Firmalar haberdar olmadıklarından yada prosedürleri yerine 
getirememekten kaynaklı olarak teşvikleri kullanmada sorun yaşayabilmektedir. Bu bakımdan teşvik veren kurumların, 

teşvikleri kullanması beklenen firmaları bilgilendirmesş ve bilinçlendirmesi beklenen etkinliğin sağlanması 

bakımından fayda sağlayacaktır.  
T.C. Ticaret Bakanlığı’nın döviz kazandırıcı hizmet ticaretinin desteklenmesi tebliği gibi vizyoner teşvikler 

bulunmakla birlikte sektörün büyümesi önündeki engellerin göz önüne alınarak sisteme yeni teşvik kalemlerinin 

eklenmesi yerinde olacaktır. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı gibi kapsamlı ve özel programlarla Mersin 
Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi ve Çukuroava Bölgesel Havalimanı gibi yatırımlar ile oluşan özellikli 

bölgelerin desteklenmesi, sektöre önemli ivme kazandıracaktır. Ülke imajının güçlendirilmesi, yabancı dil eksikliği, 

aracı kurum eksikliği, kurumsal altyapı yetersizliği, vb. alanlarda teşvik sistemine yeni eklemlemeler yapılması da 10. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda medikal turizme ilişkin yer alan hedeflere ulaşılmasında yardımcı olacaktır. 

 

 

 

 



422 

6. Kaynakça 
BAKA (Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı), (2013), Sağlık Turizmi Sektör Raporu 

Barca, M., Akdeve, E., balay, İ., (2013), Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri, 

İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 64-92. 

Bramwell, B. (1998). User satisfaction and product development in urban tourism. Tourism Management, 

19(1), 35-47. 
Can, A., Bayraktaroğlu, H., Atalıç, H., (2014), Global Perspektifle Türkiye’de Medikal Turizm Yönetimi, 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 73-81. 

Candan, G., Yurdadoğ, V. (2017). Türkiye’de Maliye Politikası Aracı Olarak Teşvik Politikaları, 
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 155-177 

Carrera, P., Bridges, J., (2006), Globalization and healthcare: Understanding health and medical tourism, 

Expert Review Of Pharmacoeconomics & Outcomes Research, 6(4), 447-454. 
Cohen, G., (2010), Medical Tourism: The View From Ten Thousand Feet, Harvard Law School Public 

Law&Legal Theory Working Paper Series, Paper No.10-34,    

Cornell, J., (2006), Medical Tourism:Sea, Sun, Sand And Surgery, Tourism Management, 27(6), 1093-
1100. 

Dey, N., Eto, H., Nath, S., Banerjee, S., (2015), Global Medical Tourism: A Review,  New Business 

Opportunities in the Growing E-Tourism Industry, Chapter: 7, Publisher: IGI Global, Editors: Hajime Eto, pp.18 
Dongo, P., (1984), Medical Baths-Medical Tourism, Gyogyfurdodouble Acute Ugy, 5(3), 211-239 

Duran, M. (2003). Teşvik Politikaları Ve Doğrudan Sermaye Yatırımları, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı 

Ekonomik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Araştırma İnceleme Dizisi (33) Ocak, Ankara. 
EXIMBANK, https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-

kapsamindaki-krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kredisi adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi:27.07.2018) 

Gelir Vergisi Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf adresinden erişilmiştir (Erişim 
Tarihi: 27.07.2018) 

Göymen, K. (2000).  “Tourism and Governance in Turkey”, Annals of Tourism Research,, 27 (4), 1025-

1048. 
Hopkins, L., Labonte, R., Runnels, V., Packer, C., (2010), Medical tourism today: What is the state of 

existing knowledge, 31(2), 185-198 

Horowitz, M., Rosensweig, J., Jones, C., (2007), Medical Tourism:Globalization Of The Healthcare 
Marketplace, Medscape General Medicine, 9(4), 33. 

Hubay, S., gyarmati, J., Szilagyi, L., (1988), What has happened since the United Nations' project?; 

Thermal water and medical tourism; The town and thermal water, Varosepites, 24(4), 5-15. 
Kalkınma Bakanlığı, 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 20.07.2018) 

Ross, K., (2001), Health Tourism: An Overview By Kim Ross, HSMAI Marketing Review, 
https://www.hospitalitynet.org/news/4010521.html?query=%22health+tourism%252 adresinden erişilmiştir (Erişim 

Tarihi: 20.07.2018) 
Runnels,V. and Carrera , PM. (2012), “Why do patients engage in medical tourism?”, US National Library 

of Medicine National Institutes of Health, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23007007 adresinden erişilmiştir 

(22.07.2018) 
Sengupta, A. and Nundy, S. (2005) The private health sector in India. British Medical Journal 331(7526): 

1157–1158. 

T.C. Sağlık Bakanlığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu, 
https://sgb.saglik.gov.tr/Dkmanlar/TC%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Faaliy

et%20Raporu%202017.pdf adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 29.07.2017) 

T.C. Sağlık Bakanlığı, http://saglikturizmi.gov.tr/TR,176/saglik-turizmi-cesitleri.html adresinden 
erişilmiştir (Erişim Tarihi: 20.07.2018) 

TC Ticaret Bakanlığı 2015/9 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında 

Karar 
TC Ticaret Bakanlığı, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar 

TC Ticaret Bakanlığı, 

https://eb.ticaret.gov.tr/portal/faces/home?_afrLoop=35305246929333453#!%40%40%3F_afrLoop%3D35305246929
333453%26_adf.ctrl-state%3Dt92bvzxqa_9 adresinden erişilmiştir. (Erişim Tarihi, 22.07.2018) 

TUİK, Türkiye İstatistik Kurumu, www.tuik.gov.tr, (Erişim Tarihi: 29.07.2018) 

TÜRSAB & TUADER 2017 Ocak-Haziran Dönemi Turizm Sektör Raporu, 
https://www.tursab.org.tr/dosya/16736/turizm-faaliyet-kitapcigi_16736_492081.PDF adresinden erişilmiştir (Erişim 

Tarihi:22.07.2018) 

UNWTO, 2018, World Tourism Barometer, 16(3), 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_03_june_excerpt.pdf adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 

18.07.2018) 

Vadas, V., Vajda, R., (1989), Marketing Activity In Thermal And Medical Tourism, Kereskedelmi Szemle, 
30(5), 25-28. 

VISA, (2016), Mapping The Future Of Global Travel And Tourism,  

https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/partner-with-us/documents/global-travel-and-tourism-insights-by-visa.pdf 
adresinden erişilmiştir (Erişim Tarihi: 21.07.2018) 

https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kredisi
https://www.eximbank.gov.tr/tr/urun-ve-hizmetlerimiz/krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kapsamindaki-krediler/doviz-kazandirici-hizmetler-kredisi
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf
http://www.kalkinma.gov.tr/Pages/KalkinmaPlanlari.aspx
https://www.hospitalitynet.org/news/4010521.html?query=%22health+tourism%252
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23007007%20adresinden%20erişilmiştir%20(
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23007007%20adresinden%20erişilmiştir%20(
https://sgb.saglik.gov.tr/Dkmanlar/TC%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu%202017.pdf
https://sgb.saglik.gov.tr/Dkmanlar/TC%20Sa%C4%9Fl%C4%B1k%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Faaliyet%20Raporu%202017.pdf
http://saglikturizmi.gov.tr/TR,176/saglik-turizmi-cesitleri.html
http://www.tuik.gov.tr/
https://www.tursab.org.tr/dosya/16736/turizm-faaliyet-kitapcigi_16736_492081.PDF
https://usa.visa.com/dam/VCOM/global/partner-with-us/documents/global-travel-and-tourism-insights-by-visa.pdf


423 

Zeller, G., (1987), Marketing In Medical Tourism: The Example Of The South Danubian Region, 

Gyogyidegenforgalom, 154-171 

Zorandi, T., Gellai, I. (1988), The Long Range Development Of Medical Tourism; Tasks In Developing 

Hotels And Services For The Expansion Of Medical Tourism, Gyogyidegenforgalom, 48-62; 77-93. 



424 

Dünya’da Sürdürülebilir Turizm ve Politikaları Üzerine Bir Ampirik 
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Özet 
Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınmaya dayanır (aynı anda koruma ve kalkınma dengesi). Dünya turizm 

sektörü küresel GSH ve küresel istihdamın nerede ise %10’unu karşılar. Dünya Bankası verilerine göre 2030 yılında 
kent nüfusu kır nüfusunu iki kat geçecektir. Bu da kaynak yönetimi, biyolojik çeşitlilik ve kültürel bütünlüğün 

korunmasını gerektirmektedir. Çevresel etkilerini azaltmak amacı ile Birleşmiş Milletler (BM) turizm sektörünü, 

“sürdürülebilir turizm”i benimsemeye davet etmiştir. Sürdürülebilir turizmin 12 hedefi bulunmaktadır. Turizm 
sektörünün çevre ve doğa ilişkisini, su kaynakları, sera gazı salınımları, sıvı ve katı atıklar ve çevresel baskı şeklinde 

kabul edebiliriz. Bu çalışmada dünya genelinde ülkelerin sürdürülebilir turizm konusunda ortalamanın üzerinde 

olmalarını belirleyen faktörler araştırılmıştır. Veriler Dünya Ekonomik Forumunun, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik 
Raporu, 2011, 2013, 2015’den elde edilmiştir. Çalışmada, eksik gözleme sahip ülkeler veri setinden çıkarılarak 

toplamda 124 ülkeye ait 2011-2013-2015 yıllarından oluşan panel veri kullanılmıştır. Sonuçlar, bir ülkenin yasal olarak 

daha sıkı çevresel düzenlemelere sahip olmasının, bu düzenlemelerin daha az sıkı olduğu ülkelere göre, o ülkenin 
turizminin sürdürülebilir olma olasılığını %57 arttırdığını göstermektedir ayrıca hükümetlerin sürdürülebilir turizm 

konusunda çabalarındaki artışın ilgili ülkenin turizminin sürdürülebilir olma olasılığını %30 arttırmaktadır. Ayrıca, bir 
ülkedeki doğal çevre üzerindeki baskının artması o ülkenin turizminin sürdürülebilir olma olasılığını beklendiği gibi 

%5 azaltmakta olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilir turizm, politikalar, sürdürülebilir turizmin geleceği 

 

Sustainable Tourism Policies around World: A Study on Sustainable 

Tourism 
Abstract 
Sustainable tourism is related to sustainable development concept (giving same importance to protection of nature and 
development). Global tourism sector provides around %10 of global GDP and global workforce. According to World 

Bank (WB), around 2030 population of urban cities will reach nearly two times higher than rural areas. So, importance 

should have given to biological diversity, cultural integrity and resource management. Due to decrease negative effects 
of tourism sector to the environment United Nations (UN) invite the sector to sustainable tourism. By using panel data 

of 124 countries from WEF report from 2011, 2013 and 2015 we found that a country will gain %57 more sustainable 

tourism potential if it applies tight regulations of environment from a country that has less regulations. Also, an 
increase effort of government on sustainability sustainable tourism increases %30 more and last increase on 

environment pressures decreases %5 of sustainable tourism potential.   

 

Key Words: Sustainable tourism, policies, future of sustainable tourism 

 

Giriş 
Turist sektörü son yarım yüzyılda önemli bir gelişim göstermiştir. Özellikle turist sayısında önemli bir artış 

yaşanmıştır. 1950 yılında 25 milyon olan turist sayısı 2017 yılı itibari ile 1,322 milyon turist sayısına ulaşmıştır 
(UNTWO, 2018). Sektörün 2017 yılı küresel direkt GSMH katkısı 2,570 milyar dolar olmuştur (küresel GSMH’nin 

%3,2’si) ve küresel GMH toplam katkısı 8272,3 milyar dolar (küresel GSMH’nin %10,4’ü) (WTTC, 2018). Turizm 
sektörü dünyada ekonomik, teknolojik ve siyasal gelişmelere paralel hızla büyümekte ve ülke ekonomilerinde önemli 

bir konum almaktadır. Turizm sektörü geçtiğimiz on yıl içinde yaklaşık %25 oranında büyümüş, uluslararası turizm 

son otuz yılda yaklaşık dört kat büyümüştür.  Turizm sektörü döviz sağlayan, gelir ve istihdam oluşturan önemli 
ekonomik sektörlerden biri haline gelmiştir (UNEP ve WTO, 2005, s.10-15).  Uluslararası gelen turist sayısı, son elli 

yılda sürekli artış göstermiştir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tahminlerine göre; 2030 

yılına kadar 1.8 milyar turiste ulaşacak, dünya turizminde büyüme eğilimleri devam edecektir (UNWTO, 2013, s.14). 
Sürdürülebilirlik, içinde sadece çevrenin korunması değil sosyal ve ekonomik boyutlarının da olması gerekli bir 

kavramdır. Gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir dünya ancak çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda denge 

sağlanabilinirse mümkün olacaktır. Bu kavram bir çok alanda (enerji, ekonomi, çevre) görülmekte ise de hepsinin ortak 
noktası gelecek jenerasyonlara yaşanabilecek bir dünya bırakabilmektir. Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma 

çevre bozulmasının arttığı günümüzde birkaç on yılın en fazla tartışılan konularından olmuştur. Bir ülkenin doğal ve 

sosyo-kültürel kaynakları turisti destinasyona çeken faktörlerdir. Ancak yoğun turizm faaliyeti nedeniyle kaynakların 
tahrip olması, geriye dönülemeyecek sonuçlar doğuracaktır. Sürdürülebilirlik kavramının turizm destinasyonlarına 

uygulanması ve gerekli önlemlerin alınmasıyla tahribatın engellenmesi amaçlanmaktadır (Alkan, 2015). Çalışmada 
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öncelikle sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak dünya’da ve Avrupa Birliği ve Türkiye’de sürdürülebilir turizmin 

başlıca politika ve uygulamalarından bahsedilmiştir. Çalışmanın amacı turizm sektörünün sürdürülebilirliği için gerekli 

politikaların neler olması gerektiğidir. 

 

1.1. Sürdürülebilirlik Kavramı ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Tarihçesi 
Sürdürülebilirlik kavramı, bir sistemin kendisini devam ettirebilmek için uzun vadeli yeniden üretimini 

ifade etmektedir. W. W. Rostow (1960) gelişmekte olan ülkelerin tümünün ekonomik kalkınma sonucu geleneksel 

toplumdan olgunluk ve kitlesel tüketim aşamalarına geçeceğini savunan “Ekonomik Gelişmenin Aşamaları” yazısı ile 

kalkınma kavramını gündeme getirmiştir. Ekonomik kalkınmanın hedefi artan nüfusa sürekli mal ve hizmet 
sağlamaktır (Harris, 2000). İleriki zamanlarda farklı yaklaşımlar görülerek 1970’lerin sonlarına doğru Streeten vd., 

(1981) temel ihtiyaçlara odaklanılmasını savunmuşlardır, GSMH ile birlikte sağlık ve eğitim ölçekleri kullanılmaya 

başlanmıştır. Küreselde birçok ülke GSMH ve İnsani Gelişme Endeksi ölçeklerinde ilerlemeler sağlamış ancak gelir 
eşitsizlikleri ile çevre üzerinde (ormanlar, su sistemleri, balıkçılık, kirlilik vb.) bozulmalar ortaya çıkmıştır. Artan 

farkındalık ile Dünya Çevre ve Gelişme Komisyonu 1987 yılında “Ortak Geleceğimiz” Brundtland raporu ile 

sürdürülebilir kalkınmanın yeni tanımını ortaya koyarak, çevre ile gelişme çatışmasını gündeme getirir. Bu rapora göre 
sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını ellerinden almadan; şimdiki neslin 

ihtiyaçlarının karşılanabildiği gelişme sürecidir (World Commission on Environment and Development, 1987). 

Holmberg ve Sandbrook (1992) sürdürülebilir kalkınmanın üç boyutunu ekonomik (mal ve hizmetleri üretebilmek), 
çevresel (kaynak temelini sabit tutmak) ve sosyal (eşitlik dağılımı) olarak üç boyutlu olduğunu söylemektedirler. 

 

1.2. Sürdürülebilir Turizm, İlke ve Amaçları 
Kitle turizmi sonucu plansız yapılanma ve aşırı kapasite kullanımın olumsuzluklara neden olduğu ve doğal, 

kültürel ve ekonomik kaynakların hızla tüketildiği gözlemlenmektedir. Turizm sektöründeki yoğun talep sonucu bu 

kaynaklar iyice azalarak sektörü çok olumsuz etkileyecektir. Bu süreci engellemek ve turizmi geniş süreçlere dağıtmak 
(turistik ürünlerde çeşitlendirme yapılması) için sürdürülebilirliğin sağlanması şarttır (Marangoz ve Karadağ, 2017). 

Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınmaya dayanır (Hardy ve Beeton, 2009). Sürdürülebilir turizmin 

en öne çıkan özelliği yerel halkın ve ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanarak birer ekonomik kaynak şeklinde 
kullanılan çekiciliklerin çoğaltılarak korunmasıdır (Edgell, 2006).  

Gelişmiş, ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm sektörü küresel GSH ve 

işgücünün %10’unu karşılamaktadır (TÜSİAD, 2012). Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) 2016 yılı raporuna göre 
dünya genelinde yaratılan gayrisafi yurtiçi hasılanın %10,2’si turizm sektörünce karşılamakta ve yaklaşık 300 milyon 

kişiye istihdam sağlamaktadır. Her 10 çalışandan 1’i turizm sektöründe istihdam edilmektedir. Bazı dönemlerde 

karşılaşılan şoklara rağmen yine de turizm sektörü sürekli olarak büyümüş ve ekonomiye doğrudan, dolaylı ve 
uyarılmış katkı sağlamıştır (Alptekin, 2017).   

Turizm sektörünün dünya ekonomisinde geldiği bu durum dünya turizm pazarından daha çok pay alma 

çabası içinde olan destinasyonlar arası rekabeti arttırmaktadır. Destinasyonların rekabetçi pozisyonlarını 
koruyabilmeleri ancak çevresel kaynakları sürdürülebilir olduğunda mümkündür. Fiziki kaynakların korunması turizm 

sektöründe büyük önem taşımaktadır. Çevreye duyarlı turizm tüketicisi doğal ve kültürel değerlerin korunmasını talep 

etmektedir (Karacan,vd., 2017). Son yıllarda çevreye duyarlı, seçici, kültürlü, çevre bilinci fazla turizm talebi artarak 
yeşil alanlar ile doğal turistik ürünlere yöneliş görülmektedir (Swarbrooke ve Homer, 2001:226).   

WTO (1998) sürdürülebilir turizmin tanımını; “insanın etkileşimde bulunduğu veya bulunmadığı çevrenin 

bozulmadan ve değiştirilmeden korunarak, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, biyolojik çeşitliliğin ve yaşamı 
sürdüren sistemlerin sürdürüldüğü ve aynı zamanda tüm kaynakların ziyaret edilen bölgedeki insanların ve turistlerin 

ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını doyuracak şekilde ve gelecek nesillerin de aynı ihtiyaçlarını 

karşılayabilecekleri biçimde yönetildiği bir kalkınma şeklidir” olarak yapmaktadır (WTO, 1998:7-9). 2000’li yıllardan 
itibaren “yeşil tüketici hareketi” ile birlikte turistlerde doğa ve çevre bilinci oluşmuştur (TÜSİAD, 2012:27). Sung 

(2000), sürdürülebilir turizm hareketlerinin gelişimini dört önemli motivasyon ile açıklamaktadır: kaçış (kent yaşam 

stresinden), kendini gerçekleştirme (ihtiyaçları çeşitlenmiş talep oluşturur), uyarılma ve çoşku (yeni ve farklı deneyim 
arzusu) ve tüketicilerin sahip olmak istedikleri üstün nitelikler (aktif katılımlı etkinlikler sonucu bağımsızlık, 

dayanıklılık, cesaret kazanma).   

Turizm başka sektörlere göre çevre kaynaklarını en fazla kullanan sektördür (Tuna, 2007:17). Turistik talebi 

en çok destinasyonun çevresel kaynakları oluşturmaktadır. Zengin çevresel kaynaklar avantajdır ancak çevresel 

kaynaklarda bozulma destinasyonun çekim merkezi olma niteliğini azaltmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2009:40). 

Turizm çevre temeline dayanır ancak kitlesel gelişim çevre kalitesini negatif etkilemekte; bitki örtüsü, doğal çevreye 
uyumsuz yapılar ve bazı bölgelerde tarım toprakları yitirilmektedir (Commission of the EC, 1993:4). Turizm gidilen 

mekana gelir ve işgücü sağlayabilir ama olumlu ve olumsuz etkilerinde görülmesine yol açabilir (UNED-UK, 1999:24-

28).  Küresel sera gazı salınımının %5’ini oluşturan turizm sektörü 2035 yılına kadar bu oranını %130 artıracaktır 
(UNTWO).  Buhalis (2000) destinasyonlardaki en önemli sorunlardan biriside turizm paydaşlarının kısa süreli çıkar 

için kaynakları plansız kullanarak tahrip etmeleridir demektedir. 
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Tablo 1. Kitle Turizmi İle Alternatif Turizmin Farkları  

Kitle Turizmi Alternatif Turizm 

Azami Kullanım Yeterli Düzeyde Kullanım 

Çevreye Duyarsız Çevreye Duyarlı 
Fiyat Odaklı Değer Odaklı 

Büyük Turist Grupları Küçük Turist Grupları 

Büyüme Gelişme 
Kısa Dönemli Uzun Dönemli 

Hızlı Gelişim Yavaş Gelişim 

Kaynak: Gartner (1996).  
 

Tablo 1’de kitle turizmi ile alternatif turizm arasındaki belli başlı farklılıklar verilmiştir. Tatile çıkan 

bireylerin tatil amaçları değişerek klasik turizm anlayışı yeni turizm türlerine evirilmiş bu değişkenlik turizm 
sektöründe alternatif turizm fikrini geliştirmiştir (Marangoz ve Karadağ, 2017). Son yıllarda çevreyi koruyan ve aynı 

zamanda bireylerin gereksinimlerini karşılayan ortak stratejiler görülmektedir (Stronza ve Pegas, 2008).   

Turizm sektörünün olumsuz etkileri tüketime dayalı kitlesel kullanım neticesinde görülmektedir. Kitle 
turizmi şeklinde adlandırılan geniş kapsamlı kullanım, plansız yapılanma ve yüksek kapasite kullanımı ile telafisi 

zorlaşan olumsuzluklara neden olmaktadır. Bahsedilen olumsuzluklar sonucu 1970’li yıllar sonrası BM ve DB (Dünya 

Bankası) toplantılarında sürdürülebilir turizm kavramı gelişmiştir (Çavuş ve Tanrısevdi, 2000). Turizm arz potansiyeli 

yüksek ülkeler kaynaklarını planlı ve koruma-kullanma dengesine bağlı kalarak kullanmalı, ek olarak ürün çeşitliliğini 

artıracak alternatife turizm aktiviteleri ortaya koymalıdır (Çeken vd., 2009:1217).  

Sürdürülebilir turizmin önemli bir aracı taşıma kapasitesi kavramı, çevreye zarar vermeden bir turistik 
çekicilikten faydalanabilecek maksimum turist sayısını ifade eder (Kahraman ve Türkay, 2009).           

 

Tablo 2. Sürdürülebilir Turizmin 12 Hedefi 

Ekonomik Süreklilik Yerel Refah Sosyal Eşitlik Ziyaretçi Memnuniyeti 

Yerel Kontrol Toplumsal Refah Kültürel Zenginlik Fiziki Bütünlük 

Biyolojik Çeşitlilik Kaynak Verimliliği Çevresel Saflık İstihdam Kalitesi 

Kaynak: UNEP (2005). Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers.  
 

Tablo 2’de sürdürülebilir turizmin 12 hedefi verilmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve 

Dünya Turizm Örgütü (WTO) 12 hedefi ekonomik, sosyal ve çevresel üç temel konuyu kapsayacak şekilde 
belirlemiştir.  

 

1.3. Sürdürülebilir Turizm Politikaları ve Uygulamaları 
Politika, devlet faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme işi, genel eylem kılavuzu olarak tanımlanabilir. 

Turizm politikası gelişen ve değişen turizm anlayışı ile yeni anlamlar, boyutlar ve hedefler elde etmiştir. Turizm 

politikası; turizm sektöründen elde edilen ekonomik, sosyal ve kültürel gelirlerin en yüksek seviyeye çıkarılması ve 
maliyetleri en aza düşürmeyi amaç edinen dinamik bir politika şeklinde de tanımlanabilir.  

Sürdürülebilirlik günümüzde birçok ülke, topluluk ve birliğin politika yapımında önemli bir konuma 

sahiptir. Turizm sektörü sürdürülebilirliği vizyon, hedef ile eylemlerine yerleştirmiştir (TÜSİAD, 2012:43). Birleşmiş 
Milletler (BM), 2017 yılını “Kalkınma İçin Sürdürülebilir Turizm Uluslararası Yılı” şeklinde ilan etmiştir. BM Genel 

Kurulu, BM sisteminin ilgili kurumları, hükümetler, uluslararası ve bölgesel kuruluşları ile ilgili paydaşları işbirliği 

yaparak sürdürülebilir turizmin düzenlenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırmak açısından Dünya Turizm Örgütü’nü 
(WTO) davet etmiştir. Turizm günümüzün en büyük ve hızlı gelişen sosyo-ekonomik sektörlerdendir, turizm sektörü 

ekonomik büyümeyi canlandırabilir, iş fırsatları oluşturarak milyonlarca insanı yoksulluktan çıkarabilir. Turizm 

sektörü doğru politikalar sayesinde cinsiyet eşitliği, ekosistem, biyo-çeşitlilik, doğal ve kültürel mirasın korunmasına 
ayrıca kapsayıcı ve katılımcı turizm barış kültürünün gelişmesine yardımcı olabilir (UNTWO, 2016).  

Avrupa Birliği (AB) turizm politikasının temel hedefi, turizm sektörünün sürdürülebilir büyüme ve istihdam 

yaratma amacına ulaşmak için, AB ve diğer ülke turistlerine yüksek kaliteli, güvenli, yenilikçi, sürdürülebilir ve 
erişilebilir turizm ürünleri değerine ulaşmaktır (Lelonek Husting, 2013:5).  

 

Tablo 3. Sürdürülebilir Turizm Nişleri 

Turistik Faaliyetler Sürdürülebilir Niş Turizm Çeşitleri 

Fiziksel çaba gerektiren faaliyetler Etkinlik Turizmi 

Doğa ile bağlantılı faaliyetler Eko-turizm, Doğa Turizmi, Macera Turizmi 

Değişik kültürler ile bağlantılı faaliyetler Kültür Turizmi 
Ulaştırma teknolojisine bağlı faaliyetler Keşif Turizmi 

   Kaynak: Swarbrooke vd. (2003).             

 
Tablo 3’den anlaşılacağı üzere etkinlik turizmi ile buzul, dağ, okyanus benzeri spor veya fiziksel 

faaliyetlerin ağırlıklı olduğu turizm şeklidir (Mintel, 1999). Doğa turizmi (bazen eko-turizm) doğayı gözlemleme ve 

doğal alanlarda bulunmaktan hoşlanmadır (Valentine, 1992), kuş gözlemciliği, kampçılık vb. Eko-turizm doğa destekli 
sürdürülebilir turizmdir (Higgins, 1996). Turistlerin farklı kültürleri görüp tanıma amacı ile yaptıkları konaklamalar 

kültür turizmidir. Keşif turizmi ise hava, deniz yolu ile yapılan kano ve balon gezileri, trekking, deve, köpeklerin 

kullanıldığı kızaklar ile seyahat şeklinde gerçekleşmektedir. Katılımcının özgüveni önemli niteliktir. Macera turizmi 
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geleneksel açık hava rekreasyonlarının gelişmiş bir şeklidir, katılımcısına daha riskli deneyim yaşatır (Garda ve 

Temizel, 2016).  

Turizm sezonu, çoğumuza deniz-kum-güneş çağrıştırır ama çevre duyarlılığının yükseldiği günümüzde 

turizm sektörü sürdürülebilir turizm, sorumlu turizm ve soft-turizm kavramları gündeme gelmektedir. Bu kavramlar 

kitlesel ve paket olarak seyahat edilen fabrikasyon anlayışı dışında bir turizmi anlatmaktadır. Bu yeni anlayışlar 

çevreye sorumlu, yerel halkın kalkınmasına destek veren ve sosyal kültürel olumsuz etkileri minimize etmeyi 
amaçlamaktadır. Yavaş hareket (slow movement) kavramı turizm sektörünü de etkilemeye başlamıştır. İtalya’ya giden 

turistlerin onda biri yavaş hareketin merkezi Toskana’yı ziyaret etmektedir. Turizm sektörünün küresel SEG (Sera 

Gazları Emisyonu) ve CO2 emisyonların nerede ise %5’ini üretmekte olduğundan bu düzeyin %30-40 düşürülmesi 
gerekmektedir. Oteller ciddi yüksek enerji tüketen yapılardır. Sürdürülebilir otel (yeşil otel) daha az enerji ve su 

tüketen CO2 emisyonları azaltılmış çevre dostu, geri dönüştürülebilen malzeme ile inşa edilen yapılardır. Bu süreç 

çevre dostu gezgin (eco-friendly traveler) kavramı ile görülmeye başlamıştır. Örnek olarak Avrupa Mavi Bayrak 
Kampanyası yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında yüksek standartlara ulaşan  plaj ve 

marinalara - bir yıl süre ile- ve yine ülkemizde Turizm Bakanlığınca verilen “Yeşil Yıldız” sürdürülebilir otel yapısı 
için verilmektedir. Otel yatırımcılarının ve tur operatörlerinin enerji maliyetleri ve su tüketimlerini azaltma hedefleri 

yeşil otelleri yaygınlaştıracaktır (www.ekoyapidergisi.org).   

Birçok farklı yönü bulunan sürdürülebilir turizmde genel olarak uluslararası kuruluşlar tarafından 
yayınlanan endeksler dikkate alınarak ülkelerin sürdürülebilir turizm düzeyleri belirlenmiştir. Böylece dünyada 

ortalamanın üzerinde olan bir ülke turizmi sürdürülebilir bir ülke olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada turizmi 

sürdürülebilir olan bir ülke olmanın belirleyicilerinin neler olduğunun araştırılması amaçlanmaktadır. 
 

2. Yöntem 
Çalışmada sürdürülebilir turizmin belirleyicilerinin araştırmak için panel veri lojistik regresyon analizi 

kullanılmaktadır. Bu yöntem panel verinin söz konusu olduğu ikili (binary) bağımlı değişken olması durumunda 
kullanılmaktadır. Bu yöntemde bağımlı değişkenin 1 değerini alması bir olgunun gerçekleşmesi, 0 değerini alması ise o 

olgunun gerçekleşmediğini göstermektedir. Bağımlı değişkenin 1 değerini alma olasılığı aşağıdaki gibi ifade edilirse, 

olasılık tanımından bu olasılık değerinin [0-1] aralığında değer alması gerekmektedir.  

 
Ancak geleneksel panel veri yöntemleri bu olasılığın istenen aralıkta olmasını garanti etmemektedir. 

Doğrusal ilişki yerine, alternatif olarak, lojistik kümülatif fonksiyonu önerilmektedir. Bu tarz bir yaklaşımda olasılık 
[0-1] aralığında değer almaktadır. Bu yönteme alternatif olarak normallik varsayımı altında geliştirilen normal 

kümülatif dağılım fonksiyonu kullanan probit yöntemi de kullanılmaktadır.  

Geleneksel panel veri regresyon analiz yönteminde olduğu gibi burada da sabit ve rassal etkiler logit 

modelleri bulunmaktadır. Bağımlı değişkenin belirlenmesinde 
*

ity  gibi bir eşit değer tanımlayalım, buna göre bağımlı 

değişken ity  değeri aşağıdaki gibi belirlenir. 

 
Buna göre sabit etkiler modeli aşağıdaki gibi tanımlanır 

 

Burada   ve  ‘lar tahmin edilecek parametrelerdir. Bu model tesadüfi parametre sorunu nedeniyle 

tutarlı sonuçlar vermemektedir. Ancak zaman boyutu sonsuza giderken grup içi dönüşümle bireysel etkilerin modelden 

elimine edilmesiyle parametrelerin en çok olabilirlik tahminleri tutarlı tahminler vermektedir (Hsiao,2002). Ancak bu 

durum sınırlı bağımlı değişkenli modellerde geçerli değildir. Bu soruna çözüm olması amacıyla   ‘ya bağlı olmayan 

bireysel etkilerin yeterli bir istatistiği bulunması gerekmektedir. Bunun için en çok olabilirlik tahmin edicilerinden 

hareketle, logaritmik olabilirlik fonksiyonunun i  ‘ye göre türevi alınarak elde edilen 

 

ifadesi i  için yeterli bir istatistiktir (Chamberlain,1980). Bireysel sabit etkilerin Hausman testi ile test edilmesi 

gerekmektedir. Bireysel etkilerin sabit ya da rassal olmalarına göre modellerin tahminleri değişiklik göstermektedir. 

Heterojen panel durumunda rassal model a aşağıdaki biçimde ifade edilebilmektedir (Frees, 2004). 
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Bu modelin logaritmik olabilirlik fonksiyonu aşağıdaki gibidir; 

 
Modelin parametre tahminleri ise bu fonksiyonun maksimize edilmesiyle elde edilmektedir (Frees, 2004). 

Uygulamalı çalışmalarda panel lojistik modelin parametrelerinin yorumundan ziyade bahis oranı ya da 

marjinal etkiler hesaplanmaktadır. Bu oran Y değerinin 1değerini alması olasığının,0 değerini alması olasılığına oranı 
veya tersi biçiminde elde edilir. Örneğin zarın çift gelmesinin bahis oran 2’ye1’iken, zarın tek gelmesinin bahis oranı 

ise 1’e 2 dir (Frees, 2004).  

Veri Seti ve Model 

Bu çalışmada dünya genelinde ülkelerin sürdürülebilir turizm konusunda ortalamanın üzerinde olmalarını 

belirleyen faktörler araştırılmıştır. Veriler Dünya Ekonomik Forumunun, Seyahat ve Turizm Rekabetçilik Raporu, 

2011, 2013, 2015’den elde edilmiştir. Çalışmada, eksik gözleme sahip ülkeler veri setinden çıkarılarak toplamda 124 
ülkeye ait 2011-2013-2015 yıllarından oluşan panel veri kullanılmıştır. Dünya Ekonomik Forumu tarafından 

yayınlanan ülkelerin süründürülebilir turizm endeksi dikkate alınarak, dünyadaki tüm ülkeleri turizmde sürdürülebilir 

ve sürdürülemez olarak iki gruba ayrıştırmak amacıyla öncelikle 124 ülkenin endeks değerlerinin ortalaması 
hesaplanmıştır. Daha sonra ortalamanın üzerindeki ülkeler sürdürülebilir turizm konusunda ileri durumda ülkeler 

olarak tanımlanmıştır. Açıklayıcı değişkenler ise dünya ekonomik forum tarafından yayınlanan Seyahat & Turizm ve 

Rekabetçilik Raporları ile Economist dergisinin Intelligence Biriminin hazırladığı sürdürülebilir turizm endeksi dikkate 
alınmıştır. Modelde kullanılan değişkenler ve bu değişkenlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

Tablo 4. 

Değişken Adı Açıklama 

cd Ülkenizdeki çevresel düzenlemelerin katılığını nasıl değerlendirirsiniz (1:rahat-7:sıkı) 

yaptırm Ülkenizdeki çevresel yasal düzenlenmelerin yaptırımını nasıl değerlendirirsiniz (1:rahat-7:sert) 

hcaba Hükümetinizin Sürdürülebilir turizm çabalarını nasıl değerlendirirsiniz (1:çok etkisiz-7:oldukça 
etkili) 

partikul Nüfus ağırlıklı havadaki partikül madde yoğunluğu (1 metreküpteki mikrogram ) 

ttur İmzalanan Çevresel Anlaşma Sayısı 
canlasma Ülkedeki Toplam Tür Sayısı İçerisindeki Tehlikedeki Tür Oranı 

 

Bu çalışmada dünya genelinde ülkelerin turizmde sürdürülebilirliğinin belirleyicilerini araştırmak amacıyla 
oluşturulan model aşağıda verilmiştir. Burada Pit i. ülkenin t zamanında sürdürülebilir turizme sahip olma olasılığını 

göstermektedir. 
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Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 5’da verilmiştir. 

 
Tablo 5. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişken Gözlem Sayısı Ortalama Std. Sapma Min Maks 

Çevresel Düzenleme 372 4.175 1.051 1.9 6.6 

Yaptırım 372 3.913 1.075 1.8 6.4 

Hükümetlerin Çabası 372 4.371 0.829 2 6.5 

Partikül Oranı 372 31.307 28.985 1.5 174.7 

Tehlikedeki Tür Oranı 372 6.246 4.956 0 34.3 

Çevresel Anlaşma 372 19.441 2.937 11 25 

 
Çalışmada kullanılan açıklayıcı değişkenler, çevresel düzenleme, yaptırım ve hükümetlerin çabasına ait 

değişkenler 1 ile 7 arasında değer alan bir endeksi ifade ederken, oransal olarak ölçülen partikül ve tehlikedeki tür 
oranı değişkenlerinin yanında miktar olarak ölçülmüş anlaşma sayısından meydana gelmektedir. Panel logit modelinin 

tahminine ilişkin bulgular sonraki bölümde yer almaktadır. 
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3. Araştırma Bulguları 
Çalışmada kullanılan panel lojistik regresyon modelinin tahmin etmeden önce sabit veya rassal etkiler 

modelinin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için Hausman testinden yararlanılmıştır. Hausman testine ilişkin 

hipotezler aşağıdaki gibi kurulmuştur. 

H0: Rasssal Etkiler modeli 0 : .....cov( , ) 0it iH x     

H1: Sabit Etkiler Modeli  1 : .....cov( , ) 0it iH x    

Hesaplanan test istatistiği 23.67 ve p-değeri 0,059 olarak bulunmuştur. Buna göre %5 anlam seviyesinde 

rassal etkiler modeli geçerlidir şeklindeki H0 hipotezi reddedilememiştir. Buna göre rassal etki panel logit modeline 

ilişkin tahmin sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
 

Tablo 6. Panel Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları, 2011-2015. 

Değişkenler Katsayı Std. Hata P. Değeri Marjinal Etkiler 

cd 2.013** 0.917 0.028 57.022 

yaptırım -1.039 0.876 0.235 -20.782 

hcaba 1.177*** 0.361 0.001 30.182 

partikul -0.003 0.006 0.630 -0.068 

ttur -0.234*** 0.049 0.000 -5.118 

canlasma 0.194*** 0.074 0.008 4.443 

sabit  -11.026*** 1.904 0.000  

Gözlem Sayısı 372 372 
 

 

Ülke Sayısı 124 124 
 

 

Not: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
Tablo 6’da ilk sütunda panel lojistik regresyon modelinin parametre tahminleri, onun yanında standart hata 

ve p değerleri verilmiştir. Son sütunda ise marjinal etkilere ait sonuçlar bulunmaktadır. Uygulamalı çalışmalarda 

genellikle açıklayıcı değişkenlerdeki birim artış karşılığında ülkenin turizmde sürdürülebilir olma olasılığındaki 
değişim olarak yorumlanır.  

 

4. Sonuç 
Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, cd (çevresel düzenleme) değişkeni istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu sonuç bir ülkenin yasal olarak daha sıkı çevresel düzenlemelere sahip olmasının, bu düzenlemelerin 

daha az sıkı olduğu ülkelere göre, o ülkenin turizminin sürdürülebilir olma olasılığını %57 arttırdığını göstermektedir. 
Bu sonuç modeldeki sürdürülebilir turizmin belirleyicileri arasında en fazla etkiye sahip sonuç olarak bulunmuştur. 

Dolayısıyla elde edilen bu sonuç sürdürülebilir turizm konusunda etkili yasal düzenlemelerin oldukça önemli olduğunu 

göstermektedir. Diğer taraftan çevreyi korumak için yapılan yasal yaptırımlar, sürdürülebilir turizm konusunda anlamlı 
bir sonuç vermemektedir. Bu sonuç cezalandırıcı tedbirleri arttırmanın özellikle çevresel sürdürülebilirlik konusunda 

anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. hcaba değişkenine ait parametre tahmini istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur. Bu bulgu hükümetlerin sürdürülebilir turizm konusunda çabalarındaki artışın ilgili ülkenin turizminin 
sürdürülebilir olma olasılığını %30 arttırmaktadır. Elde edilen bu bulgu toplumun sürdürülebilir turizm konusunda 

hükümetlerden beklentilerinin oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Hava kalitesinin bir göstergesi olarak 

modelde kullanılan partikül değişkenini almış olduğu değerin artması turizmin sürdürülebilir olma olasılığını 
beklendiği gibi azaltmaktadır. Fakat bu sonuç istatistiksel olarak anlamlı değildir. Modelde doğal çevre üzerindeki 

baskıyı göstermesi için kullanılan ttur değişkeni bir ülkede yer alan toplam canlı türü içerinde soyu tehlike altında olan 

tür oranını göstermektedir. Elde edilen sonuçlar bir ülkedeki doğal çevre üzerindeki baskının artması o ülkenin 
turizminin sürdürülebilir olma olasılığını beklendiği gibi %5 azaltmakta olduğunu göstermektedir. Çalışmada ayrıca 

çevreyi korumaya yönelik ülkelerin imzaladığı uluslararası anlaşmaların sürdürülebilir turizme etkisi araştırılmıştır. 

Bulgular yapılan anlaşma sayısının artmasının ülkenin turizminin sürdürülebilir olma olasılığını yaklaşık %4,5 

arttırdığını göstermektedir.  
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Özet 
İnternet Sitelerinde İkna Teknolojilerinin Kullanımı: Turizm Sektörü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme isimli bu 

çalışmamızda turizm sektöründe faaliyet gösteren web siteleri özelinde; Türkiye’den ve dünyadan birer örnek alınarak 
ikna teknolojilerinin web sitelerinde kullanım biçimleri incelenmiştir.  

Çalışmamız Arizona Üniversitesi’nde ikna stratejileri konusunda dünyanın en ünlü uzmanlarından olan Robert Cialdini 

ile Standford Üniversitesi’nde ikna teknolojileri konusunda dünyada ilk defa bu alanda çalışan J.Fogg’un, kendi 
modelleri olan iki bilim insanının, çalışmalarının ayrı bir kodlama cetvelinde bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur. 

Oluşturulan kodlama cetveli ile turizm sektöründeki örneklem olarak alınan web sitelerinde ikna stratejilerinin 

kullanılıp kullanılmadığı incelenmiş, Türkiye’deki ve dünyadaki ilgili örneklerin içerik analizi, sayısallaştırma metodu 
ile karşılaştırılmaları yapılmıştır.  

Çalışmamızda, turizm sektöründe incelediğimiz web sitelerinin ikna teknolojilerini farklı oranlar ile mutlaka 

kullandıklarını, örneklem olarak ele aldığımız booking.com ve tatilsepeti.com arasında kullanıcı davranışını tetikleme 
ve motivasyon stratejileri kullanımı açısından önemli farklılıklar olduğu görülmüştür.  

 

Anahtar kelimeler: İkna Teknolojileri, İkna, İkna Stratejileri, İnternet Siteleri, Turizm 

 

Use of Persuasion Technologies on Internet Sites: 

A Comparative Study on Tourism Sector 
  

Abstract 
The study is named "The Use of Persuasion Technologies on Internet Sites: A Comparative Study on the Tourism 

Sector”. It aims to examine the tourism sector’s specific usage of persuasion technologies (PT) on internet sites. The 

two website samples that have been chosen in a random manner included; a Turkish website and an international 
website. 

Our study was developed by combining the models of the studies of two famous scientists, re-known for their studies 

about persuasion and persuasion technologies, Robert Cialdini from Arizona University and J. Fogg from Stanford 
University.  We combined these two studies into one coding table. Then using this coding table, we identified whether 

persuasion technologies are in use on the websites that are tourism sector specific. The content analysis of the related 

sample from Turkey and from the international website as well as their comparison with the digitization method has 
been finalized. 

Finally, it has been observed that in the tourism sector persuasion technologies are definitely being used at different 

rates according to the specific websites that we examined.  Another conclusion is that there are significant differences 
between the sample websites, booking.com and tatilsepeti.com, in terms of triggering user behavior and motivation 

strategies. 

 

Keywords: Persuasion Technologies, Persuasion, Persuasion Strategies, Internet Sites, Tourism 

 

Giriş 
Öğrenme ortamları üzerine araştırmaları bulunan W. E. Hathaway şöyle demiştir; “Önce bizler binaları 

şekillendiririz, sonra da onlar bizleri şekillendirir.” (Habacı & Aka, 2013, s.583). Günümüz bilgisayar teknolojilerinin 

bu hızlı gidişi, özellikle yapay zeka çalışmalarının da artmasıyla, yakın bir zamanda bize de aynı şekilde; “Önce bizler 

bilgisayarları tasarladık, sonra da onlar bizi tasarladı.” diyecek noktaya getirecektir. Nitekim literatür açısından yeni bir 
konu olan İkna Teknolojileri tam olarak bu konuyu araştırmaktadır. İnsanların tutum ve davranışlarını değiştirebilecek 

kadar güçlü olan bu teknoloji, insanların bilgisayar tabanlı platformlar üzerinden davranışlarını değiştirmeye nasıl ikna 

etmektedir?  
Öncü çalışma 2014-2017 yılları arasında beş farklı sektörde; Türkiye’den ve dünyadan birer tane olmak 

üzere toplam on web sitesi ile yapılmıştır. Rastlantısal örneklem ile seçilen beş sektör; Turizm, Perakende, Niş 

Pazarlama, Çevrimiçi Perakende ve Yemek sektörüdür. Ancak bildirimiz yalnızca turizm sektöründeki ikna 
teknolojilerinin kullanımı ile sınırlandırılmıştır. Marka bilinirliği yüksek olan, kullanıcı deneyimi geliştirmesi ve ikna 

teknolojilerine yatırım yapabilecek büyüklükte, sektörün öncü şirketlerinden booking.com ve tatilsepeti.com örnekleri 

inceleme için seçilmiştir. 
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1. Literatür  

1.1 İkna ve İkna Teknolojileri  
İkna, “ikna çabası içinde olan bir iletişim kaynağı ya da iknacının, çeşitli duygusal ve bilişsel teknikler 

yoluyla insanların belirli bir tutum, inanç ve davranış benimsemesine rehberlik etmesi” olarak tanımlamaktadır. Bu 
haliyle ikna, başkalarının bağımsız karar ve eylemlerini değiştirmek ya da şekillendirmek için tasarlanmış insani bir 

iletişimdir. Bir başka anlatımla ikna etkiler, ama empoze etmez. (Şükrü, 2006, s.6) 

İkna kavramı ile ilgili ilk çalışmaların köklerine Antik Yunan’da rastlamaktayız. İknanın kullanımı Yunan 
düşünür, Aristoteles (Aristo) tarafından incelenmiş, söz konusu çalışmaya “Retorik” adı verilmiştir. Aristo Retorik adlı 

eserinde retoriği (belagat); her durumda ikna edici olanı bulabilme yeteneği olarak tanımlar. Aristo’nun retorik 

doktirininde iknanın üç temel teknik öğesi vardır. Bir konuşmada bu üçü bulunmalıdır; konuşmacı, konuşmada bahsi 
geçecek olan konu ve konuşmanın yapıldığı seyirci. İknanın teknik öğelerini ise şöyle açıklar; a) konuşmacının 

karakteri (ethos) b) dinleyicinin duygusal durumu (pathos) c) argümanın kendisi (logos). Aristo, yıllar önce, bilimsel 
olarak günümüzde yeni yeni keşfedilmiş ve kanıtlanmış birçok önemli bilgiyi kaleme almış, iknada “konuşmacının 

kişiliğinin”, “hedefin özelliklerinin” ve “konuşmanın özelliklerinin” mesajın ikna gücü üzerindeki etkilerinden söz 

etmiştir. (Rapp, 2010)  
İkna çalışmalarının kökü ise Carl Hovland ve arkadaşlarının Yale İletişim Araştırmaları projesi kapsamında 

1950’lerde propaganda teknikleri üzerine yürüttükleri çalışmalara dayanmaktadır. Bu araştırmacılar iletişimin tutum 

değişimindeki etkisini araştıran laboratuvar deneyleri yaptılar. Bu deneylerde propaganda filmlerinin etkisi, ikna 
edilebilirliğin kişisel değişkenleri, grup üyeliği, korku verme derecesi ve algının yapısal öğeleri gibi konuları 

araştırdılar. (Tekinalp & Uzun, 2009, s.88) İknanın gerçekleşmesi için iletişim sürecinin tüm aşama ve ögelerinin 

tutum değişiminin gerçekleşmesi üzerinde etkili olduğunu öne sürmüşlerdir. (Demirtaş, 2004, s.74-90) 
 Çalışmamız kapsamında İkna Teknolojilerinin yalnızca sektörel bazlı web sitelerinde kullanımı 

incelenmiştir, ancak ikna ya da ikna teknolojileri her zaman yalnızca satın alma davranışına yönlendirmezler. Başta 

siyasal ikna olmak üzere hemen her türlü kitle iletişiminde kullanılmaktadır. Nitekim Siyasal İkna isimli çalışmasında 
Anık, ikna kavramının insanların aldatılmasını, kandırılmasını tanımlamaktan ibaret olmadığını belirtirken hem 

insanları belirli bir davranışa yönlendirmenin en ekonomik ve geçerli yolu olduğuna işaret etmekte aynı zamanda 

teknoloji ve iletişim araçlarının gelişmesinin iknaya farklı anlamlar ve hedefler kazandırırken bu gelişmelerin yeni ikna 
tanım ve kuramlarının doğmasına neden olduğunu aktarmaktadır (Anık, 2000, s.34) Bu tanımlama bağlamında ikna 

teknolojilerini ele aldığımızda, Anık’ın da işaret ettiği üzere, bilgisayar tabanlı platformlarda kullanıcıda tetiklenmek 

istenen tüm davranışlar için uygulanabilen yeni bir çalışma alanı doğduğunu söyleyebiliriz.  
 

1.2. İkna Stratejileri  
Bu çalışmada Cialdini’nin her biri psikolojik bir ilkeye dayanan ve insan davranışını yönlendiren altı ikna 

stratejisi ele alınmıştır. Bu ilkeler; karşılıkta bulunma, tutarlılık, toplumsal kanıt, arkadaşlık-sevgi, otorite ve azlıktır. 
Cialdini’nin bir araya getirdiği bu ilkeler insanların otomatik olarak düşünmeden evet deme isteği ve düşünmeden itaat 

etme eğilimi yaratma becerisine göre incelenmiştir. Cialdini düşünmeden itaat etme eğiliminin temel sebebinin hızlı ve 

karmaşık dünya ile başa çıkmaya çalışırken kısa yollara duyulan ihtiyaç sebebiyle stereotipler ve pratik kurallar 
kullanarak düşünmeden verilen tepkiler olduğunu söyler. (Cialdini, 2001, s.26)  

Bu çalışmada oluşturulan kodlama cetvelinin temeli Cialdini’nin birçok araştırma ve deney sonuçları 
neticesinde ana başlıklar halinde topladığı altı temel ikna stratejisine dayanmaktadır. Cialdi’nin karşılıkta bulunma, 

tutarlılık, toplumsal kanıt, arkadaşlık-sevgi, otorite ve azlık olarak tanımladığı kavramlara ilişkin İknanın Psikolojisi 

adlı eserine atıfla yapacağımız tanımlamalar şu şekildedir: 

Karşılıkta Bulunma 

Bu kural temel olarak, kişinin kendisine verilenler ya da yapılan iyilikler sebebiyle üzerinde sosyal baskı 

hissederek geri ödeme yapmaya gönüllü olması anlamına gelmektedir. Hatta yapılan çalışmalarda geri ödeme hissinin 
oluşmasında ilk başta kişinin kendisine verileni isteyip istemediğinin bile önemli olmadığı ortaya çıkmıştır.  Önemli 

olan kişinin üzerinde hissettiği sosyal baskı ve bunu ortadan kaldırmak için ona verilene karşı kendisinin de geri 

vermeye rıza göstermesidir. Nitekim ikna stratejistleri bunu kullanmaktadırlar (Cialdini, 2001, s.42-82). 

Tutarlılık 
Bu prensip temel olarak, kişinin eylemlerinde tutarlı olma veya görünme isteğini ifade etmektedir. Özellikle 

kişi bir seçim yaptığında ya da bir düşünce beyan ettiğinde bununla aynı düzlemde hareket etmek için  üzerinde 

toplumsal ve kişisel bir baskı hisseder. Bu baskıdan kaçınmak için ise kişi tutarlı davranarak yaptığı seçim ya da beyan 

ettiği düşünceye uygun bir davranış sergiler (Cialdini, 2001, s.87-143).    

Toplumsal Kanıt  
Toplumsal kanıt ilkesi, kişilerin davranışlarını belirlerken etrafındaki kişi ve durumlara bakarak ona göre 

davranışlarına yön vermeleri anlamına gelmektedir. Nitekim günümüzde reklamcıların reklamda oynatmak için ünlüler 

kadar sıradan insanları da tercih etmelerinin altında “diğerlerinin” ne yaptığına bakarak hareket etme güdüsü bulunan 
tüketici eğilimi, yani toplumsal kanıt ilkesi yatmaktadır (Cialdini, 2001, s.151-207).  

Arkadaşlık-Sevgi  
İkna edilmek istenen kişi tarafından sevilmek, ona istenen davranışı yaptırmak için gereken en önemli 

araçlardan birisidir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalarda fiziksel çekiciliğin nitelikten daha etkili olduğunu ve itaatte 

benzerliğin rolünün ve etkisinin ikna sürecindeki rolü açıkça ortaya konmuştur (Cialdini, 2001, s.211-255). 

Otorite 

İnsanlar en başından itibaren bir otorite figürünün varlığına ve onun kendisinden daha iyi bildiğine 

şartlandırılarak büyürler (ebeveynler, öğretmenler, yöneticiler). Nitekim otorite figürlerinin tavsiyelerine ya da 

yönlendirmelerine uymak, kişiye avantajlar ve yararlar sağlamakta olduğu düşüncesi zaman içinde öğrenilmiştir. 
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Ancak bu düşünce şekli aynı zamanda itaat eğilimini de tetiklerken mantıksız da olsa otoriteye itaatin sınırlarının 

oldukça geniş olduğu görülmüştür (Cialdini, 2001, s.259-289).  

Azlık 
Azlık prensibi pazarlamada sık kullanılan araçlardan birisidir. Bir ürünün fiyatının kısa bir süre için 

düşürülmesi, ürünün limitli sayıda üretilmesi gibi stratejiler oldukça yaygındır. Ayrıca yapılan farklı çalışmalar 

kaybetme düşüncesinin kazanma düşüncesine göre insanları daha fazla motive ettiğini ortaya çıkarmıştır. Cialdini azlık 
prensibi ile ilgili olarak temel motivasyonun “erişilebilirlik” olduğunu vurgulamaktadır. İnsanlar otomatik bir tepki 

olarak daha az erişilebilir olanın daha kaliteli olduğunu düşünmektedirler (Cialdini, 2001, s.293-331). 

 

1.3. İkna Teknolojileri 
İkna Teknolojileri, kişilerarası etkileşim ve kitle iletişiminin pozitif özelliklerini “ikna etmeyi” sağlamak 

için bir araya getirmektedir, ancak bunun kitle iletişimin “ikna”sı ile karıştırılmaması gerekmektedir. İkna teknolojileri, 
tutumların ve/veya davranışların ya da her ikisinin yeniden şekillendirilmesi bakımından bilgisayarlar ve bilgisayar 

teknolojisinin etkileşimli kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu maksatlı olarak tasarlanmış olan bir bilgi sistemi de 

olabilir veya bilgisayarlı sistem formunda da olabilir (Wiafe, 2010, s.7). 
Günümüzde ikna teknolojileri her yerdedir, ne düşündüğümüzü ve ne yaptığımızı değiştirmek için 

tasarlanmış dijital ürünlerle kuşatılmış durumdayız. (Fogg, 2009a, s.1) Emniyet kemeri takılmadığında otomobiller 

yanıp sönen ışıklarla ve ses sinyalleriyle rahatsız etmektedir; navigasyon sistemleri çok hızlı gittiğimizde şikayet 
etmektedir; bilgisayarlar insanların güvenlik yazılımlarının düzenli şekilde güncellenmesi gerektiği konusunda 

uyarmaktadır. Bunlar, ikna edici teknolojilerin sadece birkaç örneğini oluşturmaktadır (Spahn, 2014, s.1). Diğer bir 

deyişle, bugün insan davranışlarını değiştirebilmek için interaktif teknoloji uygulamaları hem araştırmacıların hem de 
endüstrinin dikkatini çekmektedir. (Nakata, 2011, s.61) Ancak özellikle sektörel bazlı olarak konuyu ele aldığımızda 

teknik, method ve uygulama alanları ile ilgili yeterli deneysel bilgi sağlamak için yeni çalışmalar yapılması 

gerekmektedir.  
Bu konu ile ilgili oldukça az literatür olmasının yanı sıra henüz literatüre girmiş teori ve modellerin 

uygulamada yeterli olup olmadığı da netlik kazanmamıştır. Ancak Stanford Üniversitesi’nde ikna teknolojileri 

konusunda çalışan J.Fogg’un FBM modelinin sadece teorik değil pratik açıdan da  en uygun yaklaşımı benimsediği 
görülmüştür. Bu çalışma kapsamında Cialdini’nin stratejileri dışında, ikna teknolojileri modelleri içerisinde ele alınan 

bir diğer başlık ise Fogg’un Davranışsal modeli (FBM)’dir. (Fogg, 2009b)   

FBM; tasarımcıların bir davranışı gerçekleştirmek için kullanıcıları neyin durdurduğunu anlamaya yönelik 
bir Davranış Değişim modelidir. Eğer kullanıcılar istenen hedef davranışı yapmıyorlarsa; bir seyahat web sitesinde otel 

değerlendirmesi gibi, FBM tasarımcıların eksik psikolojik unsurların görülmesine yardımcı olur. Fogg davranışsal 

değişikliğe katkı sağlayan üç temel faktör önermiştir; motivasyon, beceri ve tetikleyiciler. 
 Gerçekleşecek hedef davranış için motive olması gereken kişinin yeterli becerisi, etkin bir tetikleyicisi 

olması ve tüm bu etkenlerin gerçekleşecek davranış için sunulması gerekir. (Wiafe, 2010, s.12) Üç temel motivasyonu 

ise şöyle tanımlamıştır: Heyecan, Umut ve Aidiyet. Bunların her birinin ise iki tarafı vardır; zevk-acı, umut-korku ve 
kabul-ret. (Fogg, 2015a) Fogg’a göre beceriyi artırmanın iki yolu vardır. Birincisi hedeflenen davranışı yapmak için 

insanları eğitmek. Daha iyi olan yol ise, basitliktir. Basitliğe odaklanarak becerinin artması sağlanabilir. Basitlik o anda 
limitli olan kaynağa erişilebilirliktir. Örnek olarak; bir kaynak olarak zamanı ele aldığımızda, 10 dakikalık zaman 

yoksa ve hedef davranış 10 dakika gerektiriyorsa, o zaman basit değildir. (Fogg, 2015b)   

Bir diğer element ise tetikleyicidir. Bir tetikleyici olmadan, hedef davranış olmayacaktır. Bazen tetikleyen 
bir alarm sesi de olabilir. Ya da biri günde 10 dakika yürümek için tetiklenebilirse bu kişi daha sonra herhangi bir dış 

tetikleme veya müdahale olmadan bir yürüyüş ayakkabısı satın alabilir. İşte burada zarif bir ikna vardır, çünkü kişiye 

ayakkabı almak için ikna ediliyormuş gibi gelmemektedir. Bu etkili bir tetikleyicinin oluşturduğu doğal bir hareket 
zinciridir. (Fogg, 2015c)  

 

2. Yöntem 
Bu çalışmada öncelikle Cialdini’nin 6 temel ikna prensibi, ikna teknolojileri ve J.Fogg’un davranışsal 

modeli incelenmiştir. Çalışmanın araştırma modeli durum çalışmasıdır. Durum çalışması çeşitlerinden ise gözlemsel 

(Observational) tür seçilmiştir. Veri toplama tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Veri analizi kısmında ise 

kodlama cetvelinin oluşturulması sırasında ifadenin altındaki gizli anlam için 2 “member checking” 2 araştırmacı 

kontrolü yöntemi ile kodlama cetveli doğrulaması yapılmıştır. Veriler Eylül-Aralık 2014 tarihleri arasında haftalık 

olarak örneklem web sitelerinin ana sayfalarından ekran görüntüsü alınarak toplanmıştır. Veri analizi kısmında ise 

kodlama cetvelleri oluşturulduktan sonra veriler düzenlenmiş, temalara göre gruplanmış ve veriler sayısallaştırılarak 
frekans ve yüzdesel değerler haline getirilerek sunulmuştur. Son olarak elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

Araştırmanın amacı; yabancı web sitelerinin Türk web sitelerine göre ikna teknolojilerini daha fazla 

kullandıkları varsayımından yola çıkarak ilgili sektörün web sitelerinde kullanılan ikna stratejilerini ortaya 
çıkarmaktır. Araştırmanın sorunu ise; ikna stratejilerinin web sitelerinde uygulanıp uygulanamadığı ya da hangi 

şekillerde uygulandığını bilimsel ikna stratejileri temelinde ortaya koymaktır.  

Bu araştırmanın sonucunda elde edilecek veriler turizm sektöründe faaliyet gösteren web sitelerinin 
tasarlanmasında/değerlendirmesinde kriter olarak olarak kullanılabilecek temel ikna stratejileri ortaya çıkarmasının 

yanı sıra öncü bir kimlikle konunun farklı yönlerini ortaya koyarak daha fazla araştırma yapılmasına katkı sağlaması 

açısından önem taşımaktadır. 
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Bulgular  

İkna Stratejilerinin Örneklem İnternet Sitelerinde Kullanımı 

İkna Stratejilerinin Örneklem İnternet Sitelerinde Kullanım Kodlama Tablosunun hacminin büyüklüğü 

sebebiyle aşağıda yalnızca içeriğine yer verilmiştir. Kodlama tablosunda yer alan kodlama kategorisi Cialdini’nin altı 

ikna stratejisi baz alınarak düzenlenmiştir. Analiz birimleri ise beş farklı sektörde rastlantısal olarak seçilmiş on farklı 

örneklem sitesinin ana sayfalarının tek tek incelenmesi ile oluşturulmuştur.  
Oluşturulan kodlama tablosuna göre örneklem web sitelerinde Toplumsal Kanıt stratejisi; Müşteri Site 

Yorumları, Müşteri Ürün Yorumları/ Puanlama, Ana Sayfada Çok Satanlar Kategorisi, Ana sayfada En Beğenilenler/ 

Başka Müşteriler Şu An Nelere Bakıyorlar?, Müşteri Site Yorumları bölümleri üzerinden uygulanmaktadır.  
Karşılık stratejisinin analiz birimleri; Anında Para/Bonus/ Kupon Hediyesi, Ücretsiz Kargo, En Düşük 

Fiyat Garantisi, Üyelik Fırsatları’dır.  

Tutarlılık stratejisi için ise analiz birimleri; Son Baktıklarınız/ Aldıklarınız, Listelerim/ Alarm/Siparişlerim, 
En Çok Görüntüledikleriniz, Üyelik/Üye Girişi, Sosyal Medya’da Öner/ Paylaş Araçları’dır. 

Azlık stratejisi için; Limitli Zaman, Limitli Üretim, Günün Fırsatı öğeleri uygulanmıştır.  
Otorite stratejisi için; Rehberlik Yazıları/Kişiye Özel Öneri, Hediye Önerileri/İhtiyaç Yönlendirmeleri, Ödül 

İkonları, Basın/Videolar bölümleri kullanılmıştır. 

Arkadaşlık-Sevgi stratejisi için ise, Hoş geldin Yazısı, Kişiselleştirme “Ayşe!”, Kişiye Özel İndirim, Özel 
Gün Tasarımı, Dil Seçenekleri bölümleri kullanılmıştır. 

Yukarıda açıklanan kodlama tablosu ile her bir sitenin tek tek analiz birimleri sayısallaştırılmış olup ayrıca 

karşılaştırmaları sayısallaştırılarak yapılmıştır. Ancak tabloların büyük hacimli olması sebebiyle bulgulara sonuç 
bölümünde yer verilmiştir. 

Aşağıdaki Davranış Kodlama Modeli ise Fogg’un Davranışsal Modeli’nin Cialdini’nin İkna Stratejileri ile 

birlikte örneklem web sitelerinde nasıl kullanıldığını göstermektedir.  
 

Tablo 1. İkna Teknolojilerinde Davranış Kodlama Modeli / Örneklem Web Sitelerinde Kullanım Tablosu 

KODLAMA 

KATEGORİSİ 
TETİKLEYİCİ MOTİVASYON KULLANIM KOLAYLIĞI 

A
N

A
L

İZ
 B

İR
İM

L
E

R
İ 

AZLIK ARKADAŞLIK-SEVGİ TUTARLILIK 

Limitli Zaman Hoş geldin Yazısı Son Baktıklarınız/Aldıklarınız 

Limitli Üretim 
Kişiselleştirme 

“Ayşe!” 
Listelerim/Alarm/ Siparişlerim 

Günün Fırsatı Kişiye Özel İndirim En Çok Görüntüledikleriniz 

KARŞILIK Özel Gün Tasarımı 
 

Anında Para/Bonus/ 

Kupon Hediyesi 
Dil Seçenekleri 

 

Ücretsiz Kargo OTORİTE 
 

En Düşük Fiyat Garantisi 

Rehberlik 

Yazıları/Kişiye Özel 

Öneri 
 

Üyelik Fırsatları 
Hediye Önerileri/İhtiyaç 

Yönlendirmeleri  

TOPLUMSAL KANIT Ödül İkonları 
 

Müşteri Site Yorumları Basın/Videolar 
 

Müşteri Ürün Yorumları/ Puanlama 
  

Ana sayfada Çok Satanlar  

Kategorisi   

Ana sayfada En Beğenilenler /  

Başka Müşteriler Şu An Nelere 

Bakıyorlar? 
  

Müşteri Site Yorumları 
  

 
Bu tabloda Fogg’un Davranışsal Modeli’nin 3 temel stratejisinin Cialdini’nin ikna stratejileri ve örneklem 

web sitelerini nasıl kapsadığını görmekteyiz. Bu tabloya göre Fogg’un “Tetikleyici Kategorisi” 3 analiz birimiyle en 

fazla Cialdini’nin ikna stratejisini kapsayan kategoridir. Bunu sırasıyla 2 analiz birimiyle Motivasyon ve bir analiz 
birimiyle Kullanım Kolaylığı takip etmektedir. Ancak bu noktada bu kodlama cetvelinin yalnızca araştırma sınırlılığı 

kapsamında ana sayfada yer alan içerik açısından yapıldığının altını çizmekte fayda görmekteyiz. 

booking.com ve tatilsepeti.com’un Karşılaştırmalı Davranış Tablosu 

booking.com online konaklama web sitesi olarak 1996 yılında Hollanda’da, Amsterdam’da kurulmuştur. 

booking.com üzerinden günlük 1.000.000 ve üzerinde geceleme rezervasyonu yapılmaktadır. booking.com web sitesi 

ve uygulamaları, hem eğlence hem de iş pazarından ziyaretçilere hizmet vermektedir. Site 40’ın üzerinde dilde hizmet 
vermekte; 224 ayrı ülke ve bölgelerde toplam 945.425 aktif tesise ulaşım sağlamaktadır. (booking.com, 2016). 

 

 



435 

 Türkiye'nin en büyük turizm portallarından biri olan tatilsepeti.com ise  2004 yılında Türkiye’de 

kurulmuştur. 2012 yılından itibaren kurumsal olarak da firmalara hizmet vermeye başlamıştır (tatilsepeti.com, 2016). 

Site 10 milyonu tekil olmak üzere yıllık 18 milyonun üzerinde ziyaretçi çekmektedir. (webrazzi.com, 2016). 

Fogg’un davranışsal modeline göre davranışsal değişikliğe katkı sağlayan üç temel faktör; motivasyon, 

kullanım kolaylığı/beceri ve tetikleyici öğeler aşağıdaki tabloda örneklem sitelerinde sayısallaştırma yöntemi ile 

kullanılarak gösterilmiştir.  
 

Tablo 2. booking.com ve tatilsepeti.com’un Karşılaştırmalı Davranış Kodlama Tablosu 

 TETİKLEYİCİ MOTİVASYON 
KULLANIM 

KOLAYLIĞI 
 

TURİZM f %100 f %100 f %100 Toplam f 

booking.com 6 54 6 66 4 80 16 

tatilsepeti.com 3 27 2 22 4 80 9 

 

Yukarıdaki tabloda çalışmamızın bu kısmına kadar ulaşılmış olan farklı veriler sektörel bazlı olarak tek bir 

tabloda gösterilmiştir. Sonuç bölümünde detaylı olarak değineceğimiz iki internet sitesi arasındaki farklarda Fogg’un 
davranışsal modelinin öğelerinden tetikleyici unsurların booking.com’da tatilsepeti.com’a oranla %100 daha fazla 

kullanıldığını görüyoruz. Motivasyon öğeleri açısından yine booking.com üç kat fazla iken, kullanım kolaylığı 
açısından aynı oranda oldukları gözlemlenmiştir. 

 

3.Sonuç 
Çalışmamızda aslını Tablo 1’de gösterdiğimiz, ancak hacimsel büyüklük sebebiyle uyarlanmış tabloları 

gösteremediğimiz İkna Stratejilerinin Kodlama Tablosu sonuçlarına göre; booking.com’un en yüksek frekans ile 

arkadaşlık-sevgi (%80) ve tutarlılık (%80) stratejisinin kullandığını, hemen ardından azlık (%66), ve eşit oranlarda ise 

karşılık (%50), toplumsal kanıt (%50) ve otorite (%50) stratejisini kullandığını görmekteyiz. İkna Teknolojilerinde 
Davranış Kodlama Tablosuna göre kullanım sıklığına baktığımızda ise sitede en yüksek frekans ile sırasıyla kullanım 

kolaylığı (%80) ardından motivasyon (%66) ve tetikleyici (%54) kullanıldığını görmekteyiz. Bu noktada 

booking.com’un en fazla Kullanım Kolaylığı unsurlarından Tutarlılık ile ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Bu şekilde 
site kullanıcıya daha önce ilgilendiği içeriği göstererek seçim yapmasını kolaylaştırmayı, ve önceki davranışını 

hatırlatıp aynı tutumda kalmasını sağlayarak satışa yöneltmeyi hedeflemektedir. Nitekim tutarlılık aynı oranda (%80) 

tatilsepeti.com’da da kullanıldığı için turizm sitelerinde kullanılması gereken/defacto kullanılan bir strateji olduğunu 

söyleyebiliriz. Öte yandan tatilsepeti.com’da tutarlılığın ardından toplumsal kanıt (%50), arkadaşlık-sevgi (%40), azlık 

(%33) ve tutarlılık (%60) kullanıldığı görülmüştür. En az kullanılan strateji ise karşılık (%25) olmuştur. Otorite 

stratejisi (%0) ise hiç kullanılmamıştır. booking.com’un “otorite” stratejisini rehberlik yazıları ve tatil önerileri ile 
kullanırken, tatilsepeti.com’un hiç kullanmaması, kullanıcıların sayfada kalma süreleri arasındaki farklardan bir tanesi 

olduğunu düşündürtmektedir. alexa.com verilerini incelediğimizde gözlem aralığı süresince booking.com’da 

ziyaretçilerin ortalama sitede kalma süresi 8 dk 26 sn iken tatilsepeti.com’da bu sürenin 4 dk 47 sn olduğu 
görülmüştür. 

Davranış Kodlama Tablosuna göre kullanım sıklığına baktığımızda ise tatilsepeti.com’da en yüksek frekans 

ile sırasıyla kullanım kolaylığı (%80) ardından tetikleyici (%27) ve son olarak motivasyon (%22) kullanılmıştır. Bu 
bağlamda açık bir şekilde sitenin daha çok fonksiyonel faydalara yöneldiğini ve kullanıcıyı satışa yönlendirmek için 

gereken tetikleyici ve motivasyonel stratejileri planlamadığını söyleyebiliriz.  
Bir diğer yandan booking.com ve tatilsepeti.com’un ikna stratejileri kapsamında “tutarlılık” stratejisine aynı 

derecede ve en fazla önemi verdiğini görüyoruz.booking.com ikinci olarak “azlık prensibi”ni kullanırken, 

tatilsepeti.com ise “toplumsal kanıt” stratejisine önem vermiştir. Her iki site de davranışsal öğeler açısında “kullanım 
kolaylığı”ını en fazla frekansta kullanmıştır. Buradan hareketle turizm sektöründeki siteler için daha önce satın alma 

yapmış ya deneyim yaşamış ziyaretçiyi öncelikle sitede tutundurmaya çalışmanın önemli olduğunu söyleyebiliriz.  

Çalışmanın başında sorduğumuz soruların başında yabancı sitelerin Türk sitelerine göre ikna teknolojilerini 
daha fazla kullanıp kullanmadığı gelmekteydi. Dünyanın en büyük online konaklama sitelerinden olan booking.com 

ziyaret deneyimi süresince (araştırma sınırlılıkları kapsamında) toplam 16 farklı strateji kullanırken (bk. Tablo2) 

tatilsepeti.com’un 9 farklı strateji kullanması içeriklerinden bağımsız olarak bile yabancı sitenin ikna teknolojilerine 
verdiği önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca booking.com’un motivasyon stratejilerini üç kat, tetikleyicileri ise iki kat 

fazla kullanması (bk. Tablo2) bu konuda bilinçli olarak strateji geliştiren ekiplerinin olduğunu göstermektedir. Buradan 

hareketle turizm alanında faaliyet gösteren online konaklama hizmeti satan tüm web sitelerinin aynı stratejileri 
kullanarak gerek ziyaretçiyi satışa yönlendirmede gerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaratmada bu stratejilere yer 

verilmesinin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Eğer kullanıcının istenilen davranışa yönlendirilmesinde sorun 

yaşanılıyorsa Davranış Kodlama Modeli’nde öne sürdüğümüz stratejilerinden bazı öğelerin eksikliği hareket geçmesini 
engelliyor olabilir. Bu bağlamda turizm sektöründe faaliyet gösteren online internet sitelerinin ikna teknolojilerini 

benimseyerek kullanmalarını önermekteyiz. 

 
 

http://www.tatilsepeti.com/
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Türkiye’nin Turizm Talebinin Tahmininde Görünürde İlişkisiz Regresyon 

Modelinin Kullanılması 

 

Halil İbrahim KESKİN 
a Çukurova Üniversitesi, Adana / Türkiye 

Özet 
Turizm sektöründe ülkelere yönelik talebin araştırılmasında çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmada seçilmiş 

ülkelerden 1984- 2014 arası dönem için Türkiye’ye yönelik turizm talebinin görünürde ilişkisiz regresyon yöntemiyle 
araştırılması amaçlanmaktadır. Türkiye’ye yönelik turizm talebini araştırmak için Türkiye’ye en çok turist gönderen 

ülkelerden İngiltere, Almanya Bağımsız Devletler Topluluğu ve İran seçilmiştir. Bu ülkelerden Türkiye’ye yönelik 

turizm talebini açıklamak için geleneksel talep modelinden yararlanılmıştır. Talep denklemini tahmin etmek için 
kullanılan Görünürde İlişkisiz Regresyon (GİR) yöntemi özellikle birden çok bağımlı değişkene için oluşturulan hata 

terimleri arasında ilişki olması durumunda etkin ve tutarlı tahminler verebilen bir yöntemdir. Elde dilen sonuçlara göre 

Türkiye’deki turizm fiyat endeksinin talebi anlamlı bir şekilde açıklamadığını göstermektedir. Çalışmada elde edilen 
diğer bir bulgu rakip ülkelerin fiyat endeksindeki artışın Türkiye’ye olan talebi arttırdığını göstermektedir. Ülkelerin 

gelir düzeyinin artmasının genel olarak talebi arttırdığı görülmektedir. Ayrıca kişi başına gelir seviyesi düşük olan 

ülkelerde tatil için alternatif ülkeler arasındaki tercih yaparken fiyatın belirleyici bir faktör olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Görünürde İlişkisiz Regresyon, Turizm Talebi, Panel Veri 

 

Using the Seemingly Unrelated Regression Model in the Estimation of 

Tourism Demand of Turkey 
 

Abstract  
In the tourism sector, various methods are used for the research of demand towards countries. The demand towards 

Turkey, from the selected countries for the period between 1984 and 2014, is intended to be researched with the 
seemingly unrelated regression method. To analyze the tourism demand towards Turkey, countries such as United 

Kingdom, Germany, Commonwealth of Independent States and Iran that send the most tourists to Turkey are selected. 

To explain the tourism demand from these countries to Turkey, it has benefited from traditional demand model. 
Seemingly unrelated regression (SUR) method, used for estimating the demand equation, is a method that can give 

effective and consistent estimations especially in case of relation between error terms that are created for more than 

one variable. According the results obtained, Turkey’s tourism price index doesn’t seem to explain the demand 

meaningfully. Another discovery obtained from the study shows an increase in competing countries’ price indices 

increases the demand towards Turkey. An increase on the income level of the countries seems to increase the demand 

in general. Also, the price seems to be determinative in countries that have low GDP per capita level when choosing 
between alternative countries for vacation. 

 

Keywords: Seemingly Unrelated Regression, Tourism Demand, Panel Data 

 

 

Giriş 
Turizmin ekonomideki son yıllarda oldukça önemli hale gelmiştir. Özellikle 1990’lı yıllardan sonra GSMH 

içerisindeki payı yıldan yıla artış göstermektedir. 2014 verilerine göre turizm dünya GSMH toplamı içerisinde %21,8 

gibiönemli bir paya ulaşmıştır. Turizm sektörü gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere döviz girdisi sağlaması, üretimde 

çeşitliliğe katkı sağlamaktadır. Bunun yanında, özellikle, istihdam oluşturarak işsizliği azaltılmasına yönelik önemli 
katkılar sağlaması bakımında oldukça önemlidir. Turizm sektörü, ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma ve 

büyüme için ihtiyaç duyduğu döviz girdisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu katkıları sayesinde son yıllarda 

dünyadaki neredeyse tüm ülkeler turizme önem vermeye başlamıştır. Türkiye’de ise turizm 1980 yılından sonra önemli 
bir atılım gerçekleştirmiş. Özellikle 2000’li yıllardan sonra Türkiye’nin turizm gelirlerinde % 236‟lık bir artış olduğu 

saptanmıştır.Türkiye bu dönemde uluslararası turizm gelirlerinden aldığı payı da arttırmıştır. Turist sayısı açısından 

bakıldığında da Türkiye’nin yirminci sıradan yedinci sıraya yükselerek ülkeye turist çekme konusunda önemli bir 
başarı elde ettiği görülmektedir (Şen &Şit, 2015). Bu başarının sürdürebilmesi için Türkiye’ye yönelik turizm talebinin 

belirlenmesi hem turizm planlamalarının yapılması hem de turizm politikalarının belirlenmesi açısından oldukça 

önemlidir. Turizm talebini araştırmalarında klasik regresyon analizi yöntemi, zaman serisi modelleri veya yapay sinir 
ağları gibi çalışmalarda çeşitli yöntemler kullanılmasına rağmen, görünürde ilişkisiz regresyon (GİR) yöntemi 

kullanarak turizm talebini araştıran oldukça kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır.  

Görünürde ilişkisiz regresyon yöntemi, aralarında ilişki bulunan birden fazla bağımlı değişken ile aralarında 
doğrusal ilişki bulunmayan çok sayıda açıklayıcı değişken arasında oluşturulan regresyon modelinde her bir bağımlı 

değişken için ayrı ayrı oluşturulan modellerin hata terimleri arasında ilişki olması durumunda kullanılan bir 

yöntemdir.Böyle bir durumda sıradan en küçük kareler tahmin yönteminin kullanılması parametre tahminlerinin 
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etkinliğinin bozulması gibi sorunlara neden olmaktadır. Zellner (1962) tarafından ilk olarak önerilen görünürde 

ilişkisiz regresyon yöntemi genelleştirilmiş en küçük kareler tahmincisi kullanarak regresyonların hata terimleri arası 

ilişkiyi dikkate alabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin birden fazla ürüne veya hizmete yönelik talep tahmininde farklı 

sektörlerde birçok araştırmada kullanıldığı görülmektedir. Türkiye’de ise turizm talebinin araştırıldığı Aksakal ve 

Çilan (2015) tarafından yapılmış makale dışında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada 

seçilmiş ülkelerden 1984- 2014 arası dönem için Türkiye’ye yönelik turizm talebinin görünürde ilişkisiz regresyon 
yöntemiyle araştırılması amaçlanmaktadır.Bu çalışmayla turizm talebiyle ilgili çalışmalarda çeşitli avantajlar 

sunabilecek GİR yönteminin kullanılması bakımında literatürekatkı sağlamaktadır. 

 

1. Literatür 
GİR yöntemi ilk olarak Zeller (1962) tarafından geliştirilmiştir. Zellner birden fazla bağımlı değişene sahip 

regresyon modelini tek denklemli bir formda yazma çabası sonucunda GİR modelini geliştirmiştir. Ayrıca regresyon 
sistemindeki her bir denklemi ayrı ayrı tahmin etmek yerine denklemleri bir arada Genelleştirilmiş En Küçük Kareler 

(GEKK) yöntemiyle tahmin etmenin daha etkin sonuçlar verdiğini göstermiştir. Sonraki yıllarda bu yöntem birçok 

çalışmayla çeşitli yönleriyle araştırılmıştır.  Zellner ve Huang (1962) ve Kmenta (1986) çalışmalarıyla Zellner’in 
iddiasını test ederek GİR modelinin tahmininde GEKK yönteminin etkinliğini araştırmışlardır.  Baltagi vd., (1989) ve 

Hwang (1990) ise dengeli olmayan panel veri durumunda, yani eşit sayıda olmayan gözlemden oluşması durumunda 

geçerli tahminciler üzerine çalışmışlardır. Srivastavavd. (1979) ise modelin hata teriminde otokorelasyon olması, 
doğrusallık ve belirleme hatası gibi varsayımların ihlali durumunlar üzerinde çalışmıştır. Bunun dışında birçok 

araştırmacı GİR modelinin tahmini için çeşitli tahminciler önermiştir. Bunlardan bazıları; Kontoghiorghes ve Clarke 

(1995),Smith ve Kohn (2000) çalışmalarıdır. GİR modeli özellikle mikro iktisadi çalışmalarda oldukça yaygın 
kullanılmaktadır. Özellikle ticari ürünlere yönelik talep araştırmalarında, finansal varlık fiyatlama modelleri veya 

birden fazla firmaya ya da sektöre yapılacak yatırım modelleri gibi araştırmalarda tercih edilen bir yöntemdir. Ancak 

turizm ekonomisi literatüründe bu yöntemin kullanıldığı oldukça sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Turizm 
ekonomisiliteratüründe, ülkelere yönelik turizm talebini ve talebi etkileyen faktörleri inceleyen çok sayıda çalışma ve 

yönteme rastlamak mümkündür. Song ve Lee (2008) çalışmasında 2000 yılından sonraki dönemde turizm literatüründe 

kullanılan yöntemlere ilişkin bir literatür özeti sunmaktadır. Literatür özetinde belirtilen yöntemler arasında Rufino 
(2011), Baldigara (2013) gibi ekonometrik zaman serisi yöntemleri kullanan çalışmaların yanında Vanegas (2009), 

Ziramba ve Moyo (2013) gibi klasik regresyon analizini yöntem olarak tercih eden çalışmalara da rastlamak 

mümkündür. Türkiye’de ise turizm talebi tahmininde tercih edilen yöntemler çoğunlukla En Küçük Kareler (EKK), 
zaman serisi yöntemleri ve Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemleridir, Önder vd. (2009), Soysal ve Ömürgönülşen 

(2010) ve Çuhadar (2013).  

Literatürde turizm talebi ve bu talebi etkileyen faktörlerin GİR yöntemiyle araştırıldığı oldukça az sayıda 
çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan Chen ve Soo (2007), Tayvan uluslararası otel endüstrisinin maliyet 

fonksiyonun iteratif GİR ve üç aşamalı EKK yöntemleriyle tahmin etmiştir. Salman vd. (2010) çalışmasında seçilen 

beş ülkeden İsveç ve Norveç’e yönelik turizm talebini İteratif GİR yöntemiyle araştırmıştır. Sonuçta göreli fiyatlar ile 
döviz kurunun uluslararası turizm talebi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Aksakal ve Çilan 

(2015) çalışmasında ise Türkiye’ye en fazla turistin geldiği Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye yönelik turizm talebini 
GİR modeli ile inceleyerek, elde ettiği sonuçları EKK ile karşılaştırılmıştır. GİR modelinin klasik regresyon modeliyle 

elde edilen tahmin sonuçlarından daha etkin sonuçlar verdiğini bulmuştur. Bu çalışmada 1984-2010 dönemi dikkate 

alınarak İngiltere, Almanya, BDT ve İran’dan Türkiye’ye yönelik turizm talebinin GİR yöntemiyle araştırılması 
amaçlanmaktadır.  

 

2. Veri Seti, Model ve Yöntem 
Bu çalışmada seçilmiş ülkelerden 1984- 2014 arası dönem için Türkiye’ye yönelik turizm talebinin GİR 

yöntemiyle araştırılması amaçlanmaktadır.Bu amaç için iktisat literatüründeki geleneksel talep denklemi olarak 

adlandırılan model kullanılmıştır. Geleneksel talep teorisi, temel olarak, talebi açıklayan dört faktör üzerinde 

durmaktadır: Malın kendi fiyatı, diğer malların fiyatları, tüketici geliri, tüketici zevk ve tercihleri. Bu değişkenlerin 
iktisadi olarak talep üzerindeki beklenen etkileri, diğer değişkenler sabitken, sırasıyla talep edilen malın fiyatı artarsa o 

mala olan talep azalır, ikame malın fiyatı artarsa o mala olan talep artar, gelecekteki fiyat ve gelir düzeyine ilişkin 

beklentiler artarsa mala olan talep artar şeklindedir. Buna göre, çalışmada kullanılan geleneksel talep denklemi 

çerçevesinde GİR modeli formunda oluşturulmuş model aşağıdaki gibi verilmiştir.  

0 1 2 3[lneng,  lnger, lnbdt, lnıran]= ln ln ln     IF RCSI gdp  

Modeldeki bağımlı değişkenler ilgili ülkelerden Türkiye’ye gelen toplam turist sayısını göstermektedir. 
Bağımsız değişkenler ise, Türkiye’ye turizmde rakip olan Akdeniz ülkelerinin fiyat indeksi-ikame fiyat- (IF-2000 

fiyatları ile), ilgili ülkenin kişi başına reel geliri (GDP-2000 fiyatları ile) ve Türkiye’nin turizm fiyat indeksi (RCSI-

2000 fiyatları ile) değişkenleridir. Kullanılan veriler World Development Indicator (WDI) veri tabanı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Tursab ve Türkiye İstatistik Kurumu kaynağından alınmıştır. Değişkenlerin değerleri reel olup, 

logaritmik değerleri ile işlem görmüşlerdir. 

Türkiye’nin turizm fiyat indeksi aşağıdaki formülle elde edilmiştir: 

Tur Tur

W

CPI EX
RCSI

CPI
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,  Türkiye'nin tüketici fiyat indeksi

,  Dünya'nın tüketici fiyat indeksi

EX , Türkiye'nin döviz kuru

Tur

Tur

Tur

CPI

CPI  

Rakip ülkelerin fiyatları ise aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanmıştır: 
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,  rakip ükelerin tüketici fiyat indeksleri

EX , rakip ülkelerin döviz kurları

w , rakip ülkelerin Türkiye'nin toplam turist gelişlerindeki payları

TTS ,  J ülkesinden Türkiye'ye gelen toplam turist sa

J

j

j

J
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yısı
 J: Ülkeler (Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya, Libya, Mısır, Suriye, İsrail) (Selim & 

Demir, 2009). 
Modeldeki katsayılara ilişkin beklentilerimiz; rakip ülkelerin turizm fiyat indeksi attığında Türkiye’ye 

gelecek olan turist sayısında bir artış beklenmektedir. Bu endeks talep denklemindeki rakip malların fiyatları gibi 

algılanabilir. Bu yüzden pozitif beklenmektedir. Toplam gelir düzeyi arttığında yine Türkiye’ye gelecek olan turist 

sayısında bir artış beklenir. Türkiye’nin turizm fiyat indeksinin katsayısı ise Türkiye’deki turizme ilişin fiyatları temsil 
ettiğinden fiyatlar arttığında gelecek olan turist sayısında bir azalma olacağında negatif beklenmektedir.  

Gir modeli birden fazla bağımlı değişken ile bir ya da daha fazla bağımsız değişken arasındaki regresyon 

durumudur. n gözlem sayılı 2 tane bağımlı değişkenden ve 3 tane bağımsız değişkenden oluşan bir GİR modeli matris 
formunda aşağıdaki gibi gösterilir. 
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GİR modeli genel olarak aşağıdaki gibi yazılır: 

Y XB   

Burada,  

:Y n p  

: ( 1)X n q   

: ( 1)B q p 
 

: n p   

Modelin tahmini için gerekli varsayımlar ise aşağıdaki gibidir: 
i. Her bir denklemdeki hata terimlerinin beklenen değeri sıfıra eşittir ve normal 

dağılıma sahiptir. 

ii. X matrisi sabit ranklıdır, n. 

iii. Farklı denklemlerdeki hatalar birbiriyle ilişkili olabilir, ( )
m p mp n

E I    . 

iv. X matrisi stokastik değildir. Bu nedenle X’X matrisi tekil değildir. 
GİR modelindeki her bir denklem EKK varsayımlarını sağlarken, EKK dışında iii. varsayımda belirtildiği 

farklı denklemlerdeki hata terimleri arasında ilişkiye izin verebilmektedir. 

Gir modeli yukarda verilen modeldeki her bir bağımlı değişken için ayrı ayrı denklemler oluşturarak EKK 
yöntemiyle tahmin edilebilir. Ancak denklemler arasındaki hata terimlerinin yüksek korelasyonlu olması ve farklı 

denklemlerdeki açıklayıcı değişkenlerin birbirleriyle ilişkisiz olması durumunda GİR modelini oluşturan denklemlerin 

ortak tahmini, her denkleme ayrı ayrı uygulanan En Küçük Kareler (EKK) yöntemine göre etkinlik açısından üstünlük 
sağlayacaktır.  Çünkü EKK yöntemi ile tahmin, yansız, tutarlı ancak yeterince etkin olmayan regresyon parametre 

tahminlerine neden olmaktadır. Denklemlerin hataları arasındaki korelasyonu da dikkate alan Genelleştirilmiş En 

Küçük Kareler (GEKK) yöntemi tahminin etkinliğini arttırmaktadır. (Aksakal &Çilan, 2015). 
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GİR modeli Genelleştirilmiş EKK (GEKK) ile tahmin edilmektedir. GEKK yönteminde hata terimlerinin 

varyans-kovaryans matrisi regresyona dahil edilmektedir. Uygulamalı çalışmalarda varyans kovaryans matrisindeki 

elemanlar bilinmemektedir. Zellner bunun yerine her bir denklemi ayrı ayrı EKK yöntemiyle tahmininden elde edilen 

EKK hata terimlerini kullanmıştır. Daha sonra varyans kovaryans matrisinin tahmini  ’nın tahmincisinde 

kullanılarak, GİR modelinin GEKK tahmincisi aşağıdaki gibi elde edilmektedir. 

 
1

1 1

GEKK X X X Y


      

Bu tahmin ediciye Zellner tahmin edicisi ya da Aitken’in iki aşamalı genelleştirilmiş en küçük kareler 

tahmincisi de denilmektedir. Burada  ’nın tahmin edicisi matris gösteriminde aşağıdaki gibi verilmektedir. 
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Bu modelin tahminin en çok olabilirlik yöntemiyle de yapılabilmektedir (Sezer, 2006).  
 

3. Bulgular 
Çalışmada öncelikle İngiltere, Almanya, BDT ve İran için oluşturulan denklemlerin hata terimleri 

arasındaki korelasyon Breusch-Pagan (1979) testiyle incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre test istatistiği değeri 

20.48 olarak bulunmuştur. Bu sonuç denklemlerin hata terimleri arasında yüksek korelasyon olduğuna işaret 

etmektedir. Bu durumda GİR modelinin kullanılması gerekmektedir. 
Seçilmiş ülkelerden Türkiye’ye yönelik turizm talebini araştırmak için tahmin edilen SUR modeline ait 

sonuçlar Tablo1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1. GİR Modeli Tahmin Sonuçları,1984-2014 

 Değişkenler Katsayılar P-değeri 

lneng 

lnif 0,076 0,03** 

lnrcsi -0,049 0,71 

lngdp 1,718 0,00*** 

Sabit -26,12 0,00*** 

F=124,12 F-Prob:0,00*  

lnger 

lnif 0,064 0,02** 

lnrcsi -1,219 0,51 

lngdp 1,987 0,00*** 

Sabit -29,41 0,00*** 

F=141,77 F-Prob:0,00*  

lnbdt 

lnif 4,101 0,01** 

lnrcsi 1,109 0,24 

lngdp 3,341 0,00*** 

Sabit -34,19 0,00*** 

F=98,13 F-Prob:0,00*  

lniran 

lnif -0,020 0,06* 

lnrcsi -0,097 0,63 

lngdp 3,174 0,00*** 

Sabit -43,79 0,00*** 

F=96,82 F-Prob:0,00*  

Not: *** %1, **%5, *%10 anlam seviyesinde anlamlı olduğu göstermektedir. lneng: İngiltere, lnger: Almanya, lnbdt: 

Bağımsız Devletler Topluluğu ve lniran: İran anlamına gelmektedir. 

 
Elde edilen bulgulara göre lnrcsi değişkeni tüm modellerde pozitif fakat anlamsızdır. Bu bulgu Türkiye’nin 

turizm fiyat endeksinin Türkiye’ye yönelik turizm talebini açıklamada anlamsız olduğunu göstermektedir. Çalışmada 

elde edilen diğer bir bulgu, rakip ülkelerin turizm fiyat endeksinde meydana gelen yüzde 1’lik bir artışın, İngiltere’den 
Türkiye’ye yönelik turizm talebini %0,76. Almanya’dan Türkiye’ye yönelik turizm talebini %0,64, Bağımsız devletler 

topluluğundan Türkiye’ye yönelik turizm talebini ise yüzde 4,1 arttırdığını göstermektedir. Ancak, İran’dan Türkiye’ye 

yönelik turizm talebini %0,2 oranında azaltmaktadır. Bu sonuç İran’ın rakip ülkelerin fiyat endeksindeki artışın 
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Türkiye’ye olan talebi azalttığını göstermektedir. Bu sonuç beklentilerin aksine İran’dan Türkiye’ye olan talebin diğer 

Akdeniz ülkelerindeki fiyat artışından negatif etkilendiğini göstermektedir. Bunun nedeni Türkiye’nin alternatifi olan 

Akdeniz bölgesindeki diğer ülkelerde fiyat artışına bağlı olarak Türkiye’nin de aynı dönemde kısmen fiyat artışına 

gitmiş olabileceği ve bu nedenle İran’dan Türkiye’ye talebin azalmış olabileceği şeklinde açıklanabileceği gibi İran’ın 

bu ülkeleri tatil için tercih etmediği şeklinde de açıklanabilir. Ayrıca çalışmada ele alınan her ülkenin gelir seviyesinin 

artması beklendiği gibi her bir ülkelerden Türkiye’ye olan talebi arttırmaktadır. Bunun yanında özellikle İran ve 
bağımsız devletler topluluğuna ait ülkelerin gelir düzeyinin artması Türkiye’ye yönelik turizm talebini modeldeki diğer 

Avrupa ülkelerine göre daha fazla arttırmaktadır. 

Çalışmada tahmin edilen Modele İlişkin Diagnostik testler yapılarak elde edilen sonuçların gerekli 
varsayımları sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. 

 

Tablo2. Artıkların Normal Dağılımdan Gelip Gelmediğine İlişkin Test Sonuçları 

ShapiroWilk W testi 0,952 

P Değeri 0,244 

 

Yukarıda verilen alternatif test sonuçlarına göre modelin artıkları varsayıma uygun olarak normal dağılıma 
uymaktadır. 

Modellerdeki açıklayıcı değişkenler arasında çoklu doğrusallığın sınanması için varyans büyütme faktörü 

(VIF) hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo3’de verilmiştir. 

 

Tablo3. Çoklu Doğrusallık Testi Sonuçları 

Model  Değişken  VIF 

Lneng Lnif 4,91 

Lngdp 4,68 

Lnrcsi 1,14 

Lnger Lnif 4,91 

Lngdp 4,68 

Lnrcsi 1,14 

Lnbdt Lnif 4,91 

Lngdp 4,68 

Lnrcsi 1,14 

Lniran Lnif 4,91 

Lngdp 4,68 

Lnrcsi 1,14 

 

Tablodaki tüm VIF değerleri 10’dan küçük olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık 

sorunu bulunmamaktadır. 

Her bir model artıkları için otokorelasyon sorununun sınanması için Durbin Watson testi 
gerçekleştirilmiştir. 

 
Tablo4. Otokorelasyon Testi Sonuçları 

Model  Durbin Watson Testi Değeri 

Lneng 0,91 

Lnger 0,58 

Lnbdt 0,99 

Lniran 0,96 

 

Elde edilen test sonuçlarına göre modellerde artıklara ilişkin otokorelasyon sorununa rastlanmamıştır. 

Her bir modelin artıkları için değişen varyans sorununun (heteroscadasticity) varlığını sınanmak üzere 
ARCH-LM testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen test sonuçları Tablo5’te verilmiştir. 

 

Tablo5. Değişen Varyans Testi Sonuçları 

Model  ARCH-LM Testi Değeri P-Değeri 

Lneng 0,479 0,49 

Lnger 0,088 0,76 

Lnbdt 5,356 0,52 

Lniran 0,208 0,64 

 
ARCH-LM testi sonuçlarına göre modellerin tümünde değişen varyans sorununa rastlanmamıştır. Özetle, tahmin 

sonucunda elde edilen sonuçların geçerliliğine ilişkin yapılan testler sonucunda modelde önemli bir sorun 

bulunmamaktadır. 
 

4. Sonuç 
Bu çalışmada 1984- 2010 arası dönem için İngiltere, Almanya, BDT ve İran’dan Türkiye’ye olan turizm 

talebi GİR modeliyle araştırılmıştır. Bunun için öncelikle her ülkeden Türkiye’ye yönelik turizm talebi için oluşturulan 



442 

modellerin hata terimleri arasındaki ilişkinin varlığının araştırılmış ve yüksek ilişki buluşmuştur. Bu sonuç GİR 

modelinin kullanılmasının gerekli olduğunu belirtmektedir. GİR modeli tahmininde Türkiye’nin fiyat endeksi tüm 

denklemlerde anlamsız çıkmıştır. Diğer taraftan rakip ülkelerin fiyat endeksinin artması İran hariç diğer ülkelerden 

Türkiye’ye olan talebi arttırmaktadır. Diğer bir bulgu ise gelir değişkeninin beklentilere uygun olarak Türkiye’ye olan 

turizm talebini arttırdığıdır. Özellikle Türkiye’ye rakip ülkelerin turizme fiyat endeksinde meydana gelecek artış, 

Bağımsız Devletler Topluluğuna ait ülkelerden Türkiye olan talebi oldukça arttırmaktadır. Bunun yanında İngiltere 
Almanya gibi gelişmiş ülkelerden Türkiye’ye olan talep artışı BDT ülkelerine göre oldukça düşük olduğu bulunmuştur. 

Bu sonucun Keskin (2018)’in 1984-2010 arası veriyle ve çok değişkenli çoklu regresyon analizi kullanarakelde ettiği 

sonuçlara benzer olduğu görülmektedir. Ayrıca gelir seviyesi düşük olan ülkelerin rakip ülke fiyatlarından gelir 
seviyesi yüksek olan ülkelere göre daha fazla etkilenmesi beklenen bir sonuçtur. Bu sonuçkişi başına gelir seviyesi 

düşük olan ülkelerde tatil için alternatif ülkeler arasında tercih yaparken fiyatın belirleyici bir faktör olduğunu 

göstermektedir. Ancak İran’dan Türkiye’ye yönelik turizm talebini açıklamada bu çalışmada rakip ülke olarak seçilen 
ülkelerin bir alternatif olarak görülmemesi gibi durum ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sonucun alternatif 

çalışmalarla incelenmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, bu çalışmada birden çok ülkeden Türkiye’ye yönelik turizm 
talep tahmininde GİR yöntemin kullanılması önerilmektedir. 
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Proaktif Kişilik ve Kontrol Odağının, Kariyer Tatmini ve Yenilikçi İş 

Davranışına Etkisi 
 

Emine KALEa ,  
a Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir/ Türkiye 

 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, çalışanların proaktif kişilik ve kontrol odaklarının, onların kariyer tatminleri ve yenilikçi iş 

davranışlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Nevşehir İli’nde yer alan dört ve beş yıldızlı otel 
çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır ve araştırma sonunda 166 geçerli 

anket toplanmıştır. Yapılan yol analizi sonuçlarına göre, proaktif kişiliğin kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına 

pozitif etki ettiği görülmektedir. Kontrol odağı boyutlarından, iç kontrol odağı kariyer tatminini pozitif etkilemekte 
ancak yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Dış kontrol odağının ise hem kariyer 

tatminini, hem de yenilikçi iş davranışını negatif etkilediği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Proaktif Kişilik, Kontrol Odağı, Kariyer Tatmini, Yenilikçi İş Davranışı 

 

The Effect of Proactive Personality and Locus of Control on Career 

Satisfaction and Innovative Work Behavior 
 

Abstract 
The purpose of the current study is to investigate the effects of employees' proactive personality and locus of control 

on their career satisfaction and innovative work behavior. The sample of the study contains four and five star hotels 

employees working in Nevsehir. Data is collected using a questionnaire and 166 applicable questionnaires are gathered 
at the end of the study. According to the results of path analysis, proactive personality positively affects career 

satisfaction and innovative work behavior. Internal locus of control, which is the dimension of locus of control, 

positively affects career satisfaction but there is no significant effect on innovative work behavior. It is observed that 
the external locus of control negatively affects both career satisfaction and innovative work behavior. 

 

Keywords: Proactive Personality, Locus of Control, Career Satisfaction, Innovative Work Behavior 

 

Giriş 
Küreselleşme ve teknolojik alandaki hızlı gelişmelerle birlikte, rekabetin giderek arttığı iş dünyasında, 

isletmelerin farklarını ortaya çıkararak diğer isletmelere karsı rekabet avantajı yaratmaları oldukça gerekli hale 

gelmiştir. İşletme dışındaki hızlı değişim, zamanla isletmelerin yönetim anlayışlarını da değiştirmektedir. Sürekli 
rekabet ortamında isletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları açısından kilit rol oynayan en önemli 

unsurlardan biri, isletmede yenilik ve yenilikçi iş davranışının gelişmesine ne derece özen gösterildiğidir. Örgütlerin 

uzun dönemde hayatta kalabilmeleri ve fonksiyonlarını etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için, yenilikçi is 
davranışının yaşamsal bir öneme sahip olduğu literatürde geniş bir şekilde vurgulanmıştır (örneğin, Kanter 1988, 

Oldham ve Cummings 1996, West ve Farr 1989, De Spiegelaere vd. 2014). Yenilikçi iş davranışı, işletmelerde 

yenilikçi çıktıların ortaya konulmasının ana unsurudur (De Jong ve Den Hartog 2010). 
Yenilikçi iş davranışı, bir çalışanın bilinçli olarak ürünler, süreçler ve prosedürlere ait yeni fikirleri (bir rol, 

grup ve organizasyon içinde) geliştirmesi, benimsemesi veya uygulaması olarak tanımlanmaktadır (West ve Farr, 

1989; De Spiegelaere vd. 2014). Yenilikçi iş davranışı, işle ilgili yeni ve faydalı fikirler bulan, öneren ve uygulayan 
çalışanlarıyla ilgilidir. Bu nedenle yenilikçi iş davranışı genellikle organizasyon için yararlı davranış olarak kabul edilir 

(De Spiegelaere vd. 2014). Yenilikçi iş davranışı, çok kademeli bir süreçtir çünkü görev performansını iyileştirmek 

için bireysel, takım ve organizasyonel düzeyde yenilikçi fikrin keşfi, üretimi, savunması ve uygulaması ile ilgilidir 

(Scott ve Bruce 1994, Janssen, 2000; De Jong ve Den Hartog 2007). Çalışanlar tarafından yapılan; yeni teknolojileri 

keşfetme, amaçlara ulaşmayı sağlayacak yeni yollar önerme, yeni çalışma yöntemleri uygulama ve yeni fikirleri 

uygulamak için kaynakları güvence altına alma ve yeni kaynaklar araştırma davranışları yenilikçi davranış örnekleridir 
(Yuan ve Woodman 2010). Yaratıcı davranış yeni fikirlerin üretimi ile ilgili iken yenilikçi davranış hem yeni fikir 

üretimi hem de bunları uygulanmasını kapsamaktadır (Zhou, 2003). Çalışanların yenilikçi davranışlarını etkileyen 

bireysel özelliklerinin tespiti ve bu özellikteki bireylerin işe alınması işletmelerin yenilikçi fikirlerin bulunması ve 
hayata geçirilmesinde önemli bir husustur. 

Bireysel performans açısından önemli bir çıktı ise, bireylerin kendi kariyer başarılarına ilişkin algılarıdır. 

Kariyer memnuniyeti, bireyin kariyerindeki başarıları için duyduğu tatmin hissidir. Bireyin kariyeri ile ilgili hedeflere 
ulaşmadaki başarısı, onun kariyer memnuniyetini belirlemektedir (Greenhaus vd. 1990). Sübjektif kariyer 

memnuniyeti, aynı zamanda bireyin bugüne kadar kaydettiği ilerleme, anlamlılık ve geleceğe ilişkin beklentiler gibi 

unsurlarla da ilişkilidir (Avcı ve Turunç, 2012). Bireylerin kariyer memnuniyetini etkileyen bireysel özelliklerin tespiti, 
bu özelliklerin geliştirilerek kariyerlerinden daha tatmin bireylerin oluşturulmasında önemlidir. 

Bu çalışma, bireylerin proaktif kişiliklerinin ve kontrol odaklarının, onların kariyer tatminleri ve yenilikçi iş 

davranışlarına etkisi incelenmesi amacını taşımaktadır. Bu çalışmanın sonuçları otel işletmelerine, hem yenilikçi iş 
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davranışını arttırarak sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmaları açısından, hem de kariyerlerinden tatmin bireylerin 

oluşturulmasında insan kaynakları ile ilgili politikaların geliştirilmesi açısından yol gösterici olacaktır. Çalışanlar 

açısından ise, bireysel özelliklerinin ve algılarının, bireysel çıktıyı arttırmada ne derece etki ettiğinin anlaşılmasına 

katkı sağlayacaktır.  

 

1. Literatür ve hipotezler 

1.1.  Proaktif kişilik - kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışı 
Proaktif kişilik, bireyin hedeflediği değişimi gerçekleştirebilmek için kendisini aktif olarak harekete geçiren 

bir kişilik özelliğidir.  Bireyin herhangi bir emir almadan gerekli gördüğü değişimi başlatabilme özelliklerine sahip 

olması durumudur. Proaktif kişiler, rollerini pasif olarak kabul etmek yerine, statükoya meydan okuyan,  inisiyatif 
gösteren, harekete geçen, değişimi başlatan ve değişimi gerçekleştirmek için çaba sarf eden kişilerdir (Bateman ve 

Crant, 1993).  
Kariyer tatmini, bireyin kendi kariyeri ile ilgili duyduğu memnuniyettir. Greenhaus ve diğ. (1990: 64), 

kariyer tatminini;  mesleki başarı elde etme, mesleki hedeflerine ulaşma, gelir hedeflerine ulaşma,  mesleğinde terfi 

elde etme ve yeni yetenekler kazanma olmak üzere beş temel hedefe ulaşmaya bağlı olduğunu belirtmektedirler. Diğer 
bir deyişle, bireyin bu hedeflere ulaşmadaki başarısı onun kariyer memnuniyetini belirlemektedir. Bazı çalışmalarda 

kariyer tatmini, öznel kariyer başarısı olarak adlandırılmakta ve bireyin kariyeri hakkında olumlu değerlendirmesi 

olarak tanımlanmaktadır (Judge ve ark. 1995). Yapılan bir çalışmada (Demirdelen ve Ulama, 2013) otel işletmelerinde 
çalışan orta ve üst düzey yöneticilerin, genel olarak kariyerlerinden tatmin oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Proaktif kişilik kariyer tatmini ilişkilendirilmiştir. Seibert ve ark. (1999, 2001) proaktif bireylerin kariyer 

başarısı olasılığını arttıran çalışma koşullarını seçtiğini, oluşturduğunu ve etkilediğini belirtmişlerdir ve iki farklı 
çalışmalarında, proaktif kişilik ile kariyer tatmini arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. Muhasebe meslek mensupları 

üzerine yapılan bir çalışmada da proaktif kişilik ile kariyer tatmini ilişkili bulunmuştur (Boyar ve Güngörmüş, 2016). 

Aynı zamanda proaktif davranış da kariyer tatminini etkilemektedir (Ismail vd., 2016). Bu çalışmalar neticesinde şu 
hipotez geliştirilmiştir. 

H1. Proaktif kişilik, kariyer tatminini pozitif etkilemektedir. 

Proaktivite, çalışanlar arasında yenilikçi davranış için önemli bir belirleyici olarak düşünülebilir. Crant 
(2000), proaktif davranışı incelediği modelinde,  proaktif kişiliğin statükoya karşı ve yenilikçi davranışların 

belirleyicisi olduğunu belirtmişlerdir. İzmir’deki KOBİ çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada, katılımcı örgüt 

iklimi ile yenilikçi iş davranışı ilişkisinde proaktif kişiliğin moderatör etkisi olduğu tespit edilmiştir (Taştan, 2013). 
Yapılan diğer çalışmalarda, proaktif davranış ile yenilikçi davranış arasında pozitif ilişki bulunmuştur  (Seibert vd., 

2001; Giebel vd., 2016; Li vd. 2017). Bu araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir. 

H2: Proaktif kişilik, yenilikçi iş davranışını pozitif etkilemektedir. 

 

1.2. Kontrol odağı - kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışı 
Kontrol (denetim) odağı, bireylerin yaşadıkları olayları nelerin kontrol ettiğine yönelik inancı olup, 

yaşadıkları pekiştirmelerin, yani elde ettikleri sonuçların veya ödüllerin, ya da başarı veya başarısızlık durumlarının, 
neye atfedildiği ile ilişkilidir. İçsel kontrol odağına sahip bireyler, yaşamlarındaki olayları kontrol edebileceklerine 

inanan, kendi davranışları konusunda sorumluluk üstlenen kişilerdir. Dışsal kontrol odağına sahip bireyler ise; 

gerçekleşen olayların büyük bir bölümünü kontrol edemeyeceklerine inanan, yaşadıklarını açıklamada şans, kader, 
kısmet gibi kavramları kullanan, diğer insanlar ya da kendileri dışındaki etmenlere bağlayan, kendi davranışları 

hakkında daha az sorumluluk alan kişilerdir İç kontrollü kişiler, dıştan kontrollü kişilere kıyasla daha motive olmuş, iş 

performansları ve iş tatminleri yüksek ve daha düşük düzeylerde işten ayrılma ve devamsızlık niyeti olan kişilerdir 
(Spector 1982; Can vd., 2006). 

Kontrol odağı ile kariyer tatmini ilişkisini ele alan çalışmalar sınırlıdır. Guan ve ark. (2013), bireylerin 

kariyerleri ile ilgili kontrol odaklarının kariyer tatminleriyle ilişkisini incelemişlerdir. Denetim odağını içsel, dışsal ve 
şans faktörü olarak üç boyutta incelemişlerdir. İçsel faktörün kariyer tatminini pozitif, şans faktörünün negatif 

etkilediğini bulmuşlardır. Dışsal faktör ile kariyer tatmini arasında bir ilişki bulamamışlardır. İçsel kontrol odaklı 

bireylerin kariyer tatminlerinin yüksek olması muhtemeldir çünkü bu bireyler kendi kararları üzerinde daha fazla söz 
sahibidirler (Ng vd. 2005). Buradan hareketle şu hipotezler kurulabilir. 

H3a: İç kontrol odağı, kariyer tatminini pozitif etkilemektedir. 

H3b: Dış kontrol odağı, kariyer tatminini negatif etkilemektedir. 
Kontrol odağı, yenilikçi iş davranışı ilişkisi ile ilgili literatürde yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Kaur 

ve Gupta (2016), Hindistan’da öğretmenler örnekleminde yaptıkları çalışmalarında; işle ilgili içsel kontrol odağı ile 

yenilikçi iş davranışı arasında pozitif ilişki olduğunu, dışsal kontrol odağı ile yenilikçi davranış arasında ise anlamlı bir 
ilişki olmadığı ortaya koymuşlardır. Bazı çalışmalarda ise (Demeško 2017; Škudienė vd. 2018); ne içsel kontrol odağı 

ile yenilikçi iş davranışı arasında ne de dışsal kontrol odağı ile yenilikçi iş davranışı arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Tabak vd. (2010), kamu sektöründe yaptıkları çalışmalarında, kontrol odağının bireylerin yenilikçi 
düzeylerini doğrudan etkilemediğini, bireylerin belirsizliğe tolerans düzeyleri ve risk alma eğilimlerinin tam aracılık 

rolleri ile yenilikçi düzeyleri üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Görüldüğü üzere, literatürdeki çalışmalarda, 

kontrol odağının yenilikçi iş davranışına etkisinde farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Töre ve Yolal (2017) ise, 
İstanbul’da beş otel çalışanları üzerinde yaptıkları çalışmalarında içsel kontrol odağının yenilikçi iş davranışını 

etkilediğini bulmuşlardır. Bu çalışmada şu hipotezler önerilmektedir. 
H4a: İç kontrol odağı, yenilikçi iş davranışını pozitif etkilemektedir. 

H4b: Dış kontrol odağı, yenilikçi iş davranışını negatif etkilemektedir. 
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2. Yöntem 

2.1. Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırmanın örneklemini Nevşehir İli’ndeki Turizm İşletme Belgeli dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri 

çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket Mayıs-

Haziran 2017 tarihlerinde araştırmacılar tarafından bırak-topla yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Nevşehir’de bulunan 

21 otel işletmesinden araştırma yapılmasını kabul eden 12 otel personeli araştırma kapsamına alınmıştır. Otellerden 
alınan bilgilere göre, toplam çalışan personel sayısı 320 olarak tespit edilmiştir.  Anket formu, personele uygulatmak 

üzere otel yöneticileri veya insan kaynakları bölümü yöneticilerine bırakılıp, yeniden toplanmıştır. Araştırma sonunda 

170 anket toplanmıştır. Anketlerden 4 tanesi eksik bilgi içerdiği için analizlere dâhil edilmemiştir. 166 kullanılabilir 
anketin geri dönüş oranı %52’dir. 

 

2.2. Ölçekler 
Araştırma formunda katılımcıların demografik bilgilerini ölçen soruların yanı sıra proaktif kişilik, kontrol 

odağı, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışını ölçmek için dört farklı ölçek kullanılmıştır. 

Proaktif Kişilik Ölçeği: Araştırmada proaktif kişiliği  ölçmek için, Bateman ve Crant tarafından oluşturulan 
ölçeğin Seibert vd. (1999) tarafından kullanılan 10 maddeli kısa formu kullanılmıştır.  Ölçek maddelerinden bazıları; 

“her zaman işleri daha iyi yapmanın yollarını ararım” “fırsatların farkına varmak konusunda son derece iyiyimdir 

”şeklindedir. Ankette beşli likert ölçeği kullanılmıştır (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum).  
Kontrol Odağı Ölçeği: Kontrol odağını ölçmek için, Spector (1988) tarafından oluşturulan ve Özdemir 

(2016) tarafından kullanılan 8  maddelik ölçek  kullanılmıştır. Örnek sorulardan  bazıları, “çalışma yaşamında başarı 

gösterebilen personel yükselir”, “işlerini iyi yapan çalışanlar genellikle ödüllendirilirler" şeklindedir. Ankette beşli 
likert ölçeği kullanılmıştır (1: kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum). 

Kariyer Tatmini Ölçeği: Kariyer tatminini ölçmek için Greenhaus vd. (1990) tarafından geliştirilen 5 

maddelik ölçek kullanılmıştır. Örnek sorulardan bazıları, “kariyerimde ulaştığım başarılarımdan memnunum”, 
“mesleki gelişimime yönelik ilerlememden memnunum”, şeklindedir. Ankette beşli likert ölçeği kullanılmıştır (1: 

kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum).  

Yenilikçi İş Davranışı Ölçeği: Yenilikçi İş Davranışını ölçmek için De Jong ve Den Hartog (2010) un 
çalışmalarından yararlanılmıştır. Ankette beşli likert ölçeği kullanılmıştır (1: hiçbir zaman, 5: her zaman). Örnek 

sorulardan  bazıları, “günlük yaptığım işlerden farklı olan konular dikkatimi çeker”, “görevlerimi yerine getirmek için 

yeni yaklaşımlar bulurum” şeklindedir.  
İngilizce ölçeklerin İngilizceden Türkçe’ye uyarlaması; hedef dile çeviri, hedef dile yapılan çevirinin 

değerlendirilmesi, kaynak dile tekrar çeviri, kaynak dile yapılan çevirinin değerlendirilmesi aşamalarından geçilerek 

yapılmıştır. İfadeler konunun uzmanı 4 akademisyen tarafından değerlendirilmiş ve üzerinde uzlaşılmış ölçekler 
oluşturulmuştur. Ayrıca  10 otel çalışanıyla yüzyüze yapılan görüşme sonucunda ifadelerin anlaşıldığı test edilmiş, 

anlaşılmayan noktalar düzeltilmiştir.  

 

2.3. Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde Smart PLS ve SPSS istatistik programları kullanılmıştır. Katılımcılara ait bilgilerin 

analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır. Ölçek faktörlerinin belirlenmesi için doğrulayıcı faktör analizi, geçerlilik ve 

güvenilirlik analizleri, araştırma modelinin test edilmesinde yol analizi kullanılmıştır. 

 

2.4. Bulgular 
Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Araştırmaya katılan 

personelin çoğunluğunun erkek (%68,1), lise mezunu (%47,6), evli (%60,8) ve 35 yaş ve altında (%48,7) olduğu 

görülmektedir. Çalışanların büyük bir çoğunluğu beş yıldan az (%74,7) bir süredir işletmede bulunmakta ve 

yoğunlukla servis departmanında (%34,9) çalışmaktadır.  
 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Değişkenlerine Yönelik Bulgular 

Değişkenler F % Değişkenler F % 

Cinsiyet 

Kadın  

Erkek 

 

53 

113 

 

31,9 

68,1 

Medeni Durum 

Bekar 

Evli 

 

65 

101 

 

39,2 

60,8 

Yaş 

25 yaş ve altı 

26-35 yaş arası 

36-45 yaş arası 
46-55 yaş arası 

56 yaş ve üstü 

 

23 

58 

54 
23 

8 

 

13,8 

34,9 

32,5 
13,9 

4,8 

İşletmedeki çalışma yılı 

1 yıldan az 

1-5 yıl arası 

6-10 yıl arası 
10 yıl ve fazlası 

 

50 

74 

24 
18 

 

30,1 

44,6 

14,5 
10,8 

Eğitim 

İlköğretim 

Lise ve dengi okul 

Meslek Yüksekokulu 

Yüksekokul/Fakülte 

 

 

23 

79 

36 

28 

 

 

13,9 

47,6 

21,7 

16,8 

 

Çalışılan Departman 

Önbüro 

Kat Hizmetleri 

Servis/Bar 

Mutfak 

Diğer 

 

25 

46 

58 

22 

15 

 

15,1 

27,7 

34,9 

13,3 

9,0 
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Proaktif kişilik, iç ve dış kontrol odağı, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışı  ölçekleri birlikte 

doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur.  Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına ölçek maddelerinin faktör 

yüklerinin tamamı 0,50’den büyüktür.  

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen veriler ışığında Tablo 2’te görüldüğü üzere çalışmanın 

hem güvenilirlik hem de geçerlilik testleri yapılmıştır. Yapılan araştırmalar doğrultusunda güvenilirlik katsayısının en 

az 0,70 olması gerektiğini tespit edilmiştir (Nunally,1978; Iacabucci ve Duhackek, 2003). Bu çalışmada ölçeklerin son 

halinin güvenilirlik katsayıları  (Cronbach’s alpha) 0.72-0.900.70 arasında değerler almıştır.  

Yakınsama geçerliliği için ortalama varyans değerinin (AVE) 0,5’ten büyük olması ve CR’nin AVE’den 

büyük olması gerektiği, Rho_A değerlerinin de cronbach alpha değerinden büyük olması gerektiği belirtilmektedir. 
Ayırt edici geçerliliğin ise her bir yapı için hesaplanan AVE değerinin karekökünün diğer her bir değişkenin 

birbirleriyle olan korelasyonundan daha büyük olması doğrultusunda sağlanacağı tespit edilmiştir (Hair vd.,2006; 

Fornell ve Larcker,1981; Ringle vd., 2015). Mevcut çalışmadaki AVE değerleri 052.-0.62 arasında yer almaktadır ve 
tüm değerler 0.50’den yüksektir ve her bir yapının AVE değerinin karekökü, değişkenin diğer değişkenlerle olan 

korelasyon kat sayılarından daha büyüktür. Bu sonuçlara göre yakınsak ve ayırtedici geçerlilik sağlanmıştır. 
 

Tablo 2: Güvenilirlik ve Geçerlilik Değerleri 

 a rho_A CR AVE 1 2 3 4 5 

1. Dış Kontrol Od. 0,718 0,745 0,824 0,543 0,737         

2. İç Kontrol Od. 0,793 0,807 0,867 0,622 -0,327 0,789       

3- Kariyer Tatmini 0,879 0,879 0,912 0,677 -0,379 0,537 0,823     

4- Proaktif Kişilik 0,816 0,821 0,867 0,522 -0,194 0,393 0,426 0,722   

5- Yenilikçi iş dav. 0,901 0,908 0,919 0,535 -0,347 0,373 0,407 0,648 0,732 

Notes: AVE karekök değerleri diyagonal ve kalın olarak belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli ve Yol Analizi Sonuçları 

 
Oluşturulan araştırma modeli, SmartPLS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Yol katsayılarının 

anlamlılığı ve t değerleri bootsrapping metodu ile oluşturulmuştur (Tablo 3).  Modele göre, proaktif kişilik, kariyer 

tatmini üzerine pozitif olarak etki etmektedir (β=0,23, p<0,05). Bu etkiye yönelik kurulan H1 hipotezi kabul edilmiştir. 
Benzer şekilde proaktif kişilik yenilikçi iş davranışını da pozitif olarak etkilemektedir (β=0,58, p<0,05). H2 hipotezi de 

kabul edilmiştir. 

Önerildiği üzere, iç kontrol odağı kariyer tatminini pozitif (β=0,38, p<0,05)  olarak etkilerken, dış kontrol 
odağı kariyer tatminini negatif (β=-0,21, p<0,05) etkilemektedir. H3a ve H3b kabul edilmiştir. Kontrol odağı- yenilikçi 

iş davranışı ilişkileri incelendiğinde; beklenenin aksine iç kontrol odağının yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı bir 
etkisi (β=0,07, p>0,05) görülmemiştir. H4a reddedilmiştir. Dış kontrol odağı ise, yenilikçi iş davranışı üzerinde negatif 

olarak etkilidir (β=-0,21, p<0,05) ve bu etkiye yönelik kurulan H4b kabul edilmiştir.  

 

Tablo 3: Yol Katsayıları ve Hipotezlerin Sonuçları 

Hipotez İlişkiler Katsayılar T değerleri P değerleri  Sonuç 

H1 Proaktif k. -> Kariyer tat. 0,234 2,425 0,016 Kabul 

H2 Proaktif K. -> Y.İ.D. 0,577 7,155 0,000 Kabul 

H3a  İç kont.od. -> Kariyer tat. 0,375 4,196 0,000 Kabul  

H3b Dış kon.od.-> Kariyer tat. -0,210 2,768 0,006 Kabul 

H4a İç kont.od. -> Y.İ.D. 0,077 1,063 0,288 Red 

H4b  Dış kon.od.-> Y.İ.D. -0,209 3,047 0,002 Kabul 

 

3. Sonuç 
Bu çalışmada, çalışanların proaktif kişilik ve kontrol odaklarının, onların kariyer tatminleri ve yenilikçi iş 

davranışlarına etkisi incelenmiştir. Bu amaçla Nevşehir İli’ndeki dört ve beş yıldızlı otel işletmeleri personeli 

örnekleminde bir araştırma gerçekleştirilmiş ve oluşturulan kavramsal model test edilmiştir. Böylece, müşterilerine 

daha kaliteli hizmet sunma çabası içinde bulunan otel yönetimlerine personelin yenilikçi iş davranışlarını ve kariyer 
tatminlerini arttırmaları için yardımcı olabilecek ve aynı zamanda konuya ilişkin literatüre de katkı sağlayabilecek bir 

araştırma gerçekleştirildiği düşünülmektedir. 

Proaktif Kişilik 

 

İç  Kontrol 

Odağı 

Dış Kontrol 

Odağı 

 

Kariyer Tatmini 

Yenilikçi İş 

Davranışı 

0,23 

0,58 

0,38 

0,07 

-0,21 

-0,21 
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Bu çalışma sonuçlarına göre, proaktif kişilik yenilikçi iş davranışı üzerinde pozitif olarak etkilidir. Yani, 

inisiyatif sahibi, öncü, mevcut statükoyu değiştirme cesaretine sahip çalışanlar, daha yenilikçi fikirler üretip 

uygulamaya koymaktadırlar. Bu araştırma sonucu önceki araştırma sonuçlarıyla tutarlıdır. Daha önceki çalışmalara 

göre proaktif kişilik yenilikçi iş davranışı ile pozitif ilişkilidir  (Crant, 2000; Seibert vd., 2001; Giebel vd., 2016; Li vd. 

2017).  

Diğer bir sonuca göre proaktif kişilik kariyer tatminini pozitif olarak etkilemektedir. Proaktif kişilerin 
kariyerlerinden daha memnun oldukları, kariyerleriyle ilgili subjektif algılarının olumlu olduğu görülmektedir. Bu 

araştırma sonuçlarıyla benzer olarak, önceki çalışmalarda da (Seibert ve ark. 1999, 2001; Boyar ve Güngörmüş, 2016), 

proaktif kişiliğin kariyer tatminini pozitif etkilediği ortaya çıkmıştır.  
İçsel kontrol odağı kariyer tatminini arttırırken, dışsal kontrol odağı azaltmaktadır. Yani, yaşamlarındaki 

olayları kontrol edebileceklerine inanan, kendi davranışları konusunda sorumluluk üstlenen kişiler kariyer 

memnuniyetleri artarken, gerçekleşen olayların büyük bir bölümünü kontrol edemeyeceklerine inanan, kendi 
davranışları hakkında daha az sorumluluk alan kişilerin kariyerlerinden duydukları memnuniyet azalmaktadır.  

Beklentilerin aksine bu çalışmada içsel kontrol odağının yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi 
tespit edilememiştir.  Literatürde otel çalışanlarına yönelik yapılan bir çalışmada bunun tam tersi bir sonuç 

bulunmuştur (Töre ve Yolal, 2017). Bu çalışmanın sonuçlarıyla paralel araştırma sonuçları da bulunmaktadır 

(Demeško 2017; Škudienė vd. 2018; Sü Eröz, 2017). Buradan hareketle, bireylerin hayatın kontrolünün kendi elinde 
olduğuna inanmaları, onların yenilikçi iş davranışı sergilemeleri için yeterli bir özellik olmayabilir. 

Dışsal kontrol odağının ise yenilikçi iş davranışını negatif etkilediği görülmektedir. Yaşamlarındaki 

olayların kontrolünün kendi elinde olmadığına inanan bireyler yeterince yenilikçi fikir ve davranış 
sergilememektedirler. Literatürde bu sonuçtan farklı olarak dışsal kontrol odağı ile yenilikçi iş davranışı arasında 

anlamlı bir ilişki bulamayan sonuçlar mevcuttur (Kaur ve Gupta 2016; Demeško 2017; Škudienė vd. 2018; ; Sü Eröz, 

2017). 
Bu çalışmanın sonuçlarına göre otel işletmelerine şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

- Proaktif kişiliğe sahip bireylerin yaratıcılık ve yenilikçi davranış gerektiren görevlerde çalıştırılmaları, 

bireylerin bu görevleri yerine getirirken yenilikçi yöntem ve teknikler geliştirmelerine, daha hızlı ve 
yaratıcı çözümler üretmelerine ve dolayısıyla müşteri memnuniyetinin oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

- Proaktif kişiliğe sahip ve içsel kontrol odaklı bireylerin kariyer memnuniyetinin yüksek olması, 

kariyer planlama çalışmalarında hem çalışanlar hem yöneticiler için yol gösterici olabilir. Bireylerin 
kendi hayat sorumluluğunu üzerine almaları ve daha proaktif olmaları için onlara koçluk yapılabilir, 

eğitim verilebilir. 

- Proaktif ve içsel kontrol odaklı olma bireysel özellik gibi görünse de örgütsel altyapısı olabilir. 
Özellikle bu özellikteki bireyleri destekleyen bir örgüt kültürünün oluşturulması bireysel ve örgütsel 

performansın arttırılması açısından önemlidir. 

Bu çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışma küçük bir örneklem grubunda yapılmıştır. 
Çalışmanın genellenmesi açısından farklı örneklem grubunda çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışmada, 

değişkenler arası direkt ilişkilere odaklanmıştır. Özellikle kontrol odağı-yenilikçi iş davranışı ilişkisinin anlaşılması 

için dolaylı ve aracı faktörlerin de modele dâhil edilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Kontrol odağı-kariyer tatminine 
yönelik literatürde yeterli çalışma bulunmadığı görülmektedir. Sonraki çalışmalarda bu ilişkiye odaklanılması turizm 

literatürü açısından katkı sağlayabilir. 
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Özet 
Son dönemde Türkiye’deki döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklık, reel sektördeki işletmelerde döviz kuru riskine 
yönelik önlem alınmasının önemini gündeme getirmiştir. Faaliyetlerinde yabancı para kullanan, gelir veya giderleri 

yabancı para cinsinden olan sektörlerde döviz kurundaki değişimlerin etkisi daha büyük olabilmektedir. Bu 

sektörlerden biri olan turizm sektöründe özellikle havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin uluslararası faaliyetlerde 
bulunması nedeniyle gelir-giderlerinin dövize dayalı olması, bu şirketlerin kur riskine maruz kalmasına yol açabilecek 

önemli bir etmendir. Bu çalışmanın amacı, payları Borsa İstanbul’da işlem gören havayolu yolcu taşımacılığı 

şirketlerinin yayınladıkları finansal raporlar ve kur riski yönetimiyle ilgili beyanları üzerinden inceleyerek döviz kuru 

risklerini ve buna yönelik hangi önlemlerin alındığını değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda payları Borsa 

İstanbul’da işlem gören ve havayolu yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan iki şirketin 2017 yılına ait finansal 

raporları incelenmiştir. Çalışma neticesinde Borsa İstanbul havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin ABD Doları, 
Avro, Türk Lirası, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni para birimlerinden dövize sahip olduğu ve her iki şirketin de kur 

riskine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Çalışmada, 2018 yılı 8 aylık ortalama verilere göre, A şirketinin varlıklarının 

döviz kurlarındaki değişimden etkilenerek değer kaybettiği, B şirketinin ise varlıklarının değer kazandığı ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca çalışmada A şirketinin az miktarda dövize dayalı türev ürüne sahip olduğu, B şirketinin ise dövize 

dayalı herhangi bir türev ürüne sahip olmadığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Döviz Kurları, Döviz Kuru Riski, Havayolu Şirketleri, Borsa İstanbul.  

 

Investigation of Foreign Exchange Rate Risks of Borsa Istanbul Airline 

Passenger Transport Companies 
 

Abstarct 
Recently, the high volatility in the exchange rates in Turkey have brought the importance of taking measures to 

exchange rate risk for the companies in real sector. The effect of exchange rate changes can be higher in sectors that 
income or expenses are in foreign currencies or that use foreign currency in their activities. In the tourism sector, the 

fact that the airline passenger transportation companies are operated in international activities due to their income and 

expenditure based on currency is an important factor that could exposed to exchange rate risk. The purpose of this 
study is to evaluate the exchange rate risks by examining the financial reports that published by the airline passenger 

transportation companies whose shares are traded in the Borsa Istanbul. In accordance with this purpose the financial 

reports of two airline passenger transportation companies whose shares are traded in the Borsa Istanbul were examined 
for 2017. As a result of the study, it was determined that the publicly traded airline passenger transportation companies 

in Borsa Istanbul had currencies that US Dollar, Euro, Turkish Lira, British Pound and Japanese Yen and both 

companies have been exposed to exchange rate risk. In the study, it has determined that according to the 8-month 
average of the year 2018, assets of company A has lost value and assets of company B has gained value, affected by 

the change in foreign exchange rates. In addition, in the study it has been determined that a company has a small 
amount of derivative products based on currency and the other does not have any derivative products based on 

currency. 

 

Key words: Exchange Rates, Exchange Rate Risk, Airline Companies, Borsa Istanbul. 
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Giriş 
Bretton Woods sabit kur sisteminin 1973’de çökmesinin ardından, gelişmiş ülke ekonomilerinin çoğu 

dalgalı kur sistemine geçmiştir (Helleiner, 1996:103). 1980’lerden itibaren gelişmekte olan ülkelerin de dalgalı kur 

rejimine geçmesi, ekonomi politikalarının liberalleşmesi, dış borçların artması ve ihracata dayalı kalkınma 

programlarının izlenmesi ile birlikte küresel ölçekte finansal işlemlerin hacmi olağanüstü boyuta ulaşmıştır (Altay, 

2014:312). Ülkelerin döviz kurlarının serbest piyasalarda arz ve talebe göre belirlendiği dalgalı kur sistemi ile birlikte 
döviz kurlarındaki beklenmeyen fiyat hareketleri, ülke ekonomileri, şirketler ve finansal kurumlar için kur riskini 

meydana getirmektedir. 

Kur riski genel olarak beklenmedik döviz kuru değişimlerinin firma değeri üzerindeki etkisi olarak 
tanımlanmaktadır. Daha açık bir ifade ile kur riski, beklenmedik kur hareketleri sonucunda şirketlerin nakit akışlarında, 

varlık ve yükümlülüklerinde, net kar marjında ve bu doğrultuda şirketin hisse senetlerinin piyasa fiyatında doğrudan 

veya dolaylı olarak meydana gelen beklenmeyen değişimler olarak tanımlanmaktadır (Büberkökü, 2014:1). Genel 
olarak döviz kuru riski üç farklı şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar işlem riski, çevirme riski ve ekonomik risk olarak 

adlandırılmaktadır. İşlem riski, kurlardaki değişimin borç ve alacakların yerel para birimi değeri üzerindeki 

etkilerinden kaynaklanmaktadır (Altay, 2014:313). İşlem riski, daha çok kısa süreli olarak gerçekleştiğinden, türev 
piyasalardaki korunma yöntemlerinin kullanılması bu riski ortadan kaldırabilir (Mutluay ve Turaboğlu, 2013: 60). 

Çevirme riski, yabancı bir iştirakin ana şirketin bilançosuna konsolide edilmesinde kurlardaki değişimin etkisinden 

kaynaklanmaktadır (Altay, 2014:313). Çevirme riskinden korunmak için zayıf para biriminden varlıkların azaltılıp, 
yükümlülüklerin arttırılması ve güçlü para biriminden varlıkların tutulup, yükümlülüklerin azaltılması önerilmektedir 

(Shapiro, 2013:115; Mutluay ve Turaboğlu, 2013:60). Ekonomik risk ise şirketlerin gelirlerinin ve giderlerinin döviz 

kuru değişimlerinden etkilenmesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Altay, 2014:313). Döviz kurundaki değişimlerin 
şirketleri ekonomik yönden etkilemesi uzun vadede gerçekleştiğinden, türev piyasalardaki korunma yöntemlerinin 

ekonomik riskin azaltılmasında zayıf kaldığı belirtilmektedir (Mutluay ve Turaboğlu, 2013:60). 

Küresel olarak döviz piyasalarına bakıldığında bu piyasalarda ülkelerin hazinelerinin, merkez bankalarının, 
bankaların, diğer finans sektörü aktörlerinin yanında reel sektörde faaliyet gösteren işletmelerin ve hatta bireysel 

yatırımcılar gibi çok farklı özelliklere sahip birimlerin işlem yaptığı görülmektedir (Altay, 2014:313). Döviz piyasaları, 

spot işlemlerin yapıldığı spot döviz piyasaları ve vadeli işlemlerin yapıldığı döviz türev piyasaları olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Spot döviz piyasalarında döviz alım ve satım işlemlerinde teslimat, işlem tarihinden itibaren iki işgünü 

içerisinde gerçekleşmektedir. Türev döviz piyasalarında ise döviz alım ve satım işlemlerinde teslimat vade tarihinde 

gerçekleşmektedir. Türev döviz piyasalarında yapılan işlemler; Döviz Forward Sözleşmesi, Döviz Swap Sözleşmesi, 
Döviz Futures Sözleşmesi ve Döviz Opsiyon Sözleşmesi olarak dört farklı şekilde gerçekleştirilir (Akkaş, 2015: 6). 

Döviz kuru riskinin sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için öncelikle kurları etkileyen faktörlerin bilinmesi, riskin 

ölçülerek etkilerinin öngörülmesi buna göre riskten kaçınma, riski kabul etme, riski azaltma veya riskten korunma 
politikalarından birine karar verilmesi ve buna uygun risk yönetimi araçlarının kullanılması gerekmektedir (Altay, 

2014:313).  

Özellikle 2018 yılında gelişmekte olan ülkelerde para birimlerindeki değer kayıpları, yükselen petrol 
fiyatları ve dış ticarette küresel ölçekte artan korumacılık söylemleri nedeniyle büyüme görünümü ülkeler arasında 

farklılaşma gösterebilmektedir. Amerikan Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki normalleşme sürecini 
hızlandırma ihtimalinin belirginleşmesi, ABD tahvil getirilerini arttırmakta ve ABD dolarındaki yükselişi hızlandırarak 

küresel finansal piyasalarda dalgalanmalara yol açabilmektedir. 2018 yılının ikinci çeyreğinde küresel finansal 

piyasalarda artan oynaklıklar ve Türkiye’nin risk primlerindeki yükselişler, yurt içi belirsizlikler ve cari açık ile 
enflasyonda görülen yükseliş Türkiye'nin ülke risk primi ile döviz kurlarına dair göstergelerin olumsuz gelişmesine 

neden olmaktadır.  Son dönemde Türkiye’deki döviz kurlarında yaşanan yüksek oynaklığın döviz açığı bulunan 

şirketlerde zarara yol açtığı görülmektedir. Özellikle dolarda günlük %2-%5 arasında meydana gelen fiyat değişimleri 
hammaddeyi dolar ile alıp iç piyasaya TL cinsinden satan reel sektördeki işletmeleri zarara uğratabilmektedir. Bununla 

beraber döviz kurlarındaki artış, sabit maliyetlerin de yükselmesine neden olmakta ve özellikle KOBİ statüsündeki 

işletmelerin maliyet hesaplaması yapmasını zorlaştırabilmektedir.  2018 Mayıs itibariyle Türkiye'nin toplam kısa 
vadeli dış borç stoku 123,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. TCMB verilerine göre, bu dönemde bankalar kaynaklı 

kısa vadeli dış borç stoku %2 artarak 68,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 8,5 

artarak 55.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşerek tarihi bir değer almıştır. Bu veriler Türkiye’deki reel sektörün döviz 
kuru riskinin ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir (Businessht, 2018). Türkiye’de döviz kurlarından en fazla 

etkilenen sektörlerden birisi de turizm sektörüdür. İşletme gelirlerinin tamamına yakının yabancı paralarla yapılması 

nedeniyle, döviz kurlarındaki değişimler aynı şekilde turizm işletmelerine yansımaktadır (Kutukız, 2005: 199). 
Özellikle havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin yakıt maliyetlerinin dövize dayalı olması, bu şirketlerin döviz 

kurlarındaki oynaklık nedeniyle zarara uğramalarına neden olabilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, payları 

Borsa İstanbul’da işlem gören havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin faaliyet raporlarını inceleyerek döviz kuru 
risklerini ve buna yönelik hangi önlemlerin alındığını değerlendirmektir. Buna göre çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde konuyla ilgili literatür taraması yer almaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde yöntem ve 

bulgular yer almakta, üçüncü bölümde ise genel bir değerlendirme yapılarak öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

 

1. Literatür 
Konuyla ilgili yapılan literatür incelemesi sonucunda kur riski ile ilgili bankacılık, imalat sektörünün çeşitli 

alt sektörleri ve turizm sektöründe, bunun yanında kur riskinin ülkelerin dış ticaretleri üzerindeki etkisini inceleyen 
çalışmaların olduğu görülmektedir. Ancak spesifik olarak Türkiye’deki havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin kur 

riskinin incelendiği bir çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır. Literatür incelemesi sonucunda tarafımızca ulaşılan 

çalışmalar aşağıda sunulmuştur. 
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Doğukanlı, Özmen ve Yücel (2010), İMKB’deki sektörlerin döviz kuru duyarlılıklarının belirlenmesi 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada İMKB’deki 3 ana ve 15 alt sektörün hisse senedi endeksleri, 

Avro para biriminin kullanılmaya başlandığı tarih dikkate alınarak Ocak 1999-Haziran 2009 dönemine ait günlük 

döviz kurlarına karşı duyarlılıkları Johansen eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Çalışma neticesinde analize dâhil 

edilen sektörler ile döviz kurlarının uzun dönemde birlikte hareket ettikleri ifade edilmiştir. Ayrıca, döviz kuru 

duyarlılıklarının sektörler arasında farklılık gösterdiği de ayrıca belirtilmiştir. 
Ünal ve Altın (2010), şirketlerin piyasa değeri ile net döviz pozisyonları arasındaki ilişkinin ortaya 

konulması amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada Türk Otomotiv Sanayi şirketlerinin 2004–2008 yıllarına ait üçer 

aylık verilerini panel veri analizi ile incelemişlerdir. Çalışma neticesinde Türk Otomotiv Sanayi içerisinde yer alan 
şirketlerin piyasa değerleriyle net döviz pozisyonları arasında anlamlı bir ilişki bulunamadığı ve bu sonucun önceki 

birçok çalışma ile uyumlu olduğu belirtilmiştir. 

Mutluay ve Turaboğlu (2013), döviz kurlarındaki değişimin şirketler üzerindeki etkisini ölçmeyi 
amaçladıkları çalışmalarında İMKB’deki 55 şirketin 1997-2007 dönemine ait verilerini regresyon modeli ile 

incelemişlerdir. Çalışma sonucunda şirketlerin performansının döviz kurlarındaki değişimden gecikmeli olarak 
etkilendiği ve etkilenme düzeyinin, yurt dışına yapılan satışlar ile ters yönlü ilişkili olduğu belirtilmiştir. 

Doğanay (2016), sektörel düzeyde tütün endüstrisinin döviz kurlarındaki değişiminden etkilenmesi, döviz 

kuru bazında para pozisyon yapısının belirlenmesi ve kur riski yönetimine yönelik yaklaşımının belirlenmesi amacıyla 
tütün endüstrisinde yer alan 20 ayrı şirkete anket uygulamıştır. Çalışma neticesinde sistematik şekilde kur riskinden 

korunmaya yönelik uygulaması olan şirketlerin sınırlı kaldığı, şirketlerin genellikle işletme içi çözümler üretme yolunu 

seçtikleri belirtilmiştir.  
Gökçe ve Sarıtaş (2017), döviz kurunda yaşanan değişimin, özel sermayeli bankaların bilançosundaki 

kalemlerdeki etkisini araştırmışlardır. Çalışmada özel sermayeli bankalar grubunun banka bilançolarında yer alan 

kalemlerden net kar-zarar, Türk Lirası cinsinden nakit değerler ve Merkez Bankası kalemi, Türk Lirası cinsinden 
mevduat, takipteki krediler, karşılıklar, özkaynaklar, genel aktif toplamı ve krediler ve alacaklar kalemleri ana 

değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışma 2002 yılının Aralık ayı ile 2012 yılı Temmuz ayı dönemini kapsamaktadır. 

Çalışmada döviz kurundaki değişim hesaplanırken Amerikan Doları (USD) baz alınmıştır. Regresyon yöntemlerinden 
kantil regresyon yönteminin kullanıldığı çalışmada döviz kurunda yaşanan artışın; bankaların takipteki kredi miktarını, 

net kar/ zarar kalemini, özkaynak miktarını, Türk Lirası mevduatını ve aktif büyüklüğü arttırdığı sonucu ortaya 

çıkmıştır. 
Kutukız (2005), döviz kurundaki değişimlerin doğurduğu risklere karşı turizm sektöründe birinci derecede 

önemli görülen riskleri ortaya koymak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmada Muğla Bölgesi’nde çoğunluğunun 

KOBİ olduğu 120 şirkete anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma sonucunda ankete katılan şirketlerin 2001 yılı ve 
öncesi dönemde en önemli risk olarak faiz riskini gördükleri, 2001 yılından sonra ise en önemli risk olarak kur riskini 

gördükleri belirtilmiştir. Çalışmada ayrıca şirketlerin risklere karşı korunma ve diğer amaçlarla vadeli işlem 

yapmadıkları, türev ürünler konusunda gerekli bilgiye sahip olmadıkları ortaya konulmuştur. 
Kılıç ve Bayar (2014), döviz kurundaki değişimin Türkiye’deki turizm gelirleri ve harcamalarına etkisini 

araştırdıkları çalışmada, 1994 yılı Ocak ayı ile 2013 yılı Ağustos ayı arasındaki dönemdeki döviz kurundaki ve turizm 

gelir ve harcamalarındaki oynaklığı incelemişlerdir. Johansen eşbütünleşme testinin kullanıldığı çalışmada döviz 
kurundaki değişimler ile turizm gelir ve harcamalarının uzun dönemli eşbütünleşik olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

2. Yöntem 
Çalışmada ikincil veriler kullanılarak oransal analizler gerçekleştirilmiştir. Finansal tablolarda yer alan iki 

kalem arasındaki ilişkinin matematiksel olarak ifadesine oran veya rasyo denilmektedir (Ceylan ve Korkmaz 2008). 

 

2.1.Araştırmanın amacı 
Çalışmanın amacı, payları Borsa İstanbul’da işlem gören havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin faaliyet 

raporlarını inceleyerek döviz kuru risklerini değerlendirmektir. 

 
2.1. Örneklem ve veri toplama 

Çalışmanın amacı doğrultusunda payları Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören havayolu yolcu taşımacılığı 

şirketlerinin 2017 dönemine ait finansal tabloları incelenmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık havayolu yolcu 
taşımacılığı şirketlerinin verilerine Kamuyu Aydınlatma Platformu (2018), Şirketlerin kendi web sitelerinde 

yayımladıkları faaliyet raporları ve Thomson & Reuters EIKON veri tabanından erişilmiştir. Thomson & Reuters 

EIKON veri tabanı aboneliği Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenerek 
sağlanmıştır. (Proje Numaraları: 2017-2-TP3-2655, 2017-2-TP3-2656 ve 2017-2-TP3-2657). 

Türkiye’de faaliyet gösteren 2 halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketi bulunmaktadır. Söz konusu 

şirketler Türk Hava Yolları A.O. ve Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. ‘dir. Çalışmada şirketlerin bulguları 
yorumlanırken herhangi bir spekülasyona yol açmamak adına şirketler “A, B” olarak kodlanmıştır. 

Bu çalışma Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu tarafından desteklenmiştir. (Proje 

Numaraları: 2017-2-TP3-2655, 2017-2-TP3-2656 ve 2017-2-TP3-2657). 
 

3.Bulgular  
Çalışmanın amacı doğrultusunda öncelikle Türkiye’deki halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin 

2017 yılına ait finansal durum tablolarındaki nakit ve nakit benzeri varlıklarının döviz dağılımı değerlendirilmiştir. 

Daha sonra bu şirketlerin varlık ve yükümlülüklerinin yabancı para dağılımları incelenmiş ve bu şirketlerin döviz kuru 

riskleri yorumlanmaya çalışılmıştır. 
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Çalışmaya dâhil edilen halka açık havayolu taşımacılığı şirketlerinin döviz dağılımları incelenmeden önce 

bu şirketlerin kullandığı fonksiyonel para birimleri incelenmiştir. Analize dâhil edilen şirketlerin 2017 yılı finansal 

raporlarına bakıldığında A şirketinin ana operasyonu olan tarifeli uçuş gelirlerinin önemli bir kısmının Avrupa 

uçuşlarından oluşması ve şirket finansal borçlarında Avro’nun önemli ağırlığı olması nedeniyle fonksiyonel para 

birimin Avro olarak belirlendiği görülmüştür. B şirketinin 2017 yılı finansal raporunda ise şirketin faaliyetleri üzerinde 

ABD Doları’nın etkisinin önemli olduğu ve şirketle alakalı durumların altında yatan ekonomik özü yansıtan para 
biriminin ABD Doları olduğu belirtilmiştir. Buna göre çalışmanın bulguları yorumlanırken A şirketinde Avro dışındaki 

para birimleri yabancı para olarak dikkate alınırken B şirketinde ABD Doları dışındaki para birimleri yabancı para 

olarak dikkate alınacaktır. Ancak Türkiye’de finansal tablolar Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 70. maddesi uyarınca 
Türk Lirası cinsinden sunulduğundan bu çalışmada da tablolar Türk Lirası cinsinden sunulacaktır. 

Çalışmada incelenen şirketlerin nakit ve nakit benzeri varlıklarının dağılımları tablo 1’de verilmiştir. 

 
Tablo 1: Türkiye’deki Halka Açık Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin 2017 yılına ait Nakit ve Nakit Benzeri 

Varlıklarının Dağılımları 

Milyon TL 

A B 

Tutar Yüzde Tutar Yüzde 

Nakit ve nakit benzerleri 1.988 0,25 7.132 0,10 

    -Kasa 0,734 0,00 9 0,00 

    -Banka 1.987 1,00 7.123 1,00 

         -Vadesiz Mevduatlar 58 0,03  453  0,06 

         -Vadeli Mevduatlar 1.930 0,97  6.670  0,94 

Dönen Varlıklar 3.097 0,38 13.699 0,20 

TOPLAM VARLIKLAR 8.088 1,00 68.647 1,00 

 

Tablo 1 incelendiğinde 2017 yılında A şirketinin toplam varlıklarının %38’inin dönen varlıklardan oluştuğu 

ve %25’inin de nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluştuğu görülürken, B şirketinin ise toplam varlıklarının %20’sinin 
dönen varlıklardan oluştuğu ve %10’unun da nakit ve nakit benzeri varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Buna göre 

2017 yılında bu şirketlerin özellikle de A şirketinin dönen varlıklarının büyük kısmının nakit ve nakit benzeri 

varlıklardan oluştuğu söylenebilir. A ve B şirketlerinin nakit ve nakit benzerleri varlıklarının dağılımı incelendiğinde 
ise bu şirketlerin neredeyse tüm nakit varlıklarını banka hesaplarına bağlı vadeli mevduat hesaplarında tuttukları ortaya 

çıkmaktadır. Buna göre bu şirketlerin ellerindeki nakit varlıkları bankalardaki çeşitli faiz oranlarından vadeli mevduat 

hesaplarında değerlendirdikleri söylenebilir. A ve B şirketlerinin vadeli mevduat hesaplarında yer alan nakit 
varlıklarının para birimine göre dağılımları tablo 2’de verilmiştir. 

 

Tablo 2: Türkiye’deki Halka Açık Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin 2017 yılına ait Vadeli Mevduat 

Hesaplarının Para Birimi Açısından Dağılımları 

Milyon TL 

A B 

Tutar Yüzde Tutar Yüzde 

Vadeli Mevduatlar 1.930 1,00 6.670 1,00 

     -ABD Doları mevduatlar 1.687 0,87 535 0,08 

     -TL mevduatlar 49 0,03 153 0,02 

     -Avro mevduatlar 182 0,09 5.982 0,90 

     -İngiliz Sterlini mevduatlar 9 0,00 0 0,00 

     -İsviçre Frangı mevduatlar 2 0,00 0 0,00 

 
Tablo 2 incelendiğinde 2017 yılında A şirketinin vadeli mevduatlarının %87’sinin ABD Doları, %9’unun 

Avro, %3’ünün Türk Lirası ve küçük bir kısmının ise İngiliz Sterlini ve İsviçre Frangı cinsinden olduğu görülmektedir. 

Buna göre 2017 yılında A şirketinin vadeli mevduat hesaplarının çok büyük kısmının şirketin fonksiyonel para birimi 
olan ABD Doları cinsinden oluştuğu bunun dışında şirketin döviz cinsinden elde tuttuğu vadeli mevduatın büyük bir 

kısmının Avro’dan oluştuğu ortaya çıkmıştır. B şirketinin 2017 yılına ait vadeli mevduat hesabı incelendiğinde ise 

şirketin vadeli mevduatlarının %90’ının Avro, %8’inin ABD Doları, %2’sinin Türk Lirası cinsinden olduğu 

görülmektedir. Buna göre B şirketinin vadeli mevduat hesaplarının çok büyük kısmının şirketin fonksiyonel para 

birimi olan Avro cinsinden oluştuğu bunun dışında şirketin döviz cinsinden elde tuttuğu vadeli mevduatın büyük bir 

kısmının ABD Dolar’ından oluştuğu ortaya çıkmıştır. Yine tablo 2’de her iki şirketin de birbirine yakın oranda Türk 
Lirası para cinsinden vadeli mevduat hesaplarının olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Tablo 1 ve 2’de görüldüğü üzere 2017 yılında A ve B şirketlerinin dönen varlıklarının büyük kısmının nakit 

ve nakit benzeri varlıklardan oluştuğu ve bunun büyük kısmının bu şirketlerin kendi fonksiyonel para birimlerinden 
oluştuğu görülmektedir. Bununla birlikte A ve B şirketlerinin nakit varlıklarının az miktardaki kısmını oluşturan 

yabancı para varlıklarının bu şirketlerin günlük faaliyetlerini sürdürmeleri ve yabancı para yükümlülüklerini ödeme 

gerekçesi ile elde tutulduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak A ve B şirketlerinin ellerinde bulundurdukları yabancı para 
cinsinden varlıkların vadeli mevduat faizi getirisine sahip olduğu ve varlıklar içindeki oranlarının düşük oldukları göz 

önünde bulundurulduğunda bu şirketlerin nakit ve nakit benzeri varlıklar itibariyle kur riskinin düşük olduğu 

söylenebilir. 
Çalışmanın temel amacı doğrultusunda Türkiye’deki halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin 

2017 yılına ait döviz kuru risklerinin incelenmesi amacıyla söz konusu şirketlerin finansal raporlarındaki ‘Finansal 
Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği’ bölümündeki ‘Kur Riski Yönetimi’ tablolarından Tablo 3 düzenlenmiştir. 



453 

Tablo 3’de A ve B şirketlerinin kur riskine sebebiyet veren yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan 

varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin 2017 yılı dönem sonu bilanço tarihi itibarıyla 

dağılımları TL’ye çevrilmiş şekilde verilmiştir. Aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası (TCMB) alış kurlarıyla çevrilmiştir; 

31 Aralık 2017: 1 ABD Doları (USD) = 3,7719 TL, 1 Avro (EUR) = 4,5155 TL, 1 İngiliz Sterlini (GBP) = 

5,0803 TL ve 1 Japon Yeni (JPY) = 3,3421 TL  
 

Tablo 3: Türkiye’deki Halka Açık Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin 2017 Yılına Ait Yabancı Para Cinsinden 

Finansal Varlık ve Yükümlülüklerinin Dağılımı 

Milyon TL 

A 
 

B 

ABD 

Doları 
TL 

İngiliz 

Sterlini 

TL 

Toplam 
  Avro TL JPY Toplam 

Dönen Varlıklar 2.337,34 134,57 15,66 2.487,57   7.749,00 1.222,00 50,00 9.021,00 

Duran Varlıklar 261,34 0,67 0,10 262,11   353,00 14,00   367,00 

Toplam Varlıklar 2.598,68 135,24 15,76 2.749,68   8.102,00 1.236,00 50,00 9.388,00 

Kısa Vadeli 
Yükümlülükler 

832,15 158,01 2,14 992,31   2.872,00 4.658,00 853,00 8.383,00 

Uzun Vadeli 

Yükümlülükler 
1.193,15 0,00 0,00 1.193,15   13.381,00 515,00 7.905,00 21.801,00 

Toplam Yükümlülükler 2.025,30 158,01 2,14 2.185,45   16.253,00 5.173,00 8.758,00 30.184,00 

Net Yabancı Para 

Varlık/Yükümlülük 

Pozisyonu 

573,38 -22,77 13,62 564,22   -8.151,00 -3.937,00 -8.708,00 -20.796,00 

Aktif Karakterli Döviz 
Cinsi Türev Ürün 

61,14 - - 61,14   - - - - 

Pasif Karakterli Döviz 

Cinsi Türev Ürün 
- - -60,96 -60,96   - - - - 

Döviz Cinsi Türev 

Araçların Net 

Varlık/Yükümlülük 

Pozisyonu  

61,14 - -60,96 0,18   - - - - 

 

Tablo 3 incelendiğinde A şirketinin yabancı para cinsinden finansal varlık ve yükümlülüklerinin ABD 

Doları, Türk Lirası (TL) ve İngiliz Sterlini para birimlerinden oluştuğu, B şirketinin ise Avro, Türk Lirası (TL) ve 

Japon Yeni (JPY) para birimlerinden oluştuğu görülmektedir. Tablo 3’de ayrıca A şirketinin ABD Doları ve İngiliz 
Sterlini döviz cinslerinden türev ürünlerine sahip olduğu görülmektedir. B şirketinin ise herhangi bir döviz cinslerinden 

türev ürününe sahip olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışmaya dâhil edilen şirketlerin yabancı para cinsinden finansal varlık ve yükümlülükleri incelendiğinde 
A şirketinin yaklaşık 2,6 milyar TL değerinde ABD Doları cinsinden finansal varlığının bulunduğu bunun 2,3 milyar 

TL’sinin dönen varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan A şirketinin yaklaşık 2 milyar TL değerinde ABD 

Doları cinsinden finansal yükümlülüğünün bulunduğu ve bunun da yaklaşık 1,9 milyar TL’sinin uzun vadeli 
yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle 573,38 milyon TL 

değerinde ABD Doları cinsinden net döviz pozisyonu fazlası olduğu ortaya çıkmıştır. Yine A şirketinin 135,24 milyon 

TL değerinde Türk Lirası cinsinden finansal varlığının bulunduğu bunun 134,57 milyon TL’sinin dönen varlıklardan 
oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan A şirketinin 158 milyon TL değerinde Türk Lirası cinsinden finansal 

yükümlülüğünün bulunduğu bunun tamamının kısa vadeli yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre A 

şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle 22,77 milyon TL değerinde Türk Lirası cinsinden net döviz pozisyonu açığı 
olduğu ortaya çıkmıştır. A şirketinin İngiliz Sterlini para biriminden varlık ve yükümlülüklerine bakıldığında 15,76 

milyon TL değerinde İngiliz Sterlini cinsinden finansal varlığının bulunduğu bunun hemen hemen tamamının dönen 

varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan A şirketinin 2,14 milyon TL değerinde İngiliz Sterlini cinsinden 
finansal yükümlülüğünün bulunduğu ve bunun tamamının kısa vadeli yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna 

göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle 13,62 milyon TL değerinde İngiliz Sterlini cinsinden net döviz 

pozisyonu fazlası olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak A şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle tüm döviz 
varlıkları ve yükümlülükleri birlikte değerlendirildiğinde 564,22 milyon TL değerinde net döviz pozisyonu fazlası 

olduğu ve bunun çok büyük bölümünün ABD Doları cinsinden finansal varlıklarından oluştuğu ortaya çıkmıştır. Buna 

göre A şirketinin fonksiyonel para biriminin Avro olduğu göz önünde bulundurulduğunda EUR/USD paritesinden 
etkilenme düzeyinin yüksek olduğu ve ABD Dolarının Avro karşısında değer kazanması durumunda varlıklarının 

değer kazanacağı aksi durumda ise varlıklarının değer kaybedeceği söylenebilir. Son olarak A şirketinin döviz kuru 
riskinden etkilenmeyen türev ürünlerinin bulunduğu ve bunun 61,14 milyon TL’sinin aktif karakterli ABD Doları cinsi 

türev ürünlerden, 60,96 milyon TL’sinin ise İngiliz Sterlini cinsi türev ürünlerden oluştuğu görülmektedir. 

Tablo 3’de B şirketi incelendiğinde B şirketinin yaklaşık 8,1 milyar TL değerinde Avro cinsinden finansal 
varlığının bulunduğu bunun 7,7 milyar TL’sinin dönen varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan B şirketinin 

yaklaşık 16,2 milyar TL değerinde Avro cinsinden finansal yükümlülüğünün bulunduğu ve bunun da yaklaşık 13,3 

milyar TL’sinin uzun vadeli yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre B şirketinin 2017 yılı dönem sonu 
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itibariyle 8,15 milyar TL değerinde Avro cinsinden net döviz pozisyonu açığı olduğu ortaya çıkmıştır. Yine B 

şirketinin 1,2 milyar TL değerinde Türk Lirası cinsinden finansal varlığının bulunduğu bunun hemen hemen 

tamamının dönen varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan B şirketinin yaklaşık 5,2 milyar TL değerinde 

Türk Lirası cinsinden finansal yükümlülüğünün bulunduğu bunun hemen hemen tamamının kısa vadeli 

yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre B şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle 3,9 milyar TL 

değerinde Türk Lirası cinsinden net döviz pozisyonu açığı olduğu ortaya çıkmıştır. B şirketinin Japon Yeni para 
biriminden varlık ve yükümlülüklerine bakıldığında 50 milyon TL değerinde Japon Yeni cinsinden finansal varlığının 

bulunduğu bunun tamamının dönen varlıklardan oluştuğu görülmektedir. Diğer taraftan B şirketinin 8,75 milyar TL 

değerinde Japon Yeni cinsinden finansal yükümlülüğünün bulunduğu ve bunun hemen hemen tamamının uzun vadeli 
yükümlülüklerden oluştuğu görülmektedir. Buna göre B şirketinin 2017 yılı dönem sonu itibariyle 8,7 milyar TL 

değerinde Japon Yeni cinsinden net döviz pozisyonu açığı olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak B şirketinin 2017 yılı 

dönem sonu itibariyle tüm döviz varlıkları ve yükümlülükleri birlikte değerlendirildiğinde yaklaşık 20,8 milyar TL 
değerinde net döviz pozisyonu açığı olduğu ve bunun büyük bölümünün Avro ve Japon Yeni cinsinden finansal 

yükümlülüklerden kaynaklandığı ortaya çıkmıştır. Buna göre B şirketinin fonksiyonel para biriminin ABD Doları 
olduğu ve bu şirketin tüm yabancı para birimlerinde net döviz pozisyonu açığının olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda Avro’nun bu para birimleri karşısında değer kaybetmesi durumunda yükümlülüklerinin artacağı 

aksi durumda ise yükümlülüklerinin azalacağı söylenebilir. 
Tablo 3’de A ve B şirketlerinin 2017 yılına ait yabancı para cinsinden döviz pozisyonları vadelerine göre 

değerlendirildiğinde A şirketinin ABD Doları cinsinden finansal varlıklarının dönen varlık payının yüksek olduğu 

ABD Doları cinsinden yükümlülüklerinin ise uzun vadeli yükümlülük payının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu 
durum A şirketinin ABD Doları cinsinden çalışma sermayesinin yüksek düzeyde pozitif olduğu ve bunun uzun vadeli 

ABD Doları cinsinden finanse edildiği söylenebilir. Buna göre A şirketinin kısa dönemli kur dalgalanmalarından 

yüksek düzeyde etkilenebileceği olasıdır. Yine Tablo 3’de B şirketinin Avro ve Japon Yeni cinsinden finansal 
varlıklarının dönen varlık payının yüksek olduğu diğer taraftan Avro ve Japon Yeni cinsinden yükümlülüklerinin ise 

uzun vadeli yükümlülük payının yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Buna göre A şirketine benzer şekilde B şirketinin 

de yabancı para cinsinden çalışma sermayesinin yüksek düzeyde pozitif olduğu ve kısa dönemli kur 
dalgalanmalarından yüksek düzeyde etkilenebileceği söylenebilir. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda tablo 3’de yer alan şirketlerin 2017 yılına ait döviz pozisyonlarından yola 

çıkılarak çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle aynı pozisyonda kaldıkları varsayılarak kur riskinden ne kadar etkilenmiş 
olabilecekleri hesaplanmıştır. Söz konusu hesaplamalar şirketlerin 2017 dönem sonu finansal raporlarını hazırladıkları 

31.12.2017 tarihi ile çalışmanın yapıldığı 01.08.2018 tarihi arasındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

(TCMB)’nın yayınladığı alış kurlarının ortalaması alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Söz konusu döviz kurları 
aşağıda verilmiştir. 

31 Aralık 2017: 

EUR/USD=1,1972, EUR/TL=4,5155, EUR/GBP=0,8888, USD/TL=3,7719, USD/JPY=112,590 
01.01.2018-01.08.2018 Ortalama: 

EUR/USD=1,2047, EUR/TL=5,0349, EUR/GBP=0,8825, USD/TL=4,1882, USD/JPY=109,146 

Tablo 4’de Türkiye’deki halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin 2017 yılına ait döviz kuru 
duyarlılık analizi sunulmuştur.  

 

Tablo 4: Türkiye’deki Halka Açık Havayolu Yolcu Taşımacılığı Şirketlerinin Döviz Kuruna Karşı Duyarlılıkları 

Milyon TL 
Net Döviz 

Pozisyonu 
Gerçekleşen Değişim*                                                         

A Şirketi 

Net ABD Doları (USD) Pozisyonu 573,38 
USD/EUR 

-0,56% 

-3,21 

USD Riskten Korunan Kısım 61,14 -0,34 

USD Net Etki 634,52 -3,55 

Net Türk Lirası (TL) Pozisyonu -22,77 
TL/EUR 

-11,50% 

2,62 

TL Riskten Korunan Kısım - - 

TL Net Etki -22,77 2,62 

Net İngiliz Sterlini (GBP) Pozisyonu 13,62 
GBP/EUR 

0,71% 

0,10 

GBP Riskten Korunan Kısım -60,96 -0,43 

GBP Net Etki -47,34 -0,34 

TOPLAM ETKİ  
 

-1,27 

B Şirketi 

Net Avro Pozisyonu -8.151 
EUR/USD 

0,56% 

-45,65 

Avro Riskten Korunan Kısım - - 

Avro Net Etki -8.151 -45,65 

Net Türk Lirası (TL) Pozisyonu -3.937 
TL/USD 

-11,04% 

434,64 

TL Riskten Korunan Kısım - - 

TL Net Etki -3.937 434,64 

Net Japon Yeni (JPY) Pozisyonu -8.708 
JPY/USD 

3,06% 

-266,46 

JPY Riskten Korunan Kısım - - 

JPY Net Etki -8.708 -266,46 

 
TOPLAM ETKİ  

 
122,53 

*- 01.01.2018-01.08.2018 tarihleri arasında gerçekleşen ortalama döviz kurunun 2017 yılı dönem sonundaki 
döviz kuruna karşı değişimini ifade eder. 
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Tablo 4 incelendiğinde A şirketinin ABD Doları cinsinden net döviz pozisyonunun pozitif olduğu dolayısı 

ile ABD Doları’nın Avro karşısında değer kazanması durumunda şirketin varlıklarının artacağı, aksi durumda da 

şirketin varlıklarının azalacağı anlaşılmaktadır. ABD Doları’nın Avro karşısındaki durumu analiz edildiğinde 2018 

dönem başından bu yana ABD Doları’nın Avro karşısında ortalama %0,56 düzeyinde değer kaybettiği tespit edilmiştir. 

Buna göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki ABD Doları cinsinden net döviz pozisyonu aynı kaldığı 

varsayıldığında, şirketin ABD Doları para biriminden finansal varlıklarının 3,21 milyon TL değer kaybettiği buna ek 
olarak şirketin ABD Doları cinsinden aktif karakterli türev ürünlerinin de 340 bin TL değer kaybettiği toplamda 

şirketin ABD Doları cinsinden varlıkları 3,55 milyon TL değerinde azaldığı ortaya çıkmaktadır. A şirketinin TL para 

biriminden döviz pozisyonu incelendiğinde şirketin TL cinsinden net döviz pozisyonunun negatif olduğu 
görülmektedir. TL’nin Avro karşısındaki durumu analiz edildiğinde ise TL’nin ortalama %11,50 düzeyinde değer 

kaybettiği tespit edilmiştir. Buna göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki Türk Lirası cinsinden net 

döviz pozisyonu aynı kaldığı varsayıldığında şirketin TL cinsinden yükümlülüklerinin 2,62 milyon TL değerinde 
azaldığı ortaya çıkmıştır. Yine A şirketinin İngiliz Sterlini para biriminden döviz pozisyonu incelendiğinde şirketin 

İngiliz Sterlini cinsinden net döviz pozisyonunun pozitif olduğu görülmektedir. İngiliz Sterlini’nin Avro karşısındaki 
durumu analiz edildiğinde ise İngiliz Sterlini’nin ortalama %0,71 düzeyinde değer kazandığı tespit edilmiştir. Buna 

göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki İngiliz Sterlini cinsinden net döviz pozisyonu aynı kaldığı 

varsayıldığında şirketin İngiliz Sterlini cinsinden varlıklarının 10 bin TL değerinde arttığı ortaya çıkmıştır. Diğer 
yandan şirketin İngiliz Sterlini cinsinden pasif karakterli türev ürünlerinin de 43 bin TL değer kaybettiği toplamda 

şirketin İngiliz Sterlini cinsinden varlıklarının 34 bin TL değerinde azaldığı ortaya çıkmaktadır. Bu bulgular ışığında A 

şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki net döviz pozisyonu aynı kaldığı varsayıldığında şirketin döviz 
kurlarındaki değişimden etkilenerek varlıklarının 1,27 milyon TL civarında değer kaybettiği ortaya çıkmaktadır. Bu 

değer kaybının oluşmasında en büyük payın ise ABD Doları’nın Avro karşısında değer kaybetmesi olduğu 

söylenebilir. 
Tablo 4’de B şirketinin Avro cinsinden net döviz pozisyonunun negatif olduğu dolayısı ile Avro’nun ABD 

Dolar’ı karşısında değer kazanması durumunda şirketin yükümlülüklerinin artacağı, aksi durumda da şirketin 

yükümlülüklerinin azalacağı bilinmektedir.  Avro’nun ABD Doları karşısındaki durumu analiz edildiğinde 2018 
dönem başından bu yana Avronun ortalama %0,56 düzeyinde değer kazandığı tespit edilmiştir. Buna göre A şirketinin 

2017 yılı dönem sonu bilançosundaki Avro cinsinden net döviz pozisyonu aynı kaldığı varsayıldığında şirketin Avro 

cinsinden yükümlülüklerinin 45,65 milyon TL değerinde arttığı ortaya çıkmıştır. B şirketinin TL para biriminden döviz 
pozisyonu incelendiğinde şirketin TL cinsinden net döviz pozisyonunun negatif olduğu görülmektedir. TL’nin ABD 

Doları karşısındaki durumu analiz edildiğinde ise TL’nin ortalama %11,04 düzeyinde değer kaybettiği tespit edilmiştir. 

Buna göre B şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki Türk Lirası cinsinden net döviz pozisyonu aynı kaldığı 
varsayıldığında şirketin TL cinsinden yükümlülüklerinin 434,64 milyon TL değerinde azaldığı ortaya çıkmıştır. Yine B 

şirketinin Japon Yeni para biriminden döviz pozisyonu incelendiğinde şirketin JPY cinsinden net döviz pozisyonunun 

negatif olduğu görülmektedir. Japon Yeni’nin ABD Doları karşısındaki durumu analiz edildiğinde ise Japon Yeni’nin 
ortalama %3,06 düzeyinde değer kazandığı tespit edilmiştir. Buna göre A şirketinin 2017 yılı dönem sonu 

bilançosundaki Japon Yeni cinsinden net döviz pozisyonu aynı kaldığı varsayıldığında şirketin JPY cinsinden 

yükümlülüklerinin 266,46 milyon TL değerinde arttığı ortaya çıkmıştır. B şirketinin 2017 yılı dönem sonu finansal 
raporu incelendiğinde bu şirketin herhangi bir döviz kuruna yönelik türev araç kullanmadığı ortaya çıkmıştır. Bu 

bulgular ışığında B şirketinin 2017 yılı dönem sonu bilançosundaki net döviz pozisyonu aynı kaldığı varsayıldığında 

şirketin döviz kurlarındaki değişimden etkilenerek varlıklarının 122,53 milyon TL civarında değer kazandığı ortaya 
çıkmaktadır. Bu artışın oluşmasında en büyük payın ise TL cinsinden döviz pozisyonunun negatif oluşu ve TL’nin 

ABD Doları karşısında ciddi oranda değer kaybetmesi olduğu söylenebilir.  

 

Sonuç 
Bu çalışmanın temel amacı, payları Borsa İstanbul’da işlem gören havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin 

faaliyet raporlarını inceleyerek döviz kuru risklerini ve buna yönelik hangi önlemlerin alındığını değerlendirmektir. Bu 

doğrultuda Türkiye’deki halka açık havayolu şirketlerinin 2017 yılına ait finansal raporları incelenmiştir. Çalışmada 
şirketlerin bulguları yorumlanırken herhangi bir spekülasyona yol açmamak adına şirketler “A” ve “B” olarak 

kodlanmıştır. 

Çalışmada A ve B şirketlerinin 2017 dönem sonu finansal raporları incelendiğinde A şirketinin faaliyetlerini 

yürütmede baz aldığı fonksiyonel para biriminin Avro olduğu, B şirketinin ise ABD Doları olduğu tespit edilmiştir. Bu 

bağlamda söz konusu şirketlerin yabancı para biriminden finansal varlık ve yükümlülükleri incelendiğinde A şirketinin 

ağırlıklı olarak ABD Doları cinsinden finansal varlık ve yükümlüğünün bulunduğu, B şirketinin ise ağırlıklı olarak 
Avro ve Japon Yeni para birimlerinden finansal varlık ve yükümlüğünün bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca şirketlerin 

kur riskinden korunmak amacıyla türev ürün kullanıp kullanmadıkları incelendiğinde A şirketinin aktif karakterli ABD 

Doları cinsinden ve pasif karakterli İngiliz Sterlini cinsinden türev araçlara sahip olduğu, B şirketinin ise yabancı para 
cinsinden herhangi bir türev ürüne sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Çalışmanın temel amacı doğrultusunda şirketlerin 

döviz pozisyonları incelendiğinde A şirketinin ağırlıklı olarak ABD Doları para biriminden net döviz varlık 

pozisyonunun bulunduğu, B şirketinin ise ağırlıklı olarak Avro ve Japon Yeni para birimlerinden net döviz yükümlülük 
pozisyonuna sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca B şirketinin Türk Lirası para biriminden net döviz yükümlülüğünün de 

dikkate değer bir oranda olduğu dikkat çekmiştir. Bu bağlamda A ve B şirketlerinin kur riskine ne oranda maruz 

kaldıkları tespit edilmek istenmiş ve buna yönelik çalışmanın yapıldığı 01.08.2018 tarihi ile 2017 yılı dönem sonu 
tarihi arasındaki döviz kurlarının ortalaması alınmış ve çıkan sonuçların 2017 dönem sonundaki döviz kurlarına göre 

değişimi elde edilmiştir. Elde edilen kur değişimleri şirketlerin net döviz pozisyonlarına ne derece etki ettiği analiz 
edilmiştir. Buna göre ABD Doları’nın Avro karşısında %0,56 değer kaybettiği ve A şirketinin ABD Doları cinsinden 

net döviz fazlası olduğundan dolayı bu değişimden negatif yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır. B şirketinin ise Avro 
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cinsinden net döviz açığı olduğundan dolayı bu değişimden yine negatif yönde etkilendiği görülmüştür. Diğer döviz 

kurlarına bakıldığında Türk Lirası’nın Avro karşısında %11,50 değer kaybettiği ve A şirketinin Türk Lirası cinsinden 

net döviz açığı olduğundan dolayı bu değişimden pozitif yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır. Türk Lirası’nın ABD 

Doları karşısında da %11,04 değer kaybettiği dikkate alındığında B şirketinin Türk Lirası cinsinden net döviz açığı 

olması sebebiyle yine bu değişimden pozitif yönde etkilendiği saptanmıştır. İngiliz Sterlinindeki değişim 

incelendiğinde ise bu döviz cinsinin Avro karşısında %0,71 değer kazandığı ancak A şirketinin İngiliz Sterlini 
cinsinden net döviz açığının çok yüksek tutarda olmaması nedeni ile bu değişimden çok fazla etkilenmediği ortaya 

çıkmıştır. Diğer taraftan B şirketinin Japon Yeni cinsinden net döviz açığının yüksek tutarda olması ve Japon Yeni’nin 

ABD Doları karşısında %3,06 değer kaybetmesinden dolayı B şirketinin bu değişimden negatif yönde etkilendiği 
görülmektedir. Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde A şirketinin döviz kurundaki değişimler neticesinde 1,27 

milyon TL değerinde değer kaybına uğradığı ve bu kaybın daha çok ABD Doları’nın Avro karşısındaki değer 

kaybından kaynaklandığı, B şirketinin ise 122,53 milyon TL değerinde değer kazandığı ve bu artışın daha çok Türk 
Lirası cinsinden finansal yükümlülüğün ve Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybının yüksek oluşundan 

kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.  
Sonuç olarak Türkiye’deki halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin döviz kurundaki 

dalgalanmalardan etkilenmeye açık oldukları ve kur riskine maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Bu şirketlerden A 

şirketinin kur riskinden korunmak amacıyla türev ürünler kullandığı ancak yeterli düzeyde bir korunmanın 
sağlanamadığı, B şirketinin döviz kuru riskine yönelik herhangi bir türev ürününün bulunmadığı görülmektedir. Bu 

bağlamda Türkiye’deki halka açık havayolu yolcu taşımacılığı şirketlerinin döviz kuru riski politikalarını gözden 

geçirmeleri ve kur dalgalanmalarına karşı tedbir almaları önerilmektedir. Böylece döviz pozisyonlarının kur 
dalgalanmalarından etkilenmesi ile ortaya çıkan değer artışı veya azalışlarının önüne geçebileceklerdir. Havayolu yolcu 

taşımacılığı şirketlerinin döviz kurundan dolaylı olarak etkilendiği bir diğer husus da kullanılan yakıtların maliyetidir. 

Bilindiği üzere yakıt maliyetleri ABD Doları’na endeksli olduğundan Dolar’daki dalgalanmalar yakıt maliyetlerini de 
önemli ölçüde etkilemektedir. Buna yönelik olarak şirketlerin yakıt alımıyla ilgili türev ürünleri kullanmaları 

kaçınılmaz olmaktadır. Çalışmada incelenen şirketlerin finansal raporlarında yakıt alımları ile ilgili türev ürünlerin 

bulunduğu ve bunların finansal risk kapsamında değerlendirildiği görülmüştür. Bu çalışmada Türkiye’deki halka açık 
havayolu taşımacılığı şirketlerinin 2017 yılına ait kur riskine ilişkin analizler sadece şirketlerin yabancı para cinsinden 

finansal varlıkları ve yükümlülükleri üzerinden gerçekleştirilmiştir. Dolayısı ile çalışma sınırlı bir süreyi ve sınırlı 

sayıdaki havayolu yolcu taşımacılığı şirketini kapsamaktadır. İleride yapılacak çalışmalarda yakıt maliyetleri de 
dikkate alınarak daha çok şirket ile daha uzun süreli analizler gerçekleştirilebilir. 
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Özet 
Belli bir zaman diliminde çeşitli işletmelere, kurumlara ait ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı, sergilendiği, iş 

bağlantılarının kurulduğu yerlerde, etkinliğin devamlılığının ve kalitesinin arttırılması için katılımcıların fuara dönük 
algılarının belirlenmesi önemlidir. Bu sayede, katılımcıların fuara ilişkin önemli gördükleri faktörlerin (ziyaretçi 

profili, fuarın itibarı-kalitesi-performansı, vb.)  neler olduğu tespit edilerek bu faktörlere ilişkin düzeltici, geliştirici 
çalışmalar yapılabilir. 

Araştırmada, 11. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne (Travel Turkey İzmir) katılım sağlayan turizm sektörü 

işletmecilerinin ve ilgili kamu kurum-kuruluş çalışanlarının fuara dönük algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
Araştırmanın verilerini, 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Travel Turkey Fuar’ında kolayda 

örnekleme yoluyla toplanan 151 geçerli anket oluşturmaktadır. Alanyazında katılımcıların fuarlara yönelik katılım 

sebepleri, motivasyonları ve fuar memnuniyetlerine yönelik çalışmaların mevcut olduğu bulgulanmıştır. Ancak 
Türkiye’nin önemli bir uluslararası fuarı olan Travel Turkey Fuarı katılımcılarının fuar algılarının belirlenmesine 

yönelik bir çalışmanın olmaması sebebiyle, araştırmanın önemli bir boşluğu doldurduğu ifade edilebilir. Yapılan 

analizler neticesinde profesyonel katılımcıların Travel Turkey İzmir Turizm Fuarına yönelik görüşlerinde en önemli 
algının “fuarın itibarı” olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, yapılan faktör analizi sonucunda üç faktör elde edilmiş ve 

faktörlere “organizasyon firması algıları”, “fayda-rekabet imajı algıları” ve “genel fuar imajı algıları” isimleri 

verilmiştir.  
 

Anahtar Sözcükler: Turizm, Fuar, Travel Turkey,  Algı 

 

Perceptions of Participants: Travel Turkey Example 
 

Abstract 
It is important to identify perceptions of the participants in order to improve the continuity and quality of the events 

where products and services are exhibited and business connections are established at a given time. Thus, corrective 

and developmental studies can be carried out by determining what the participants consider important about the fair 

(visitor profile, reputation of the fair-quality-performance, etc.). 

It is aimed to determine the fair-oriented perceptions of tourism sector professionals and related public and private 
institutions employees who participate in the Tourism Trade and Fair Conference (Travel Turkey Izmir). The data of 

the survey consists of 151 valid surveys collected through convenience sampling at the Travel Turkey Fair held in 
Izmir between 7-10 December 2017. It has been ascertained that there are studies about the reasons for participating in 

fairs, fair motivations and satisfaction. However, the absence of a study to identify participants' perception for the 

Travel Turkey Fair, which is an important international Fair in Turkey, shows the value of research. As a result of the 
analyzes, it was determined that the most important thing in the opinions of professional participants for the Travel 

Turkey Izmir Tourism Fair was “reputation of the fair”. In addition, three factors were obtained as a result of the factor 

analysis and the factors were named as “organization firm perception”, “benefit-competitive image perception” and 
“general fair image perception”. 

 

Key Words: Tourism, Fair, Travel Turkey Izmir, Perception 

 

Giriş 
Bugün, artık sadece kaliteli mal üretip pazarlamak ve başarı elde etmek işletme satışlarını arttırabilmek için 

yeterli görülmemektedir. Çünkü günümüz koşullarında tüketiciler aynı malın değişik fiyat, kalite ve tasarımları ile 

karşılaşmakta, gerek duyduğu mal ya da hizmeti geniş bir yelpaze içerisinden tercih etme şansına sahip olmaktadırlar 
(Torun,  Çelik ve Bobat, 2012: 11). Birçok benzer ürün-hizmet üreten işletmeler benzerlerinden ayrılıp tüketiciler 

tarafından tercih edilebilirliğini arttırmak adına çeşitli yelpazede tanıtım çalışmaları yürütmektedirler. Fuarlar/Expolar 

en yaygın ve bilinen tanıtım çalışmalarının başında gelmektedir. Son yıllarda fuar, festival gibi etkinliklerin artış 
gösterdiği görülmektedir. Katılımcıların artış gösteren bu etkinliklere yönelik algılarının incelenmesi de önemli hale 

gelmiştir. Etkinlik katılımcıları üzerine yapılacak akademik çalışmalar, pazar bölümlendirme ve etkili tanıtım için 

önemli bir pazarlama aracı (Lee, 2000: 169) olarak değerlendirilmektedir. 
Fuarlar, yerel işletmelerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin isteklerini, beklentilerini karşılayacak ve 

memnuniyetlerini artıracak şekilde oluşturulduğu takdirde ildeki ve bölgedeki alt ve üst yapıların iyileştirilmesine katkı 

sağlaması bakımından önemlidir. Bu anlamda fuar organizasyonlarının yerel ekonomiyi canlandırma ve kalkındırma 
anlamında önemli etkileri olduğunu söylemek mümkündür (Demirci ve Arslaner, 2012: 63). Fuarların temel 

özelliklerinden biri de müşteri ve işletmeciyi biraya getirmesidir. Fuarlarda faaliyetlerini düzgün bir şekilde planlayan 

ve uygulayan firmalar, mesajlarını mevcut ve potansiyel müşterilerine, önemli temsilcilere etkili bir şekilde ulaştırır. 
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Ayrıca, nispeten kısa bir süre içinde kendi kurumsal imajlarının yanı sıra ürün veya hizmetlerini büyük ölçüde 

geliştirilebilme imkanı bulmaktadırlar (Lee,  Yeung, ve Dewald, 2010: 196).  

Genel olarak fuarlar, ilgili pazarı test etme, alıcıların ve müşterilerin ilgisini çekme, tüketici tercihlerini 

belirleme, rakipleri, rekabeti ve teknoloji düzeyini izleme, yeni acente veya dağıtım kanalları bulma, yerinde araştırma 

yapma, satış geliştirme gibi unsurlardan dolayı etkin bir pazarlama yöntemi olarak görülmektedir (Krier, 2001: 5). 

Fuarcılığın temel işlevi, arz ve talebin belirli bir yerde ve zamanda bir araya getirilmesi suretiyle işletmelerin ürünlerini 
pazarlayabilme olanağını temin etmektir (Yücel ve Ata, 2006: 509). Fuarlar, işletmelerin sıkça başvurduğu hem tanıtım 

hem de bir satış özendirme ortamı olurken, tüketiciler için bilgi edinme, gezi, ziyaret, alışveriş yeri olarak üretici ve 

tüketicilerin aynı platformda buluştuğu merkezlerdir. 
Turizm alanındaki en önemli buluşmalardan biri olan Travel Turkey İzmir-Turizm Fuar ve Kongresi, 

 İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş ve TÜRSAB ortaklığıyla düzenlenmektedir. On birincisi 

2017’de düzenlenen Travel Turkey Fuarı, her yıl artan yerli ve yabancı katılımlarıyla  büyümeye, katılımcılarına 
fırsatlar sunmaya ve dünya turizm sektöründe bilinirliğini artırmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl (2016) 36 

ülkeden ve 60 ilden toplam bin 179 katılımcının yer aldığı fuarda bu yıl (2017) 36 ülke ile 54 ilden bin 284 katılımcı 
yer almıştır. Geçtiğimiz yıl (2016), 63 ülkeden 38 bin 587 kişinin ziyaret ettiği fuar, bu yıl (2017) 44 bin 589 kişi 

tarafından ziyaret edilmiştir (www.travelturkeyexpo.com). Çin Halk Cumhuriyeti ve Kırgızistan’ın yanı sıra dünyaca 

ünlü turizm adası Phuket ile Tayland’ın ilk kez katıldığı fuarda Almanya, Avusturya, Bahreyn, Bosna-Hersek, 
Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Fransa, Gana, Gürcistan, Endonezya, Fas, Filistin, Güney Afrika, Güney Kore, Irak, 

İngiltere, İsrail, İtalya, Makedonya, Malezya, Namibya, KKTC, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, 

Özbekistan, Vietnam, Uganda, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’da stant açmıştır (www.turizmguncel.com). 
Türkiye’nin önemli bir uluslararası fuarı olan Travel Turkey İzmir Fuarı katılımcılarının fuara yönelik 

algılarının belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Çalışmada, literatür taramasının ardından araştırma 

yöntemine, bulgulara ve sonuçlara yer verilmiştir. 
 

1. Literatür 
Günümüz pazarlama ve tanıtım stratejileri içerisinde önemli bir yeri olan fuarcılık, düzenlendikleri bölgenin 

hem ekonomik hem de sosyal yapısına katkı sağlayan faaliyetler olarak ifade edilebilir (Yücel ve Ata, 2006: 506). 
Ülkemizde fuarcılığın 1980’li yıllardan sonra daha çok öne çıktığı görülmektedir. Uluslararası İzmir Fuarı Türkiye’de 

ilk adını duyuran “uluslararası fuar” özelliğini taşıyan ve “genel fuarlar” içerisinde değerlendirilen bir fuardır 

(Aydoğan, 2000: 18).  Satıcılar/üreticiler/işletmeler ve alıcılar/tüketiciler için fuarların farklı amaçları bulunmaktadır. 
Ancak hem üreticiler hem tüketiciler için fuar aynı ortam içerisinde bir araya gelmeye yarayan bir araç olması 

bakımından önemlidir (Aydoğan, 2000: 17). Araştırmanın amacı çerçevesinde hem ulusal hem de uluslar arası 

literatürde yer alan araştırmaların temel bulguları ve bilgileri şu şekilde özetlenebilir; 
Dalgıç, Sahilli Birdir ve Birdir (2017) tarafından yürütülen bir çalışmada Travel Turkey Fuarı’na katılım 

göstermiş 84 işletmecinin motivasyon, genel memnuniyet ve sadakatleri arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. “Stratejik fayda ve satış” ve “rekabet ve araştırma” motivasyon değişkenlerinin genel memnuniyet ve 
sadakat üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgulanmıştır.  

Sahilli Birdir’in (2016a) yapmış olduğu çalışmanın amacı, EMITT Fuarına katılan profesyonel 
katılımcıların fuara yönelik algılarını ortaya koymak, olarak belirlenmiştir. EMITT fuarına 2016 yılında katılım 

gösteren profesyonellerden 157 anket geri dönüş sağlanmıştır. Yapılan analizler neticesinde profesyonellerin, fuara 

yönelik görüşlerinde en önemli algının “fuarın itibarı” olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla, “ziyaretçilerin profili”, 
“fuara katılan ülkelerin ve işletmelerin sayısı”, “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı” ve “işletmenin 

(pazarlama) hedeflerine uygunluğu” olduğu tespit edilmiştir. 

Yüksel ve Voola (2010) tarafından yapılan çalışmanın amacı uluslararası ticaret fuarlarına katılım 
motivasyonlarını ve işletmelerin karşılaşmış oldukları güçlükler ve zorluklara yönelik algılarını araştırmaktır. 

Görüşmeler seyahat ve turizm sektörü katılımcıları ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar, stantta sergilenen ürünleri / 

hizmetleri başarının temel unsuru olarak algıladıkları görülmüştür. Seyahat fuarlarına temel katılım motivasyonu, 
müşterilerle olan ilişkileri iyileştirmek olarak bulgulanırken özel seyahat fuarlarına katılmadaki ana motivasyon, fuarın 

itibarı olarak ifade edilmiştir. 

Breiter ve Milman (2006) tarafından yürütülen çalışmanın amacı katılımcıların büyük bir kongre 
merkezinde bir sergiye katılırken ihtiyaç ve hizmet önceliklerini ortaya koymak olarak belirlenmiştir.  Veriler, beş 

farklı sergiye katılan 566 kişiden anket kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, kongre merkezinin genel 

temizliğinin, iyi bakılmış bir tesisin ve misafir hizmet personelinin yardımının, kongre merkezinin tesis hizmetlerine 
ilişkin katılımcılar için en önemli öncelikleri olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar aynı zamanda kongre tesisinin şu 

özelliklerine de büyük önem atfetmişlerdir: kongre merkezi içinde yönlendirme işareti, kongre merkezine yakın yüksek 

kaliteli lojman durumu, tesis genelinde yeterli tuvaletler ve cep telefonu sinyalinin çekim gücü. 
Kozak (2005), turizmde ağırlama ve seyahat endüstrisinin katılımcılarının beklentilerine yönelik yürüttüğü 

çalışmada, katılımcıların fuara katılım nedenlerinin en önemlilerinin “şirketin imajının artırılması”, “rakipler hakkında 

bilgi toplamak”, “pazardaki rakiplerle konumunu kıyaslama”, “rakip ürün/hizmetin karşılaştırılması” ve “bir 
ürün/hizmet tanıtım testi” olduğunu tespit etmiştir. 

Sahilli Birdir’in (2016b) yürütmüş olduğu bir çalışmada katılımcıların EMITT Fuarına katılım nedenleri 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla katılımcılardan anket aracılığıyla veriler toplanmıştır. Katılımcıların en önemli 
katılım nedeninin “müşterilerle ilişkileri geliştirmek” olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmada profesyonel 

katılımcıların fuara katılım nedenlerini etkileyen en önemli faktörlerin “sektörel bilgi toplama faaliyetleri”, “personel 

ve müşteri ile ilgili faaliyetler”, “satış faaliyetleri”, “müşterilerle iletişim faaliyetleri” ve “pazar araştırması faaliyetleri” 
olduğu tespit edilmiştir. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmada, 11. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne (Travel Turkey İzmir) katılım sağlayan turizm 

sektörü profesyonel katılımcılarının fuara dönük algılarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.  Alanyazında katılımcıların 
fuarlara yönelik katılım sebepleri, motivasyonları ve fuar memnuniyetlerine yönelik çalışmaların mevcut olduğu 

bulgulanmıştır. Ancak Türkiye’nin önemli bir uluslararası fuarı olan Travel Turkey Fuar’ı profesyonel katılımcılarının 

fuar algılarının belirlenmesine yönelik bir çalışmanın olmaması araştırmanın önemine işaret etmektedir.  

 

2.2. Araştırma Soruları 
Bu çalışmada cevap aranan üç araştırma sorusu vardır. Sorular aşağıdaki gibidir;   

 1. Travel Turkey İzmir Fuarına katılan profesyonellerin profili  nasıldır? 

2. Profesyonel katılımcıların Travel Turkey İzmir Fuarına yönelik algıları nelerdir? 

 3.Profesyonel katılımcıların Travel Turkey İzmir Fuarına yönelik algıları demografik özelliklere göre 
farklılık göstermekte midir? 

 

2.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştımanın evreni, 11. Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne (Travel Turkey İzmir) katılım sağlayan 

turizm sektörü profesyonelleridir. Ancak, tüm evrene ulaşmak zaman ve maddi açıdan zor olduğundan örneklem 

seçimi yoluna gidilmiştir.   Araştırma evrenini temsil yeteneğine sahip olması açısından ve fuara katılan katılımcılara 
ulaşılabilmesi için tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi seçilmiş ve araştırmanın 

örneklemi Travel Turkey Fuarına katılan turizm sektörü profesyonelleri olarak belirlenmiştir. 

Seçilen örneklemin, evrenin özelliklerini taşımasını sağlayabilmek için, resmi kaynaklara başvurulmuştur. 
Uluslararası Turizm Fuar ve Kongresi’ne 2016 yılında 1179 katılımcı 2017 yılında ise, 1284 katılımcı katılmıştır 

(www.egemeclisi.com). Örneklem hacmi belirlenirken basit tesadüfi örnekleme yöntemi formülünden (n=t2.p.q/d2) 

yararlanılmıştır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2004: 48). Örneklem büyüklüğü, %95 güven düzeyinde ve ±0.05’lik sapma 
aralığı ile n=(1.96)2x(0.5)x(0.5)/(0.05)2=384 kişi olarak hesaplanmıştır (Yükselen, 2000:69). Ancak, anketin 

doldurulması gönüllülüğe dayandığından ve anketin doldurulması (7-9 Aralık 2017) üç gün ile sınırlandırıldığından 

hedeflenen örneklem (151 geçerli anket) büyüklüğü sayısına ulaşılamamıştır. Bu durum araştırmanın sınırlılıklarından 
biri olarak ifade edilebilir.  

Türkiye’nin EMITT fuarından sonra en büyük turizm temalı fuarı olarak kabul edilen Travel Turkey İzmir 

fuarı (Dalgıç ve diğ. 2017), hem Türk turizm sektörünün hem de dünya turizm sektörünün en büyük buluşma 
noktalarından birisi haline gelmiştir.  Dolayısıyla, fuara katılan profesyonellerin fuara yönelik algılarının belirlenmesi 

büyük önem taşımaktadır.  

 

2.4.Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada kullanılan anketin oluşturulmasında, Yüksel ve Voola’nın (2010) seyahat fuarlarına katılan 

profesyonellerin algılarını keşfetme, Gromek’in (1976) dernek ve sanayi fuarlarının etkisinin ne olduğunu belirleme, 

Kozak’ın (2005) seyahat ve konaklama endüstrisindeki katılımcıların beklentilerini belirleme ve Sahilli Birdir’in 
(2016a)  EMITT fuarına katılan profesyonellerin algılarını belirleme çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket 

geliştirilirken,  konusunda uzman turizm sektöründeki üst düzey yöneticilerle ve akademisyenlerle görüşmeler 

yapılmış ve ilgilenilen evrenin elemanlarıyla benzer özellikler gösteren bir grup üzerinde anketin ön testi yapılmıştır. 

Alınan geri bildirimler ışığında, anket formuna son şekli verilmiştir. Ölçeğin güvenirliği (Cronbach α değeri) 
hesaplanmış ve ölçeğin Cronbach α değeri .887 olarak tespit  edilmiştir.  Anket uygulanırken, kolayda örnekleme 

yönteminden yararlanılmıştır.  

Anket, toplamda 18 sorudan meydana gelmektedir. Ankette katılımcıların fuara katılım düzeyleri, fuara 
yönelik algıları ve demografik özelliklerini belirlemek için çoktan seçmeli sorular, açık ve kapalı uçlu sorular ve iki 

cevaplı sorular sorulmuştur. Katılımcıların Travel Turkey İzmir fuarına yönelik algılarının belirlenmesi için “Önem” 

ölçeği kullanılmış ve ölçeğin maddeleri 5’li Likert Ölçeğine göre derecelendirilmiştir. Ölçek, 14 maddeden 
oluşmaktadır. Katılımcıların her bir maddeye ilişkin katılım düzeylerini “hiç önemli değil” (1), “önemli değil” (2), “ne 

önemli ne önemsiz” (3), “önemli”  (4) ve “çok önemli” (5) seçeneklerinden birini işaretlemeleri istenmiştir.  

Anket, 7-9 Aralık 2017 tarihlerinde, İzmir’de Travel Turkey İzmir fuarına katılan profesyonellere Türkçe ve 
İngilizce dillerinde uygulanmıştır. Anketler uygulanırken, “bırak ve topla yöntemi”den yararlanılmıştır (İbeh ve 

diğerleri, 2004).  Toplamda 151 kullanılabilir anket elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS bilgisayar 
programı kullanılmıştır.  Araştırmada, verilerin analizinde aritmetik ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 

istatistiklerden yararlanılmıştır. Bununla birlikte, t-testi, ANOVA ve Faktör analizlerinden de yararlanılarak, Travel 

Turkey İzmir fuarına katılan profesyonellerin, fuara dönük algıları ve bu algıların demografik özelliklerine, fuara 
katılım düzeylerine ve faaliyet gösterilen yere göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır.    

 

3. Bulgular 

3.1. Araştırma Sorusu 1: Travel Turkey İzmir Fuarına katılan profesyonellerin profili 

nasıldır?       
Travel Turkey İzmir fuarında bulunan ve araştırmaya katılan profesyonel katılımcıların demografik 

özellikleri  ile ilgili bilgiler Tablo 1’de gösterilmektedir. Katılımcıların yaklaşık %62’sinin “erkek” ve %38,4’ünün 

“kadın” olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş grupları ele alındığında en çok katılım sağlayanların %44,4’lük bir 
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oranla “31-40” yaş grubu katılımcıları olduğu tespit edilmiştir. Bunu aynı oranla (%23,8) “21-30” ve “41-50” yaş 

grubundaki katılımcıların izlediği görülmüştür.    

 

Tablo 1. Fuara Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Travel Turkey Fuarına Katılanların Demografik Özellikleri 

 F %  F % 

Yaşınız 

21-30 
31-40 

41-50 

51-60 
61 ve üstü 

Toplam 

 

Meslek 

Yönetici 

İşletme Sahibi 
Akademisyen 

Diğer 

Toplam 

 

Medeni Durum 

Bekar 
Evli 

Diğer 

Toplam 

 

36 
67 

36 

11 
1 

151 

 

 

59 

36 
2 

54 

151 

 

 

60 
86 

4 

1 

151 

 

23,8 
44,4 

23,8 

7,3 
0,7 

100 

 
 

39,1 

23,8 
1,3 

35,8 

100 

 

 

39,7 
57,0 

2,6 

0,7 

100 

Cinsiyet 

Kadın 
Erkek 

Toplam 

 

Eğitim Durumu 

İlköğretim  

Lise 
Üniversite 

Lisansüstü 

Belirtmeyen 

Toplam 

 

Milliyetiniz 

Rus 

Ukraynalı 

Fransız 
Türk 

Endonezya 

Çinli 
Diğer 

Toplam 

 

58 
93 

151 

 

 

3 

24 
100 

23 

1 

151 

 

 

1 

1 

1 
111 

3 

1 
33 

151 

 

38,4 
61,6 

100 

 

 

2,0 

15,9 
66,2 

15,2 

0,7 

100 

 

 

0,7 

0,7 

0,7 
73,5 

2,0 

0,7 
21,9 

100 

 

Katılımcıların %66,2’sinin “üniversite”, yaklaşık %16’lık bir oranla “lise” ve %15,2’sinin “lisansüstü” 
mezunu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde, %57’sinin “evli” ve %39,7’sinin 

“bekar” olduğu bulgulanmıştır. Milliyetlerine göre katılımcıların  %73,5’nin “Türk” olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumun fuarın Türkiye’de gerçekleştirilmesinin doğal bir sonucu olduğu söylenebilir. Bu bulgu, Sahilli Birdir’in  
(2016b) çalışmasında elde ettiği bulguları (Türk (%74,5)) destekler niteliktedir. “Endonezyalı” katılımcıların oranı, 

%2’dir. Bununla birlikte, “Rus”, “Ukraynalı”, “Fransız” ve “Çinli” katılımcıların oranı (%0,7) aynıdır. “Diğer” 

uyruklu katılımcıların oranı ise, %21,9’dur. Meslek gruplarına göre ise, “yönetici”, konumundaki katılımcıların 
%39,1’i oluşturduğu, bunu %23,8’lik bir oranla “işletme sahibi” katılımcıların izlediği bulgulanmıştır.  

 

3.2. Katılımcıların Diğer Özelliklerine Dair Bulgular 
Araştırmaya katılan profesyonellerin Travel Turkey İzmir Turizm fuarına katılım düzeylerini, hangi alanda 

ve bölgede faaliyet gösterdiklerini, faaliyet yılları ve tanıtım araçlarına yönelik özeliklerin belirlenmesi için frakans 

analizleri yapılmıştır. Analizlere göre, Travel Turkey İzmir fuarına daha önce katılanların oranı, %49’dur. Bununla 
birlikte, “5 kez ve üstü” fuara katılanların oranı ise, %13,9’dur. Gelecek yıl (2018) Travel Turkey İzmir fuarına 

katılmayı düşünenlerin oranı ise, %87,4 olarak bulgulanmıştır.   

Katılımcılara hangi alanda faaliyet gösterdikleri sorulmuş ve fuara en çok katılım gösteren katılımcıların 
“konaklama (%27,8)” sektörünü temsil eden profesyonel katılımcılar olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla,  

%22,5’lik bir oranla “turizm kurumu”, %21,9’luk bir oranla “seyahat işletmeleri” ve %26,5’lik bir oranla “diğer 

işletmelerin” katılımcıları izlemektedir. Sahilli Birdir’in (2016b) yürüttüğü benzer bir çalışmada “konaklama” 
sektöründen profesyonel katılımcı düzeyi %40 olarak tespit edilmiştir. Katılımcıların faaliyet gösterdikleri 

ülkeler/bölgeler ele alındığında, farklı bölgelerde faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir. 

Katılımcıların katıldıkları diğer turizm fuarlarının hangileri olduğu sorulmuş ve katılınan fuarlara yönelik 

oranlar ele alındığında en çok katılınan turizm fuarının “EMITT- İstanbul (%31,1)”, fuarı olduğu belirlenmiştir. En çok 

katılım sağlanan ikinci turizm fuarının “ITB Berlin (%13,2)” olduğu tespit edilmiştir.   

Katılımcıların, destinasyonlarını tanıtmak için kullandıkları tanıtım araçları ile ilgili oranlar ele alındığında, 
“fuarlar (%45)”ın açık ara ile en çok kullanılan tanıtım aracı olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, katılımcılara göre 

en etkili tanıtım aracının, aynı şekilde “fuarlar (%50,3)” olarak tespit edilmesi, fuarların profesyoneller tarafından ne 

kadar çok önemsendiğinin, fuarlarda özellikle hem rakip işeltmelerle hem de müşterilerle bire bir görüşmeler yapılması 
ve sıcak satış olarak ifade edilen satışların gerçekleştirilmesi fuarların önemine işaret etmektedir.   

 

3.3. Araştırma Sorusu 2: Profesyonel katılımcıların Travel Turkey Fuarına yönelik 

algıları nelerdir? 
Travel Turkey Fuarına katılanların algılarının önem düzeylerinin belirlenmesi için yapılan önem analizi 

sonucunda, ilk sırada “fuarın itibarı (4,4172)” en önemli algı olarak gerçekleşmiştir. Bunu sırasıyla, (2) “fuara katılan 

işletmelerin sayısı (4,3377)”, (3) “işletmemizin (pazarlama) hedeflerine uygunluğu (4,3245)”, (4) “organizasyon şirketi 
tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesi (4,3113)” ve (5) “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı (4,3046)” 

ilk beş önemli algı olarak takip etmiştir. Yüksel ve Voola’nın (2010:296-297) uluslararası seyahat fuarlarına katılımı 
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etkileyen çalışmasında, en önemli katılım etkeninin “fuarın şöhreti (4,9)” olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca, Sahilli 

Birdir’in (2016a) yürüttüğü çalışmada da en önemli algının “fuarın itibarı” olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgular 

çalışmamızın bulgularını desteklemektedir.   

Öte yandan, Travel Turkey Fuarına katılanların algılarını oluşturan faktörlerin belirlenmesi için açıklayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizi için değişkenler arasında yeterli korelasyona sahip olduğunu ve 

verilerden anlamlı faktörler çıkarılabileceğinin (Hair, Black, Babin ve Andersen, 2010:105) göstergesi olan Barlett 
Küresellik testinin (839,005) anlamlı sonuç verdiği tespit edilmiştir (p<0,000). Örneklem sayısının faktör analizi için 

yeterli seviyede olup olmadığını belirlemek için Kaiser-Meyer-Olkin testi sonuçlarına (0,878) göre örneklem 

büyüklüğünün yeterli olduğu belirlenmiştir. Ondört madde üzerinden yapılan faktör analizi sonucunda faktör yükleri 
0,50’den küçük ve hiçbir faktöre yüklenmeyen maddelerin analizden çıkarılması sonucunda 12 maddenin üç faktör 

ürettiği belirlenmiştir. Bu faktörlere “organizasyon firması algıları”, “fayda-rekabet imajı algıları” ve “genel fuar imajı 

algıları” adı verilmiştir (Tablo 2). Faktörlerin güvenilirlik katsayıları ,582 ile ,796 arasında değişmekte ve toplam 
varyansın %67’sini açıklamaktadır.  

 

Tablo 2. Katılımcıların Travel Turkey Fuarına Yönelik Algılarına İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

  Yükü Öz 

değeri 

Açıklanan 

Varyans 

Ort. Güvenirlik 

katsayısı 

I.Organizasyon Firması Algıları  5,252 43,767 4,274 .895 

14- Fuarı düzenleyen şirket/firmanın kalitesi .875     

12- Fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin 

varlığı 

.854     

13- Fuardaki sigorta ve güvenlik 
düzenlemeleri 

.842     

11- Organizasyon şirketi tarafından sağlanan 

hizmetlerin kalitesi 

.760     

10- Organizasyon şirketi tarafından sağlanan 
hizmetlerin çeşitliliği 

.655     

II.Fayda-Rekabet İmajı Algıları  1,636 13,633 4,172 .778 

7- Fuarın işletmemize maliyeti .769     

8- Fuara katılan ülkelerin sayısı .732     

6- Fuarın geçmiş performansları .717     

9- Fuara katılan işletmelerin sayısı .660     

III. Genel Fuar İmajı Algıları   1,201 10,007 4,177 .677 

1- Ziyaretçilerin profili .851     

3- Yer (ülke, şehir) ve fuar tarihi .744     

2- Fuarın itibarı .630     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 67,407. 

KMO örneklem yeterliliği: %87,8; Bartlett küresellik testi: X2: 839,005,  s.d.: 66, p<0.0001;  
Genel ortalama: 4,191; Ölçeğin tamamı için Alpha: .887;  

Yanıt kategorileri: 1:Hiç önemli değil … 5:Çok önemli 

 

3.4. Araştırma Sorusu 3: Profesyonel katılımcıların Travel Turkey İzmir Fuarına yönelik 

algıları demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir? 
Araştırmaya katılan profesyonel katılımcıların demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi için t-testi ve varyans analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda katılımcıların 

cinsiyetine, medeni durumuna, yaşına,  mesleği ve milliyetine göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan profesyonel katılımcıların cinsiyetlerine göre yapılan t-tesi sonucunda tek bir  algı 
faktöründe anlamlı farklılık bulunmuştur. İlgili algı faktörü “fuardaki sigorta ve güvenlik düzenlemeleri (p=,025)” 

faktörü olup, kadın (4,4310) katılımcıların erkek (4,0430) katılımcılara oranla daha fazla önem verdikleri 

görülmektedir.  Benzer sonuç medeni duruma göre yapılan t-testi analizinde de tespit edilmiştir. Aralarında anlamlı 
farklılık bulunan iki algı faktörü “organizasyon şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin çeşitliliği (p=,036)” ve 

“fuardaki sigorta ve güvenlik düzenlemeleri (p=,001)”dir. Her iki algı faktöründe “bekar” katılımcılar, “evil” 

katılımcılara göre her iki algı boyutuna daha fazla önem vermektedirler.  
Yaş grubu değişkeninin faktörlere göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi için tek yönlü 

ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizi sonucunda gruplar arasında farklılık olduğu belirlenmiştir. Analizlere 

göre “ziyaretçilerin profili” algısı “41-50” yaş grubu katılımcılara (p=0,030) göre diğer yaş grubundaki katılımcılardan 
daha anlamlı bulunmuştur.  “Rakiplerimizin fuara katılması” algısı, “51-60” yaş arasındaki katılımcıların diğer yaş 

grubundaki katılımcılara oranla daha yüksektir (p=0,039). Farklılığın saptandığı bir diğer algı “işletmemizin 

(pazarlama) hedeflerine uygunluğu” algısı olup, “31-40” yaş grubunun hedeflere uygunluk algıları diğer (p=0,018) yaş 
grubundaki katılımcıların hedeflere uygunluk algılarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

Meslek değişkeninin faktörlere göre fuara dönük algıları arasında farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesi için yapılan varyans  analizi sonucunda “ziyaretçilerin profili (,004)”, “yer (ülke, şehir) ve fuar tarihi 
(,000)”, “işletmemizin (pazarlama) hedeflerine uygunluğu (,013)” ve “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin 

varlığı (,037)” algı faktörlerinde  anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, söz konusu algı faktörlerinde  
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“yönetici” konumundaki katılımcılar tarafından diğer meslek grubundaki katılımcılara oranla daha fazla önemsendiği 

belirlenmiştir.  

Milliyetlerine göre yapılan varyans analizi sonucunda, araştırmaya katılan profesyonel katılımcıların 

“rakiplerimizin fuara katılması”, “organizasyon şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin çeşitliliği”, “organizasyon 

şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesi”,  “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı”, “fuardaki sigorta 

ve güvenlik düzenlemeleri” ve “fuarı düzenleyen şirket/firmanın kalitesi”,  faktörlerinde aralarında anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. “Rakiplerimizin fuara katılması” algı faktörü Fransız katılımcılarca, “organizasyon şirketi tarafından 

sağlanan hizmetlerin çeşitliliği”, “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı” ve “fuarı düzenleyen 

şirket/firmanın kalitesi” algı faktörleri Fransız, Ukraynalı ve Endonezyalı katılımcılarca, “organizasyon şirketi 
tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesi” algı faktörü, Fransız, Ukraynalı, Endonezyalı ve Çinli katılımcılarca ve 

“fuardaki sigorta ve güvenlik düzenlemeleri” algı faktörü ise Rus, Fransız ve Endonezyalı katılımcılarca diğer 

katılımcılara oranla daha fazla önemsenmektedir.   

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmanın amacı, Travel Turkey İzmir Turizm fuarına katılan profesyonel katılımcıların fuara yönelik 

algılarını tespit etmektir. Travel Turkey İzmir Turizm fuarına katılan profesyonellerin, fuara yönelik görüşlerinde en 

önemli beş algının sırasıyla, “fuarın itibarı” “fuara katılan işletmelerin sayısı”, “işletmemizin (pazarlama) hedeflerine 

uygunluğu”, “organizasyon şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesi” ve “fuarda yeterli sayıda eğitimli 
temsilcilerin varlığı” olduğu bulgulanmıştır. Sahilli Birdir (2016a) tarafından yapılan EMITT fuarına yönelik algıların 

belirlenmesi çalışmasında elde edilen bulgulara göre, “fuarın itibarı”, “fuara katılan ülkelerin ve işletmelerin sayısı”, 

“işletmemizin (pazarlama) hedeflerine uygunluğu” ve “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı” algı fakörleri 
çalışmamızın dört algı faktörü ile benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, Yüksel ve Voola’nın (2010) uluslararası 

seyahat fuarlarına katılımı etkileyen faktörlerin araştırıldığı çalışmasında, en önemli katılım etkeninin “fuarın şöhreti” 

olduğu bulgulanmıştır. Bu bulgular çalışmamızın bulgularını desteklemektedir.   
Katılımcıların %45’inin destinasyonlarını tanıtmak için, en çok “fuarlar”ı tercih ettikleri tespit edilmiştir. 

Ayrıca, destinasyonu tanıtmak için en etkili tanıtım aracının “fuarlar” olduğu bulgulanmıştır. Pirinççioğlu’nun (2008) 

Antalya’da beş yıldızlı otellerde yürüttüğü çalışmasında araştırmaya katılan tüm otellerin fuarlara katılma nedenlerinin 
destinasyonlarını tanıtmak olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla fuarların, bir turizm destinasyonunu tanıtmak için en 

çok tercih edilen tanıtım aracı olduğu söylenebilir.  

Travel Turkey İzmir Turizm fuarına katılanların algılarını oluşturan faktörlerin belirlenmesi için açıklayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda üç faktör elde edilmiştir. Bu faktörlere “organizasyon firması 

algıları”, “fayda-rekabet imajı algıları” ve “genel fuar imajı algıları” isimleri verilmiştir.  

Öte yandan, analizler sonucunda elde edilen faktörler ile katılımcıların cinsiyetine, medeni durumuna, 
yaşına, mesleği ve milliyetine göre anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre 

yapılan t-tesi sonucunda “fuardaki sigorta ve güvenlik düzenlemeleri” algı faktörünün kadın katılımcılarca daha çok  

önemsendiği belirlenmiştir. Yaşa göre yapılan analiz sonucunda “ziyaretçilerin profili” algısı “41-50” yaş grubu 
katılımcılarınca, “rakiplerimizin fuara katılması” algısı, “51-60” yaş grubu  katılımcılarınca ve “işletmemizin 

(pazarlama) hedeflerine uygunluğu” algısı “31-40” yaş grubu katılımcılarınca anlamlı bulunmuştur.   
Mesleğe göre, yapılan varyans analizi sonucunda “ziyaretçilerin profili”, “yer (ülke, şehir) ve fuar tarihi”, 

“işletmemizin (pazarlama) hedeflerine uygunluğu” ve “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı” algı 

faktörlerine  “yönetici”lerin  diğer meslek grubundaki katılımcılara oranla daha çok önem verdikleri belirlenmiştir.  
Milliyete göre yapılan varyans analizine göre, profesyonel katılımcıların “rakiplerimizin fuara katılması”, 

“organizasyon şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin çeşitliliği”, “organizasyon şirketi tarafından sağlanan hizmetlerin 

kalitesi”,  “fuarda yeterli sayıda eğitimli temsilcilerin varlığı”, “fuardaki sigorta ve güvenlik düzenlemeleri” ve “fuarı 
düzenleyen şirket/firmanın kalitesi”,  faktörlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Fransız, Ukraynalı, Endonezyalı, 

Rus ve Çinli katılımcıların söz konusu algı düzeylerine diğer katılımcılardan daha fazla önem verdikleri 

bulgulanmıştır.  
Türkiye’nin turizm alanındaki önemli buluşmalardan birisi olma özelliğini taşıyan Travel Turkey İzmir 

Turizm fuarı ile sınırlandırılarak yapılan bu araştırma, Travel Turkey İzmir Turizm fuarının onbirincisinin 

düzenlenmesi ile her yıl artan oranda yerli ve yabancı katılımcılarla dinamik bir yapıya sahip olduğunu ve turizm 
endüstrisindeki farklı sektörleri bir araya getirdiğini göstermektedir. Farklı milletlerden oluşan profesyonel 

katılımcıların birbirleriyle belli bir tarih ve yerde etkileşimli olarak görüşebilmelerine olanak sağlayan fuarın, 

katılımcılar için önem taşıdığı ve fuarda turizm pazarındaki değişiklik ve fırsatları yakından takip etme olanağı 
sağladığı ve farkındalığı artırdığı söylenebilir.    
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Özet 
Bu çalışmada lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin kariyer planlamasına ilişkin görüşleri 

incelenmiş ve bu amaçla Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin farklı bölümlerinde (Gastronomi ve 
Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği) son sınıfta öğrenim gören 91 öğrenciden anket yöntemi 

kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışmada kariyer planlamasının önemine ve farkındalığına ilişkin ifadelerin katılım 

düzeyleri yüksek çıkmıştır. Özellikle araştırmaya katılan öğrencilerin, kariyer planlamasının kişisel gelişim, 
motivasyon ve bireyin kendini tanıması ile ilişkili olduğuna yönelik ifadelere, diğer ifadelere nispeten daha yüksek 

düzeyde katılım göstermişlerdir. Ayrıca öğrencilerin iyi ücretin her işte çalışmak için yeterli olmadığı düşüncesine 

katılmadıkları tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Kariyer, Kariyer Planlama, Turizm Eğitimi. 

Opinions of Tourism Students on Career Planning: A Study at Necmettin 

Erbakan University  
 

Abstract 
In the present study, we examined bachelor’s degree tourism students’ opinions on career planning and 91 senior 
students studying in different departments (Gastronomy and Culinary Arts, Tourism Management and Tour Guiding) 

in Faculty of Tourism at Necmettin Erbakan University were given questionnaire in order to collect the data. In the 

study, the level of participation in was higher on the importance and awareness of career planning. The respondents 
specifically participated more in the statements that expose the relations between career planning, self-improvement, 

motivation and self-knowledge than other statements. In addition, it was found that students did not agree that good 

salary was not enough to work in any job. 
 

Keywords: Career, Career Planning, Tourism Education. 

 

Giriş 
Üniversite dönemlerinde edinilen deneyimler öğrencilerin kariyer seçeneklerini belirlemede yol gösterici 

olabilmektedir (Martens ve Felissa, 1998: 123). Gençler bu dönemlerinde bir yandan kendi sosyal ve psikolojik 

gelişimleri ile uğraşırken diğer taraftan da kariyer planlama basamaklarını adım adım organize etmeye çalışmaktadırlar 
(Özgüven, 1992: 6-10). Eğitim hayatı dönemince ya da bu periyot tamamlandığında çoğu zaman mesleki seçim 

konusunda zorlanmakta ve hangi mesleği seçeceklerine bir türlü karar verememektedirler (Vianen vd., 2009: 298). 

Kariyer planlama; öğrencilerin çalışma hayatına geçişinde çok önemli bir süreci teşkil etmektedir. Çünkü 
sektörde çalışacak olan personelin niteliği, işletmenin hizmet kalitesinin üst düzeylere taşınmasında ve bunun 

sürdürülebilirliliğinin sağlanmasında önem arz etmektedir (Dinçer vd., 2013: 42-44). Çalışma hayatında meydana 

gelen değişimleri takip edebilmek (Soysal ve Söylemez, 2014: 24), değer yaratan, işinden tatmin olan ve mutluluk 
duyan kişiler olabilmek için bireyler tarafından kariyer planlamasının mutlaka dikkate alınması gereklidir (İşcan ve 

Sayın, 2010: 195). Bu değişimlerin hayata geçirilmesi sahip olunan bilgi, yetenek ve becerilerin geliştirilmesiyle yani 

kariyer planlamasıyla mümkün olabilmektedir (Taşlıyan vd., 2011:232-233). Turizm sektörünü bir kariyer alanı olarak 

seçen öğrenciler de başarılı bir kariyer hayatı için sektörde çalışıp çalışmamaya uygun olup olmadıklarını çok yönlü bir 

değerlendirmeye tabi tutarak sektörün çalışma koşulları hakkında bilgi toplamalı ve kariyer yapma şartlarını 

derinlemesine incelemelidirler (Seymen ve Bolat, 2010:392). 
Bu kapsamda çalışmada, üniversite öğrencilerinin kariyer planlamasına ilişkin görüşleri değerlendirilmeye 

çalışılmıştır. Kariyer planlamalarında öğrencilerin ne istediklerini bilmeleri ve bu amaca ulaşabilmek için gerekli 

adımları oluşturmaları hedefe daha hızlı ulaşmalarını sağlayacaktır. Doğru inşa edilmiş bir kariyer planlaması çalışma 
hayatında başarıyı sunacak aynı zamanda ileride yaşanabilecek zaman kayıplarını da engelleyecektir. 
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1. Literatür  

1.1. Kariyer ve Kariyer Planlama Kavramı 
Kariyer, bireyin seçtiği meslekte ilerleyerek, mesleğini ifa ettiği sürece, tecrübe kazanması ve bu alandaki 

yeteneklerini geliştirmesidir (Bayraktaroğlu, 2003: 117). Bu ilerleyişin bireylere getirileri daha fazla para kazanmak, 
daha fazla sorumluluk yüklenmek, daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek olmaktadır (Can, Kavuncubaşı ve 

Yıldırım, 2012: 152). Kariyer planlaması ise bu zaman döngüsü içerisinde basamakları kademe kademe geçmeye 

çalışan bireyin amacına ulaşmayı isterken kullanacağı araçları belirlemesini ifade etmektedir (Taşlıyan vd., 2011:234). 
Çocukluk döneminde başlayan kariyer planlamasında önemli olan (Özdemir ve Mazgal, 2012: 101) bireye yapmak 

istediği faaliyetleri gerçekleştirmesi için gerekli cesareti vermektir (Laker ve Laker, 2007: 138). 

 

1.2. İlgili Çalışmalar 
Kariyer planlamasıyla ilgili alanyazın incelendiğinde bu konuda yapılmış bazı çalışmalar aşağıda 

özetlenmiştir; Özgüler, Aydın, Kağızmanlı ve Kaya (2017) çalışmalarında inşaat bölümü öğrencilerinin kariyer 
planlarını araştırmışlar ve sektörde iyi bir konuma gelmenin ya da yeterli teknik bilgiye sahip olmanın doğru bir 

kariyer planlamasıyla sağlanabileceğini ortaya koymuşlardır. Çatır ve Karaçor (2016) “İnsan kaynaklarında kariyer 

planlama: Turizm öğrencileri üzerinde bir alan araştırması” adlı makale çalışmalarında kariyer planlamasının 
öğrenciler için önemli bir konu olduğunu ifade etmişlerdir. Hertzman, Moreo ve Wiener (2015) çalışmalarında 

öğrencilerin kariyer planlamasına önem verdiklerini ve temel yetkinliklerini geliştirebilmek için üniversitelerin kariyer 

etkinliklerine katıldıklarını ortaya koymuşlardır. Hsu (2012) çalışmasında Yapısal Eşitlik Modelini kullanarak 
Tayvan’da bulunan turizm meslek yüksekokulu öğrencilerinin kariyer planlamasıyla ilgili düşüncelerini planlanmış 

davranış teorisi çerçevesinde ele almıştır. Gökdeniz ve Merdan (2011) demografik özelliklere göre bireylerin kariyer 

planlarının farklılık arz ettiğini ortaya koymuşlardır. Sağdıç ve Demirkaya (2009) çalışmalarında üniversite 
öğrencilerinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bağlamında kariyer plânlarına ilişkin görüşlerini analiz 

etmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar neticesinde üniversite öğrencilerinin %88,4’ünün kendi alanları ile ilgili 

geleceğe yönelik bir kariyer gelişim plânlarının olmadığı ortaya koyulmuştur. Jiang ve Tribe (2009) Çin’de yapmış 
oldukları çalışmalarında turizm eğitimi görmekte olan öğrencilerin kariyer planlarını incelemiş ve öğrencilerin 

sektörde ilk işe başlama konusunda heyecan duyduklarını ancak bu coşkunun zamanla azaldığını ve öğrencilerin 

turizm sektöründe uzun yıllar çalışma konusunda kararsız olduklarını bulgulamışlardır. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
İş hayatında mutlu olmanın ve özverili çalışmanın anahtarı; bireyin kariyer basamaklarında neyi elde etmek 

istediğini tam olarak bilmesinden geçmektedir. Öğrencilik yıllarından başlayarak kariyer planlaması yapmak, mezun 

olduktan sonra daha kolay iş bulmaya ve çalışma alanıyla ilgili yetenekleri geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu 

noktadan hareketle bu araştırmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi alan dördüncü sınıf (mezun konumundaki) 
(Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği) öğrencilerin kariyer planlarının analiz 

edilmesidir.  

 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırmanın evrenini 2017-2018 eğitim öğretim döneminde Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm 

Fakültesinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilgili fakültenin öğrenci işlerinden 
alınan bilgiye göre 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve 

Turizm Rehberliği bölümlerine kayıt yaptıran toplam 151 öğrenci evren içerisindedir. Araştırmada örneklem seçimine 

gidilmemiş 2018 yılı Mart ayı içerisinde tüm öğrencilere ulaşılması amaçlanmış ancak eğitime devam eden toplam 130 
öğrenciye anket formu ulaştırılabilmiştir. Anketlerden 110 tanesi geri dönmüş eksik, hatalı ve doldurulmadan iade 

edilenler çıkarılmış ve analizler 91 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Kariyer planlamasına ilişkin veriler anket aracılığı ile toplanmıştır. Anket formu iki bölümden 
oluşmaktadır. Anketin birinci bölümü öğrencilerin demografik özellikleri ile ilgili 6 sorudan, ikinci bölümü ise kariyer 

planlarına ilişkin 26 ifadeden oluşmaktadır. Öğrencilerin kariyer planlamalarına ilişkin görüşlerini ölçmeye yönelik 

ifadeler Çınar vd., (2014) tarafından geliştirilen ölçekten alınmıştır. İfadeler likert tipi ölçek olan 1-Kesinlikle 

Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum yargılarıyla derecelendirilmiştir. Elde edilen bulguların analiz edilmesinde 

SPSS for Windows 22.0 programından yararlanılmıştır. Kariyer planlamasına ilişkin ölçeğe güvenilirlik testi 

uygulanmış ve Cronbach Alpha katsayısı 0,778 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısının 0,60 ile 0,80 
arasında olması ölçeğin güvenilirliğinin iyi olduğunu göstermektedir (Kozak, 2015: 146).  
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Bulgular 
Tablo 1’de araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

Cinsiyet n % 

Kadın 67 73,6 

Erkek 24 26,4 

Yaş n % 

20-23 83 91,2 

24 ve üzeri 8 8,8 

Öğrenim Görülen Bölüm n % 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 34 37,4 

Turizm İşletmeciliği 25 27,5 

Turizm Rehberliği 32 35,2 

Öğrenim Türü n % 

I. Öğretim 77 84,6 

II. Öğretim 14 15,4 

Aylık Kişisel Harcama n % 

500 TL ve altı 37 40,7 

501 TL-1.000 TL arası 37 40,7 

1.001 TL ve üzeri 17 18,7 

Toplam 91 100 

 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan öğrencilerin %73,6’sı kadın, %26,4’ü ise erkek öğrencilerden 
oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu %91,2’si 20-23 yaş aralığında iken 24 yaş ve üzeri 

öğrenci oranı %8,8’dir. Öğrencilerin %37,4’ü Gastronomi ve Mutfak Sanatları, %35,2’si Turizm Rehberliği ve 

%27,5’i ise Turizm İşletmeciliği bölümlerinde öğrenim görmektedirler.  
Öğrencilerin çoğunluğu I. öğretim öğrencisi (%84,6) iken II. öğretim öğrenci oranı %15,4’dür. Araştırmaya 

katılan öğrenciler %40,7’si 500 TL ve altında, %40,7’si 501 TL-1.000 TL arasında, %18,7’sı ise 1.001 TL ve üzerinde 

aylık kişisel harcama yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Tablo 2’de araştırmaya katılan öğrencilere yöneltilen “Kişisel gelişiminiz için okul dışı eğitim 

programlarına katılıyor musunuz?” sorusuna %62,6’sı kişisel gelişim için okul dışı eğitim programlarına 

katılmadıklarını, %37,4’ü ise katıldıklarını belirtmişlerdir. 
 

Tablo 2. Kişisel Gelişim Eğitim Programlarına Katılma Durumu 

Eğitim Programlarına Katılma  n % 

Evet Katılıyorum 34 37,4 

Hayır Katılmıyorum 57 62,6 

Toplam 91 100 

 

Tablo 3’de araştırmaya katılan öğrencilerin kariyer planlamasına ilişkin görüşlerine ait aritmetik ortalama 
ve standart sapma değerleri verilmiştir.  

Tablo 3’e göre öğrencilerin en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri “Ne istediğine karar vermenin yolu, 

kişinin kendini tanımasından geçer” (X̄=4,62) ifadesidir. Bu durum, araştırmaya katılanlar tarafından kariyer 
planlamasında kişinin kendisini tanımasının önemli görüldüğünü göstermektedir. Diğer ifadelere nazaran daha yüksek 

düzeyde katılım gösterilen ve en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ikinci ifade “Çalışılacak kuruluşla ilgili olarak 

önceden bilgi alma, kişilerin kariyer planlama sürecini etkiler” (X̄=4,58) ifadesidir. Araştırmaya katılan öğrenciler 
kariyer planlamasında hangi kuruluşta çalışmayı veya kariyer yapmayı planlıyorsa o kuruluş hakkında bilgi elde 

etmenin, o kuruluşu tanımanın ve çalışma şartlarını bilmenin önemli olduğunu düşünmektedirler. En yüksek düzeyde 

katılım gösterilen üçüncü ifade ise “Hedef belirleme, kişilerin geleceğe yönelik amaçlarını belirlenmesine ve karar 

vermesine yardım eder” (X̄=4,43) ifadesidir. Bu durum araştırmaya katılan öğrencileri hedef belirlemenin sonuca 

gitmede etkili olduğunu ve karar aşamasında yardımcı olacağına katıldıkları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 

araştırmaya katılan öğrenciler kariyer planlamanın kişiyi motive edeceğine, mesleğinde ilerlemesine katkı sunacağına, 
kişisel gelişimi hızlandıracağına ve kişilerin yetenek ve becerilerine katkı sunacağına katılmaktadırlar. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



467 

Tablo 3. Öğrencilerin Kariyer Planlarına İlişkin Görüşleri 

İfadeler X̄ s.s. 

13.Ne istediğine karar vermenin yolu, kişinin kendini tanımasından geçer. 4,62 0,70 

24.Çalışılacak kuruluşla ilgili olarak önceden bilgi alma, kişilerin kariyer planlama sürecini 
etkiler. 

4,58 5,40 

14.Hedef belirleme, kişilerin geleceğe yönelik amaçlarını belirlenmesine ve karar vermesine 

yardım eder. 
4,43 0,67 

4.Kariyer planlama bireyi motive eder, mesleğinde ilerlemesini sağlar. 4,36 0,80 

19.Bireyin, güçlü ve zayıf yönlerini bilmesi kariyer planlamada etkilidir. 4,35 0,77 

12.Kariyer planlamada önemli olan, ne yapmak istenildiğine karar vermektir. 4,33 0,70 

3.Kariyer planlama kişisel gelişimi hızlandırır. 4,33 0,80 

18.Kurumlarda çalışanların kendini değerlendirmesine ve geleceğini planlamasına fırsat 
verilmesi önemlidir. 

4,30 0,86 

15.Kariyerlerinde hangi yöne gideceğini bilmeyen kişiler, gelecekleriyle ilgili karışıklık 

yaşayabilirler. 
4,23 0,84 

9.Kariyer planlama, kişilere yetenek ve becerilerini geliştirme fırsatı verir. 4,22 0,77 

11.Kariyer planlama, kariyerde ulaşmak istenen hedefe ulaşmayı kolaylaştıracak bir haritadır. 4,19 0,67 

1. Kariyer planlama; bireysel kariyer amaçlarının ve bu amaçlara ulaşmak için gereken 

amaçların belirlenmesi sürecidir. 
4,14 0,85 

5.Bireyin kendini gerçekleştirme güdüsü, kariyer sürecinde en önemli içsel itici gücü oluşturur. 4,14 0,88 

16.Kariyer planlama, sadece kurumların değil, aynı zamanda çalışanın sorumluluğundadır. 4,11 0,81 

8.Kariyer planlama, bireyin saygınlık, tanınma, başarılı olma gibi ihtiyaçlarını karşılar. 4,10 0,90 

6.Kariyer yapma, “kendini gerçekleştirme” ihtiyacını karşılar. 4,09 0,90 

17.Kurumlarda çalışanların kariyerlerini geliştirmesi, işverenden çok çalışanın elindedir. 4,09 0,86 

25.Çalışılan kuruluşların amaçlarını işlevlerini bilmek, kişilerin kariyer planlama sürecini 

etkiler. 
4,09 0,71 

2.Kariyer planlamanın temeli çalışma yaşamı ile ilgili amaçların oluşturulmasıdır. 4,04 0,82 

20.Kariyer, kişinin maddi gücünü arttırır. 3,96 1,05 

10.Kariyer planlama sürecinde kişiler, değişimlere daha iyi uyum sağlar. 3,86 0,95 

22.Kariyer yapmak isteyenler, sürekli fırsat arayışındadır. 3,85 1,12 

7.Bireylerin kariyerlerini planlayan kurumların, rekabet ve başarı şansını arttıracağı kesindir. 3,77 1,07 

21.Kariyer planlama kişilerde beklentilerin artmasına, stres ve gerginliğe yol açar. 3,58 1,19 

23.Çalışan için kariyerden çok, iş garantisi önemlidir. 3,47 1,05 

 26.İyi ücret veren her işte çalışılmalıdır. 2,56 1,48 

 
Araştırmaya katılan öğrencilerin diğer ifadelere nazaran daha düşük düzeyde katılım gösterdikleri üç ifade 

ise “Kariyer planlama kişilerde beklentilerin artmasına, stres ve gerginliğe yol açar” (X̄=3,58), “Çalışan için 

kariyerden çok, iş garantisi önemlidir” (X̄=3,47) ve “İyi ücret veren her işte çalışılmalıdır”(X̄=2,56) ifadeleridir. 
Kariyer planlamanın stres ve kişide gerginliğe yol açacağı düşüncesine diğer ifadelere nazaran düşük düzeyde katılım 

gösteren öğrenciler, bu durum ile kariyer planlamanın kendilerinde stres ve gerginliğe yol açtığına katılmaktadırlar. 

Ayrıca iş garantisinin kariyerden daha önemli olduğu konusuna da aynı şekilde katılım gösterirken, iyi ücretin bir işte 
çalışmak için yeterli olmadığı düşüncesindedirler. 

 

3. Sonuç 
Turizm fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler, okul eğitimi sonrasında kalifiye eleman olarak turizm 

sektöründe çalışacaklardır. Turizm sektöründe çalışacak olan öğrencilerin kariyer planlaması okul yıllarında ciddi bir 

şekilde ele alınmalı ve bu anlamda kendilerine yol gösterilmelidir. Turizm fakültesinde öğrenim gören son sınıf 

öğrencilerinin kariyer planlamalarının analiz edildiği bu çalışmada Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm 
Fakültesi’nde öğrenim gören 91 son sınıf öğrencisi ile anket çalışması yapılmış ve aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Araştırmaya katılan öğrencilerin yarısından fazlası okul dışında kişisel gelişim için eğitim programlarına 
katılmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin hem okul içi hem de dışında kişisel gelişim ve kariyer eğitimlerine 

yönlendirilmesi gerekmektedir. 

Araştırmaya katılan öğrencilere kariyer planlaması ile ilgili yöneltilen ifadelere yüksek düzeyde katılım 
gösterdikleri görülmektedir. Öğrencilerin %95,6’sı kişinin kendisini tanımasının karar vermede etkili olduğuna, 

%94,5’i hedef belirlemenin kişinin geleceğini belirlemesine yardım edeceğine, %93,5’i kariyer planlamanın kişiyi 

motive edeceğine, %92,4’ü kariyer planlamasında güçlü ve zayıf yanların bilinmesinin önemli olduğuna ve % 92,1’i 
kariyer planlamada önemli olanın ne yapmak istendiğine karar verilmesi gerektiğine katılmaktadırlar. Bununla birlikte 

öğrencilerin %57,2’si iyi ücretin bir işte çalışmak için yeterli olmadığını düşünmektedirler.  

Kariyer planlamasında öncelikle kişinin kendisini tanımasının önemli olduğunu belirten öğrenciler, 
çalışılması düşünülen kuruluşlardan da bilgi alınması gerektiğine yüksek düzeyde katılmışlardır. Kariyer planlamasının 

kişiyi motive ettiğini, güçlü ve zayıf yanlarını belirlemesine yardımcı olacağını ve kendisini geliştirme fırsatı 
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sunacağını düşünmektedirler. Ayrıca kariyer planlamanın amaçlara ulaşmada bir süreç olduğunu ve değişim ve 

fırsatları yakalamada yarar sağlayacağına katılmaktadırlar. Araştırmaya katılan öğrenciler kariyer planlamada iş 

garantisinin önemine yüksek düzeyde katılım göstermezken,  iyi ücret veren her işte çalışılması konusuna 

katılmamışlardır.  
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Mutfak Çalışanlarının Kariyer Hedefleri ve Temel Yetkinlik Düzeylerinin 

Belirlenmesi: Konya İlinde 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir 

Araştırma 
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Özet 
Bu araştırmada otel işletmelerinde görev yapan mutfak çalışanlarının mesleğe yönelik tutumları, kariyer hedefleri ve 
mutfak yetkinlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; Konya ili Karatay ve Selçuklu 

ilçelerinde dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde görev yapan 77 mutfak çalışanına12 Mart-13 Nisan 2018 tarihleri 

arasında anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre; araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının 
%62,4’ü üniversite mezunu ve %74’ü aşçılık eğitimi almıştır. Bununla birlikte mutfak çalışanlarının %59,7’sinin 

işinden memnun olduğu ve tekrar aynı mesleği seçebileceği görülmüştür. Ayrıca araştırmaya katılan mutfak 

çalışanlarının öğrenmeye ve yeniliğe açık, mutfakta çalışmaya yatkın ve mutfak ekipmanı kullanımı konusunda 
donanımlı oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda mutfak çalışanlarının eğitim düzeyi yüksek, 

kariyer hedefleri olan ve temel mutfak yetkinliklerine sahip bireyler olduğu ifade edilebilir. 

 
Anahtar kelimeler: Mutfak Çalışanları, Kariyer Hedefi, Mutfak Yetkinlikleri. 

 

Determination of Career Goals and Core Competences of Culinary 

Workers: A Study on 4-5 Star Hotel Management in Konya  
 

Abstract 
The present study is to determine career goals, level of core culinary competences and attitudes of culinary workers 
toward their occupation working at the hotels. In this respect, 77 culinary workers working in four and five star hotels 

in the districts Karatay and Selcuk of Konya were given a questionnaire between 12 March and 13 April 2018.  The 

data suggest that 62,4% of culinary workers were university graduates while74% received cooking training. In 
addition, 59,7% of the workers stated their pleasure with their occupation, expressed that they would choose the same 

job. It was also found that the culinary workers were open to learning and novelty, had a competence in kitchen and 
were able to use the kitchen. The findings show that education level of culinary workers was higher and that they had 

career goals and core culinary competences.  

 

Keywords: Culinary Workers, Career Goal, Culinary Competence. 

 

 

Giriş 
İşletmeler değişimi yakalayabilmek için dış çevreye uyum sağlamak ve çalışanlarının eğitimine, gelişimine 

özen göstermek durumundadırlar (Özen ve Özgen, 2011: 3). Turizm sektöründe de göz önünde bulundurulması 

gereken en önemli hususlardan birisi iyi eğitilmiş, nitelikli ve sektörde çalışmaya gönüllü bireyler topluluğuna sahip 
olabilmektir. Sektördeki üretim ve tüketimin eş zamanlılığı ve stoklanamama gibi etkenler nedeniyle (Karamustafa ve 

İlhan, 1994: 43) emek yoğun olarak faaliyet gösteren ve bu sektör içerisinde yer alan konaklama işletmelerinin daha 

kaliteli hizmet sunabilmesi, müşterilerinin memnuniyetini sağlayabilmesi, kaliteli bir insan kaynağına sahip 

olabilmeleri ile mümkün olabilecektir (Ural ve Pelit, 2002: 220). Alınan eğitimin neticesinde çalışanların etkinliği, 

verimliliği ve meslekteki başarısı değerlendirilebilecektir (Küçükaltan, 1998: 52). İlgi ve yeteneklerine uygun alınmış 

eğitimin (Batur ve Adıgüzel, 2014: 344) çalışanlara diğer bir önemli katkısı da kariyerlerinde başarılı olabilmelerini 
sağlamada bir katalizör görevi üstlenmesidir. Bu durumun gerçekleşemediği hallerde ise başta kariyer hedefleri olmak 

üzere birçok problem ortaya çıkabilmektedir (Zengin vd., 2011: 224).  Hem işletme hem de birey için oldukça önem 

taşıyan kariyer, bireyin hayatı boyunca yaptığı işe ilişkin deneyim ve etkinlikleri içeren, bunlarla alakalı olarak 
algıladığı tutum ve davranışlardır (Dündar, 2009:265). Kariyer hedefleri ise özel bir çaba gerektiren çalışanların temel 

yetkinliklerinin ve vizyonlarının belirlenerek bu değerlerle bütünleşen bir unsurdur (Deniz ve Ünal, 2007: 105). 

Toplumu meydana getiren bireylerin eğitim seviyesi gerek bireylerin kariyer beklentilerini ve hedeflerini 
gerekse de dünyanın geleceğinin yönünü belirleyecektir (Süer vd., 2017: 536).  Doğru orantılı bir şekilde ilerleyen 

kalifiye eleman ve hizmet kalitesi göz önüne alındığında (Yıldırım vd., 2016: 452) nitelikli bireyler ve nitelikli 
çalışanların ancak etkin ve kaliteli bir eğitim süreciyle yetiştirilebileceği ifade edilebilir (Eren vd., 2013: 16). Otel 
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işletmelerinin mutfak departmanında görev yapmakta olan çalışanlarda da eğitim yapılan işin bir parçası olarak 

mutlaka benimsetilmelidir (Tayfun, Palavar ve Çöp, 2010: 12). 

Çalışmanın bu bağlamda temel amacı; Konya ilinde 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinin mutfak çalışanlarının 

eğitim profilini ve kariyer hedeflerini ortaya çıkarmaktır. Bu sayede bölgede istihdamın genel eğitim durumu hakkında 

bilgi sahibi olunması ve işletmelerin eylem planlarını oluşturma da bu bilgilerden istifade etmesi sağlanacaktır. Ayrıca 

çalışma sonuçlarının insangücü planlaması çalışmalarına da rehberlik edeceği düşünülmektedir. 
 

1. Literatür  

1.1.Kariyer ve Kariyer Hedefleri 
Kariyer; bireyin yaşam süreci boyunca yapmış olduğu işler ve işle alakalı faaliyetlerin bir sıralamasıdır 

(Kitapçı ve Sezen, 2002: 221). Bu kavram ayrıca bünyesinde hem üst kademelere doğru ilerlemeyi hem de bireyin 

kendisinin kişisel gelişimini barındırmaktadır (Çarıkçı ve Morçin, 2014: 69). Kariyer hedefleri; motivasyon sağlamada 
ve yapılan işe değer katmada önemli bir araçtır (Altunışık, 2010:43). İki tür kariyer hedefinden bahsedilebilir. 

Bunlardan ilki; bireyin eğitimini almış olduğu alanda uzmanlaşmayı hedeflemesi diğeri ise bireyin çalıştığı alanda o 

alanla ilgili altyapıya yani temel bilgiye sahip olmadan mevcut işinde ilerlemesi ve başarı kazanma sürecidir (Buluk, 
2016: 2489). 

 

1.2.İlgili Çalışmalar 
Literatürde turizm sektöründe çalışanların eğitim düzeylerini ve kariyer hedeflerini ele alan sınırlı sayıda 

çalışma bulunmaktadır. Denk ve Koşan (2017) Türkiye Turizm Stratejisi 2023 belgesinde yer alan Kış Koridoru 

illerinde 49 otel işletmesinde görevli olan mutfak çalışanları üzerine yaptıkları çalışmalarında mutfak çalışanlarının 

yarısından çoğunun ortaöğretim mezunu olduğunu ve yarıya yakınının herhangi bir mesleki eğitim almadığını 
bulgulamışlardır. Ekaterina (2016) çalışmasında iyi bir eğitim düzeyine sahip olmanın çalışanların kariyer hedeflerine 

daha hızlı ulaşmasına yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Kılıç (2014) “Turizm sektörü istihdamının eğitim durumu ve 

insangücü planlaması” adlı makale çalışmasında turizm sektöründe çalışanların eğitim seviyelerinin düşüklüğüne 
dikkat çekerek bu alanda ciddi bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir. Goldmon (2011) tez çalışmasında otel 

işletmelerinde yönetim seviyesindeki kademelerde çalışanların en az üniversite derecesine sahip olması gerektiğinin 

üstünü çizmiştir. Sarıışık (2007) müşterinin kaliteli bir hizmet anlayışı sunarak memnun kalmasını sağlama ve sadık 
müşteriler oluşturmanın, iyi öğrenim görmüş, kendisini geliştirmiş, yetenekli ve yüksek motivasyona sahip çalışanlar 

ile olabileceğini belirtmiştir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
 Turizm sektöründe nitelikli, ilgili alanda eğitimli ve kariyer hedefleri olan insan kaynağına yüksek düzeyde 

gereksinim duyulmaktadır. Ancak ihtiyacı karşılayabilmek adına farklı amaçları ve kariyer hedefleri olan çalışanlara da 
turizm işletmelerinde yer verilmektedir. Bu durum işletmelerde elde edilecek geliri, sunulan hizmet kalitesini ve 

müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle çalışan personelin eğitim seviyelerinin, kariyer 
hedeflerinin ve mutfak yetkinlik düzeylerinin belirlenmesi alanda önem arz eden bir hususu oluşturmaktadır. Tüm 

bunlardan hareket ederek bu araştırmada, otel işletmelerinde çalışan mutfak personelinin mesleki tutumlarının, kariyer 

hedeflerinin ve mutfak yetkinlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 
 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırmanın evrenini Konya ili Karatay ve Selçuklu ilçelerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel 

işletmelerinde çalışan mutfak personelleri oluşturmaktadır. Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2018yılı verilerine 
göre Konya ili Karatay ve Selçuklu ilçelerinde toplam 14 adet 4 ve 5 yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. 

Araştırmanın örneklemini Konya ili Karatay ve Selçuklu ilçelerinde faaliyet gösteren ve araştırmaya katılmayı kabul 

eden 9 otel işletmesinde çalışan mutfak personeli oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan mutfak personeli ise aşçıbaşı, 
aşçıbaşı yardımcısı, kısım şefi, aşçı ve yamaklardan (komi) oluşmaktadır. Bu unvanların belirlenmesinde Aktaş ve 

Özdemir (2012: 7)’den yararlanılmıştır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak tesadüfi olmayan örnekleme 

yöntemlerinden amaca göre örnekleme yöntemi seçilmiştir. 12 Mart-13 Nisan 2018 tarihleri arasında araştırmaya 

katılmayı kabul eden otel işletmelerine toplam 95 anket dağıtılmış, eksik ve hatalı anketler analiz dışı tutulmuş ve 

analizler toplam 77 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket formu, çalışanların demografik ve 
mesleki tutumlarına ilişkin sorulardan ve mutfak yetkinliklerini ölçmeye yönelik ifadelerden oluşmaktadır. Mutfak 

profesyonellerinin demografik özellikleri ve mesleklerine bakış açılarına (memnuniyet, tekrar tercih etme ve ileride 

kendilerini nerede görmek istedikleri) ilişkin soru ve ifadeler Denk (2017)’in yüksek lisans tezinden alınmıştır. Otel 
işletmelerinde çalışan mutfak personelinin mutfak yeteneklerini ölçmeye yönelik 37 ifade ise Ko (2010)’un turizm 

eğitimi alan öğrencilerin mutfak becerilerindeki mesleki yeterliliklerini değerlendirmeyi amaçladığı çalışmadan 

yararlanılarak oluşturulmuştur. Ölçeğin Türkçeleştirilmesinde Denk (2017)' in yüksek lisans tez çalışması esas 
alınmıştır. Ölçek; mutfak bilgisi (11 ifade), mutfak inovasyonu (5 ifade), mutfak becerileri (5 ifade), mutfak yönetimi 

(6 ifade) ve mutfak tutumundan (10 ifade) oluşan beş bölümden oluşmaktadır. 37 ifade ve beş bölümden oluşan ölçek 

1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4= Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum şeklinde 5'li 
likert ile derecelendirilmiştir. 37 ifadeden oluşan mutfak çalışanlarının mutfak yeteneklerini ölçmeye çalışan ifadelerin 

güvenilirlik testi sonucunda Cronbach’s Alpha katsayısı 0,965 olarak bulunmuştur. Bu değer 0,80≤α ≤ 1.00 arasında 
olduğundan ölçeğin güvenilirlik katsayısı oldukça yüksek güvenilirlik aralığındadır (Kayış, 2010: 405).  
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3. Bulgular 
Araştırmaya katılan mutfak çalışanlarına ait demografik ve mesleki özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de 

verilmiştir. Katılımcıların %84,4’ü erkek, %15,6’sı ise kadındır. Katılımcıların yaş dağılımlarında büyük 

çoğunluğunun %46,8’i 21-30 yaş aralığında olduğu, sadece %7,8’lik bir kısmının 41 yaş ve üzerinde olduğu 

görülmektedir. Eğitim durumlarına bakıldığında %62,4’ü üniversite mezunu, %18,2’si lise ve %19,5’i ortaokul 

mezunudur. Araştırmaya katılanların %59,7’si bekâr, %40,3’ü ise evlidir. Mutfak çalışanlarının aylık gelirlerine 
bakıldığında sadece %3,9’u 5001 TL ve üzerinde bir gelire %37,7’si ise 2001-3000 TL arasında bir aylık gelire 

sahiptir. Araştırmaya katılan mutfak personelinin unvan dağılımı ise %11,7’si aşçıbaşı, %13’ü aşçıbaşı yardımcısı, 

%28,6’sı kısım şefi, %31,2’si aşçı ve %15,6’sı ise yamaklardan oluşmaktadır. Mutfak çalışanlarının %44,2’si yabancı 
dil olarak İngilizce bilmekteyken yarısından fazlası herhangi bir yabancı dil bilmemektedir. Sektör deneyimlerine 

bakıldığında mutfak çalışanlarının %7,8’i 21 yıl ve üzerinde bir deneyime %18,2’sinin ise 1 yıldan az bir deneyime 

sahip olduğu görülmektedir. Mutfak çalışanlarının %26’sı herhangi bir aşçılık eğitimi almadığını belirtirken, %32,5’i 
Çıraklık Eğitim Merkezlerinden, %18,2’si Turizm Meslek Liselerinden, %11,7’si Aşçılık önlisans düzeyinden, %7,8’i 

TUREM’den, %2,6’sı yurtdışından, %1,3’ü ise gastronomi lisans düzeyinde aşçılık eğitimi aldıklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 1. Mutfak Çalışanlarının Demografik ve Mesleki Özellikleri 

Cinsiyet n %  Yaş n % 

Erkek 65 84,4 20 yaş ve altı 14 18,2 

Kadın 12 15,6 21-30 arası 36 46,8 

Eğitim Durumu n % 31-40 arası 21 27,3 

Ortaokul 15 19,5 41 ve üzeri 6 7,8 

Lise 14 18,2 Aylık Gelir n % 

Önlisans 32 41,6 Asgari Ücret 13 16,9 

Lisans 12 15,6 1604-2000 TL arası 20 26 

Yüksek Lisans 4 5,2 2001-3000 TL arası 29 37,7 

Medeni Durum n % 3001-4000 TL arası 8 10,4 

Evli 31 40,3 4001-5000 TL arası 1 1,3 

Bekar 46 59,7 5001 TL ve üzeri 3 3,9 

Unvan/Görev n % Cevap vermeyen 3 3,9 

Aşçıbaşı 9 11,7 Yabancı Dil Bilgisi n % 

Aşçıbaşı Yardımcısı 10 13 İngilizce  34 44,2 

Kısım Şefi 22 28,6 Almanca  1 1,3 

Aşçı 24 31,2 Fransızca 1 1,3 

Yamak (komi) 12 15,6 Bilmiyorum 41 53,2 

Çalışılan Otel n % Aşçılık Eğitim Durumu n % 

5 yıldızlı 62 80,5 Eğitim Almadım 20 26 

4 yıldızlı 15 19,5 TUREM 6 7,8 

Sektör Deneyimi n % Çıraklık Eğitim Merkezi 25 32,5 

1 yıldan az 14 18,2 Turizm Meslek Lisesi 14 18,2 

1-4 yıl arası 24 31,2 Aşçılık Önlisans Eğitimi 9 11,7 

5-10 yıl arası 18 23,4 Gastronomi Lisans Eğitimi 1 1,3 

11-20 yıl arası 15 19,5 Yurtdışı Eğitimi 2 2,6 

21 yıl ve üzeri 6 7,8 Toplam 77 100 

Toplam 77 100     

 

Araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının mesleklerine bakış açısı ve kariyer açısından kendilerini nerede 

görmek istediklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  
Mutfak çalışanlarının %59,7’si mesleğinden memnun olduğunu belirtirken sadece %2,6’sı memnun 

olmadığını belirtmiştir. Unvan dağılımları ile meslekten memnuniyet durumuna bakıldığında ise en çok memnun 

olanlar aşçıbaşı (%88,9) ve aşçıbaşı yardımcısı (%70) unvanında çalışanlardır. Aşçı unvanında çalışanların %54,2’si 

kısmen mesleğinden memnun olduğunu belirtmişlerdir. 

Yine araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının %59,7’si tekrar aynı mesleği seçebileceğini belirtirken, 

%18,2’si ise başka bir mesleğe yönelebileceğini belirtmiştir. Aşçıbaşı unvanında çalışanların %88,9’u, aşçı unvanında 
çalışanların %62,5’i, aşçıbaşı yardımcısı unvanında çalışanların %60’ı, kısım şefi unvanında çalışanların %59,1’i, 

yamak (komi) unvanında çalışanların ise %33,3’ü tekrar aynı mesleği seçeceklerini belirtmişlerdir. Kısım şefi 

unvanında çalışanlar %31,9 ile tekrar aynı mesleği seçme konusunda kısmen olumsuz tutum sergilerken %58,4 ile 
yamak (komi) unvanında çalışanlar kararsız tutum sergilemişlerdir. 

Mutfak çalışanlarına yöneltilen “Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz?” sorusuna araştırmaya 

katılanların unvan ve eğitim durumlarına göre verdikleri yanıtlar Tablo 3’de verilmiştir. Aşçıbaşı yardımcılarının 
%70’i, kısım şeflerinin %59,1’i aşçıların %37,5’i ve yamak (komi) unvanında çalışanların %33,3’ü gelecekte aşçıbaşı 

unvanında kendilerini görmek istemektedirler. Aşçıbaşı unvanındakilerin %11,1’i, aşçıbaşı yardımcısı 

unvanındakilerin %10’u, kısım şefi unvanında çalışanların %4,5’i aşçı unvanında çalışanların %12,5’i ve yamak 
(komi) unvanında çalışanların %25’i gelecekte yiyecek-içecek müdürü olmak istediklerini belirtmişlerdir. Daha çok 

kısım şefi (%18,2), aşçı (%16,6) ve yamak (komi) (%16,7) unvanındakiler genel müdür olmak istediklerini belirtirken, 
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aşçıbaşı unvanında çalışanların %44,4’ü, kısım şefi unvanında çalışanların %9,1’i ve aşçı unvanında çalışanların 

%16,6’sı unvanlarından memnun olduklarını belirtmişlerdir.  

 

Tablo 2. Mutfak Çalışanlarının Mesleklerine Bakışı 

İşimden (mesleğimden) memnunum 

 Evet Kısmen Hayır 

n 46 29 2 

% 59,7 37,7 2,6 

  Evet Kısmen Hayır 

Aşçıbaşı 
n 8 1 - 

% 88,9 11,1 - 

Aşçıbaşı Yardımcısı 
n 7 2 1 

% 70 20 10 

Kısım Şefi 
n 12 9 1 

% 54,5 41 4,5 

Aşçı 
n 11 13 - 

% 45,8 54,2 - 

Yamak (komi) 
n 8 4 - 

% 66,7 33,3 - 

Tekrar şansım olsa yine aynı mesleği seçerim 

 Evet Belki Hayır 

n 46 17 14 

% 59,7 22,1 18,2 

  Evet Belki Hayır 

Aşçıbaşı 
n 8 - 1 

% 88,9 - 11,1 

Aşçıbaşı Yardımcısı 
n 6 2 2 

% 60 20 20 

Kısım Şefi 
n 13 2 7 

% 59,1 9 31,9 

Aşçı 
n 15 6 3 

% 62,5 25 12,5 

Yamak (komi) 
n 4 7 1 

% 33,3 58,4 8,3 

 

 

Tablo 3. Mutfak Çalışanlarının Kariyer Hedefleri 

Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? (Unvanlara Göre) 

 

 
Kısım 

Şefi 
Aşçıbaşı 

Yiyecek-

İçecek 

Müdürü 

Genel 

Müdür 

Unvanımdan 

Memnunum 

Cevap 

Yok 

Aşçıbaşı 
n 2 - 1 1 4 1 

% 22,2 - 11,1 11,1 44,4 11,1 

Aşçıbaşı 

Yardımcısı 

n 1 7 1 1 - - 

% 10 70 10 10 - - 

Kısım Şefi 
n - 13 1 4 2 2 

% - 59,1 4,5 18,2 9,1 9,1 

Aşçı 
n 4 9 3 4 4 - 

% 16,6 37,5 12,5 16,6 16,6 - 

Yamak (komi) 
n - 4 3 2 - 3 

% - 33,3 25 16,7 - 25 

Gelecekte kendinizi nerede görmek istiyorsunuz? (Eğitim Durumuna Göre) 

 

 
Kısım 

Şefi 
Aşçıbaşı 

Yiyecek-

İçecek 

Müdürü 

Genel 

Müdür 

Unvanımdan 

Memnunum 
CevapYok 

Ortaokul 
n 4 5 2 1 3 - 

% 26,7 33,3 13,3 6,7 20 - 

Lise 
n 4 7 2 - 1 - 

% 28,5 50 14,3 - 7,2 - 

Önlisans 
n 1 18 4 7 - 2 

% 3,1 56,3 12,5 21,8 - 6,3 

Lisans 
n - 7 1 2 - 2 

% - 58,3 8,3 16,7 - 16,7 

Yüksek Lisans 
n - - - 1 1 2 

% - - - 25 25 50 
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Mutfak çalışanlarının eğitim durumları doğrultusunda gelecekte kendilerini nerede görmek istedikleri 

incelendiğinde ortaokul mezunlarının %26,7’si, lise mezunlarının %28,5’i kısım şefi, önlisans mezunlarının %56,3’ü 

lise mezunlarının %50’s aşçıbaşı, lise mezunlarının 14,3’ü, önlisans mezunlarının %13,3’ü yiyecek-içecek müdürü, 

yüksek lisans mezunlarının %25’i, önlisans mezunlarının %21,8’i genel müdür olarak gelecekte kendilerini görmek 

istediklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan mutfak çalışanlarından yüksek lisans mezunlarının %25’i ve ortaokul 

mezunlarının %20’si ise unvanlarından memnun olduklarını belirtmişlerdir. 
Tablo 4’de araştırmayakatılan mutfak çalışanlarının yetkinlik düzeyleri verilmiştir. Mutfak çalışanları, 

temel mutfak bilgisi ifadelerinden “Yiyecek hazırlama aşamalarını biliyorum” ifadesine en yüksek oran ile (X̄= 4,14), 

“Yiyecek hijyeni ve güvenliği konusunda bilgi sahibiyim” ve “Yiyeceklerin özelliklerini biliyorum” ifadelerine 
(X̄=4,09) ortalama ile katılım göstermişlerdir.  

 

Tablo 4. Mutfak Çalışanlarının Yetkinlikleri 

Mutfak Bilgisi n X̄ s.s. 

Yiyecek hazırlama aşamalarını biliyorum. 77 4,14 1,04 

Yiyecek hijyeni ve güvenliği konusunda bilgi sahibiyim. 77 4,09 1,14 

Yiyeceklerin özelliklerini biliyorum. 77 4,09 0,95 

Mutfakta kullanılan özel terimleri biliyorum. 77 4,05 1,02 

Menü türlerini biliyorum.  77 3,97 1,16 

Yiyecekler ile ilgili ilkeleri biliyorum. 77 3,95 0,92 

Çeşitli yemek kültürlerini biliyorum.  77 3,94 1,02 

Çeşitli baharatlama sos yapma özelliklerini biliyorum. 77 3,94 1,04 

İlk yardım bilgisine sahibim. 77 3,81 1,25 

Oldukça iyi menü bilgisine sahibim. 77 3,74 1,06 

Yiyeceklerin besin değerlerini biliyorum. 77 3,70 1,03 

Mutfak İnovasyon (Yenilik)  n X̄ s.s. 

Menü tasarımı konusunda bilgi sahibiyim. 77 3,87 0,96 

Yaratıcı fikirlerim var. 77 3,87 1,09 

Sıklıkla yaratıcılıkta bulunmayı denerim. 77 3,86 1,22 

Menü tasarımı hakkında yetenekliyim. 77 3,78 1,03 

Menü geliştirme yeteneklerine sahibim. 77 3,66 1,19 

Mutfak Becerileri n X̄ s.s. 

Yiyecek hazırlamada kullanılan araç gereçler konusunda yetenekliyim. 77 4,21 0,94 

Mutfakta ateşli araç gereçleri kullanımda yetenekliyim. 77 4,17 0,98 

Bıçak kullanmada yetenekliyim. 77 4,06 1,14 

Yiyeceklerin birbiri ile etkileşimleri konusunda yetenekliyim. 77 4,03 1,00 

Pişirme teknolojilerini kullanma konusunda yetenekliyim. 77 3,88 1,05 

Mutfak Yönetimi n X̄ s.s. 

Müşteri şikâyetlerini çözümlemede bilgiliyim. 77 4,01 0,91 

Kriz yönetimi konusunda bilgiliyim. 77 3,82 1,06 

Çalışanların eğitimleri konusunda bilgiliyim. 77 3,82 1,14 

Maliyet kontrolü konusunda yetenekliyim. 77 3,79 1,04 

Liderlik ve iletişim kurma konusunda bilgi sahibiyim. 77 3,79 1,21 

Yabancılarla iletişim kurmada yetenekliyim. 77 3,43 1,32 

Mutfak Tutumu n X̄ s.s. 

Mutfakta yoğun tempoyla baş edebilirim. 77 4,40 1,05 

Öğrenme konusunda olumlu düşünürüm. 77 4,31 1,02 

Paylaşmayı bilirim. 77 4,27 0,94 

Mütevazi birisiyim. 77 4,12 1,12 

Besin maddelerini kullanmada dürüst davranırım. 77 4,10 1,01 

Sabırlı birisiyim. 77 4,05 1,16 

Soğukkanlı ve farklı birisiyim. 77 3,92 1,26 

Şef olma konusunda ilgiliyim. 77 3,88 1,28 

Mutfakta hareketlerim otomatikleşir. 77 3,87 1,29 

Ruh halimi kontrol edebiliyorum. 77 3,84 1,39 

 

Araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının temel mutfak bilgisi ifadelerinden diğer ifadelere nazaran daha 
düşük katılım gösterdikleri ifadeler ise “Oldukça iyi menü bilgisine sahibim” (X̄=3,74) ve “Yiyeceklerin besin 

değerlerini biliyorum” (X̄=3,70) ifadeleridir. İnovasyon bölümünde ise “Menü tasarımı konusunda bilgi sahibiyim” ve 

“Yaratıcı fikirlerim var” ifadelerine (X̄=3,87) ile katılım gösterirken “Menü geliştirme yeteneklerine sahibim” 
ifadesine ise (X̄=3,66) ile katılım göstermişlerdir. 

 Mutfak becerileri ile ilgili yöneltilen ifadelerden “Yiyecek hazırlamada kullanılan araç gereçler konusunda 

yetenekliyim” ifadesine (X̄=4,21) ortalama ile yüksek katılım göstermişlerdir. Bu bölümde yöneltilen “Pişirme 
teknolojilerini kullanma konusunda yetenekliyim”(X̄=3,88)ifadesine ise bölüm içerisinde yöneltilen diğer ifadelere 

nazaran daha düşük katılım göstermişlerdir. İletişim ve liderlik ile ilgili olan mutfak yönetimi ile ilgili yöneltilen 

“Müşteri şikâyetlerini çözümlemede bilgiliyim” ifadesine (X̄=4,01) aritmetik ortalama ile katılım gösteren mutfak 
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çalışanlarının bu bölümde en düşük katılım gösterdikleri ifade ise “Yabancılarla iletişim kurmada 

yetenekliyim”(X̄=3,43) ifadesidir. Mutfak tutumu ile ilgili yöneltilen 10 ifadeden “Mutfakta yoğun tempoyla baş 

edebilirim”(X̄=4,40) ifadesine en yüksek düzeyde katılım gösterirken, bu bölümde en düşük düzeyde katılım 

gösterdikleri ise “Ruh halimi kontrol edebiliyorum” (X̄=3,84) ifadesidir. Tablo 4 genel anlamda değerlendirildiğinde 

araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının mutfak bilgisi, mutfak becerileri ve mutfak tutumu konusunda oldukça 

yetenekli ve bilgi sahibi olduğu görülmektedir. Yine aynı şekilde mutfak çalışanları inovasyon ve mutfak yönetimi 
konusunda da bilgili ve yetenekli olduklarını ifade etmişlerdir.  

 

4. Sonuç 
 Konya ili Karatay ve Selçuklu ilçelerinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan mutfak 

personelinin meleğe yönelik bakış açılarının, kariyer hedeflerinin ve mutfak yetkinlik düzeylerinin tespit edilmesi ve 

ilgili literatüre katkı sağlaması amacıyla yapılan bu çalışmada, araştırmaya katılan mutfak personelinin demografik 
özellikleri, kariyer hedefleri ve mutfak yetkinlikleri incelenmiştir.  

 Araştırmaya katılan mutfak personelinin çoğunluğu (%84,4) erkek, %62,4’ü üniversite mezunu, %74,1’inin 

21-40 yaş aralığında ve %72,8’inin sektör deneyiminin 10 yılın altında olduğu görülmektedir. Ayrıca mutfak 
çalışanlarının %74’ü bir aşçılık eğitimi almış ancak yarısından fazlası herhangi bir yabancı dili bilmediğini belirtmiştir. 

Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğunun üniversite mezunu olduğu göz önüne alındığında bu sonuç üzerinde 

düşünülmesi gereken bir durumdur.  
Mutfak çalışanlarının yarısından fazlası mesleğinden memnun olduğunu belirtmişlerdir.Aşçıbaşı ve aşçıbaşı 

yardımcısı unvanında çalışanlar işlerinden en fazla memnun olan çalışanlar iken aşçı ve yamak (komi) unvanında 

çalışanlar bu konuda kısmen cevabını vermişlerdir. Aynı şekilde çalışanların yarısından fazlası tekrar aynı mesleği 
seçebileceğini belirtmişlerdir. Aşçıbaşı ve aşçı unvanında çalışanlar tekrar aynı mesleği seçme konusunda daha kararlı 

iken kısım şefi ve yamak (komi) unvanında çalışanlar bu konuda daha kararsız tutum sergilemişlerdir.  

Araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının kariyer ile ilgili beklentileri incelendiğinde, unvan açısından 
mutfak çalışanlarının %12,9’u şu an çalıştıkları unvandan memnun olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte 

aşçıbaşı yardımcılarının %70’i ve kısım şeflerinin %59,1’i gelecekte kendilerini aşçıbaşı olarak görmek 

istemektedirler. Mutfak çalışanlarının eğitim durumuna göre ise %6,5’i unvanlarından memnun olduklarını 
belirtmişlerdir. Lisans mezunlarının %58,3’ü, önlisans mezunlarının %56,3’ü gelecekte kendilerini aşçıbaşı olarak 

görmek istediklerini belirtmişlerdir.  

Mutfak çalışanlarının mutfak yetkinlik düzeyleri incelendiğinde, mutfak tutumlarına yönelik katılım 
düzeyleri genel olarak diğer yetkinlik bölümlerinden daha yüksek düzeydedir. Bu bölümde yer alan yoğun tempoyla 

baş edebilme ve öğrenmeye karşı olumlu düşüncelerde olma ifadelerine katılma düzeyinin yüksek düzeyde olması, 

araştırmaya katılan çalışanların mutfakta çalışmaya yatkın ve öğrenmeye açık olduğunu göstermektedir. Bir diğer 
bölüm olan mutfak becerileri bölümünde yer alan mutfak ekipmanlarını kullanabilme ile ilgili ifadelere katılım 

ortalaması yüksektir. Bu durum da araştırmaya katılan mutfak çalışanlarının mutfak ekipman ve teçhizatlarını 

kullanmada yetenekli olduklarını göstermektedir. Mutfak bilgisi bölümünde yöneltilen yiyecek hazırlama ve hijyen ile 
ilgili ifadelere de araştırmaya katılanlar yüksek düzeyde katılım göstermişlerdir. Mutfak çalışanlarının yeniliğe açık ve 

yönetim konusunda da yetkin oldukları söylenebilir.  
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Türk Kahvesi Tüketim Alışkanlığındaki Farklılıkların Belirlenmesi: 

Mersin İli Örneği 
 

Hülya TAŞTANa  Kemal ENESb Nurcan BEKTARIMc 

a Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 
b Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

c Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

 
Özet 
Günümüz dünyasında doğu ile batı arasındaki kültür akışı sebebi ile Türk kahvesinin tüketiminin arttığı görülmektedir. 
Yapılan bu çalışmada Mersin ilinde yaşayanların Türk Kahvesi tüketimindeki farklılıkların neler olduğu sorgulanmaya 

çalışılmıştır. Bu çerçevede araştırmanın amacı, tüketicileri tanıyarak Türk kahvesi tüketim alışkanlarını öğrenmek, 

bunun yanında kahve tüketiminin, bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir gibi demografik özelliklere göre 
farklılık gösterip göstermediğini anlamaktır. Bu bağlamda nicel bir çalışma yapılmış ve veriler yüz yüze yapılan anket 

ile toplanmıştır. Çalışma sonucunda Türk kahvesinin en çok arkadaşlarla/eşle sohbet ederken tüketildiği, haftada 3 

bardak ve altı tüketildiği, tüketim amacının tadının sevilmesi olduğu ve diğer kahve çeşitlerine oranla daha fazla tercih 

edildiği tespit edilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Kahve, Türk kahvesi, Mersin, Türk kahvesi Tüketimi 

 

Determination of Differences in Turkish Coffee Consumption Habits: 

Example of Mersin Province 
 
Abstract 
It is seen that the consumption of Turkish coffee is increased due to the flow of culture between east and west in 

today's world. In this study, it was tried to question what the differences in the consumption of Turkish coffee in 

Mersin province are. The aim of the research in this framework is to learn the consumer habits of Turkish coffee by 
knowing the consumers and to understand whether the consumption of coffee differs according to the demographic 

characteristics such as age, gender, educational status and monthly income of the individuals. In this context, a 

quantitative study was conducted and data were collected by face to face survey. The purpose of the research in this 
frame is to learn the consumer habits of Turkish coffee by knowing the consumers and to understand that the one 

which is one of the most important commodities in the world is different according to the demographic features such as 

age, sex, education, monthly income. In this context, a quantitative study was conducted and data were collected by 
face to face survey. As a result of the study, it was determined that the Turkish coffee was consumed most when 

chatting with friends / spouses, consumed less than three cups a week, consumed for taste, and preferred more than 

other types of coffee. 

 
Key words: Coffee, Turkish Coffee, Mersin, Turkish Coffee Consumption 

 

Giriş 
Kahve, kahve çekirdeklerinin kavrulup dövülmesi veya öğütülmesi ile elde edilen tozların suda 

kaynatılması ile hazırlanan bir içecektir. Kahvenin başlangıç noktasının nereler olduğuyla ilgili çeşitli araştırmalar söz 

konusudur. Kalcı’ya göre (2002: 26), 14. veya 15. yüzyılda Yemen’den Moka dolaylarından getirilen kahve 
Hindistan’a, Bourbon adasına ve sonra da Yeni Dünya olarak kabul edilen Brezilya, Guyana, Antiller gibi ülkelere 

yayılmıştır. Ulusoy’ un (2011: 161) çalışmasına göre ise 15. Yüzyılda Arabistan’ın güneyinde yetiştirilmeye başlandığı 

söylenmektedir. Aguirre’ ye göre(2015: 152), 15. yüzyılda ilk olarak Etiyopya’da ortaya çıkmış, 17. yüzyılın sonlarına 
doğru kahve içeceği Avrupa’ya yayılmış ve 18. ve 19. yüzyıllar boyunca da dünya çapında yayıldığı ifade edilmiştir. 

Başka bir çalışmaya göre18. yüzyıla kadar kahve üretimi ve tüketimi İslam ülkeleri ile sınırlıyken (Varun, Kerutagi, 

Kunnal, Basavaraja, Ashalatha & Dodamanı, 2009: 828) günümüz dünyasında ciddi anlamda tüketilen bir içecek halini 
aldığı söylenmektedir. Toprağı elverişli olan tüm ülkelerin kahve tarımına başlaması ve akabinde ihracatını yapmaya 

yönelmesiyle ticari çatışmalar baş göstermeye başlamıştır (Durukan, 2013: 7). Dünyada sosyal hayatın ayrılmaz bir 

parçası haline gelen ve en çok tüketilen içecekler arasında yer alan kahve, Türk toplum hayatında sadece bir içecek 
olmaktan çıkıp bir kültür oluşturması bakımından ilke imza attığı vurgulanmaktadır (Durukan, 2013: 1).  

 
1. Literatür ve Problem Cümlesi 

15. yüzyılda Arabistan’ın güneyinde yetiştirilmeye başlayan kahve bitkisi, çoğu kaynakta tüm dünyaya 
Etiyopya’dan yayıldığı belirtilmektedir ( Çağlayan, 2012: 97). Asıl adı Arapça’da “kuvvet” anlamına gelen “Kaffa” 

olan bitki, zamanla kahve adını almıştır. Günümüz dünyasında doğu ile batı arasındaki kültür akışı ile kahve içeceğinin 

çok yaygın bir hal aldığı görülmektedir (Shao Wen Su, 2007: 247). Kahve bitkisi, tropik bölgelerde 
yetiştirilebilmektedir. Türkiye’de özellikle Akdeniz Bölgesinde yetiştirilmeye çalışılmış ancak iklim şartlarının 
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uymaması nedeni ile verim alınamamıştır (Duran, 2004: 5). İçerisinde kafein olması, kişiyi zinde tutması ve uykuyu 

kaçırması gibi etkilerinden dolayı Osmanlı Devleti dâhil bazı bölgelerde bir dönem alkol gibi haram kılınmış ve 

tüketimi yasaklanmıştır. Buna rağmen halk bu tüketimi bırakmamış ve dünya çapında sosyal hayatın bir parçası haline 

gelmiştir (Çağlayan, 2012: 97). Türkiye ve dünyada günlük olarak büyük oranda tüketilmektedir (Dórea, J. G., & da 

Costa, T. H. M., 2005: 777). 

Kahvenin üretim aşamalarına baktığımızda; kavurma, harmanlama, öğütme, damıtma ve kurutma 
yöntemleriyle üretimi yapılmaktadır. Her kahve çeşidi için farklı aşamalar vardır. Türk kahvesi bunlardan kavurma 

işlemiyle elde edilir ve öğütme aşamasıyla ince tanecikler haline getirilir (Duran, 2004: 1-2). Günün her saatinde 

tüketilebilen kahve piyasasında; Nescafe, Jacobs, Maxwell House, Melitta ve Kafeda gibi büyük firmalar dünya 
çapında üretim yapmaktadırlar. Üretimde, Brezilya birinci sırada yer alır. Daha sonra Kolombiya, Vietnam ve 

Endonezya gelmektedir. Türk kahvesi, hazır kahve ve filtre kahve olarak üç ayrı şekilde tüketime sunulan kahvenin, 

dünyada petrol ticaretinden sonra, doğalgaz ticaretinden önce gelip ikinci sırada yer aldığı söylenmektedir (Duran, 
2004: 8; Küçükkömürler & Özgen, 2009: 1693).  

Dünyada her gün 1.6 milyar fincan kahve tüketimi yapılmaktadır. Dünyadaki en büyük kahve üreticileri 
olan Brezilya (%34), Vietnam (%14) ve Kolumbiya (%7)’da üretilen kahve miktarı 2011 yılında 7.9 milyon tondur ve 

bunun 6.2 milyon tonu ihraç edilmiştir. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde kahve pazarının %100 büyümesi beklenirken, 

kahve tüketiminin 2019 yılında 9.1 milyon tona ulaşması tahmin edilmektedir. 2006 verilerine göre yıllık kişi başı en 
fazla kahve tüketen ülkeler sıralandığında; 1.Finlandiya 12 kg/yıl, 2.Norveç 9.9 kg/yıl, 3.İzlanda 9.0 kg/yıl, 

4.Danimarka 8.7 kg/yıl, 108.Türkiye 0.4 kg/yıl olarak görünmektedir. Uluslararası Kahve Organizasyonu'nun 

istatistiklerine göre Türkiye'de kahve tüketimi her yıl ortalama %15,6 oranında artış göstermektedir. . Türkiye'de 2012-
2013 döneminde kişi başına 595 gram olan kahve tüketimi, 2015-2016'da 920 grama ulaştığı görülmektedir. Yıllardır 

günlük hayatın vazgeçilmez içeceği olan kahvenin, son yıllarda hem tüketim hem de pazar payı olarak da yükselişe 

geçtiği görülmektedir (http://www.haberekspres.com.tr, erişim tarihi: 23.02.2018). 
Kültürümüzün bir parçası olma özelliğiyle popülaritesini koruyan kahve, Türkiye’de üretimi 

yapılamamasına rağmen kendi pişirim tekniği (cezvede pişirilerek) sayesinde Türk kahvesi adını almıştır (Ulusoy, 

2011: 161). Bununla beraber gerek kız istemede ikram edilmesi, kahve falına bakılması gerekse de sohbet ve 
muhabbetin ayrılmaz bir parçası olması açısından düşünüldüğünde Türk kahvesi Türk toplumunda bir kültür halini 

almıştır (Bulduk & Süren, 2007: 301).Yapılan bu çalışmada “Mersin ilinde yaşayanların Türk Kahvesi tüketimindeki 

farklılıklar nelerdir?” sorusunun cevabı aranacaktır. Ayrıca şu alt sorulara cevaplar aranacaktır; 
1. Mersin ilinde yaşayanların Türk kahvesi tüketiminde demografik özelliklere göre farklılıklar var 

mıdır?  

2. Mersin ilinde yaşayanların Türk kahvesi tüketim amaçları içerisinde farklılıklar var mıdır? 
3. Mersin ilinde yaşayanların Türk kahvesi tüketim amaçlarında farklılıklar var mıdır?  

4. Mersin ilinde yaşayanların tükettikleri kahve türlerinde farklılıklar var mıdır?  

5. Mersin ilinde yaşayanların Türk kahvesi tükettikleri yerler arasında farklılıklar var mıdır? 
6. Mersin ilinde yaşayanların Türk kahvesi tüketmemek için sebepleri arasında farklılıklar var mıdır?  

 

2. Yöntem  
Yapılan bu araştırmanın amacı, tüketicileri tanıyarak Türk kahvesi tüketim alışkanlarını öğrenmek, bunun 

yanında dünyada en önemli ticaret ürünlerinden biri olan kahvenin, bireylerin yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir 
gibi demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini anlamaktır. Bu amaçla nicel araştırma yöntemi 

kullanılmış Tarama modeli ile betimsel bir araştırma yapılmıştır. Verilerin toplanılmasında Aşık(2017) tarafından 

geliştirilen ve “Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıkları ve Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma” isimli araştırmada 
kullanılan anket formu kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Mersin’de yaşayan ve kahve tüketenler olarak 

belirlenmektedir. Mersinde yaşayan bir milyondan fazla insan olduğu için %5 hata payı ile temsil edebilen 400 kişiye 

anket formu uygulanmış ve bunların içinden geçerli 372 adet anket formu analizlerde kullanılmıştır. 

 

3.Bulgular 
Analizde kullanılan geçerli anketler içinde katılımcıların %61,3 ünü Erkekler %38,7 sini Kadınlar 

oluşturmaktadır. Katılımcıların %29,3 ü evli %70,7 sinin bekar olduğu görülmektedir. Katılımcılar içinde yaş oranı en 

yüksek olan %72,8 ile 20-29 yaş arasındaki katılımcılar oluşturmaktadır. Devamında katılımcılar yaş gruplarına göre 

%17,2 ile 30-39 yaş arasındakiler,  %5,1 ile 40-49 yaş arasındakiler ve %4,8 ile 50-59 yaş arasındakiler şeklinde 

sıralanmaktadır. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde büyük çoğunluğunun (%47,6) lisans mezunlarından 

oluştuğu gözlemlenmiştir. Lisans mezunlarını sırayla %20,4 oran ile lise mezunları,  %9,4 oranı ile ön lisans 
mezunları,  %8,6 oranı ile ortaokul mezunları, % 7,8 oranı ile yüksek lisans mezunları ve son olarak ise %2,2 oranı ile 

doktora mezunları takip etmektedir. Katılımcıların bireysel aylık geliri %47,3 oranla 1.600 TL ve altı olduğu 

görülmektedir. Diğer aylık gelir dağılımları şu şekildedir: %19,6 ile 1601-2000 TL arası ve diğer bütün gelir 
gruplarının dağılımı ise birbirine yakın olduğu görülmektedir.  

Anketin 7. bölümündeki “Aşağıda yazılı olan aktiviteler ile birlikte Türk kahvesi içme alışkanlığınızı 

katılma derecenize göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusuna verilen cevaplara göre katılımcıların 
arkadaşları ya da eşleri ile sohbet ederken Türk kahvesini tüketme eğiliminde oldukları söylenebilir. Yapılan Anova 

testi sonuçlarına göre; bütün yaş gruplarının eğilimi birbirlerine benzerken bir şeyler yerken, televizyon izlerken ve iş 
arasında ki kahve tüketme tercihlerde anlamlı bir farklılık gözükmektedir. Özellikle 20-29 yaş arasındaki katılımcıların 

bu aktiviteler sırasında Türk kahvesi tüketim alışkanlığı ortalamalarının diğer gruplara göre daha düşük çıkması ve 

genel olarak Türk kahvesi tüketme alışkanlığının daha az olması sonucunda oluşmaktadır. 
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Anketin 8. bölümündeki “Haftalık Türk kahvesi tüketim miktarınızı katılma derecenize göre 0(asla) ile 5 
(Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusuna verilen yanıtlara göre genel olarak katılımcıların 3 bardak ve altı Türk 

kahvesi tüketmeye eğilimleri olduğu görülmektedir. Yaş ve cinsiyete göre elde edilen Anova test sonuçlarına göre 

sadece 40-49 yaş arasındaki grubun tüketiminde anlamlı bir farklılık gözükmektedir. Bu Yaş grubu 4-6 bardak arası 
Türk kahvesi tüketimin tercih ettiği görülmektedir.   

 

 
ASLA ÇOK NADİR NADİREN BAZEN GENELLİKLE HER ZAMAN 

3 BARDAK VE ALTI 
21,2 16,9 12,4 17,2 15,3 16,9 

4-6 BARDAK 
36,8 12,9 9,1 11,3 16,9 12,9 

7 BARDAK VE ÜZERİ 
45,4 13,4 6,2 7,8 8,1 19,1 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı, 929  6’dan az değişken olduğu için bölüm 

katsayısına bakılmamıştır.  

 

Anketin 9. bölümünde “Türk kahvesi tüketme amacınızı aşağıda yazılı olan seçeneklere katılım derecenize 
göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz.” sorusu ile katılımcıların hangi amaçlar ile Türk kahvesi tükettiği 

incelenmiştir. Araştırma, katılımcıların Türk kahvesi tüketim nedenleri farklılık gösterdiğini bunun yanı sıra en fazla 
tadını sevdiği için tüketme eğilimi gösterdiği bulguları elde edilmiştir. Anova testi sonucunda yaş gruplarının 

farklılıkları içerisinde sadece alışkanlık amacıyla Türk kahvesi tüketmeme eğilimi 20-29 yaş arasında daha yoğun 

olarak belirlenmiş diğer yandan 40-49 yaş grubunun ise Türk kahvesi tüketme eğiliminin nedeni olarak ‘uyku açmak’ 
olduğu tespit edilmiştir. 

 

 
ALIŞKANLIK  

(BAĞIMLILIK) 

RAHATLAMAK 

İÇİN 

UYKUMU 

AÇMAK 

İÇİN 

SOSYALLEŞ

MEK İÇİN 

TADINI 

SEVDİĞİM 

İÇİN 

ZİHNİ

Mİ 

AÇMA

K İÇİN 

SAĞLIĞ

IM İÇİN 

FAL 

BAKMAK 

İÇİN 

ASLA 38,4 21,0 20,7 37,9 15,6 23,4 30,9 44,1 

ÇOK NADİR 12,1 16,1 11,8 13,4 8,9 10,8 18,0 12,1 

NADİREN 10,5 16,1 12,1 14,2 12,6 10,8 15,6 7,5 

BAZEN 9,4 12,1 15,1 14,0 14,5 16,4 14,2 9,9 

GENELLİKL

E 

13,2 18,3 19,4 11,3 17,2 20,2 9,4 8,6 

HER ZAMAN 16,4 16,4 21,0 9,1 31,2 18,5 11,8 17,7 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı; ,929 bölüm için elde edilen güvenilirlik katsayısı; ,824  

 

Anketin 10. bölümünde “Türk kahvesini daha çok hangi vakitlerde tükettiğinizi aşağıda yazılı olan 

seçeneklere katılım derecenize göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusu ile katılımcıların Türk 
kahvesi tüketim zamanları öğrenilmeye çalışılmıştır. Genel ortalamalar yakın olarak gözükmektedir. En yoğunluklu 

olarak akşam ve akşamüstü tüketim eğilimi gözlemlenmektedir. Yapılan Anova testine göre sabah uyanır uyanmaz 

Türk Kahvesi tüketimi 50-59 yaş arası katılımcılar için anlamlı bir farklılıkta olduğu ve grubun ortalamasının diğer 
gruplara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.   

 

 

  

ASLA ÇOK 

NADİR 

NADİREN BAZEN GENELLİKLE HER 

ZAMAN 

Std. 

Sapma 

TELEVİZYON 

İZLERKEN 

29,8% 23,4% 9,9% 15,9% 9,9% 11,0%  2,963 

İNTERNETTE 

GEZİNİRKEN 

33,1% 18,8% 14,2% 11,8% 14,5% 7,5%  2,849 

EV İŞİ YAPARKEN 54,8% 16,4% 9,4% 7,8% 5,9% 5,6% 2,385 

ARKADAŞLARIMLA/

EŞİMLE SOHBET 

EDERKEN 

7,8% 8,1% 9,4% 14,2% 22,3% 38,2%  2,628 

KİTAP OKURKEN 34,9% 16,1% 14,2% 14,2% 10,8% 9,7% 2,966 

BİR ŞEYLER 

YERKEN 

57,5% 15,6% 11,0% 7,8% 4,6% 3,5%  1,972 

DERS ÇALIŞIRKEN 37,1% 12,1% 12,4% 15,6% 10,2% 12,6% 3,300 

İŞ ARASINDA 26,1% 12,4% 9,7% 18,3% 17,2% 16,4%  3,383 

DİĞER 29,3% 10,2% 11,0% 17,5% 14,5% 17,5%   

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı, 929 bölüm için elde edilen güvenilirlik 

katsayısı ,825. 
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SABAH UYANIR 

UYANMAZ 

 SABAH 

KAHVALTIDAN 

SONRA 

ÖĞLEN 
AKŞAM 

ÜSTÜ 
AKŞAM GECE 

ASLA 50,8 30,4 21,8 17,2 19,6 35,2 

ÇOK NADİR 12,9 10,5 10,2 13,2 12,4 16,4 

NADİREN 7,5 12,1 15,3 10,2 10,2 9,9 

BAZEN 8,6 12,4 25,0 18 13,7 12,1 

GENELLİKLE 8,3 16,7 15,1 27,2 25,3 9,9 

HER ZAMAN 11,8 18,0 12,6 14,2 18,8 16,4 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı; ,929 bölüm için elde edilen 

güvenilirlik katsayısı; ,779  

 
Anketin 11. bölümünde “İçmek için tercih ettiğiniz kahve türünü aşağıda yazılı olan seçeneklere katılım 

derecenize göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusu ile katılımcıların tercih ettiği kahve türleri 

tespit edilmiştir. Türk kahvesinin yoğunluklu olarak tercih edildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Anova testine göre yaş, gelir 
ve cinsiyet durumuna göre anlamlı bir fark gözükmemektedir.  

 

  

 HAZIR/ 

PAKET 

KAHVE 

 TÜRK 

KAHVESİ 

FİLTRE 

KAHVE 

CAFE 

LATTE 
ESPRESSO 

SOĞUK 

KAHVE 
AMERİCANO 

DİĞER 

(MOCHA, 

MACCHİATO) 

ASLA 29,6 7,0 29,6 36,3 42,2 41,4 43,8 35,5 

ÇOK NADİR 15,3 9,7 12,4 17,7 20,7 16,7 18,3 17,2 

NADİREN 13,2 7,0 14,2 16,7 14,5 11,8 15,1 15,6 

BAZEN 16,4 13,4 16,1 12,6 12,9 11,0 9,7 11,0 

GENELLİKLE 13,4 22,3 12,9 8,3 4,8 9,1 8,6 10,5 

HER ZAMAN 12,1 40,6 14,8 8,3 4,8 9,9 4,6 10,2 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı; ,929 bölüm için elde edilen güvenilirlik katsayısı; ,794  

 

Anketin 12. bölümünde “Diğer kahvelere göre Türk kahvesini tercih etmeme nedenlerinizi aşağıda yazılı 
olan seçeneklere katılım derecenize göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusu ile katılımcıların Türk 

kahvesi tercih etmeme nedenleri öğrenilmeye çalışılmıştır. Verilen cevapların dengeli dağıldığı gözükmekte ve Anova 

testine göre yaş, gelir ve cinsiyet durumuna göre anlamlı bir fark gözükmemektedir. 
 

 

YAPIMININ 

EKİPMAN/ USTALIK/ 

RİTÜEL 

GEREKTİRMESİ 

TAŞINABİLİR 

OLMAMASI 

ÇOK MİKTARDA 

TÜKETİMİNİN 

SAĞLIĞA ZARARLI 

OLMASI 

TADINI 

/KOKUSUNU/ 

TELVESİNİ 

SEVMEMEM 

ASLA 32,5 34,9 36,8 42,7 

ÇOK NADİR 16,1 17,5 17,3 14,0 

NADİREN 15,6 17,5 17,2 13,7 

BAZEN 12,9 13,7 11,8 10,5 

GENELLİKLE 12,4 11,0 10,2 9,9 

HER ZAMAN 10,5 5,4 6,7 8,3 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı; ,929 bölüm için elde edilen güvenilirlik 
katsayısı; ,725  

 

Anketin 13. bölümünde” En çok nerede Türk kahvesi tükettiğinizi aşağıda yazılı olan seçeneklere katılım 

derecenize göre 0(asla) ile 5 (Her zaman) arasında tercih ediniz” sorusu ile katılımcıların Türk kahvesi içmeyi tercih 
ettikleri yerler incelenmiştir. Bunun sonucunda evde, kahve dükkânlarında ve diğer restoranlarda tüketim eğilimi 

içinde oldukları tespit edilmiştir. Anova testine göre işyerindeki tüketimde anlamlı bir farklılığa sahiptir, bu sonuca 

göre gelir durumları arttıkça işyerlerinde tüketim alışkanlıklarının da arttığı bulgusuna ulaşılmaktadır.   
 

  
EVDE ISYERINDE 

KAHVE 

DUKKANLARINDA 
OKULDA DIGER RESTORANLARDA 

ASLA 10,5 25,8 12,9 37,4 12,4 

ÇOK NADİR 11 11,6 9,9 9,3 9,7 

NADİREN 8,1 12,5 14,7 12,3 9,1 

BAZEN 11,6 12,5 17,9 14,1 19,2 

GENELLİKLE 26,6 16,7 21,2 15,1 22,7 

HER ZAMAN 32 21,0 23,4 11,8 26,9 

Ölçeğin tamamı için elde edilen cronbach-alpha güvenilirlik katsayısı, 929 6’dan az değişken olduğu için bölüm 
katsayısına bakılmamıştır.  
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4. Sonuç  
Mersin’ de yaşayan tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıklarını belirlemeye yönelik yapılan çalışma 

sonucunda özellikle 20-29 yaş arasındaki grubun Türk kahvesi tüketme alışkanlıklarının diğer yaş gruplarına göre daha 

azdır. Katılımcılar özellikle, arkadaşları ya da eşleri ile sohbet ederken Türk kahvesi tüketme alışkanlığı 

göstermektedir. Bunun sonucunda Türk kahvesinin sosyal bir içecek olduğu söylenebilir. 

Katılımcılar içinde haftada 3 bardak ve altı, 4-6 bardak arası ve 7 bardaktan üzeri tüketim eşit bir dağılım 
sergilemekte bu da Türk kahvesi çeşitli tüketim alışkanlığına sahip katılımcıların bulunduğunu göstermektedir.  Ayrıca 

katılımcıların Türk kahvesi tüketim amaçları içerisinde uykularını açmak (%21), tadını sevmek (%31,2) ve zihinlerini 

açmak (%20,2) rahatlamak (%18,3) ve fal bakmak  (%17) için tercih etmiş olması çok farklı sebepler için Türk 
Kahvesi tüketim alışkanlıklarının olduğunu göstermektedir. Türk kahvesi ile ilgili yapılacak olan reklam 

çalışmalarında, farklı özelliklerinin ön plana çıkartılabileceğini göstermektedir. Türk kahvesinin gün içinde tercih 

edildiği zamanlar ise genellikle öğlen, akşamüstü ve akşamları olduğu görülmektedir. Sadece 50-59 yaş gruplarının 
sabah uyanır uyanmaz Türk kahvesi tüketme eğilimi olduğu gözlemlenmektedir. Türk kahvesi satışını artırmak isteyen 

işletmelerin bu saatlerde ki tüketim tercihlerini dikkate alarak çalışma saatlerini planlamaları tavsiye edilmektedir.   

Katılımcıların tükettiği kahve türleri içinde Türk kahvesi en fazla tercih edilen kahve olduğu görülmektedir. Bu sonuca 
göre ülkemizde yoğun olarak faaliyet gösteren kahve dükkanı zincirlerinin menülerinde Türk kahvesi bulunmasını 

sağlamaktadır. Bu durum gelecekte konseptinde Türk kahvesini temel alan kahve dükkânlarının da daha fazla 

karşımıza çıkmasını sağlayabilir. Kahve dükkânlarının Türk Kahvesi ile ilgili çeşitliliği artırmaları ( Melengiç kahvesi, 
sakızlı Türk kahvesi vb.) satışlarının artmasını sağlayabilir. 

Elde edilen bulgulara göre, Türk kahvesinin tüketimi tercih edilen yerler içerisinde kahve dükkânları ve evler 

yoğunluklu olarak gözlemlenmektedir. Ayrıca Türk kahvesinin tüketiminin diğer restoranlarda da önemli bir oranda 
tercih edilmektedir. Türk kahvesinin yemekten sonra tercih edilmesi, ayrıca kahve dükkanlarında da yoğun olarak 

tercih edilmesi, Türk kahvesinin hem dışarıda gıda tüketim için motivasyon ürünü hem de tüketilen ürünlerin yanında 

yardımcı bir ürün olarak önemli olduğunu göstermektedir. Bu sebeple tüm restoranların menülerinde karşımıza 
çıkabilmektedir.  

Bu konunun devamı olarak yapılması planlanan çalışmalarda diğer kahve türleri ile karşılaştırmalı yapılacak olan 

çalışmalar Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarının daha iyi anlaşılmasını sağlayabilir. Türk kahvesi dünyada Türk ismi 
ile bilinen popüler kahvelerden biri olarak gözlemlenmektedir. Bu çalışma sonucunda da bu popülerliğini 

sürdürebileceği öngörülmektedir.  
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Eğitime Olan İhtiyacın Göstergeleri ve Öncelikli Eğitimler Algısı 
 

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYAa 
a Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye 

Özet 
Eğitim, işletmelerin çalışanlara yaptığı önemli yatırım kalemlerinden biridir. Eğitim sayesinde işletmeler 

yeteneklerini geliştirmekte, rekabete ve değişime uyum sağlayabilmektedirler. İşletmeler yasal düzenlemelerin zorunlu 

kıldığı eğitimlere ilaveten kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayacak ve işletme performansını yükseltecek eğitimleri 

çalışanlara vermektedirler. Hangi eğitimin verileceğini işletmeler nasıl belirlemektedir? Bu temel araştırma sorusuna 
bu ampirik çalışmada cevap aranmıştır. Araştırmada anket tekniği kullanılarak bir hizmet işletmesinin 181 çalışanından 

geçerli anket geri dönüşü elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, performans değerlendirme sonuçlarının çalışanların 

alması gereken eğitimleri belirlemede etkili olduğunu ortaya koymuştur. En öncelikli eğitimlerin zorunlu yasal 
eğitimler olduğu ve bunu proje yönetimi ve planlama eğitimlerinin takip ettiği anlaşılmıştır. Müşteri şikayetlerin de 

eğitim gereksiniminin temel belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır. 

 
Anahtar kelimeler: Eğitim ihtiyacı göstergeleri, öncelikli eğitimler, hizmet işletmeleri 

 

Training Need Indicators and the Perception of Priority Trainings 
 

Abstract 
Training is one of the important investment items made by the enterprises to the employees. Through 

training, businesses are able to improve their skills, adapt to the competition and change. In addition to trainings 
mandated by legislative regulations, enterprises give training to employees to provide them with competitive edge and 

improve their performance. How do businesses determine which training will be provided? This basic research 

question has been sought in this empirical study. In the survey, 181 valid questionnaire feedbacks were obtained from 
employees working in a service providing organization. The results of the research show that the performance 

evaluation results are effective in determining the training that employees should receive. It has been understood that 

the top priority trainings are mandatory legal trainings followed by project management and planning trainings. 
Customer complaints are also the main determinant of training needs. 

 

Keywords: Training need indicators, priority trainings, service providing organization 

   

Giriş 
Çevre koşullarındaki hızlı değişim, teknolojideki sürekli gelişme, artan küresel rekabet işletmelerde insan 

kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını zorunlu hale getirmiştir. İnsan kaynaklarının potansiyel performansının 

ortaya çıkarılması ve mevcut performansının sürekli iyileştirilmesi eğitim faaliyetlerinin işletmelerde birey, grup ve 
işletme düzeylerinde gerçekleştirilmesini gerekli kılmaktadır. Yasal düzenlemeler işletmelerde belli başlı eğitimlerin 

rutin olarak verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu tür eğitimler daha çok işçi sağlığı ve güvenliği, yangın önleme gibi 

insan sağlığı ve güvenliği ile ilgilidir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi, işletme performansının artırılması ve çalışanların 
bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesi yönündeki eğitimler ise işletme tercihindedir. Müşteri şikayetlerindeki artış, iş 

kazalarındaki artış, atık, hasar ve kayıplardaki artış, iç ve dış müşteri tatminsizliğindeki artış, yeni bir üretim hattının 

devreye sokulması veya yeni bir uygulamaya geçilmesi gibi durumlar işletmelerde eğitim verilmesinin gerekli 
olduğunun göstergeleri olarak değerlendirilebilir. Diğer bir ifade ile, performans göstergeleri işletmelerde verilecek 

eğitimin temel belirleyicisi olmaktadır. 
Bu ampirik araştırmada, iş görenlerin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilmesi yönünde hangi 

performans göstergelerinin belirleyici olduğu ve öncelikli eğitimler verilmesi gereken konuların neler olduğu iş gören 

algısına dayalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

1. Literatür ve hipotezler 

1.1. Eğitime İhtiyacı ve Göstergeleri 
Eğitim; hayat boyu devam eden bir bilgilenme sürecidir. Eğitim, bireyin davranışında, kendi yaşantısı 

yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde (eğitimin amaçlarına uygun) değişim meydana getirme sürecidir (Budak, 

2011). Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır.  Eğitim sürecinde 

bireyin kendi yaşantıları esastır (Güleçoğlu, 2012). Eğitim süreci sonunda kişilerin davranışlarında olumlu yönde 
değişim ve performansında iyileşmeler olmaktadır (Örücü ve Yumuşak, 2005). Eğitimin amacına ulaşma durumu 

performans ve davranışlarda görülen olumlu yönde ölçülebilir veya gözlenebilir nitelikteki iyileşmeler ile 

saptanabilmektedir (Budak, 2011; Güleçoğlu, 2012).  
İşletmelerde eğitim, çalışanların mevcut ya da ileride yapacakları görevleri daha etkin yapabilmelerini 

sağlayacak, mesleki bilgilerini arttıracak, karar alma ve yaratıcılıklarını kullanmada olumlu değişimler sağlayacak 

faaliyetlerin tümüdür. İşletmelerde yapılan eğitimin amacı, çalışanın ise baslarken sahip olduğu bilgi ve becerileri ile 
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isinin gerekleri doğrultusunda sahip olması gereken bilgi ve beceriler arasındaki farkı ona kazandırmaktır (Ordu, 

2010). Eğitim işletmelerde amaç değil ama işletme amaçlarına ulaşabilmede önemli bir araçtır (Gümüştaş, 2007).  

Yazında yetiştirme, geliştirme ve öğretim kavramlarını zaman zaman eğitimin yerine kullanıldığı 

görülmektedir. Öğretim; öğrenmenin belli amaçlar doğrultusunda başlatılması, yönlendirilmesi ve gerçekleştirilmesi 

süreci olarak tanımlanabilir. Öğretim sürecinin öğeleri öğrenci, öğretmen, program, amaç ve araçlardan oluşur. 

Öğretim sürecinde öğrenciyi istenilen hedefler doğrultusunda yönlendirmek ve güdülemek, uygun öğrenme yaşantıları 
sunarak bu hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak, öğrenenin bilişsel, duyusal ve devinsel yönleriyle gelişimine katkıda 

bulunmak yer alır (Budak, 2011; Güleçoğlu, 2012; Nasırlı, 2012).  

Yetiştirme kavramı özellikle beceri kazandırma sürecine işaret etmektedir. Yetiştirme; psikomotor, bilişsel 
ve duygusal becerilerin uzun bir zaman süreci içinde, resmi eğitim programlarından çok, yetiştirici (mentor) 

aracılığıyla bireye kazandırılmasıdır. Yetiştirmede çoğunlukla planlanmış bir eğitim programı yoktur. Yetiştirme 

anlamındaki eğitim, alışılagelmiş rutin süreçlerin tekrarı şeklinde gerçekleşir. Gözlenebilir sonuçları, bilgisel eğitime 
göre daha somuttur. Eğitim hayatın bütününü kapsarken yetiştirme, belirli özgün bir alanda kişiyi beceri, tutum ve 

davranışlarda yeterli hale getirme sürecidir. (Güleçoğlu, 2012).  
Geliştirme, yetiştirme kavramından daha geniş bir anlama sahiptir. Mesleki alanın dışındaki konuları da 

kapsar. Teknik ve mesleki faktörlerin yanı sıra, beşeri, sosyal, kültürel, siyasal ve kişilik özelliklerini de içerir. Bireyin 

toplum içindeki veya işyerindeki konumunun, statüsünün ve değerinin yükseltilmesine yöneliktir. Geliştirme, bireyin 
kendisini hayat boyu yenilemesi anlamında kullanılabilir. Bu yüzden geliştirme uzun vadeli ve geleceğe yönelik olarak 

yapılan tüm faaliyetleri kapsar (Güleçoğlu, 2012). 

Geliştirme etkinliklerinin her zaman işletmeyle ilgili olması gerekmez. Bireyler kişisel gelişimleri ve 
kariyerleri için gelişme programlarına katılmayı arzu edebilirler. Gelişme, bireyin her bakımdan kendisini 

iyileştirmesidir. Geliştirme ise çok yönlü eğitim programlarıyla bireyi, üst görev, pozisyon ve sorumluklara 

hazırlamaktır. Bireyin çok bilgili, aynı zamanda mesleğinde uzman, kültürlü, insan ilişkilerinde mükemmel hale 
gelmesi onun iyi yetişmiş, olgun bir kişi olduğunu gösterir (Güleçoğlu, 2012).  

Eğitim temelde formal (planlanmış) ve informal şeklinde ikiye ayrılmaktadır. İnformal eğitim planlı, 

programlı ve bütünleşik olmayan; sistemsiz, sıradan ve gelişigüzel öğrenmelerdir. Birey, davranışları doğal yasamın 
akışı içinde kendiliğinden edinir. Diğer taraftan formal eğitim; önceden hazırlanmış amaçlı, planlı, kapsamlı, yönetimli 

ve sonuçları açısından ölçülebilir ögretimlerdir. Formal eğitim; önceden hazırlanmış belirli bir program bağlamında, 

özel bir çevrede, özel koşullar altında ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir (Kara, 2006).  
Yazında eğitimlerin; örgün eğitim, yaşam boyu eğitim, sürekli eğitim, yetiştirim, yaygın eğitim, dönüşlü 

eğitim gibi sınıflandırıldığı görülmektedir. Yaşam boyu eğitim; rastgele öğrenmenin dışında, öğrenim fırsatlarının 

bireyin gereksinmelerini yaşam boyunca karşılayacak biçimde düzenlenmiş eğitimdir. Sürekli eğitim; zorunlu eğitim 
sonrasında mesleki ya da genel, tam ya da yarı-zamanlı olarak düzenlenmiş tüm öğrenme faaliyetleridir. Yetiştirim 

(eğitim), bir meslekteki ya da işteki üretkenliği ya da verimi arttırmak için, o işe ya da mesleğe yönelik bilgi, beceri ve 

tutumları kazandırmayı hedefleyen eğitimdir. Örgün Eğitim, resmi olarak planlanan ve ardışık biçimde düzenlenen, 
öğretmen ve öğrencinin üzerine düşen görevlerin açıkça tanımlandığı, öğretmenin eğitim amacıyla öğrenciyi 

yönetmeye çalıştığı ve sorumluluk aldığı, öğrencilerin yazılma ve alınmasıyla ilgili işlemlerin yerine getirilmesini 

gerektiren bir eğitimdir. Yaygın eğitim okul dışındaki biçimsel olmayan eğitim türünü ifade etmektedir. Örgün eğitim 
sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinden çıkmış fertlere gerekli bilgi ve davranışları kazandırmak için 

örgün eğitimin yanında veya dışında, onların ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel 

gelişmelerini sağlayıcı nitelikte çeşitli süre ve düzeylerde hayat boyu yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür.  Dönüşlü 
eğitim; eğitimin yaşam boyunca çalışma veya boş zaman uğraşısı gibi başka etkinlikleri kapsayacak biçimde sistemli 

öğretim dönemleri halinde düzenlen eğitim faaliyetleridir (Güleçoğlu, 2012).    

İşletmelerin odak noktasında insan vardır. Çünkü şirketin başarısı ve rekabet edebilirliği, çalışanların bilgi 
ve becerileriyle doğrudan ilişkilidir (Nasırlı, 2012). Dolayısıyla insan işletmeler için vazgeçilmez önemde ve 

değerdedir. Eğer bir işletme verimli ise, bunu sağlayan iyi yetişmiş, nitelikli eğitim görmüş insandır (Budak, 2011). 

İşletmelerde insan kaynakları birimi, diğer işlevlerinin yanı sıra çalışanların mesleki bilgilerini arttıran, düşünce, karar 
alma, davranış, alışkanlık ve anlayışlarında olumlu değişmeler yapmayı amaçlayan, bilgi, görgü ve yeteneklerini 

arttıran her türlü eğitim ve geliştirme faaliyetlerini yerine getirmektedir. (Güleçoğlu, 2012)   

İnsan kaynakları eğitimi, işle ilgili yetkinliklerin (bilgi, beceri ve davranışların) çalışanlar tarafından 
öğrenilmesini sağlamak amacıyla, şirket tarafından yürütülen planlanmış çabaları ifade etmektedir. Eğitim 

programlarının temelinde bilgi, beceri ve davranışlarının çalışanlara aktarılması ve çalışanların da günlük 

faaliyetlerinde bu yetkinlikleri kullanarak başarılı bir performans ortaya koymalarıdır. Çalışanların eğitim ihtiyacı ve 
bu ihtiyacın giderilmesinin işletme için taşıdığı önem, bu işin sadece çalışanlara bırakılmamasını, kuruluşların 

çalışanları için uygun öğrenme ortamları hazırlamalarını gerekli kılmaktadır (Güleçoğlu, 2012).  

Eğitim ve geliştirme, çalışanların işlerine ilişkin davranışları öğrenmelerini kolaylaştıran ve bu davranışları 
işlerine yansıtmalarını sağlayan bir süreçtir. Eğitim çalışanın bugün yapmakta olduğu işle ilgili bilgi ve becerilerini 

arttırmayı amaçlarken, geliştirme çalışanın kişisel gelişimine katkıda bulunmakta, gelecekte görev alacağı 

pozisyonlarda ihtiyaç duyacağı yetenekleri geliştirmeyi hedeflemektedir. Gelişim, çalışanın mevcut bilgi ve becerisinin 
işletme amaçları doğrultusunda arttırılmasını ve çalışanlarda mevcut olarak bulunan bu bilgi birikiminin, işletmenin 

etkinliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasını ifade etmektedir (Çınar, 2018; Güleçoğlu, 2012).  

Geliştirme geleceğe yönelik, çalışanın var olan yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan eğitimleri 
kapsamaktadır. Çalışanın mevcut bilgi ve becerisinin işletme amaçları doğrultusunda artırılması ve çalışanlarda mevcut 

olan bilgi birikiminin işletme etkinliğine katkıda bulunacak şekilde kullanılmasıdır (Nasırlı, 2012). Eğitim, önceden 
saptanmış amaçlara göre, davranışlarında belli değişiklikler sağlamaya yarayan, planlı bilgi verme, yetenek ve 

becerileri geliştirme sürecidir. İşletme içi eğitim örgütün performansına katkı yarattığı sürece yönetim tarafından 
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desteklenmektedir. İşletme performansına katkı sağlamayan eğitim ise kolayca gözden çıkarılacak bir maliyet kalemi 

olarak değerlendirilmektedir  (Güleçoğlu, 2012; Nasırlı, 2012).  

Çalışanlara verilen eğitim işletmelerde verimliliğin artırılmasında fayda sağlar. Bunun dışında eğitim; 

çalışanlara işte gerekli, bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması, işletmede kontrol ve denetim yükünün azaltılması, iş 

kazalarının azaltılması ve iş güvenliğinin sağlanması, hata oranlarının düşürülmesi, buna bağlı olarak bakım ve onarım 

giderlerinin azalması, malzeme ve hammadde israfının önlenmesi, yeniliklere ve gelişmelere çalışanların uyumunun 
sağlanması ve buna bağlı olarak işgücü devri nedeniyle ortaya çıkacak olan maliyet kayıplarının azaltılması şeklinde 

katkılar sağlar (Budak, 2011; Kaptangil, 2012). 

Eğitimin işletmeye ekonomik katkılarının yanında beşeri ve sosyal faydaları da söz konusudur. Eğitim; 
çalışanların işletmelerine olan bağlılıklarını arttırarak bütünleşmelerini sağlar, çalışanları motive eder, çalışanlar arası 

işbirliği ve dayanışmayı arttırır, çalışanların moral ve özgüven duygularını yükseltir, çalışanların bilgi ve yeteneklerini 

arttırır, yükselme olanağı sağlar ve buna bağlı olarak da ücret düzeylerini yükseltir, işletme amaçları ile bireysel 
amaçları bütünleştirir, çalışanların yaratıcılıklarını geliştirir ve iş bilgisi ve deneyimin artması sonucunda iş tatminin 

yükselmesine katkı sağlar (Budak, 2011). 

 

1.2 Verilecek Eğitim Konularının Belirlenmesi 
Eğitim konusunun eğitim ihtiyaçları ile uyumlu olarak belirlenmesi önemlidir. Eğitilecek kişilerin 

ihtiyaçlarına göre, kapsama alınan eğitim programının konularının spesifik olarak saptanmasında, çalışanların en fazla 
ihtiyaç duydukları konulara öncelik verilmesi ve konuların sınırlarının belirlenmesi gerekmektedir. Amaca hizmet 

etmeyen konularla çalışanlara gereksiz bilgi yüklemesi yapılmamalı ve asıl konunun gölgede kalmamasına dikkat 

edilmelidir (Budak, 2011).  
Hangi bölümlerde eğitimin gerekli olduğu ve eğitim ihtiyacının ne boyutta olduğunun önceden bilinmesi 

eğitimlerin işletme amaç ve hedeflerine ulaşması açısından büyük önem arz etmektedir. Analiz yapılmadan verilecek 

eğitimler zaman kaybına ve aynı zamanda maddi kayıplara neden olabilmektedir. İşletmenin amaçları doğrultusunda 
hazırlanacak bir eğitim programı işletmenin performansını arttırarak işletmenin sürekliliğini sağlamaktadır (Altınışık, 

1996; Budak, 2011).  

Eğitim planlanması, işletmelerin eğitim hedeflerine ulaşmada insan, para, araç gibi kaynakların en uygun 
şekilde kullanılması amacına hizmet eden bir süreçtir. Planlama, mevcut durumu analiz etmek ve geleceği tasarlamak 

seklinde tanımlanabilir. Eğitim ihtiyacı analizi, planlama sürecinin ilk adımıdır. Eğitim ihtiyaçlarının objektif olarak 

belirlenmesi; eğitim kaynaklarının etkin ve etkili bir şekilde kullanılması, yürütülen eğitimlerden maksimum fayda 
sağlanması, işletmenin hedeflerine ulaşma sürecinin hızlanması, işletme ürün ve hizmetlerinde kalitenin artması ve 

müşteri ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını kolaylaştıracaktır. Eğitim ihtiyaç analiziyle, çalışanların gerçekten 

ihtiyaç duyduğu eğitim baslıkları ve bu eğitimlerin içerikleri belirlenmektedir (Akar, 2010).  
Bu amaçla, öncelikle işletmenin amacı, vizyonu ve stratejileri incelenerek eğitimin, işletme stratejilerine 

uygun olup olmadığı ve üst yönetimin eğitim ve geliştirmeye ne ölçüde destek verdiği belirlenmelidir. İşletmenin 

gelirleri ve kaynakları dikkate alınarak eğitime ayrılacak bütçenin ne kadar olacağı saptanmalıdır. İşletmenin içinde 
bulunduğu iç ve dış unsurlar ele alınarak işletmenin çevreye uyum yeteneğinin ne ölçüde olduğu, örgütsel bilgi ve 

beceri yönünden güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğu, eğitime ne ölçüde ihtiyaç olduğu, ihtiyaçları gidermede eğitim 

sisteminin ne ölçüde etkili olduğu, işletme kültürünün ve ikliminin eğitim ve geliştirme faaliyetinde etkili olup 
olmadığı, örgütsel verimlilik ve etkinlik düzeyinin ne olduğu araştırılmalıdır (McConnell, 2003). Gelecekte işletmede 

meydana gelecek değişikliklerin neler olacağı ve eğitimin işletme amaçlarına ulaşmadaki katkısının ne olacağı 

araştırılmalıdır (Budak, 2011). 
Bunların dışında ücrette tatminsizlik ve çalışma ortamlarının elverişsiz oluşu gibi dış faktörlerinde çözüme 

kavuşturulması işletmeye ve verilecek eğitimlere fayda sağlayacaktır. Eğitim ve geliştirme ihtiyaçlarının 

saptanmasında işletmenin iç ve dış çevresinin de analize dahil edilip, araştırılması gerekmektedir. Piyasadaki stratejik 
öncelikler ve eğilimler, hukuksal düzenlemeler, sendikal hareketler, kazalar, devamsızlık ve çalışanların işteki 

davranışları bu çerçevede bilgi alınabilecek faktörlerdir (Budak, 2011).  

 

1.3 Araştırma Sorusu 
Bu çalışmada; işletmelerde eğitim ihtiyacının belirleyicilerinin neler olduğu ve öncelikli eğitim konularının 

hangileri olduğu çalışanların algısına dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Dolayısıyla araştırmanın temel sorusu: 

“İşletmelerde eğitime olan ihtiyacın belirleyicileri nelerdir ve çalışanlara göre işletmelerde öncelikli verilmesi gereken 

eğitim konuları nelerdir?”  

Eğitim işletmelerin rekabetçiliğinde önemli etkiye sahiptir. Diğer taraftan eğitim, zaman alan ve belli bir 
maliyeti olan faaliyetler içermektedir. İşletmeler eğitime ayırdıkları kaynaklarla maksimum çıktıyı elde etmeyi 

hedeflemektedirler. Bu hedefe ulaşmanın yolunun ise hangi eğitimlerin verileceğinin doğru belirlenmesi ve çalışan - 

işletme beklentilerini örtüştürerek doğu önceliklendirme yapılmasından geçtiği değerlendirilmektedir.  

 

2. Yöntem 
Bu çalışma ampirik desende gerşekleştirilmiş bir araştırmadır. Çalışmada; işletmelerde eğitime olan 

ihtiyacın göstergelerinin neler olduğu ve öncelikli eğitim konularının belirlenmesi araştırılmıştır. Çalışmada veri 
toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 

demografik özellikler, ikinci bölüm işletmede eğitim verilmesinin gerekli olduğuna işaret eden ve önem sırasına göre 
sıralama yapılabilen performans göstergeleri ölçeği ve üçüncü bölüm, öncelik durumuna göre sıralanması istenen 

eğitim konuları ölçeğinden oluşmaktadır. İşletmede eğitim verilmesinin gerekli olduğuna işaret eden performans 
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göstergeleri ölçeği Gümüştaş’ın (2007) ve çalışmasından eğitim konuları ölçeği Kara’nın (2006) çalışmasından 

alınmıştır.  

Araştırmanın evreni, bir hizmet işletmesi olan Konya ili Akşehir Belediyesidir. Örneklem çerçevesi 

Belediyenin tüm bölümlerinde yer alan çalışanlarıdır. Araştırmada 181 çalışandan geçerli anket geri dönüşü elde 

edilmiştir. Değişken başına 5’ten fazla geçerli ankete ulaşılmış olması örneklemin evreni temsil etmede yeterli olduğu 

şeklinde değerlendirilmiştir (Sait Gürbüz ve Faruk Şahin, 2014). 
Araştırmada, anket formunun ve ölçeklerin yüzeysel geçerliliği sektörden ve akademiden dört farklı 

uzmandan görüş alınarak sağlanmaya çalışılmıştır. Ardından yapılan pilot uygulamaya dayalı olarak düzeltmeler 

yapılmış ve ankete son hali verilmiştir. 

 

3. Veri Analizi ve Bulgular  
Anketi cevaplandıranlara ilişkin demografik bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde; 

katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek, evli ve 25 yaşın üzerinde olduğu görülmüştür. Anketi cevaplayanların 

çoğunluğunun eğitim durumları ön lisans ve lisans düzeyindedir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun işletmede 

konumu çalışan (memur) statüsündedir.  

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

  
Frekans Oran (%) 

Cinsiyet 

Erkek 152 84,0 
Kadın 29 16,0 

Toplam 181 100,0 

Medeni  

Durum 

Evli 135 74,6 

Bekar 39 21,5 
Boşanmış 5 2,8 

Eşi vefat etmiş (Dul) 2 1,1 

Total 181 100,0 

Yaş 

18 - 24 7 3,9 
25 - 30 58 32,0 

31 - 36 33 18,2 

37 - 43 22 12,2 
44 - 50 26 14,4 

51 - 57 35 19,3 

Total 181 100,0 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 16 8,8 

Ortaokul 27 14,9 

Ön Lisans 81 44,8 

Lisans 38 21,0 
Yüksek Lisans 18 9,9 

Doktora 1 ,6 

Total 181 100,0 

İşletmedeki 

Konum 

Birim/kısım Müdürü 11 6,1 

Şef/Denetmen/Supervisor 27 14,9 

İş gören (memur) 143 79,1 
Toplam 181 100,0 

Çalışmada, işletmede eğitim verilmesinin gerekli olduğuna işaret eden performans göstergelerini 

çalışanların önem sırasına göre birden ona kadar sıralamaları istenmiştir. Sıralama sonuçları Tablo 2’de yer almaktadır. 

Sonuçlara göre ilk sırayı emniyet vakaları almaktadır ve bunu şikayetler ile devamsızlık takip etmektedir. Son üç 
sırada ise kazalar, iş gören performans değerlemeleri ve iş gücü devir oranı yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Eğitim Verilmesini Gerekli Kılan Performans Göstergeleri Tercih Sıralaması (N=181) 

Göstergeleri 
Tercih Sıralaması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 İş Gören Performans Değerlemeleri 51 5 3 5 6 7 9 21 31 15 
 Kotaları Yakalama Düzeyi 1 32 4 2 6 5 7 11 18 23 

 Performans Ölçütleri 1 10 30 4 1 8 8 10 26 25 

 İşgücü Devir Oranı  2 6 26 2 1 7 10 16 36 

 Küçülme 38 10 13 19 8 3 4 12 4 2 

 Kaçaklar 12 26 18 30 33 12 13 4 8 2 

 Bozulmalar 1 9 25 14 28 40 13 8 6 10 
 Zararlar  1 8 24 25 27 37 14 11 5 

 Kazalar  1 2 16 24 21 28 36 11 13 

 Emniyet vakaları 54 17 15 3 14 16 9 12 7 8 
 Şikâyetler 8 48 12 12 9 16 16 10 15 9 

 Devamsızlık 1 7 34 10 11 11 16 20 14 18 

Toplam 167 168 170 165 167 167 167 168 167 166 

Cevapsız 14 13 11 16 14 14 14 13 14 15 
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Çalışanların işletmede öncelikli olarak verilmesi gereken eğitim konularını öncelik sırasına göre birden ona 

kadar sıralamaları istenmiştir. Sıralama sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır. Sonuçlara göre ilk sırayı zorunlu (yasal) 

eğitimler, ikinci sırayı kalite yönetimi eğitimleri ve üçüncü sırayı planlama eğitimleri almıştır. Teknoloji kullanımı, 

risk yönetimi ve problem çözme konuları ise listenin sonunda yer almıştır.  

 

Tablo 3. Öncelikli Eğitim Konuları Tercih Sıralaması (N=181) 

Eğitim Konuları 
Öncelik Sıralaması 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zorunlu (yasal) eğitimler 137 4 5  1 1  2 2 3 

Kalite Yönetimi 7 34 1 4 2  2  3 1 

Proje Yönetimi 1 11 19 2 1 1 2  3 5 

Zaman Yönetimi 4 12 12 14 1 1   6 8 

Oryantasyon - işe alıştırma 2 7 11 3 1 3 1 3  7 

Takım çalışması 3 22 17 15 6 5 4 6 6 15 

Müşteri ilişkileri  1 19 3 12 3 5 3 8 1 

Uyum Sağlama 1 7 9 17 4 7 5 7 8 4 

Analitik Beceriler Geliştirme 1   3 4 1 1 2  4 

Mesleki Gelişim 4 12 9 21 27 18 12 14 15 8 

Koçluk - Çalışan Gelişimi  2 2 1 3 2 2 2 1  

İletişim 2 14 8 20 18 23 16 9 5 9 

Karar Verme 1 1 5 7 12 12 18 11 4 5 

Mali Yönetim  2 2 1 6 9 3 1 6 2 

Küresel Bakış   1  4 3 2 3 6 2 

Yenilikçilik    2 2 8 13 7 5 4 

Liderlik  2 1 4 1 2 3 5 2 2 

Amaç Belirleme   1 2 4 2 5 4 8 3 

Risk Yönetimi   2 4 11 14 13 13 15 10 

İkna ve Etkileme 7 14 8 7 5 8 14 12 8 10 

Planlama 3 4 20 5 10 10 17 10 11 5 

Muhasebe Uygulamaları  2 1 2 2 5 5 3 3 2 

Problem Çözme 1 4 3 13 16 15 7 17 7 14 

Proje Yönetimi   3 9 11 4 5 4 14 6 

Sonuç Odaklılık  1 4 15 5 8 6 11 12 10 

Öz Yönetim  2 8 2 2 7 5 4 7 11 

Teknoloji Kullanımı 2 18 6 2 6 5 11 12 12 26 

Toplam 176 176 177 178 177 177 177 174 177 177 

Cevapsız 5 5 4 3 4 4 4 7 4 4 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Araştırma sonuçları, işletmede yaşanan emniyet vakalarının doğal olarak çalışanlara eğitim vermeyi gerekli 

kıldığı söylenebilir. Şikayetler çalışanların alması gereken eğitimleri belirlemede etkili olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 

devamsızlığın da eğitim gereksiniminin temel belirleyicisi olduğu sonucuna varılmıştır. Şikayet ve devamsızlık 

göstergeleri görevlerin aksaması ile ilişkili olduğu değerlendirilebilir. Görev aksamasının önüne geçebilmek için 
eğitimin bir ihtiyaç olduğu çalışanlar tarafından vurgulanmıştır.  

Araştırmada, beklenenin aksine kazalar, iş gören performans değerlemeleri ve iş gücü devir oranı 

sıralamada sonlarda yer almıştır. Bu durum, işletmede performans değerlendirmelerinin yapılmadığı ve ayrıca işgücü 
devrinin işletmenin kendi iradesi dışında yasal uygulamalar (KPSS sınavı gibi) ve başka otoriteler tarafından 

gerçekleştirildiği şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma sonuçları, zorunlu (yasal) eğitimlerin kaçınılmaz olduğu için en öncelikli eğitim olduğunu ortaya 
koymuştur. Bunu takip eden öncelikli eğitimlerin kalite yönetimi ve planlama eğitimleri olması, işletmede bu alanda 

yaşanan sorunlar olduğuna dair bir algı oluşturmaktadır.  

Bu araştırma Konya Akşehir Belediyesi çalışanları ile sınırlıdır. Bu alanda ilerde yapılacak çalışmalar 
kıyaslamalar yapabilmek için farklı il veya bölgeleri kapsayacak şekilde ve geniş örneklemle yapılabilir. Araştırma 

hizmet sağlayan bir işletmede gerçekleştirilmiştir. Sektör farklılıklarını belirlemek için araştırma farklı sektörlere 

yönelik yapılabilir. 
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Yöneticiye Güvenin Yöneticiyle Olan İletişime Etkisi 
 

Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYAa 
a Selçuk Üniversitesi, Konya / Türkiye 

Özet 
Yöneticiye güven, yöneticinin etkinliği ve kendisine duyulan bağlılık duygusu için çok önemli bir unsurdur. 
Takipçilerle yönetici arasında sağlam bir bağ oluşabilmesi, takipçilerin yöneticilerine güven ve saygı duymasına 

bağlıdır. Yöneticiye güven, yöneticinin doğruluk, tutarlılık ve açıklık gibi unsurları içeren etik davranışlarının astlar 

tarafından algılanmasını ifade etmektedir. Yöneticilerin astları ile ilişkilerinde tutarlı ve dürüst olmaları, açık iletişim 
kurmaları, örgütsel karar ve uygulamalarla ilgili bilgileri onlarla paylaşmaları yöneticiye olan güven düzeyini 

yükseltmektedir. Güven karşılıklı etkileşim ve iletişim sayesinde tesis edilmektedir. Bu kantitatif araştırmada, 

yöneticiye güvenin yöneticiyle olan iletişime etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada anket tekniği 
kullanılarak, hizmet sektörü işletme türleri içinde yer alan banka işletmeleri çalışanından 149 geçerli geri dönüş elde 

edilmiştir. Araştırmada veri analizi; tanımlayıcı istatistik, açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Analiz bulgularına göre yöneticiye güven ile yöneticiyle olan iletişim arasında pozitif 
yönlü yüksek düzede ilişki olduğu (R=0,82, p<0,05) görülmüştür. Yöneticinin güvenirliği astların kendilerine yönelik 

davranışlarının belirleyicisi konumundadır. 

 
Anahtar kelimeler: Yöneticiye güven, iletişim, hizmet işletmeleri 

 

The Impact of Trust in Manager to Communication with Manager 
 

Abstract 
Managerial trust is very important for the manager's efficiency and awareness. The ability to establish a strong bond 

between the followers and the manager depends on the trust and respect of the followers to their managers. Trust in 
managers expresses the perception of their ethical behaviors including trust, accuracy, consistency and openness by the 

subordinates. The managers have to be consistent and honest in their relations with their subordinates. Open 

communication, sharing organizational decisions and information about the practices with their subordinates increases 
the level of trust to the managers. Trust is established through mutual interaction and communication. In this 

quantitative research, it was aimed to determine the effect of trust in managers on the communication with their 

subordinates. In survey 149 valid returns were obtained from employees of bank operators who were included in the 
service sector business types. Data was analyzed by using descriptive statistics, descriptive factor analysis and 

structural equation modeling. According to the findings of the analysis, there was a positive relationship (R = 0,82, p 

<0,05) between trust in manager and communication with the manager. Thus, it can be said that the credibility of the 
manager is the determinant of the behavior of the subordinates towards themselves. 

 

Keywords: Trust in manager, communication, service providing organization 
   

 

Giriş 
İnsan yaşamındaki en önemli değerlerden olan güven bütün ilişkilerin ana çekirdeğidir. Güven; bilişsel, 

motive edici veya duygusal durumlara ve aynı zamanda girdilere, süreçlere ve sonuçlara bağlı gelişen bir tutum olarak 

tanımlanır. Güven, basitçe bir ifade ile bir insana inanmak ve itimat etmektir. Güven, iş ilişkilerinde çalışanlar ile örgüt 

arasında karşılıklı yapılan soyut bir sözleşmedir. Güvene açıklık, dürüstlük, tutarlılık, adalet, yetkinlik ve 
yardımseverlik gibi özellikler yol açar. Güven deneyimlere, etkileşime ve ilişkinin var olduğu bağlama bağlı olarak 

güçlenebilir veya zayıflayabilir. Güven insanları bir arada tutar, ancak kırılgan bir şeydir, zor kazanılır ve bir anda da 
kaybedilebilir (İrge, 2016). 

Bir örgütte güven hem kişisel özelliklere hem de şirketteki ilişkilere bağlıdır. Şirketlerdeki güven 

duygusunun temel taşları; sözlerin tutulması ve beklentilerin karşılanması, davranışların önceden kestirilebilmesi, 

dürüst, ahlaki değerlerle yaşamak (bütünlük) ve karşıdakinin duygularını, ihtiyaçlarını hesaba katmak ve ilgilenmektir. 

İlgisizlik ve aldırmazlık güvensizlik duygusu doğurur (İrge, 2016).  

Çalışanların örgütlerine güvenmeleri yöneticileri ile olan ilişkilerine bağlıdır. Yöneticiler örgütü temsil 
ettikleri için çalışanlar yöneticilerine güvendiklerinde örgüte de güvenirler. Ama bazen çalışanlar yöneticilerine güven 

duydukları halde örgüte güven duymayabilirler. Çünkü çalışan ve yönetici arasında iyi bir ilişki var ise çalışan 

yöneticisine güvenir ama sözgelimi örgüt çalışanlarının ücretlerini adil bir şekilde vermez ve onların örgüte katkılarını 
görmezden gelirse çalışan yöneticisine güvendiği halde örgüte güvenmeyebilir. Bazen bunun tam tersi de olabilir ve 

çalışan örgüte güvendiği halde yöneticisine güvenmeyebilir (İrge, 2016). 

Bu ampirik araştırmada, yöneticiye güvenin yöneticiyle olan iletişime etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

                                                                        
Sorumlu yazar: Ali Şükrü ÇETİNKAYA 

 Tel. + 90-(533)-354-9795     ** Email: alisukru@selcuk.edu.tr  | alisukru@outlook.com  
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1. Literatür ve Hipotez 

1.1 Yöneticiye Güven 
Güven, bireyler arası eylem ve ilişkilere dayalı, bireylerin karşı taraftan beklentisi olarak tanımlanan 

psikolojik bir olgudur (Yangın, 2015). Güven, bir bireyin diğer birey hakkında açık, yetkin, ilgili, itimat edilebilir bir 
birey olduğuna dair duyduğu inançtır (Fındıkçı, 2015). Dolayısıyla güven bireysel değil, karşılıklı ve bağımlıdır (Paşa, 

2015). Örgüte güven çalışanın, örgütün sağladığı desteğe ilişkin algıları, liderin doğru sözlü olacağına ve verdiği 

sözleri tutacağına olan inancı olarak tanımlanmaktadır. Güven tüm örgüt içi ilişkilerin temelini oluşturmakta ve örgüte 
güven ve yöneticiye güven iç içe ele alınmaktadır. Yöneticiye güven duyan çalışanlar, bu güven duygusunu tüm örgüte 

genelleştirirler, çünkü yöneticinin örgütü her şekilde temsil ettiğini düşünürler (İrge, 2016). 

Örgüte güven, örgütsel eylemlerin çalışanların yararına olacağına dair çalışanların, örgütün amaçlarına ve 
liderlerine olan inancını gösterir. Bu inanç ile çalışan, örgütünden emin olur ve onu destekler (Yangın, 2015). Çalışma 

ortamını, önemli kararlara ve anlamlı işlere katılma fırsatı veren, adil ve açık bir ortam algılayan çalışanlar örgüte daha 
fazla güven duyarlar, aksi durum ise, çalışanların örgüte ve süreçlerine bağlılıklarını azaltacak, motivasyonlarını 

zayıflatacak ve sonuç olarak performans açısından hem birey hem de örgüt için negatif sonuçlar doğacaktır (İrge, 2016; 

Paşa, 2015). 
Örgütlerde etkinliğin ve verimliliğinin belirlenmesinde yöneticiler kilit rol oynarlar. Fakat astlarının 

kendisine duydukları güven etkinliğin ve verimliliğinin temel belirleyicisi olmaktadır (Paşa, 2015; Yangın, 2015). 

Dolayısıyla yöneticilerin; şeffaf, hesap verebilir, dürüst, eylem ve işlemlerini genel kabul görmüş ahlak kurallarıyla 
içselleştiren ve bunu davranışlarına yansıtan kişiler olmaları gerekmektedir. Güveni belirleyen faktörler eşitlik (adil 

olmak), güvenilirlik (dürüstçe hareket etmek, verilen sözleri tutmak ve etik kurallara göre hareket etmek), açıklık (geri 

bildirimde bulunma) ve yeterliliktir (Fındıkçı, 2015; İrge, 2016).  
Bireyin yöneticisine güvenmesinin temeli, aldığı kararların karşıdaki kişiyi nasıl etkilediği ve onlara nasıl 

davrandığı ile ilgilidir. Güven sadece inançları değil, aynı zamanda davranışları yönlendirecek bilgiyi kullanma isteğini 

de içermektedir. Güven duygusal tepkilerde ve değerlendirmelerde bir ölçüdür. Örneğin astlarının karar almaya 
katılmaları konusunda yöneticinin istekli olması ona güven duyulması ile yakından ilgilidir (İrge, 2016). 

Yöneticiye güven; biliş temelli güven (yetenek, güven, gözlem) ve duygu temelli güven (fikir ve duyguların 

paylaşılması ile duygusal yatırım) olmak üzere iki boyutu vardır (Fındıkçı, 2015). Biliş temelli güven, bireyin 
yöneticiye yönelik mevcut toplam bilgisi ile eksik olan bilgisi arasında bir noktada oluşmaktadır(Yangın, 2015). 

Duygu temelli güven ise, birey ile yönetici arasındaki duygusal sınırlar içerisinde belirlenir. Bireyler, güvenin duygusal 

tarafına yatırım yapmak istediklerinde, gerçek endişeleri ile karşı tarafın mevcut durumu arasındaki ilişki ile ilgilenirler 
(İrge, 2016).  

Yöneticilerin iyimserlikleriyle astlarına örnek olmaları, onları olumlu ve yapıcı tavra yöneltmektedir. 

Çalışma ortamında iyimserlikten kaynaklanan olumlu atmosfer, çalışanların enerjisini yükseltir; bu da işe 
odaklanmalarını sağlar. Çalışanlar yöneticinin dürüst olduğuna inandıklarında, bilgileri paylaşmaya yatkın 

olmaktadırlar (İrge, 2016).  

Yöneticiler politikaları adil bir şekilde yürürlüğe koyamadığında veya ödülleri istikrarsız, tutarsız gibi 
görünen şekilde verdiğinde güven duygusu zarar görmektedir. Belirsizliğin olduğu durumlarda güven ihtiyacı daha da 

artmaktadır. Lider ve ekip üyelerinin etkileşimleri zaman içinde geliştikçe, liderin yetkinliği, yardımseverliği, iyiliği ve 

dürüstlüğüne ilişkin anlayış ortaya çıkacak ve güven gelişecektir (İrge, 2016). 
Güven tesis etme süreci; hesaplanmış güven, bilgiye dayalı güven ve özdeşleşmiş güven olarak 

sıralanmaktadır (Fındıkçı, 2015; Yangın, 2015). Bir aşamanın gelişmesi bir önceki aşamanın gerçekleşmesi ile oluşur. 

Birinci aşamada, bireyler yaptıkları ve söylediklerinin sonuçlarından çekindikleri için güvenirler ve güven ihlal 
edildiğinde bunun ceza ile sonuçlanacağı düşünülür. Hesaplanmış güvende yarar sağlama unsurları da vardır ve güven 

tarafların birbirlerini izlemeleri ile gerçekleşir. Bu durum, gelecekte iyi ilişkiler kurmanın bir gereği olarak görülür. 

Bilgiye dayalı güven ise, tehdit veya korku ile değil, birbirleri hakkında bilgi sahibi olmaya ve davranışlarını 
kestirebilmeye dayanır. Modelin üçüncü aşamasında kişi hem karşısındakini bilmekte hem de diğerinin güvenini 

kazanmak için nasıl davranacağını bilmektedir. Bu aşama diğer tarafın istek ve niyetleri ile özdeşleşmeye dayanır. 

Artan özdeşleşme, diğeri gibi düşünme, hissetme (empati yapma) ve davranmayı sağlar (İrge, 2016). 
Güvenin örgütlere; gelişmiş iletişim, daha iyi tahmin ve öngörü yeteneği, güvenilirlik, çalışan devrinde 

azalma, açıklık, dinlemeye isteklilik, eleştiri kaldırılabilme, müşterilerin tekrar birlikte çalışma isteği ve çalışanlar arası 

anlaşmazlıklarda azalma şeklinde getiriler sağlar. Güvenin olduğu çalışma ortamlarında açık iletişim; verimliliği, 

üretkenliği ve büyümeyi olumlu yönde etkilemekte, fikirler, bilgiler ve hisler doğru bir şekilde paylaşıldığı için güven 

şirket kredisini, müşteri sadakatini ve etkin karar vermeyi artırmaktadır. Yöneticisine güvenenler güvenmeyenlerden 

farklı davranmaktadır ve güven algılanan takdir duygusunu geliştirmekte ve bunun sonucunda daha fazla çaba sarf 
edilmektedir (İrge, 2016). 

 

1.2 Yöneticiyle İletişim 
İnsanlar birbirlerini; tanıyarak, anlayarak, paylaşarak ve birlikte çalışarak ilişki kurarlar. Bu ilişkiler kısaca 

iletişim olarak adlandırılır. İletişim, iki ya da daha fazla kişinin bilgi, duygu ve düşüncelerini karşılıklı paylaştığı bir 

süreçtir (Eroğluer, 2008; Eröz, 2011; Özpehlivan, 2015). İletişim süreci; iletileri aktarma çalışmalarının tümünü, 
insanları bağlayan kanalları, iletileri aktarmak için kullanılan simgesel şifreleri ve dilleri, iletilerin alındığı ve yığıldığı 

araçları, iletişim olay ve ilişkilerini düzenleyen ve tanımlayan yasaları, adet ve kuralları içerir (Barut, 2015). 

İletişim insanın yaşamını sürdürmesi için zorunluluktur. Çünkü bireyler ihtiyaçlarını ancak iletişim 
sayesinde giderebilmektedirler (Eroğluer, 2008). Benzer şekilde örgütlerde de iletişim kurmadan faaliyetler 

sürdürülemezler. Örgütlerde iletişimin temel işlevi çalışanlara örgütün amaçları, politikaları ve yönetim ile ilgili 

bilgiler, çalışanların görevleri, yetki ve sorumlulukları, teknolojik gelişmeler hakkında bilgi sağlamadır (Kuşçu, 2014). 
İletişim örgütlerde yapıyı bir arada tutan, örgüte işlerlik kazandıran, örgütün amaçlarına ulaşmasını sağlayan, bir nevi 
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görünmez el gibi işlevi gören ve örgüt için hayati önem taşıyan unsurdur. İletişim örgüt üyelerini bir arada tutar ve 

sahip oldukları değerlerin paylaşılmasını sağlar (Özpehlivan, 2015; Yılmaz, 2007). 

Yönetim; planlama, örgütleme, yöneltme, eşgüdüm ve denetleme işlevlerini ancak iletişim sayesinde yerine 

getirebilmektedirler. Dolayısıyla iletişim, yönetimin beşeri yeteneğini ifade eder. Yönetim ve iş görenler birbirleri ile 

kurdukları iletişim yoluyla birbirlerini tanır ve birbirlerinin tutum, görüş ve değerlerini anlarlar. İletişim sayesinde iş 

yöntemleri örgütün tüm alt birimlerine yayılır, işler koordine edilir, geri bildirim sağlanır ve düzeltici-önleyici 
faaliyetler yerine getirilir (Kuşçu, 2014; Özpehlivan, 2015). 

İş görenler örgütün hedef ve amaçlarını, kısa ve uzun vadede örgütün nerede olmak istediğini, örgütün 

işleyiş ve yapısını, örgütte yapacakları işin ne şekilde yapılmak istendiğini ve örgüt ile ilgili tüm bilgileri iletişim 
sayesinde  öğrenebilmektedirler (Bektaş, 2014; Özpehlivan, 2015) 

İletişim, yönetimin karar almada ihtiyaç duyduğu bilgiyi elde etmesini ve alınan kararların çalışanlar 

tarafından algılanması ve uygulamaya dönüştürülmesini sağlamaktadır (Kuşçu, 2014). İletişim iş tatmini, motivasyon, 
örgütsel bağlılık gibi çalışanların davranışları üzerinde olumlu etkiler yaratarak örgütsel verimi arttırmaktadır (Bektaş, 

2014). İletişim, örgütsel faaliyetlerin istikrarlı ve iş birliği içinde gerçekleşmesine katkıda bulunmakta, az hata 
yapılmasına ve sonuçta giderlerin azalmasına olanak tanımaktadır (Barut, 2015). İletişim; iş görenlerin, örgütün bir 

parçası olmaktan gurur duymaları, örgütün sorunlarını sahiplenmeleri, örgütün amaçlarına, değerlerine ve 

politikalarına inanarak örgütün bunları gerçekleştirmesi için çaba harcamaya istekli olmaları ve örgütleriyle 
özdeşleşmelerini sağlar (Eroğluer, 2008; Özpehlivan, 2015). 

Örgütlerde iletişim formal (biçimsel - resmi) veya informal (biçimsel olmayan – gayri-resmi)  şekilde 

gerçekleşebilir. Biçimsel iletişim, önceden belirlenmiş kural ve kaideler çerçevesinde işletmenin yapısına göre 
gerçekleşen iletişimdir. Örgütün şemasına bakılarak anlaşılabilir, birimlerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenler ve 

örgüt yapısında emir komuta zinciri şeklinde izlenebilir. Biçimsel iletişim örgütte; yukarıdan aşağıya, aşağıdan 

yukarıya, yatay veya çapraz iletişim şeklinde gerçekleşebilir (Kuşçu, 2014; Özpehlivan, 2015).  
Yukarıdan aşağı iletişim; iletilmek istenen mesajın yüksek hiyerarşik pozisyondan daha aşağıda bulunan 

birey ya da gruba yollanması yöntemidir. Yöneticilerin astlar yönelik olarak yönerge, geri bildirim, kritik, iş emri ya da 

bilgi sağladığı durumlarda geçerli olmaktadır. Bu iletişim türünde iletilen mesaj genellikle bireysel bilgi ve talepler 
olmayıp resmi, örgüt ile ilgili, örgütün işe dönük iletilerini içeren mesajlardan oluşmaktadır (Eröz, 2011; Özpehlivan, 

2015) 

Aşağıdan yukarıya iletişim mesajların, hiyerarşik yapıda alt pozisyonlarda çalışan iş görenlerden üst 
pozisyonlara gönderilmesidir. Bu akışta iletilen mesajlar bireylerin, takımların ve birimlerin performansları hakkında 

yöneticilere bilgi verir (Yılmaz, 2007). Aşağıdan yukarıya doğru iletilen mesajlar genellikle astların verdikleri 

görevlerle ilgili durum raporları, karar alınma ya da sorunları çözülmesine dair yardım talepleri, örgütün gelişimi ile 
ilgili öneriler bireysel istekleri şeklinde ortaya çıkmaktadır (Eroğluer, 2008; Özpehlivan, 2015). 

Yatay iletişim, örgütte eşit düzeyde çalışanlar arasında gerçekleşen iletişimdir. Yatay iletişim, iş görenlerin 

bilgiyi paylaşımına ve görevlerin koordine edilmesine yardımcı olur. Özellikle karmaşık ve zor sorunların çözümünde 
yatay iletişim etkili olmaktadır. Yatay iletişim örgüt işleyişine katkı sunarken, bu iletişimin üst düzeyde seyretmesi 

bireylerin gruplaşmasına ve örgüt içerisinde ayrışmalara neden olabilmektedir (Özpehlivan, 2015; Yılmaz, 2007). 

Çapraz iletişim, farklı düzeydeki hiyerarşik kanalları kullanmadan iş görenlerin kendi arasında 
gerçekleştirdiği iletişimdir. İletişim kurulan çalışanların direkt üstleri olmadıkları için çapraz iletişimde emirden ziyade 

ikna edici yöntemler kullanılır (Eroğluer, 2008; Özpehlivan, 2015) 

Biçimsel olmayan iletişimde, biçimsel iletişimin, diğer bir ifadeyle örgütün hiyerarşik yapısının dışında 
gelişen, çalışanların kendi aralarında bir araya geldikleri, arkadaşlığa dayalı ve sosyal amaçlı kurdukları iletişim 

türüdür. Biçimsel olmayan iletişim, örgütsel faaliyetlerin hız kazanmasına ve daha etkili gerçekleşmesine katkı 

sağlayabilmektedir (Eröz, 2011; Özpehlivan, 2015) 
Örgütlerde çalışanlar farklı araçlar kullanarak iletişimi yerine getirmektedirler. Örgüt içi iletişim yazılı, 

sözlü ve sözsüz iletişim araçları ile sağlanmaktadır. İletişim aracının etkinliği, mesajı çift yönlü olarak anlaşılır ve kısa 

sürede iletmesine bakılarak belirlenir (Barut, 2015; Eröz, 2011; Kuşçu, 2014; Özpehlivan, 2015). 
Yazılı iletişim, örgütün fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlayan, örgüt çalışanlarının yetki ve 

sorumluluklarını belirleyen, örgütün şema ve kılavuzları, iş raporları, örgütlerin ürün ve hizmet tanıtımlarını da içeren 

el ilanları, örgütün diğer örgütler ve kendi örgüt üyeleriyle ya da kamu kurumları ile yapmış oldukları iş sözleşmeleri, 
mektuplar ve formlar şeklinde yazılı gerçekleşen iletişimdir (Barut, 2015; Özpehlivan, 2015). Sözlü iletişim, konuşma 

yoluyla görüşme ve toplantılar, konferans ve seminerler, sempozyum ve paneller şeklinde gerçekleştirilen iletişimdir.  

Bu tarz iletişim hızlı olmakta, geriye bilgi akışı hızlı sağlanabilmekte, yüz mimikleri ve ses tonu etkili olmaktadır 
(Kuşçu, 2014; Özpehlivan, 2015). Sözsüz iletişim, herhangi bir söz söylemeden ve yazmadan; mekan, beden, duruş ve 

göz hareketleri, sözcüklerin vurgu, heyecan ve renkli kullanımı şeklinde gerçekleşen iletişimdir. Sözsüz iletişimin 

etkili olabilmesi için mimik (gözler, eller, ayak ve duruşları şeklindeki yüz ve beden hareketleri), bedensel temas, 
dokunma, bakma ve mekan kullanımı önemlidir (Eröz, 2011; Özpehlivan, 2015). 

Bu çalışmada; örgütlerde yöneticiye güven ve yöneticiyle iletişim arasında nasıl bir ilişki olduğunun 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın temel sorusu: “İşletmelerde yöneticiye güven yöneticiyle iletişimi nasıl 
etkiler?” Yönetici ve çalışan etkileşimini yöneticiler başlatır ve bu etkileşimde güven birinci derecede önemlidir .  

Yöneticiye güveni belirleyen temel unsurlar; davranışlarda tutarlılık, iyimser yaklaşım, dürüstlük, bilgi paylaşımı, adil 

dağılım, doğru ve açık iletişim, ilgi ve özendir (Turgut, 2016; Yangın, 2015). Yöneticiler çalışanların güvenini açık 
iletişimle, bilgi paylaşmakla, karşılıklı etkileşim sağlamakla, çalışanların iyi niyetlerini suistimal etmemekle, sözlerini 

tutarak ve çalışanlarına güvenerek kazanırlar (Fındıkçı, 2015; İrge, 2016; Paşa, 2015). Örgütlerde açık ve dürüst bir 
iletişim sürecinin bulunması çalışanların görüşlerini daha rahat bir şekilde dile getirmelerini sağlayacağı için iletişim 

aksaklıklarının yaşanmasını da engellenmiş olur (Bektaş, 2014). Yazından hareketle araştırmada ileri sürülen hipotez: 

H1: Yöneticiye güvenin yöneticiyle olan iletişime pozitif yönde etkisi vardır.  
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2. Yöntem 
Bu çalışma kantitatif desende bir araştırmadır. Çalışmada; işletmelerde yöneticiye güvenin yöneticiyle olan 

iletişime etkisi araştırılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket formu formu üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik özellikler, ikinci bölüm işletmede yöneticiye güven ölçeği ve 

üçüncü bölüm yöneticiyle olan iletişime ölçeğinden oluşmaktadır. Yöneticiye güven ölçeği Yalçınkaya’nın (2007) 
çalışmasından ve yöneticiyle iletişim ölçeği Bilecen’in (2008) çalışmasından alınmıştır. Ölçekler “1 = Kesinlikle 

katılmıyorum” ile “5 = Kesinlikle katılıyorum” arasında sıralanan beşli Likert skalası şeklindedir. 

Araştırmanın evreni, hizmet sektörü işletme türleri içinde yer alan ve Konya il merkezindeki faaliyet 
gösteren banka işletmeleridir. Örneklem çerçevesi, basit tesadüfi yöntemle seçilmiş banka çalışanlarıdır. Araştırmada 

149 çalışandan geçerli anket geri dönüşü elde edilmiştir. Değişken başına 5’ten fazla geçerli ankete ulaşılmış olması 

örneklemin evreni temsil etmede yeterli olduğu şeklinde değerlendirilmiştir (Sait Gürbüz ve Faruk Şahin, 2014). 
Araştırmada, anket formunun ve ölçeklerin yüzeysel geçerliliği sektörden ve akademiden altı farklı 

uzmandan görüş alınarak sağlanmaya çalışılmıştır. Ardından yapılan pilot uygulamaya dayalı olarak düzeltmeler 

yapılmış ve ankete son hali verilmiştir. 

 

3. Veri Analizi ve Bulgular  

3.1. Demografik Özellikler 
Anketi cevaplandıranlara ilişkin demografik bulgular Tablo 1’de yer almaktadır. Tablo 1 incelendiğinde; 

katılımcıların büyük çoğunluğunun erkek, bekar ve 25 yaşın üzerinde olduğu görülmüştür. Anketi cevaplayanların 

çoğunluğu mevcut işletmede 1-3 yıl aralığında çalışan statüsünde çalışmaktadır ve eğitim durumları lisans 

düzeyindedir. Katılımcıların çalıştıkları işletmelerin çoğunluğu KOBİ statüsünde küçük ve orta büyüklükte 
işletmelerdir.  

 

Tablo 1. Demografik Özellikler 

 
  Frekans Oran (%)       Frekans Oran (%) 

Cinsiyet 

Erkek 84 56,38   

İşletmedeki  

Konum 

Firma Sahibi / Ortağı 15 0,10 

Kadın 65 43,62   Birim/kısım Müdürü / Yrd. 19 0,13 

Toplam 149 100,00   Şef/Denetmen/Supervisor 25 0,17 

Medeni 

Durum 

Evli 67 44,97   İş gören 87 0,58 

Bekar 68 45,64   Cevapsız 3 0,02 

Boşanmış 12 8,05   Toplam 149 100,00 

Eşi vefat etmiş 
(Dul) 

2 1,34 
  

Çalışan  

Sayısı 

10'dan az 
18 0,12 

Toplam 149 100,00   10-50 arası 36 0,24 

Yaş 

18 yaş altı 1 0,68   50-99 arası 27 0,18 

18-24 arası 28 18,92   100-249 arası 23 0,15 

25-30 arası 46 31,08   250-499 arası 7 0,05 

31-36 arası 47 31,76   500-999 arası 6 0,04 

37-43 arası 16 10,81   1000-1999 arası 9 0,06 

44-50 arası 5 3,38   2000 ve üstü 22 0,15 

51-57 arası 5 3,38   Cevapsız 1 0,01 

Toplam 149 100,00   Toplam 149 100,00 

Eğitim 

Durumu 

İlkokul 1 0,67   

İşletmenin  

Faaliyette  

Bulunduğu  

Sektör 

Ambalaj-plastik 10 0,07 

Ortaokul 3 2,01   Ev gereçleri 5 0,03 

İlköğretim 2 1,34   Maden 1 0,01 

Lise 41 27,52   Gıda 16 0,11 

Ön Lisans 18 12,08   Makine 6 0,04 

Lisans 66 44,30   İnşaat yapı malzemeleri 6 0,04 

Yüksek Lisans 11 7,38   Matbaa - kağıt 8 0,05 

Doktora 7 4,70   Otomotiv-yan sanayi 3 0,02 

Toplam 149 100,00   Kimya 4 0,03 

Çalışma 

Süresi 

1 yıldan az 13 8,78   Mobilya 12 0,08 

1-3 yıl 61 41,22   Tekstil 14 0,09 

4-6 yıl 42 28,38   Diğer 54 0,36 

7-9 yıl 20 13,51   Cevapsız 10 0,07 

10 yıl ve üzeri 12 8,11   Toplam 149 100,00 
Cevapsız 1 0,67   

    Toplam 149 100,00           

 

3.2 Yöneticiye Güven Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 
Açıklayıcı Faktör Analizi, aralarında ilişki bulunan çok sayıda değişkenden oluşan bir veri setine ait temel 

boyutların ilişki yapısını ortaya çıkararak değişkenler arasındaki ilişkilerin anlaşılmasına yardımcı olan çok değişkenli 
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analiz tekniğidir (Doğan ve Başokçu, 2010; İslamoğlu ve Alnıaçik, 2014). Faktör analizinin geçerliliğini Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) testi belirler. Bu test, örneklem büyüklüğüyle ilgilenir ve örneklemin yeterliliğini ölçer 

(Williams, Onsman ve Brown, 2010). Bu testin değeri küçük çıkarsa, çift olarak değişkenler arasındaki korelasyon 

ilişkisinin diğer değişkenlerce açıklanamayacağını gösterir. Bu durumda da faktör analizine devam etmek doğru olmaz. 

KMO testinin 0,80’in üzerinde olması önerilir fakat bu değer 0,50'nin altında ise kabul edilemez (Karagöz ve 

Kösterelioğlu, 2008). 
Yöneticiye güven ölçeği boyutlarını kontrol etmek ve değişkenler arası ilişkide tek boyutluluğu sağlamak 

için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır (Tablo 2). Açıklayıcı faktör analizinde KMO değerinin 0,88 olarak belirlendiği 

ve bunun da kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. KMO değerinin yüksek çıkması, aynı zamanda 
değişkenlerin birbiri ile ilişkili olduğunu ve ortak faktörleri paylaştığını göstermektedir. Korelasyon matrisinin birim 

matrise eşit olup olmadığı hipotezini test eden Bartlett’s Test of Sphericity anlamlı χ2 sonucu ortaya koymuş olup 

(χ2=642,745, df=66, p<0,000) faktör analizinin değişkenlere uygulanabileceği görülmüştür. Ölçeğe yönelik faktör 
analizinin uygulanabileceğini belirledikten sonra “varimax” dik döndürme yöntemini esas alan temel eksenler faktör 

analizi yapılmıştır. Hair ve arkadaşlarının (1998) önerdiği gibi faktör yükü 0,50 ve daha yüksek olanlar bir araya 
getirilmiştir. 

 

Tablo 2: Yöneticiye Güven Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi 
Bileşen 

Adil Açıklık Değer 

Adil: Özdeğer: 5,184  Varyans: %43,20 Güvenirlik (α): 0,81 

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler haklarımızla ilgili adaletli bir yönetim 

sergilerler. 

0,777     

- Üstüm, bize yalnızca bir şey yapmamızısöylemek yerine, neyi niçin 
yapmamız gerektiğini açıklar. 

0,730     

- İşletmede çalışanların hatalarına karşı yönetimin tutumu memnuniyet 

vericidir. 

0,707     

- Yöneticilerin çalışanlar ile ilgili aldıkları kararlarda adil ve tutarlı olmaları 

memnuniyet vericidir. 

0,563     

- Çalıştığım işletmede üst yönetimin çalışan personeline güveni memnuniyet 

vericidir. 

0,555     

Açıklık: Özdeğer: 1,153 Varyans: %9,61 Güvenirlik (α): 0,77 
   

- İşyerinde yöneticiler gizli saklı uygulamalar yapmadan her şeyi açıklıkla 

yürütür. 

  0,830   

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler ilan tahtasına ve panoya yazılar asarak bizleri 
bilgilendirir. 

  0,737   

- Çalıştığım işletmede eğitim olanakları memnuniyet vericidir.   0,600   

- Çalıştığım işletmede kurumsallaşma memnuniyet vericidir.   0,560   

Değer: Özdeğer: 1,038 Varyans: %8,65 Güvenirlik (α): 0,73       

- Çalıştığım işletme tarafından sağlanan sosyal hizmetler (servis, öğle yemeği ) 

memnuniyet vericidir. 

    0,803 

- İşletmede verilen bir takım sağlık hizmetlerinin ( işyeri hekimi ) sunulması, 

benim için önemlidir. 

    0,753 

- Çalıştığım işletmede eğitim olanaklarının olması, benim için önemlidir.     0,637 

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi.  Döndürme yöntemi: Kaiser Normalleştirmeli Varimax 

Rotasyon 7 tekrarda yakınsadı (ortak noktada benzeşti). Toplam açıklanan varyans %61,46 

 
Yöneticiye güven ölçeği açıklayıcı faktör analizi, ölçeğin üç bileşenli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Bileşenler; adil, açıklık ve değer şeklinde adlandırılmıştır. Yöneticiye güven ölçeğinde 1’in üzerinde özdeğere sahip 

bileşenlerin toplam varyansın %61,46’sını temsil ettikleri görülmüştür. Bileşenlerin α değerleri 0,70’den yüksektir ve 
iyi oranda iç tutarlığın sağlandığı görülmüştür. Açıklayıcı faktör analizinde yetersiz veya eşanlı birden fazla bileşende 

yüksek yükleme yapan 4 ifade analizden çıkarılmıştır. Açıklayıcı faktör analizinin önerdiği bileşenler için bileşik 

değişkenler üretilmiş ve sonraki analizlerde bu bileşik değerler esas alınmıştır. 

 

3.3 Yöneticiyle İletişim Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 
Yöneticiyle iletişim ölçeği açıklayıcı faktör analizinde (Tablo 3) örneklem sayısının yeterliliğini gösteren 

KMO değeri 0,87 olarak belirlenmiş olup kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Bartlett’s Test of Sphericity 
anlamlı χ2 sonucu vermiştir (χ2=843,571, df=120, p<0,000) ve faktör analizinin değişkenlere uygulanabileceği 

görülmüştür. Ölçeğe yönelik “varimax” dik döndürme yöntemini esas alan temel eksenler faktör analizi yapılmıştır. 

Hair ve arkadaşlarının (1998) önerdiği gibi faktör yükü 0,50 ve daha yüksek olanlar bir araya getirilmiştir. 
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Tablo 3: Yöneticiyle İletişim Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi 

Döndürülmüş Bileşen Matrisi 
Bileşen 

Kişisel Geribildi

rim 

Resmi

yet 

Kişisel:  Özdeğer: 5,884 Varyans: %36,77  Güvenirlik (α): 0,84 

- İşimle ilgili konularda, yöneticilerle her zaman görüşme imkânım 

vardır. 

0,728     

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler yanlışanlamaları giderici önlemler 

alır. 

0,718   

- Üstüm benimle konuşurken göz kontağı kurar. 0,668     

- İşyerinde yöneticiler bizimle konuşurken ses tonunu ve konuşma 

hızını uygun bir şekilde ayarlar. 

0,642     

- Çalıştığım işletmede iletişim sistemi memnuniyet vericidir. 0,628     

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler iletişimesnasında ön yargılardan 

uzakdeğerlendirmelerde bulunurlar. 

0,593     

Geribildirim: Özdeğer: 2,467       Varyans: %15,42 Güvenirlik (α): 0,73 

- Üstüm, işimle ilgili olarak göstermem gereken uygun davranışlarla 

ilgili olarakbenimle iletişim kurar. 

 0,709   

- Çalıştığım işletmede iş ile ilgili önerilerimin dikkate alınması 
memnuniyet vericidir. 

 0,742   

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler broşür ve el kitaplarıyla çalışanları 

işleriyle ilgili bilgilendirir. 

 0,691  

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler aldığım mesajlara olumlu ya da 

olumsuz tepki verir. 

 0,640  

- Yöneticiler iletişim esnasında konuşanın söylediklerini açarak 

konuşmacının amacının ne olduğuna ilişkin düşüncesini konuşmacıya 

geri bildirir. 

 0,601   

- İşyerinde yöneticiler iletişim anında iletişime girdiği kişi ile fiziksel 
mesafeyi iyi bir şekilde ayarlar. 

 0,553   

Resmiyet: Özdeğer: 1,264       Varyans: %8,65 Güvenirlik (α): 0,72 

- Çalıştığım işyerinde yöneticiler kendisine yazılan yazılara kısa sürede 
cevap verir. 

  0,690 

- Çalıştığım işletmede iyi bir iletişim sistemi olması, benim için 

önemlidir. 

  0,613 

- Yöneticiler herhangi bir anda konunun tamamen dışına taşarak 
iletişimi olumsuz yönde etkilemezler. 

  0,565 

- Yöneticiler işle ilgili talimatları kısa notlar veya diğer yazılı 

yönergeler aracılığıyla gerçekleştirir. 

  0,505 

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi.  Döndürme yöntemi: Kaiser Normalleştirmeli Varimax 

Rotasyon 7 tekrarda yakınsadı (ortak noktada benzeşti). Toplam açıklanan varyans %61,46 
 

Yöneticiyle iletişim ölçeği açıklayıcı faktör analizi, ölçeğin dört bileşenli olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
Bileşenlerden birini sadece iki ifade yüklediği için bu bileşen en yakın ifadeler içeren “geribildirim” bileşeni ile 

birleştirilmiştir. Yöneticiyle iletişim ölçeği bileşenlerinin özdeğer, açıklanan varyans ve güvenirlik (α) katsayıları 

incelendiğinde 1’in üzerinde özdeğere sahip oldukları ve toplam varyansın %61,46’sını temsil ettikleri görülmüştür. 
Bileşenlerin α değerleri 0,70’den yüksektir ve kabul edilebilir oranda iç tutarlığın sağlamaktadır. Açıklayıcı faktör 

analizinde yetersiz veya eşanlı birden fazla bileşende yüksek yükleme yapan yedi ifade analizden çıkarılmıştır. 

Açıklayıcı faktör analizinin önerdiği bileşenler için bileşik değişkenler üretilmiş ve sonraki analizlerde bu bileşik 
değerler esas alınmıştır. 

 

3.4 Yapısal Eşitlik Modeli Analizi  
Bu çalışmada yöneticiye güvenin yöneticiyle olan iletişime etkisini test etmek için Yapısal Eşitlik Modeli 

(YEM) kullanılmıştır. Yapısal Eşitlik Modellemesi belirli bir teoriye dayalı olarak gözlenebilen ve gözlenemeyen 

değişkenlerin nedensel ve ilişkisel bir model içinde tanımlanmasına dayanan çok değişkenli bir istatistiksel yöntemdir 

(Arbuckle ve Wothke, 2004; Cengiz ve Kırkbir, 2007). Yapısal Eşitlik Modelinde önerilen teorik modelin elde edilen 
veriyi ne kadar iyi açıkladığı uyum iyiliği indeksleri ile belirlenir. Uyum iyiliği indeksleri modelin kabul edilmesi veya 

reddedilmesi kararının verildiği aşamadır. (Cengiz ve Kırkbir, 2007). 
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Şekil 1: Yöneticiye Güven ve Yöneticiyle Olan İletişim Yapısal Eşitlik Modeli 

 

Yöneticiye güven ve yöneticiyle olan iletişim yapısal modelinde yer alan standardize edilmiş tahmin 

parametreleri Şekil 1’de görülmektedir. Teorik model CMIN/df, GFI, IFI, CFI ve RMSEA uyum indeksleri 
kullanılarak test edilmiştir. Tablo 4’te görüldüğü gibi uyum indeksleri kabul edilebilir sınırlar içindedir (χ2/df=1.931; 

df=26; p<,003). 

 

8. Tablo 4: Araştırma Modeli Uyum İyiliği İndeksleri 

Model Uyum İndeksleri Değerler 

X2 (Ki-Kare) değeri 18,04 

Serbestlik derecesi 8 

P (Anlamlılık Düzeyi) 0,02 

CMIN/df 2,26 

GFI (Uyum İyiliği İndeksi) 0.96 

IFI (Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi) 0.97 

CFI (Karşılaştırmalı Uyum iyiliği indeksi) 0.97 

RMSEA (Yaklaşım Hatasının Kök Ortalama Karesi) 0.09 

 

Yapısal Eşitlik Modeli analizi sonuçlarına göre (Tablo 4) araştırmanın hipotezi (H1) desteklenmiştir. Diğer bir 
ifadeyle bağımsız değişken, “yöneticiye güven” ile bağımlı değişken “yöneticiyle iletişim” arasında pozitif ve anlamlı 

ilişki olduğu (β= 0,82; p < 0,05) ve her bir gizil değişkenin gözlenen değişkenler tarafından yüksek derecede temsil 

edildiği sonucuna varılmıştır.  

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Güven, kurum üyeleri arasındaki ilişkiler sonucu ortaya çıkan bir olgudur. Yöneticiye güven düzeyinin 

yüksek ya da düşük olması örgütlerin ekonomik ve sosyal yapısına önemli etkileri olmaktadır. Güven, örgütün sosyal 
yapısındaki karmaşıklığı azaltan etkili bir mesajdır. Güvenin etkili bir mesaj olmasının temelinde ise iletişim sistemi 

yer alır. 

Araştırma sonuçları, yöneticiye güven ile yöneticiyle olan iletişim arasında pozitif yönlü, anlamlı ve yüksek 
düzeyde bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. İletişim, bireylerin ihtiyacını gidermesi ve yaşamlarını devam 

ettirebilmesi için gereklidir. Çünkü iletişim sayesinde ihtiyaçlar giderilebilmektedir. Çalışma bulgularına göre 

çalışanların yöneticileri ile ilişkilerinde güven belirleyici rolde bir etkiye sahiptir. Dolayısıyla yöneticilerin iletişim 
kanallarını ve araçlarını etkin kullanmaları, onların çalışanlar nezdinde güvenirliğini artırmaktadır. Yöneticiye 

güvendiği müddetçe işgören işle ilgili veya özel yaşamı ile ilgili konularda rahat iletişim sağlayacaktır. İletişim 

sayesinde yönetici kendi biriminde yaşananları en doğru ve hızlı bir şekilde öğrenebilir ve böylece zamanında ve doğru 
kararlar alabilir. 

Çalışanın yönetici ile iletişimi aynı zamanda bir motivasyon aracı olabilmektedir. Yöneticiye güven 

çalışanın yöneticiyle çekinmeden ve samimi iletişim kurmasına vesile olmaktadır. Bu ise sonuçta çalışanın örgüte 
bağlılığını artırmakta ve motivasyonunu yükseltmektedir. Dolayısıyla yöneticiler astlarına güven vermeli ve iletişime 

açık olmalıdırlar. 

Bu araştırma Konya il merkezindeki faaliyet gösteren işletmelerin çalışanları ile sınırlıdır. Bu alanda ilerde 
yapılacak çalışmalar kıyaslamalar yapabilmek için farklı il veya bölgeleri kapsayacak şekilde ve geniş örneklemle 

yapılabilir. Sektör farklılıklarını belirlemek için araştırma farklı sektörlere yönelik de yapılabilir. 
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Özet 
İnternet ve bilgi işlem teknolojilerinin hızla değişmesi ve gelişmesiyle firmalar ve tüketiciler internet ve sosyal 

medyayı sıkça kullanır olmuştur. Bu sayede işletmeler daha fazla tüketiciye, tüketiciler de ürün ve hizmetler için 

alternatiflere daha kolay ulaşma kolaylığını elde etmiştir.  
Sosyal medyanın sıkça kullanılmasıyla tüketiciler arası iletişim gelişmiş, satın aldıkları ürün ve hizmetler hakkında 

memnuniyet düzeylerini daha yüksek sesle ve kolaylıkla dile getirilmeye başlanmıştır. Artık tüketiciler bir ürün 

almadan önce daha önce bu ürünü kullanan başka bir kullanıcının yorumlarını araştırmakta, okumakta veya 
dinlemektedir. Bazı ürünleri/hizmetleri diğerlerinden daha fazla kullanan tüketiciler, kendilerini takip eden 

kullanıcıların ilgisini artırmaya ve takipçilerin satın alma kararlarını da etkilemeye başlamıştır. Başkalarının 

davranışlarını etkileme gücünü kullanan kişiler olarak ifade edilen “kanaat önderi” (fenomen/influencer) yeni 

pazarlama kavramları arasına girmiştir.  Dolayısı ile pazarlama alanında kanaat önderlerinin işletmeler tarafından tespit 

edilmesi ve onların kitleleri etkileme gücü ileHatırlı Pazarlama kavramı doğmuştur.  

Bu çalışmada amaç; yiyecek içecek sektöründe Hatırlı Pazarlama’nın tüketicilerin satınalma kararına etkisini bir alan 
araştırması yardımıyla incelemektir. Bu doğrultuda araştırma sorusu“Yiyecek içecek sektöründe kanaat önderlerinin 

sosyal medya takipçilerinin işletme tercihi ve satın alma kararına etkisi var mıdır?”olarak belirlenmiştir. İncelenmek 

üzere gerekli veriler Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram gibi sosyal mecralar üzerinden anket tekniği ile 
sağlanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ile çözümlenmiş ve değerlendirilmiştir.  

Elde edilen bulgulara göre, tüketiciler kanaat önderlerinin yorumlarını okumakta, önerilerini dinlemekte ve bunlardan 
etkilenmektedir. Öte yandan artan tüketici bilinci ile sponsorlu kanaat önderlerinin paylaşımlarının etkisini yitirdiği, 

hatta reklam içerikli yorumların bazı takipçi tüketiciler tarafından olumsuz karşılandığı tespit edilmiştir. Buradan 

hareketle; tüketicinin sürdürülebilir satın alma davranışı için esas hedefin “müşteri memnuniyeti ve kalite” olması 
gerektiği söylenebilir.   

 

Anahtar kelimeler:Tüketici satın alma kararı, hatırlı pazarlama, sosyal medya, sosyal medya fenomenleri, kanaat 

önderi, yiyecek ve içecek sektörü 

 

The Effect of Influencer Marketing on Consumer Purchasing Decision in 

Food and Beverage Industry 
Abstract 
With the change and development of internet and computing technologies, companies and consumers have frequently 

used internet and social media. By this means, companies get more consumers and consumers obtain easier access to 
alternatives for products and services.  

With the frequent use of the social media, communication between consumers has improved, and level of satisfaction 

about the purchased good and services has begun to be expressed with a higher voice easily. Consumers are now 
researching, reading, or listening to the comments of another user who uses this product more than once before 

purchasing a product. Consumers who use some products / services more than others have begun to increase the 

interest of their followers and they influence the purchasing decisions of them. Opinion leaders (phenomenon, 
influencer) have become new marketing concepts as people who use their power to influence the behavior of others. 

Therefore, the concept of influencer marketing is rise with the power to influence the influencers are detected by the 

field of marketing and to influence the masses. 

The purpose of this study is examining the effect of the Influencer  Marketing in the food and beverage sector on the 

purchase decision of the consumers with the help of a field research. Research question in this direction is “ıs there any 

effect on the influencers’ social media followers' preference about  the company and  purchasing decisions in the food 
and beverage sector?”. The necessary data that need to be examined are provided by survey technique through social 

circles such as Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram. The obtained data were analyzed and evaluated with SPSS. 

According to the findings; consumers read  opinion leaders’ comments,they  listen to their recommendations, and also 
they  are influenced by them. On the other hand, it has been found that consumers’ awareness is increasing and 

sponsored opinion leaders have lost their influence, and even advertiser-related comments have been received by some 

followers, and also they have been sharing in social media. From this point of view, it can be said that the main target 
for the consumer’s sustainable purchasing behavior should be “customer satisfaction and quality”. 

 

Key Words: Consumer’s purchasing decision, influencer marketing, social medi, social media phonemena, influencer, 

food and beverage  
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Giriş 
Küreselleşmenin etkisiyle günümüzde sıkça kullanılan internet, dünyada olduğu kadar ülkemizde de gündelik 

hayatın ve ticaretin bir parçası haline gelmiştir. Yapılan son araştırmalara göre; 81 milyon nüfusa sahip Türkiye’de 

nüfusun %67’sini oluşturan 54,3 milyon internet kullanıcısı, nüfusun % 51’ini oluşturan 51 milyon aktif sosyal medya 

kullanıcısı, nüfusun % 54’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Ayrıca; 

yetişkin insanların % 98’i cep telefonu kullanırken, bunların % 77’si akıllı telefon kullanmaktadır. İnsanlar internette 
günde ortalama 7 saat geçirmektedirler ve buna bağlı olarak da günde ortalama 2 saat 48 dakika sosyal medyada vakit 

geçirmektedir (Dijilopedi, 2018). 

Her yerde ve her zaman tüketiciye ulaşmayı hedefleyen iletişim çalışmalarına teknolojik gelişmeler de 
yardımcı olmaktadır (Odabaşı, 2007: 27).Özellikle akıllı telefon ve tabletler ile internet erişiminin kolaylığının 

gündelik hayata etkisi;günümüz tüketicisinin tüketim alışkanlıkları ve davranışlarını etkilemesi şeklindedir. Sosyal 

medyanın da bireylerin ve günümüz işletmelerinin günlük rutinlerinin bir parçası olmasıyla, tüketim öncesi bilgi 
edinme ve sonrası duygu ve düşüncelerin paylaşımı kolaylaşmıştır.Satın alma eylemi öncesi başka kullanıcıların 

deneyimlerini referans almak isteyen tüketiciler özellikle belli ürünleri daha sık kullanarak, bu ürünler hakkında 

yorumlarını paylaşan sosyal medya kullanıcılarının fikirlerine önem vermeye başlamışlardır. Durum böyle olunca 
kendi tarzlarını yaratanlar, insanların ilgisini çekmeyi başarmış ve böylece milyonlarca takipçiye sahip olan “kanaat 

önderleri” ortaya çıkmıştır (Effect, 2017). Şirketler de  sosyal medya araçlarını ve kanaat önderlerini, daha etkili 

iletişim gerçekleştirmek, markalarını gözlemlemek ve satışlarını arttırmak gibi  amaçlarını karşılamak için 
benimsemeye başlamıştır (Barnes, 2010: 9). Bunun sonucunda dabazı işletmeler  kendi mal ve hizmetleri ile ilgili 

yapılan yorumları  yönetmek ve dolayısı satışlarını arttırmak için; belli sayıda takipçisi olan ve insanları samimi ve 

gerçek duygularıyla etkileyen kullanıcılar ile iletişime geçmeyi tercih etmiştir. Bu süreç yeni bir pazarlama akımı olan 
Hatırlı Pazarlama(Influencer Marketing) olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu çalışma ile Hatırlı Pazarlama ve bu eylemi gerçekleştiren kanaat önderlerinin tüketicileri yiyecek içecek 

işletmeleri tercihlerinde ne denli etkiledikleri ve tüketim eylemini ne ölçüde farklılaştığı konusunda akademik 
literatüre yeni bir çalışma kazandırmak hedeflenmiştir. Bu araştırma bir  doktora tezinin ön çalışması olup tüketicilerin 

yiyecek içecek işletmeleri tercihlerinde kanaat önderlerinin ve Hatırlı Pazarlama faaliyetlerinin etki düzeyleriile 

sınırlıdır. 

 

1. Kavramsal Çerçeve ve Araştırma Kapsamı 
Araştırma kapsamında sıkça kullanılan bazı kavramların tanımları ve kapsamları aşağıda kısaca belirtilmiştir. 
Yiyecek İçecek İşletmeleri: Müşterilere rahat ve huzurlu bir şekilde yeme ve içme olanağı sağlayan, gerek 

tek başına ve gerekse bir konaklama tesisine bağlı olarak çalışan kuruluşlardır (Maviş, 2005: 7).  

Tüketici: İktisadi mal ve hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satın alarak kullanan kişidir (Acar, 1992: 
361) 

Tüketici Satın Alma Karar Süreci: Bir ihtiyacı hissedilmesinden satış sonrası değerlendirmeye kadar 

tüketicinin geçirdiği süredir. 
Tüketici Davranışını Etkileyen Faktörler: Tüketici satın alma kararını verirken bütün kararları rasyonel 

olmamakla birlikte tüketici davranışlarını etkileyen faktörler dört temel grupta ele alınabilir. Bunlar;1) Kişisel 

Faktörler(yaş, cinsiyet, meslek, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir düzeyi, kişilik, yaşam tarzı); 2) Psikolojik 
Faktörler(algılama, güdüleme, öğrenme, tutum ve inançlar), 3)Sosyo-Kültürel Faktörler(kültür, sosyal sınıf, aile, 

referans grupları) ve 4)Durumsal Faktörlerdir(Mucuk, 2004: 77). 

Sosyal Medya: Birbirinden bağımsız olarak gelişmiş ve tüketicilerin kendi içeriklerini yansıtabilmelerini ve 
başkalarıyla paylaşmalarını sağlayan çevrimiçi uygulamalardır (Gülsoy, 2009:245).Sosyal medya; yeni iş biçimlerini, 

sosyal yapıları ve teknoloji sunumlarını teşvik etmek için insanlar, içerik ve veri arasındaki verimli etkileşimi 

kolaylaştıran teknoloji ve uygulamalar düzeni olarak da tanımlanabilmektedir (İyiler, 2009: 9).  
Hatırlı Pazarlama:Influencer Marketing (Hatırlı Pazarlama),viral, blog, WOMM, buzz marketing türlerinin 

bir başka türüdür. Etkili ve hatırlı kişilerden yararlanarak daha geniş hedef kitleye ulaşma yaklaşımını tanımalamak 

için kullanılmaktadır (Kaya, 2009:159). 
 

Hatırlı Pazarlama- Kapsamı ve Önemi 
Aranılan tüm bilgilere erişmek için internetin sıkça kullanılması sonrası, sosyal medyada paylaşım yapmak ve 

yapılan paylaşımları takip etmek; çokları için gündelik yaşantının yeme içme gibi bir parçası olmuştur. Artık işletmeler 

de ürün ve hizmetleri için etkileşimin göz ardı edilemeyecek şekilde fazla olduğu sosyal medya kanallarına yoğun bir 

şekilde ilgi göstermeye başlamıştır.  
Tüm dünyada pazarlama dünyasına yepyeni bir bakış açısı getiren Hatırlı Pazarlama’nın yerleşik bir 

pazarlama olarak sahneye çıkmasını 2000’lerin başında blogların popülarite kazanmaya başladığı zamana dayandırmak 

mümkündür. İngilizce’de etki anlamına gelen influence sözcüğünden türeyen  influencer (kanaat önderi); potansiyel 
alıcıları etkileyen ve bu etkileyenler etrafında pazarlama faaliyetleri gösteren bireyleri tanımlamaktadır (Brown & 

Fiorella, 2013: 3). Kanaat önderleri; sağlık, fitness gibi konulardan otomotiv, teknoloji konularına kadar birçok farklı 

konunun meraklıları olup, kendi fikirlerini bloglarında yayınlayarak konuyla ilgilenen bir kitleye sahip olmuşlardır. 
Markalar ise bu trendi değerlendirerek, blog yazarlarına bir pazarlama bütçesi ayırarak veya ücretsiz ürün gönderimleri 

yaparak kendi reklamlarını yapmalarını istemişlerdir.  Markalar ve blog yazarları arasındaki bu değerli alışveriş daha 

sonraki yıllarda dijital dünyanın da hızlı değişimi ile birlikte sosyal medyaya Hatırlı Pazarlama olarak taşınmıştır 
(Fortuneturkey, 2018). 

Hatırlı Pazarlama; bir hizmet veya ürüne dair algıları ve satın alma kararlarını etkileyebilecek güce sahip olan, 

geniş kitlelerin güvenini kazanmış kişiler üzerinden pazarlama yapılması olarak tanımlanmaktadır(Özöğretmen, 2017). 
Influencer yerine kullanılan sözcüklerden en popüleri “fenomen” olsa da, “kanaat önderi, etkileyici” gibi kullanımlar 
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da bulunmaktadır ve kanaat önderleri, müşterinin satın alma davranışını önemli ölçüde şekillendirebilen; ancak satın 

alınan ürün ve/veya hizmet için sorumluluğu olmayan üçüncü kişileri ifade etmektedir (Brown & Hayes, 2008, s. 50).  

Hatırlı Pazarlama ile hem hedef kitleye ulaşıp hem de marka bilinirliğinin ve satışları arttırmanın mümkün 

olabileceği düşünülmektedir. Kanaat önderleri bloglama, vloglama veya kısa form içerik (ör. Instagram, Twitter,...) ile 

takipçilerine kişisel, günlük yaşamlarını, deneyimlerini ve görüşlerini kavratırlar. Markalar kanaat önderlerinin 

katılımıyla (örneğin, bir ürünü test etme, özel bir etkinlik düzenleme ya da sadece bunları ödeyerek), takipçilerinin 
ürünlerini onaylamalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır (Veirmen & Cauberghe & Hudders, 2017:4). 

İnsanlara yeni veya heyecan verici bir şey keşfettikleri hissi yaratması,  ilham vermesi, daha özgün olması ve 

yaratıcılığı teşvik etmesi ile sonuçların anında ölçümlenebilmesi ve kişiye özel pazarlamayı kolaylaştırması gibi 
faydalardan dolayı, Hatırlı Pazarlama her geçen gün önemini daha da artıran bir pazarlama yöntemi haline gelmiştir 

(Tobin, 2018). 

2012 yılında Nielsen  tarafından  yapılan  Reklamda  Global  Güven  adlı  araştırmasına  göre  tüketiciler 
ağızdan ağıza pazarlama yoluyla yayılan yorumlara diğer reklam çalışmalarından daha fazla itibar ettiklerini ifade 

etmişlerdir (Pophal,  2016: 6). Interactive Advertising Bureau (IAD) Türkiye’nin 2016 yılına ait açıkladığı reklam 
yatırım rakamlarına göre sadece dijitale toplamda 1,8 milyar lira civarında yatırım yapıldığını bildirmiştir. Bunun 

yaklaşık 262 milyon lirası ise sosyal medya üzerinden yapılan reklam harcamaları oluşturmaktadır  (Haberturk, 2018).  

Önümüzdeki 1-2 yıl içinde Hatırlı Pazarlama’nın markaların dijital medya/ pazarlama bütçesinden daha fazla pay 
alacağı, kanaat önderlerinin de hedef kitleler üzerindeki etkileme ve marka sadakati oluşturma gücünün de giderek 

artacağı beklenmektedir. 2020 itibariyle Hatırlı Pazarlama’nın Türkiye’de 100 milyon TL’lik bir pazar büyüklüğüne 

sahip olacağı tahmin edilmektedir (Fortuneturkey, 2018). 
Araştırmanın Kapsamı ve Araştırma Soruları 

Bu çalışma ile yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma karar sürecinde Hatırlı Pazarlama’nın yeri ve 

önemi üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla araştırmanın kapsamı aşağıdaki iki soruya 
aranacak cevaplar ile sınırlandırılmıştır. 

1. Kanaat önderleri kendilerini takip eden kişilerin (potansiyel müşterilerin) yiyecek içecek işletmesi seçim 

kararını nasıl etkilemektedir? 
2. Yiyecek içecek işletmelerinin seçiminde kanaat önderlerinin takipçileri üzerindeki etkisi, takipçilerin yaş, 

cinsiyet, öğrenim düzeyi, aylık gelir miktarı gibi demografik özellikleri açısından farklılık göstermekte midir? 

 

Yöntem  
Araştırmanın ana çıktısını oluşturacak çözümlemelerde kullanılmak üzere gerekli verilerin toplanmasında 

anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket çalışması internet üzerinden; Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram gibi 

mecralarda toplam 4010 kişiye uygulanmıştır. Elde edilen veriler, istatistiki teknikler ve tablolar aracılığıyla analiz 
edilmiştir. 

Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini, sosyal medya kullanım alışkanlıklarını 

ve yiyecek içecek işletmelerine gitme sıklıklarını ve sebeplerini tespit etmeye yönelik sorular yer almaktadır. 5’li likert 
tipi ölçekli sorular ile anket katılımcılarının yiyecek içecek işletmelerini tercih etme ve kanaat önderlerinden etkilenme 

düzeylerinin ölçülmesi hedeflenilmiştir.  
Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur. 

Güvenirlilik katsayıları incelendiğinde, Cronbach’s Alpha katsayısının 0,90’a eşit veya 0,90’dan büyük olmasının (α ≥ 

0,9) mükemmel bir güvenirliliğe işaret ettiği görülmektedir. Bu durum, anket ifadelerine verilen cevapların tutarlı 
olduğuna ve analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret eder.  

 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın temel amacı, Hatırlı Pazarlama’nın tüketicilerin satın alma karar sürecine nasıl etki ettiğini 

ortaya koymaktır. Araştırma ile Türkiye’de yiyecek içecek tüketim alışkanlıklarının sosyal medyada aktif, yüksek 

takipçisi olan kanaat önderlerinin söylem ve yönlendirmelerinden ne kadar etkilenildiği ve buna bağlı olarak da 

tüketici satınalma eylemlerinin ne denli şekillendiği konusunda bir değerlendirme yapılmaktır. 
 

Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırma evreni; internet ortamında sosyal medya araçlarını kullananlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla 

internet ortamında dijital olarak hazırlanan anket çalışmasına ilgi gösteren ve ankette yer alan ifadeler hakkında 

değerlendirmelerde bulunan 4010 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Katılımcıların cevaplarının samimi ve 

verdikleri bilgilerin doğru olduğu varsayılmaktadır. 
 

Analiz ve Bulgular  
Toplanan veriler bir istatistik paket programı (SPSS) ile analiz edilmiştir. Önceliklekatılımcıların demografik 

bilgilerinin frekans dağılımları ve kanaat önderlerinden etkilenme düzeyleri belirlenmiş, sonrasında katılımcıların 
kanaat önderlerinden etkilenme düzeyleri; demografik özelliklerine göre karşılaştırılmalı olarak değerlendirilmiştir. 

 

2.3.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 
Anket katılımcılarının demografik bilgilerine ait bulgular cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu ve gelir 

durumu başlıkları altında incelenmiştir.   
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Demografik özellikler Kişi (N) (%)  Demografik özellikler Kişi 

(N) 
(%) 

Cinsiyet   Eğitim Durumu   

Kadın 2426 60,49 İlkokul 4 

7 

 

0,09 

Erkek 1584 39,50 Ortaokul 7 

 

0,17 

Total 4010 100 Lise 308 7,68 

Yaş   Üniversite 2701 67,35 

18-23 885 22,06 Yükseklisans/Doktora 990 24,68 

24-29 890 22,19  Total 4010 100 

30-35 898 22,39    

36-41 685 17,08 Gelir Durumu (TL)   

42-47 403 10,04 0-999 814 20,29 

48 ve üzeri 249 6,02 1000-1999 418 10,42 

Total 4010 100 2000-2999 485 12,09 

Medeni Durum   3000-3999 548 13,66 

Evli 1671 41,67 

67 

4000-4999 494 12,31 

Bekâr 2339 58,32 5000TL ve üzeri 1251 31,19 

Total 4010 100 Total 4010 100 

 

Tablo 1’de anket katılımcılarının örneklem içerisindeki dağılımlarına bakıldığı zaman; % 60,49’unun kadın, 

% 39,50’sinin erkek olduğu görülmektedir.  
Katılımcıların %58,32’si bekar, %41,67’si ise evlidir. Yaş dağılımları ise şu şekildedir: Katılımcıların 

%22,39’u 30-35 yaş aralığında olup en yüksek yoğunlukta yer alırken, bu oranı sırası ile %22,19 ile 24-29 yaş aralığı, 

%22,06 ile 18-23 yaş aralığı, %17,08 ile 36-41 yaş aralığı, %10,04 ile 42-47 yaş aralığı ve %6,02 ile 48 yaş ve üzeri 
izlemektedir.  

Araştırmaya katılanların %67,35’inin üniversite mezunu olduğu görülmektedir. Bu oranı %24,68 ile yüksek 

lisans/doktora, %7,68 lise, %0,07 ortaokul ve %0,09 oranı ile ilkokul mezunları takip etmektedir. 
Aylık gelir dağılımlarına bakıldığında ise, katılımcıların %31,19’unun kazancı 5000 TL ve üzeri iken, onu 

%20,29 ile aylık geliri 0-999 TL, %13,66 ile 3000-3999 TL; %12,31 ile 4000-4999 TL ve %10,42 ile 1000-1999 TL 

gelir seviyesine sahip katılımcılar takip etmiştir. 
 

2.3.2. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımı İle İlgili Bulgular 
Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında Hatırlı Pazarlama’nın etkisinin incelendiği bu 

araştırmada katılımcıların sosyal medya kullanımları ile ilgili şu verilere ulaşılmıştır: 

 

Tablo 2: Katılımcıların Günlük İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Sürelerine İlişkin Bulgular 

İnternet Kullanımı Kişi (N) (%)  Sosyal Medya Kullanımı Kişi (N) (%) 

1 saatten az 187 4,66 1 saatten az 815 20,32 

1-3 saat 1530 38,15 1-3 saat 2071 51,64 

3-6 saat 1355 33,79 3-6 saat 757 18,87 

6-9 saat 598 14,91 6-9 saat 251 6,25 

9-12 saat 242 6,03 9-12 saat 78 1,94 

12 saat ve üzeri 98 2,44 12 saat ve üzeri 38 0,94 

Total 4010 100,0 Total 4010 100,0 

 

Tablo 2‘de yer aldığı şekilde, katılımcıların %38,15’i gün içerisinde günde 1-3 saat arası vakitlerini internette 

geçirirken, % 33,79’u günde 3-6 saat internette zaman geçirmektedirler. Bunu %14,91 ile günde 6-9 saat vakit 
geçirenler, %6,03 ile günde 9-12 saat geçirenler ve %4,66 ile günde 1 saatten az zaman geçirenler takip etmektedir. 

İnternette günde 12 saat ve üzeri vakit geçiren katılımcıların oranı ise %2,44’tür. 

Katılımcıların gün içerisinde sosyal medyada geçirdikleri zaman da araştırmada incelenmiştir. Tablo 2’ye göre 
anket katılımcılarının %51,64’ü günde 1-3 saat arası zamanlarını sosyal medyada geçirmektedirler. Bunu %20,32 ile 

günde 1 saatten az vakit geçirenler ve %18,87 ile günde 3-6 saat arası zaman geçirenler takip etmektedirler. Anket 

katılımcılarının %6,25’i günde 6-9 saat arası zamanlarını sosyal medyada geçirirken, %1,94’ü 9-12 saat, % 0,94’ü ise 
günde 12 saat sosyal medyada vakit geçirmektedirler. 

Anket katılımcılarının hangi sosyal medya platformlarını kullandıklarını gösteren Tablo 3’e göre 

katılımcıların en çok tercih ettiği sosyal medya platformu %89,22 ile Youtube’dur. Bunu %81,97 ile Instagram takip 
etmektedir. Katılımcılardan %77,38’i Twitter’da hesap sahibi iken, %66,75’i ise Facebook kullanıcısıdır. Youtube’bu 

katılımcıların büyük bir çoğunluğu tarafından kullanıldığının söylenebileceği bu analize göre Instagram da Youtube 

kadar çok kullanıcıya sahiptir. Bununla birlikte Facebook’a olan ilgi diğer sosyal mecralara göre daha azdır.  
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Tablo 3: Katılımcıların Çeşitli Sosyal Medya Platformlarında Kullanıcı Hesaplarının Bulunup Bulunmadığına İlişkin 

Analiz Sonuçları 

Sosyal Medya Platformu (4010 Katılımcı) Mevcut mu? Kişi (N) (%) 

Youtube Evet 3578 89,22 

Instagram Evet 3287 81,97 

Twitter Evet 3103 77,38 

Facebook Evet 2677 66,75 

 

2.3.3. Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmelerine Olan İlgilerine İlişkin Bulgular 
Anket uygulanan katılımcıların %65,78’i haftada 1-2 kez, %24,53’ü ise haftada 3-4 kez bir yiyecek içecek 

işletmesine gittiklerini belirtmiştir. Katılımcıların %9,67’si ise haftada 5’den fazla kez bir yiyecek içecek işletmesine 
gitmektedir. 

 

Tablo 4: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmelerine Gitme Sıklıkları 

Yiyecek İçecek İşletmelerine Gitme Sıklığı Kişi (N) (%) 

Haftada 1-2 kez 2638 65,78 

Haftada 3-4 kez 984 24,53 

Haftada 5’den fazla 388 9,67 

Total 4010 100,0 

Katılımcıların bir yiyecek içecek işletmesine gittikleri zaman yaptıkları aylık harcama tutarları ise Tablo 5’e 

göre şöyledir. Katılımcıların %68,20’si aylık olarak 0-500 TL gibi bir tutarı yiyecek içecek işletmesinde geçirdiği 

zamanda harcarken, yiyecek içecek işletmesine gittiği zaman 501-750 TL arası harcama yapan katılımcı oranı 
%14,71’dir. Bunu %8,05 ile 751-1000 TL harcama yapan anket katılımcıları takip ederken, katılımcıların %2,11 i 

1501-2000 TL civarı ve yine %2,11’i de 2001 TL ve üzeri harcama yaptıklarını belirtmektedir.  

 
Tablo 5: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmelerinde Harcadıkları Tutarlar (Kişi Başı, TL) 

Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yapılan 

Aylık Harcama Miktarı (TL)  
Kişi (N)  (%) 

0-500 2728 68,20 

501-750 590 14,71 

751-1000 323 8,05 

1001-1500 199 4,96 

1501-2000 85 2,11 

2001 ve üzeri 85 2,11 

Total 4010 100,0 

 

“Gelirinizde artış olsaydı aylık yiyecek içecek işletmesi harcamalarınıza daha fazla bütçe ayırır mıydınız?” 

sorusuna, katılımcıların %55,41’i “Hayır”, %44,58’i ise “Evet” cevabını vermiştir.  
 

Tablo 6: Katılımcıların Gelirlerinde Artış Olması Halinde Yiyecek İçecek İşletmesi Harcamalarındaki Değişim 

Gelirde Artış Olması Halinde  

Yiyecek İçecek İşletmesi Harcaması 
Kişi (N) Yüzde (%) 

Evet (Artar) 1788 44,58 

Hayır (Sabit Kalır) 2222 55,41 

Total 4010 100,0 

 

2.3.4. Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihleri ve Kararları İle İlgili Bulgular 
Tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerinde Hatırlı Pazarlama’nın etkisi konusunda yapılan çalışma 

için katılımcıların cevapladığı anketin ikinci bölümü 5 kategoriden oluşmaktadır. Bu kategoriler 5’li likert tipi 

ölçeklendirilmiş sorulardan oluşmaktadır ve şu şekildedir. “Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmesine gitme amaçları 
ve sıklıkları”, “Yiyecek İçecek İşletmesi tercihlerini etkili olan faktörler”, “Ürün seçimini etkileyen faktörler”, 

“Takipçisi olunan kanaat önderlerinin kendilerini etkileyen özellikleri”, “Yiyecek İçecek İşletmesi tercihlerinde sosyal 

medya fenomenlerinin kararlarına etkisi”. Anket sorularına verilen cevaplar frekans analizi ile incelenmiş, daha sonra 
da bağımlı değişkenler olan cinsiyet, yaş, eğitim, günlük internet kullanım süresi ve günlük sosyal medya kullanım 

süresi ile ilişkilendirilerek regresyon analizi yoluyla ölçülmüş ve yorumlanmıştır. Tablo 7’de yer alan bilgiler  anket 

katılımcılarının yiyecek içecek işletmelerine gitme amaçları ile ilgilidir.  
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Tablo 7: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmelerine Gitme Amaçlarını Belirlemeye Yönelik Bulgular 

FAKTÖR 1: Yiyecek İçecek İşletmelerine Gitme Amaçları 

  [1] [2] [3] [4] [5] [x̄] 

1 Yeme içme amacıyla 1,4 7,8 21,4 43,3 26,0 3,85 

2 Vakit geçirme amacıyla 
 

15,2 22,0 31,4 23,4 8,1 2,87 

3 Sosyalleşmek amacıyla 37,3 19,6 23,6 15,0 4,6 2,30 

4 İnternetten yararlanma amacıyla 77,8 14,9 5,7 1,2 0,4 1,31 

5 Sosyal medyada paylaşmak amacıyla 85,1 9,7 3,6 1,2 0,3 1,22 

6 Ünlü biriyle karşılaşmak umuduyla 97,4 1,7 0,6 0,2 0,1 1,04 

[1] Hiç,  [2] Çok Az,  [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] Ortalama 
 

Tablo 7 incelendiğinde, beş üzerinden en yüksek ortalamaya sahip olan amaçların sırası ile “yeme içme 

amacıyla” (3,85) ve “vakit geçirmek amacıyla” (2,87) olduğu görülmektedir. Bunları “sosyalleşmek amacıyla” (2,30)  
takip ederken, en düşük ortalamaya sahip amaçların ise “ünlü biriyle karşılaşmak amacıyla” (1,04), “sosyal medyada 

paylaşmak amacıyla” (1,22) ve “internetten yararlanma amacıyla” (1,31)  olduğu görülmektedir. 

Tablo 8’de katılımcıların bir yiyecek içecek işletmesini tercih ederken göz önünde bulundurdukları faktörler 
ve onların önem dereceleri yer almaktadır.Tablodan da görülebileceği gibi katılımcılar tarafından yiyecek içecek 

işletmesinin seçiminde en önemli unsurlar sırası ile “menü ve içerik” (4,11); ardından “mekanın özellikleri” (3,95), 

“fiyatların uygunluğu” (3,87) ve “arkadaşların tavsiyesi” dir(3,40).  Menü ve içeriğin çok önemli olduğunu düşünen 
katılımcıların yüzdesi %34,3; önemli olduğunu düşünen katılımcıların yüzdesi %48,1’dir. Kanaat önderlerinin 

tavsiyesinin çok önemli olduğunu düşünen katılımcıların yüzdesi %1,4; önemli olduğunu düşünenlerin yüzdesi ise 

%5,8’dir. Bu unsurun ortalama değeri 5 üzerinden 1,87 olup yiyecek içecek işletmesi tercihinde en az önemli olan 
faktör olarak tespit edilmiştir. 

 

Tablo 8: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Bulgular 

FAKTÖR 2: Yiyecek İçecek İşletmeleri Tercihinde Etkili Olan Faktörler 

  [1] [2] [3] [4] [5] [x̄] 

1 Menü ve içerik 2,0 14,9 13,7 48,1 34,3 4,11 

2 Mekânın özellikleri 2,5 2,4 19,1 49,6 26,3 3,95 

3 Fiyatların uygunluğu 2,2 3,6 24,7 43,6 25,8 3,87 

4 Arkadaşların tavsiyesi 6,3 4,8 40,3 39,6 9,1 3,40 

5 Eve/ Okula/ İşe Yakınlık 13,4 10,6 29,3 30,9 15,7 3,25 

6 Sosyal medya reklamları 38,7 23,0 30,1 7,1 1,2 2,09 

7 Kanaat önderlerinin tavsiyesi 49,5 22,2 21,1 5,8 1,4 1,87 

[1] Hiç,  [2] Çok Az,  [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] Ortalama 
 

Katılımcıların yiyecek içecek işletmelerinde ürün seçimini etkileyen faktörler ve onların önem derecesi Tablo 

9’da yer almaktadır.  
 

Tablo 9: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ürün Seçiminde Etkili Olan Faktörler ile ilgili Bulgular 

FAKTÖR 3: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Ürün Seçiminde Etkili Olan Faktörler 

  [1] [2] [3] [4] [5] [x̄] 

1 Lezzet Tercihi 0,5 0,5 6,5 47,4 45,2 4,36 

2 Alışkanlıklar 2,0 2,8 22,3 49,7 23,2 3,89 

3 Yeni Ürünler Deneme İsteği  6,1 10,3 34,9 34,0 14,7 3,41 

4 Arkadaşların Tavsiyesi  6,9 6,9 40,7 37,2 8,4 3,33 

5 Sosyal Medya Reklamları  39,0 25,9 27,3 6,3 1,5 2,05 

6 Kanaat ÖnderlerininTavsiyesi 52,5 20,0 20,3 5,9 1,3 1,83 

[1] Hiç,  [2] Çok Az,  [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] Ortalama 
 

Tablo 9’daki ifadeler incelendiğinde yiyecek içecek işletmelerinde ürün seçiminde etkili olarak ön plana çıkan 

en önemli unsur “lezzet tercihi”dir (4,36). Ardından “alışkanlıklar” (3,89), “yeni ürünleri deneme isteği” (3,41) ve 
“arkadaşların tavsiyesi” (3,33) gelmektedir. Kanaat önderlerinin tavsiyesinin çok önemli olduğunu düşünen 

katılımcıların yüzdesi %1,3; önemli olduğunu düşünenlerin yüzdesi ise %5,9’dur. Bu unsurun ortalama değeri 5 
üzerinden 1,83 olup yiyecek içecek işletmelerinde ürün seçiminde en az önemli olan faktör olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 10’da anket katılımcılarının kanaat önderlerinin hangi özelliklerini etkileyici buldukları sorusuna 

verdikleri cevaplar yer almaktadır.  
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Tablo 10: Katılımcıların Takipçisi Oldukları Kanaat Önderlerinin Etkileyici Özellikleri ile ilgili Bulgular 

FAKTÖR 4: Kanaat Önderlerinin Etkileyici Özellikleri 

  [1] [2] [3] [4] [5] [x̄] 

1 Ortak zevkler 19,6 6,7 14,7 42,3 16,6 3,30 

2 Esprili ve eğlenceli davranışları 19,3 10,1 13,2 40,8 16,6 3,25 

3 Paylaştıkları fotoğraflar 27,9 15,1 16,3 34,1 6,5 2,76 

4 Kullandıkları ürünler/ gezdikleri yerler 28,2 14,7 16,9 34,3 5,9 2,75 

5 Ürünlerle ilgili yaptıkları yorumlar 32,4 20,5 19,9 23,5 3,7 2,45 

6 Dış görünüşleri (saç-makyaj-kıyafet) 34,9 21,6 17,6 21,0 4,8 2,39 

7 Takipçi sayısı 49,6 25,5 13,4 9,4 2,2 1,89 

[1] Hiç, [2] Çok Az,  [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] Ortalama 

 

Katılımcıların bir kanaat önderinin yiyecek içecek işletmesi seçimine etki düzeyini tespit etmek ile ilgili 
sorduğumuz sorulara verdikleri cevaplar Tablo 11’de yer almaktadır.  

 

Tablo 11: Katılımcıların Yiyecek İçecek İşletmesi Seçimlerinde Kanaat Önderlerinin Etki Düzeyini  
Tespit Etmeye Yönelik Bulgular 

FAKTÖR 5: Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihinde Kanaat Önderlerinin Etki Düzeyi 

  [1] [2] [3] [4] [5] [x̄] 

1 
Bir cafe ya da restorana gitmeden önce sosyal medyada araştırma 
yaparım 

22,2 21,0 15,6 33,1 8,1 2,84 

2 
Bir cafe restorana daha önce giden bir kanaat önderinin tavsiyelerine 

önem veririm 
23,9 21,3 21,8 29,2 3,9 2,68 

3 
Bir Cafe/Restorana daha önce bir kanaat önderinin (takipçisi, arkadaşı 
çok olan) gittiyse yorumlarını okurum 

27,5 22,2 15,6 29,3 5,5 2,63 

4 
Kanaat önderlerinin yiyecek içecek işletmeleri ile ilgili paylaşımları 

dikkatimi çeker 
26,5 23,2 19,3 27,9 3,1 2,58 

5 
Kanaat önderlerinin Cafe/Restoranlara yapmış oldukları yorumlar bende 
merak uyandırır 

26,8 23,1 20,1 26,7 3,4 2,57 

6 
Cafe restoran  seçimimde kanaat önderlerinin paylaştıkları 

fotoğraf/videolardan etkilenirim 
28,6 24,3 20,2 23,9 2,9 2,48 

7 
Kanaat önderlerinin olumlu/olumsuz yorumları cafe restoran seçimimi 

etkiler 
27,1 24,7 25,3 20,2 2,7 2,47 

8 Kanaat önderlerinin yorumlarına güvenirim 31,3 23,9 32,1 11,2 1,4 2,28 

9 
Kanaat önderlerinin cafe restoranlarla  ilgili paylaşımlarını samimi ve 
gerçekçi bulmaktayım 

34,8 23,4 29,8 10,5 1,5 2,20 

10 
Cafe restoran seçimimde kanaat önderlerinin gidip beğendiği yerleri 

tercih ederim 
34,2 31,1 21,4 11,6 1,7 2,15 

11 
Kanaat önderlerinin yorumları daha önce gitmeye karar verdiğim bir 
cafe restoran ile ilgili kararımı değiştirir 

37,1 29,0 22,8 9,4 1,6 2,09 

[1] Hiç,  [2] Çok Az,  [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] Ortalama 

 

Tablo 11’de görüldüğü üzere, anket katılımcıları icin bir yiyecek içecek işletmesine gitmeden önce “sosyal 
medyada araştırma yapmak” (2,84) en önemli etki düzeyine sahiptir ancak bu etki de 5 üzerinden değerlendirildiğinde 

orta düzeyde olduğu görülmektedir. Sosyal medyada araştırma yaparım diyen katılımcıların %8,1’i çok sık, %33,1’i 

sıklıkla cevabını vermiştir. Diğer taraftan yiyecek içecek işletmeleri tercihinde kanaat önderlerinin etkisi genel olarak 
orta düzeydedir. 

 

2.3.5. Katılımcıların Kanaat Önderlerinden Etkilenme Düzeyleri 
Araştırma katılımcılarının demografik özellikleri ile etkilenme düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar olup 

olmadığını tespit etmeye yönelik değerlendirmeler de yapılmıştır. Tablo 12’de kanaat önderlerinden etkilenme düzeyi 

puanlarının cinsiyet ve medeni durum değişkenlerine göre karşılaştırılmasında bağımsız iki örneklem t testinden; yaş, 
öğrenim düzeyi, günlük internet kullanım süresi ve günlük sosyal medyada geçirilen süre değişkenlerine göre 

karşılaştırmalarda tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık 

görüldüğünde farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla ikili karşılaştırmalarda LSD post hoc 
testinden yararlanılmıştır. Analizlerde anlamlılık değeri (p) 0,05’in altında ise (p<0,05) karşılaştırma sonucunda 

anlamlı bir farklılık bulunduğu; 0,05’in üzerinde ise (p>0,05) anlamlı bir farklılık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.  

Tablo 12’den de görülebileceği gibi katılımcıların kanaat önderlerinden etkilenme düzeyleri cinsiyet, yaş, 
medeni durum, öğrenim düzeyi, günlük internet kullanım süresi ve günlük sosyal medyada geçirilen süre açısından 

istatistiksel olarak anlamlı fark göstermektedir (p<0,05). 

Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin cinsiyete göre nasıl bir farklılık gösterdiğinin incelendiği 
Tablo 12’de kadın katılımcıların etkilenme puan ortalamasının (2,52), erkek katılımcıların etkilenme puanlarından 

(2,35) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin yaş grupları arasında ikili karşılaştırma sonuçlarına göre 30-

35 yaş (2,61) ve 36-41 yaş grubundaki (2,52) katılımcıların etkilenme puan ortalamalarının, diğer yaş gruplarına göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  

Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin düzeyi, medeni durum açısından değerlendirildiğinde 

katılımcılardan evli olanların etkilenme puan ortalamasının (2,52), bekar katılımcıların etkilenme puanlarından (2,40) 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin öğrenim düzeyine göre nasıl bir farklılık gösterdiğinin 

incelendiği tablo 12’de LSD post hoc ikili karşılaştırma sonuçlarına göre lisans (2,44) ve lisansüstü düzeyinde öğrenim 

gören (2,57) katılımcıların etkilenme puan ortalamalarının, ortaokul (1,84) ve lise düzeyinde öğrenim gören (2,17) 
katılımcıların etkilenme puanlarından anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin günlük internet kullanım süresine göre nasıl bir farklılık 

gösterdiğinin incelendiği tablo 12’de LSD post hoc ikili karşılaştırma sonuçlarına göre günlük 1-3 saat (2,45), 3-6 saat 
(2,44), 6-9 saat (2,51), 9-12 saat (2,49) ve 12 saat üzeri internet kullanan (2,57) katılımcıların etkilenme puan 

ortalamalarının, günlük 1 saatten az internet kullanan katılımcıların etkilenme puanlarından (2,24) anlamlı düzeyde 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 12: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Kanaat Önderlerinden Etkilenme Düzeylerinin Analizi 

Demografik özellikler (N) Ortalama Sig. Anlamlı farklılık 

Cinsiyet 

 

Kadın 2426 2,52 
0,000 Var (p < 0,05) 

Erkek 1584 2,35 

Yaş 

 

A-18-23 885 2,34 

0,000 
Var (p < 0,05) 

C,D>A,B,E,F 

B-24-29 890 2,42 

C-30-35 898 2,61 

D-36-41 685 2,52 

E-42-47 403 2,39 

F-48 ve üzeri 249 2,31 

Medeni Durum 
Evli 1671 2,52 

0,000 Var (p < 0,05) 
Bekar 2339 2,40 

 Öğrenim Düzeyi 

A-Ortaokul 11 1,84 

0,000 
Var (p < 0,05) 

C,D>A,B 

B-Lise 308 2,17 

C-Lisans 2701 2,44 

D-Lisansüstü 990 2,57 

Günlük internet 

kullanım süresi  

 

A-1 saatten az 187 2,24 

0,000 
Var (p < 0,05) 

B,C,D,E,F>A 

B-1-3 saat 1530 2,45 

C-3-6 saat 1355 2,44 

D-6-9 saat 598 2,51 

E-9-12 saat 242 2,49 

F-12 saat ve üzeri 98 2,57 

Günlük sosyal 

medyada 

geçirilen süre 

 

A-1 saatten az 815 2,17 

0,000 
Var (p < 0,05) 

B,C,D,E,F>A 

B-1-3 saat 2071 2,49 

C-3-6 saat 757 2,55 

D-6-9 saat 251 2,72 

E-9-12 saat 78 2,61 

F-12 saat ve üzeri 38 2,51 

 

Kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin günlük sosyal medyada geçirilen süreye göre nasıl bir 

farklılık gösterdiğinin incelendiği tablo 12’de LSD post hoc ikili karşılaştırma sonuçlarına göre sosyal medyada günlük 
1-3 saat (2,49), 3-6 saat (2,55), 6-9 saat (2,72), 9-12 saat (2,61) ve 12 saat üzeri internet kullanan (2,51) katılımcıların 

etkilenme puan ortalamalarının, sosyal medyada 1 saatten az internet kullanan katılımcıların etkilenme puanlarından 

(2,17) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
 

Sonuç 
Bu çalışma Sosyal medya aracılığı ile “hatırlı pazarlama” uygulamalarının yiyecek içecek sektöründe tüketici 

satın alma kararına etkisi ve önemini belirlemeye yönelik yapılan bir araştırmadır.  Araştırma kapsamında 4010 
katılımcıdan sağlanan veriler katılımcıların demografik özelliklerine göre çözümlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayalı 

çıkarımlar (sonuçlar) aşağıda belirtilmiştir.   
Bir yiyecek içecek işletmesi tercihinde menü ve içerik en önemli faktördür. 

 Bir yiyecek içecek işletmesi tercihinde menü ve içerik en önemli faktördür (4,11). Diğer faktörler de 

sıralandığı vakit tüketicilerin sadece bir kanaat önderi tavsiye ettiği için (1,87) diğer kriterlerde kendisine 
hitap etmeyen bir yiyecek içecek işletmesine gitmeyeceği aşikardır. Bunun yanında söz konusu örneklem 

için arkadaş tavsiyesi(3,40); bir yiyecek içecek işletmesi tercihinde sosyal medya reklamlarından bile daha 
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öncelikli gelmektedir.  

 Yiyecek içecek işletmesine gitmeden önce o işletme ile ilgili araştırma yapılmakta (2,84), özellikle sosyal 

medyada kanaat önderlerinin yorumları okunmakta (2,63) ve önem verilmektedir (2,68).  Bu bilgi ışığında 

sosyal medyada dikkat çekici görseller ve yorumlarına güvenilen kanaat önderleri ile işbirliği yapmak 

yiyecek içecek işletmeleri için satış arttırıcı bir çaba olabilir.  

 Ayrıca yiyecek içecek işletmelerine ilişkin seçimlerde tüketiciler özellikle iyi görsellerden, dikkat çekici 

videolardan etkilenmektedir (2,76). Bu doğrultuda yiyecek içecek işletmeleri bir kanaat önderi ile işbirliği 
yapmaya karar verdiğinde sosyal medyadaki paylaşılacak fotoğrafları önceden görme, hatta yönlendirmede 

bulunma gibi bir tutum sergilemesi etkili olabilecektir.  

 Kanaat önderlerinden etkilenme düzeyleri katılımcıların demoğrafik özelliklerine göre farklılık 

göstermektedir, Dolayısıyla Hatırlı Pazarlama aktivitelerinin demografik özelliklere göre ayrıştırılabileceği 

söylenebilir. 

Özellikle piyasaya ilk kez girecek olan bir yiyecek içecek işletmesi için Hatırlı Pazarlama aktiviteleri ürün 
ve hizmetleri için tanıtıcı, dikkat çekici ve reklam görevini üstlenici bir unsurdur. Tüketiciler özellikle kendilerinden 

merak uyandıran, damak tadları ve alışkanlıklarına hitap eden ve onlara çekici gelen yeme içme mekanlarını tercih 

etmekle birlikte, mekanın özellikleri, dekorasyonu, ışığı, çevresi, manzarası, işyeri, okul ve evlerine yakınlığı onlar için 
önemli olmaktadır. Bununla birlikte tüketiciler için arkadaşlarının önerileri, kanaat önderlerini takip etseler bile daha 

etkili olduğu için; arkadaşının yiyecek içecek işletmesine gelmesini öneren tüketiciye puan kazandırılması ve ağ 
bağlantılarının bu şekilde kurulması sağlanabilecekken, bir kanaat önderi reklam algısı yaratmadan arkadaşça 

paylaşımda bulunursa, tüketiciler bunu samimi buluyorsa da  yeme içme mekanına  ilgi artabilecektir. Bu doğrultuda, 

takipçileri ile sıkı etkileşime giren ve fiyat, kalite, mekanın özellikleri gibi detayları netçe ve samimi bir şekilde 
paylaşan kanaat önderleri ile yapılacak Hatırlı Pazarlama aktiviteleri daha da etkili olabilecektir. Aksi takdirde 

tüketicilerde reklam algısı oluşmakta ve tüketiciler o yeme içme mekanından uzak durmaktadırlar. Yine tüketicilerde 

kanaat önderlerine dair, ünlüler ile aynı gelir seviyesinde olmasa bile daha iyi maddi koşullara sahip olduğu veya bu 
yiyecek içecek işletmelerinden ücretsiz yararlandıkları algısı oluştuğu için tüketiciler kendi maddi koşullarını da 

gözönünde bulundurarak bu yiyecek içecek işletmelerinden uzak durmaktadırlar. Bu noktada mikro influencer olarak 

bilinen az takipçili kanaat önderleri ile çalışılması, hatta kanaat önderleri yiyecek içecek için ücret ödediyse bu detayı, 
eğer ücret ödemediyse de işbirliği için oraya gittiğini  belirterek takipçileri ile paylaşması önemlidir.  

Günümüz teknolojik gelişmeleri ile sosyal medya kullanımı artık sadece yiyecek içecek işletmeleri için değil 

diğer bir çok sektör için de kullanılabilecek bir pazarlama aracı olmaya başlamıştır. Dolayısı ile kanaat önderlerinin 
etki düzeyleri ile ilgili diğer evren ve örneklem grubu (ürün, hizmet ve müşteriler) üzerinde yapılacak benzer 

araştırmalar hem mal ve hizmet üreten/sunan işletmeler hem de bu ürünleri satınalabilecek potansiyel müşteriler 

açısından Hatırlı Pazarlama’nın yeri ve önemini daha belirgin kılacaktır. 
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Çalışanların Dönüşümcü Liderlik Algılarının Örgütsel Bağlılıkları 

Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi 
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Özet 
Turizm sektörü, değişen dünyada gelişmekte olan sektörlerin başında gelmektedir. Konaklama işletmeleri de bu 

değişimlere ayak uydurmak zorunda kalmaktadır (Zencir, 2004: 60). Örgütlerin varlıklarını sürdürmelerinde önemli 

etkisi bulunanişgörenlerin örgüte bağlılığının sağlanması ve bu bağlılığın sürekli hale getirilmesi üzerinde durulması 
gereken noktalardandır. Özellikle, emek yoğun bir endüstri dalı içerisinde yer alan ve hizmet kalitesini büyük ölçüde 

çalışanların belirlediği konaklama işletmelerinde, çalışanların örgütsel bağlılığının sağlanması oldukça önemlidir. Otel 

işletmelerinde, yöneticilerin liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık üzerinde belirgin etkileri olduğu genel olarak 
bilinmektedir (Chen ve Silverthorne, 2005; Yousef, 2000; Savery, 1994).  Konaklama işletmelerinin, çalışanlarından 

en yüksek düzeyde fayda sağlamaları, ancak çalışanların örgüte olan bağlılığının sağlanması ile mümkündür. Örgütsel 

bağlılığınsağlanmasında işletme yöneticilerinin etkisi dikkate alındığında, örgütsel bağlılığı etkileyen en önemli 

değişkenin yöneticilerin liderlik tipi olduğunu söylemek mümkündür.Dönüşümcü liderliği benimseyen liderlerin, 

çalışanların örgütsel bağlılığını geliştirmesi beklenmektedir. Çünkü dönüşümcü liderler takipçilerinin değerlerini, 

hedeflerini davranışlarını ve inançlarını değiştirmekte ve onların örgütün vizyonunu benimsemelerini sağlamaktadır 
(Srithongrung, 2011). Bu da çalışanların örgüte karşı olumlu bir tutumgeliştirmesini ve örgüte olan bağlılığını 

kolaylaştırmaktadır. Literatür taramasına dayanan bu araştırmada, çalışanların dönüşümcü liderlik algılarının örgütsel 

bağlılıkları üzerindeki etkileri incelenmektedir. 
 

Anahtar Kelimeler : Konaklama İşletmeleri, Dönüşümcü Liderlik, Örgütsel Bağlılık 

 

Investigation of the Effects of Transformational Leadership Perceptions 

on Organizational Commitment 
 

Abstract 
 
Tourism sector is one of the developing sectors in the changing world. Accommodation establishments also have to 

adapt to these changes (Zencir, 2004: 60). It is one of the important points to focus on ensuring the commitment of the 

employee to the organization and making this commitment permanent. In particular, it is very important to ensure the 
organizational commitment of the employees in accommodation establishments, which are in a labor intensive industry 

and whose service quality is largely determined by the employees. It is generally known that leadership styles in hotel 

enterprises have a significant impact on organizational commitment (Chen and Silverthorne, 2005; Yousef, 2000; 
Savery, 1994).Hotel enterprises can provide the highest level of benefits from their employees only by providing the 

employees commitment to the organization. When account is taken of the influence of business managers in ensuring 

organizational commitment, organizational commitment is the type of leadership the most important variable that 
affect administrators of, it is possible to say that.Leaders who adopt transformational leadership are expected to 

improve their employees ' organizational commitment. Because transformational leaders change their followers ' 

values, goals, attitudes and beliefs and enable them to adopt the vision of the organization (Srithongrung, 2011).This 
makes it easier for employees to develop a positive attitude towards the organization and to be committed to the 

organization. In this study, based on literature survey, the effects of transformational leadership perceptions on 

organizational commitment of employees are examined. 
 

Key Words: Accomodation Companies, Transformational Leadership, Organizational Commitment 
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1. Literatür 

1.1. Konaklama İşletmelerinin Özellikleri  
 Konaklama işletmelerini genel olarak turistlerin konaklama, yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayan, kısaca 
hizmet satan birimler olarak tanımlamak mümkündür. Konaklama işletmelerini diğer endüstri işletmelerinden farklı 

olarak bir takım özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler ile dönüşümcü liderlik boyutları arasındaki bağlantıya aşağıda 

değinilmeye çalışılmaktadır.  
 

1.1.1. Emek – Yoğun Olması 
Konaklama işletmeleri somut mal üretip satmalarına rağmen, genel olarak üretim hizmet ağırlıklı olarak 

yapılmaktadır. Hizmet ağırlıklı işletmeler olmaları nedeni ile işlevlerini yerine getirirken ve müşterilere hizmet 

sunarken ağırlıklı olarak insan gücünden faydalanmaktadırlar. Bu nedenle konaklama işletmeleri emek yoğun 

işletmeler olarak nitelendirilmektedirler. Misafirlerin işletmeden memnun ayrılmasında ve psikolojik tatminlerinin 
sağlanmasında insan gücü büyük bir öneme sahiptir. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz işletmeleri en büyük 

maliyet unsuru olan emeği minimum düzeye indirme çabası ile otomasyona yönelmektedir. Konaklama işletmelerinde 

ise hizmetle makineleştirilemeyeceği ve otomatikleştirilemeyeceği için otomasyonun kullanılabileceği alanlar çok 
kısıtlıdır. Misafirin otelden tatmin olmuş bir şekilde ayrılması tamamı ile çalışanlara bağlıdır (Tiritoğlu, 2006: 4-5).  

Dönüşümcü liderliğin alt boyutlarından olan idealleştirme etkisi ile dönüşümcü liderlerin sektörde çalışanlar 

üzerinde oluşturacakları karizma ve esinlenme sayesinde çalışanlar liderlerini önemsemeleri sağlanacaktır. Yine ilham 

verici motivasyon boyutu ile liderlerin, çalışanların karşı karşıya kaldıkları sorunların üstesinden gelebilmeleri ve 

işlerini daha iyi yapabilmeleri konusunda onlara destek vererek onları motive ederek hem iç hem de dış müşteri 

memnuniyetinin arttırılması sağlanabilecektir.  
 

1.1.2. Dinamik Olması 
Konaklama işletmeleri her türlü milliyetten misafir ağırlayabilen, modern yaşam felsefesini benimseyen, 

teknolojisiyle ve donanımlarıyla sürekli yenilikleri takip eden, her türlü değişimi yakalayan, misafirlere en iyi hizmeti 

ve konforu sunmayı amaçlayan işletmelerdir. Misafir sürekli olarak yenilik, değişiklik istemekte ve konakladığı 

otelden her yönüyle yeni hizmetler beklemektedir.  Konaklama işletmelerinin kalitesi kullandığı teknoloji ile birlikte 
sunduğu hizmet ile müşteriyi tatmin edebilmesine bağlı olmaktadır (Şener, 2007: 16).  

 Entellektüel uyarım boyutunu kullanan dönüşümcü liderler; izleyenlerinin zeka, mantık ve dikkatli problem 

çözme yeteneklerini ödüllendirerek, izleyenlerini girişimci ve üretken kişiliklerini ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla 
turistlerin yeni hizmet beklentisini karşılayabilmektedir. 

 

1.1.3. Faaliyetinin Sürekli Olması 
Konaklama işletmeleri faaliyet konusu gereği yılın 365, haftanın 7 günü, 24 saat hizmet veren işletmelerdir. 

Konaklama işletmeleri misafirin ihtiyaç duyduğu bir zamanda, onlara mutlu ve huzurlu bir ortamda kendilerini rahat ve 

güvende hissetmeleri, her türlü ihtiyaçlarını karşılayan, bunun için de günün 24 saati hizmet veren işletmelerdir (Işık, 
2007: 9).  

 

1.1.4. Misafir – İşgören Etkileşimi: 
Konaklama işletmelerine konaklama, yeme - içme, dinlenme, eğlenme ihtiyaçlarından birini veya bir kaçını 

karşılamak için gelen kişilere günümüz tabiriyle misafir denmektedir. Konaklama işletmesi misafirinin otelini tekrar 

ziyaret etmesi ve çevresindekilere tavsiye etmesi için konaklama süresi boyunca amacı doğrultusunda tatmin olmasını 

sağlamak zorundadır. Organizasyon olarak son derece karmaşık ve hizmet sunumu için karşılıklı işbirliğini gerektiren 
konaklama işletmelerinde her müşterinin aynı ölçüde memnun edilmesi çok zor, hatta imkansızdır. Misafirlerle yüz 

yüze iletişimin yoğun olduğu turizm sektöründe hizmetin kalitesine yön veren çalışanların eşit hizmet anlayışını ve 

toleranslı bir dünya görüşünü benimsemeleri gerekmektedir. Konaklama işletmelerinin önbüro, yiyecek - içecek, kat 
hizmetleri gibi departmanlarında personel ile misafir her an iletişim halindedir. Moral durumu kötü olan bir personelin 

o an için bunu işine yansıtması misafir üzerinde negatif bir izlenim uyandırabilmektedir. Üstlerinin personeli her 

saniye denetim altında tutamayacağı bu işletmelerde, hizmet sunanların misafiri etkileme gücü çok fazladır ve 

misafirin tekrar ziyareti için oluşacak izlenimin temelini oluşturmaktadır (Tiritoğlu, 2006: 6).  

İdealleştirme etkisi sayesinde çalışanlar liderlerinin karizmasından etkilenerek kendilerine rol model olarak 

benimsemekte ve kendilerine örnek olarak almaktadır. Böylece çalışanlar yaptıkları işi isteyerek ve mutlulukla yerine 
getirmektedir. 

 

1.5. Personel Arasında Yakın İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Gerektirmesi 
Konaklama işletmeleri faaliyet konusu nedeni ile birbirine son derece bağımlı ve personeli arasında yakın 

işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmayı gerektiren birimlerden oluşmaktadır (Işık, 2007: 9). Herhangi bir departmanda 

meydana gelebilecek bir aksama zincirleme olarak tüm departmanları etkileyebilecektir. Örneğin; çamaşırhane 
bölümünde meydana gelebilecek bir aksama kat hizmetleri departmanını, satın alma departmanında meydana 

gelebilecek bir aksama da mutfak departmanını ve dolayısıyla servis departmanını zincirleme olarak etkileyebilecektir. 

Herhangi bir aksaklığı kaldıramayacak olan konaklama işletmelerinde personel buna mahal vermemek için yakın 
işbirliği içinde ve koordinasyonlu olarak görevini yerine getirmelidir 

Dönüşümcü liderler, ilham verici motivasyon özelliği ile çalışanlara takım ruhunu aşılamaktadır. Aynı 

zamanda kişiselleştirilmiş ilgi boyutu ile kendilerine özel ilgi gösterildiğinin farkına varan çalışanlar birbirlerine 
yardım konusunda daha istekli olacaktır. 
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1.2. Dönüşümcü Liderlik Kavramı 
Dönüşümcü liderlik kavramı ilk olarak siyaset bilimci James MacGregorBurns tarafından 1978 yılında 

ABD’de politik liderlik eğitim sırasında kullanılmış olup, bu kavramBass (1985) tarafından geliştirilmiştir (Owenv.d., 

2007: 317). Burns göre, “dönüşümcü liderlik; bir ya da birkaç kişinin, izleyenleri veya birbirlerini daha yüksek 

motivasyona ve ahlaka teşvik etmelerine dayalı bir ilişkiye girdiklerinde gerçekleşmiştir.” Burns, liderlik davranışının 
iki şekilde var olabileceğini ileri sürmüştür. Liderlik süreci ya durumsal liderlik teorisine ya da dönüşümcü liderlik 

teorisine uygun olarak gerçekleşmektedir (Celep, 2004: 23).  

Dönüşümcü liderlik, liderin başında bulunduğu grup ya da organizasyonun amaçlarına yönelik yeni bir 
bakış açısı ortaya koyması ve izleyicileri bu yeni açılıma doğru harekete geçirmesi sürecidir (Koparalv.d., 2003 : 150). 

Dönüşümcü lider; örgütlerde, değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirerek üstün performansa ulaştıran kişi olarak da 

tanımlanabilmektedir (Koçel, 2010: 592). Özetle dönüşümcü liderler belirlenen örgütsel hedefleri gerçekleştirmek 
üzere izleyicilerin değerlerini, inançlarını ve davranışlarını değiştirebilen liderler olarak tanımlamak 

mümkündür.Dönüşümcü liderler takipçilerine ilham kaynağı olarak, onları zorluklarla yüzleştirerek ve onların kişisel 

gelişimlerini ölçerek takipçilerini motive etmektedirler (Shiva ve Suar, 2010: 117-150). 
Örgütlerde değişim ve yeniden yapılanma, bugünün örgütlerini nitelendiren en önemli kavramlardandır. 

Çevresel belirsizlikler, hızlı ve ani değişimler, bu kavramların önemini artırmakta ve örgütleri bir dönüşüm ile 

sonuçlanabilecek yapısal değişikliklere zorlamaktadır. Örgütlerde dönüşüm süreci, vizyon sahibi ve yenilikçi liderler 
ile mümkündür. Dönüşümcü liderler olarak nitelendirilen bu liderler, örgütün çıkarlarını kendi çıkarlarının üstünde 

tutan, kendisini sürekli yenileyen çalışanların bulunduğu örgütler yaratarak, dönüşüm için gerekli koşulları 

hazırlamaktadırlar. 
Yukl’a (Hunt, 1999: 137) göre ise dönüşümcü liderlik, örgütün tümünü kapsayan makro düzeyde 

olabileceği gibi, çalışanlar arasında mikro düzeyde de olabilir. Makro düzeyde dönüşümü sağlayan liderler, örgütte bir 

anlamda reform yapmaktadır. Dönüşümcü lider; çalışanlara saygı göstererek, onlara sorumluluk vererek, yetişmelerini 
sağlamaktadır. Dönüşümcü lider; düşünsel uyarım boyutu ile yeni fikirlere ve yaklaşımlara sürekli olarak izleyenleri 

zorlamaktadır (Bass ve Avolio, 1993: 51).  

1.2.1. Dönüşümcü Liderlik Bileşenleri 
Dönüşümcü liderlik geleneksel olarak dört bileşene ayrılmaktadır. Bunlar;  ilham verici motivasyon, 

idealleştirme etkisi, kişiselleştirilmiş ilgi ve entellektüel uyarımdır (Chemers, 2000: 27-43). 

1.2.1.1. İlham Verici Motivasyon (InspirationalMotivation) 
İlham verme, dönüşümcü liderlerin yüksek beklentilerini semboller aracılığıyla izleyenlerine ilettiği ve 

bunu yaparken önemli amaçlarını basit şekillerle açıkladığı bir durumdur. Dönüşümcü liderler bu sayede 
izleyenlerinden kapasiteleri üzerinde performans elde etmektedir (Bass, 1990: 118).  

İlham verici motivasyon; liderlerin, izleyicilerinin karşı karşıya kaldıkları sorunların üstesinden 

gelebilmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri konusunda onlara destek vererek izleyicilerini motive etmesidir. İlham 
verici motivasyon, izleyicilerin çalışmalarına anlam ve meydan sağlayarak izleyicileri motive ve telkin etmek şeklinde 

davranmak suretiyle dönüşümcü liderlerde görülmektedir. Dönüşümcü liderler, ilham verici motivasyon özelliği ile 
izleyicilerine takım ruhu aşılamakta ve onlara coşku ve iyimserlik göstermektedir (Gao ve Bai, 2011).  

1.2.1.2. İdealleştirme Etkisi (IdealizedInfluence) 
İdealleştirme etkisi diğer bir adıyla “karizma”, dönüşümcü liderlerin takipçileri için rol-model olmaları 

anlamına gelmektedir. İdealleştirme etkisi ile dönüşümcü liderlerin izleyicileri için rol modelleri olarak hizmet 

vermesine izin vermek üzere dönüşümcü liderlerin davranışının kavramsallaştırmasını ifade etmektedir. Takipçiler, 

dönüşümcü liderleri genellikle yüksek ahlak ve etik standartlarına sahip olmalarının yanında olağanüstü özelliklere, 
sürekliliğe ve kararlılığa sahip olarak algılamaktadırlar. İzleyiciler bu liderlerle tanımlanmakta ve onları taklit etmek 

istemektedirler. Liderler kendilerine duydukları güvenlerini, izleyenlerine de yansıtmakta ve örgütte koydukları 

hedefler çerçevesinde başarıya ulaşmayı amaçlamaktadırlar (Bass, 1990: 118). Dönüşümcü liderlerin izleyenler 
üzerinde oluşturdukları karizma ve esin, izleyicilerin onları önemsemelerini sağlamaktadır. Dönüşümcü lider, 

izleyenlerin olmak istedikleri bir imajı ortaya koymaktadır. Çalışanların özel hayatında veya mesleki yaşamlarında iz 

bırakan dönüşümcü lider, çalışanların hayatında yer alan diğer kişilerden daha farklı bir etkiye sahiptir. 

1.2.1.3. Entelektüel Uyarım (IntellectualStimulation) 
Entellektüel uyarım, varsayımları sorgulayarak, sorunları yeniden çerçevelendirerek ve eski durumlara yeni 

yollardan yaklaşarak izleyicilerinin çabalarının yenilikçi ve yaratıcı olması için teşvik eden dönüşümcü lider özelliği  

olarak tanımlanmaktadır.Özetle entelektüel uyarım; takipçilerin kendi inançlarını, değer yargılarını ve varsayımlarını 

sorgulamaya devam etmelerini sağlamaktır. Dönüşümcü liderler entelektüel uyarım bileşenini kullanarak takipçilerinin 
düşüncelerini, hayallerini, yaratıcılığını, değerlerinin farkındalığını ve inançlarını sorgulamasını sağlamaktadır (Bass 

ve Avolio, 1993: 112-121).Dönüşümcü liderler; izleyenlerinin zeka, mantık ve dikkatli problem çözme yeteneklerini 

ödüllendirerek, izleyenlerini girişimci ve üretken kişiliklerini ortaya çıkarmaktadır (Bass, 1990: 118).  

1.2.1.4. Kişiselleştirilmiş İlgi (IndividualizedConsideration) 
Kişiselleştirilmiş ilgi, diğerlerini anlamak ve onların problemlerini paylaşmak; kişisel olarak her bir takipçi 

ile ilgilenmek ve onların gelişen isteklerine cevap verebilmektir (Gao ve Bai, 2011: 112-121).Dönüşümcü liderler, 

çalışanları bireysel olarak geliştirir çünkü bu liderler çalışanların değerlerine, kişiliklerine, öğrenme süreçlerine ve 
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kapasitelerine saygı duymaktadırlar. Dönüşümcü liderlik bir antrenör veya danışman gibi hareket ederek, başarı ve 

büyüme için her bir izleyicinin ihtiyaçlarına özel ilgi göstermesini ifade etmektedir. İzleyiciler daha yüksek potansiyel 

seviyesini başarmak için geliştirilmişlerdir. Güçlendirilmiş çalışanlar kendilerini daha becerikli ve organizasyonu daha 

anlamlı olarak görmektedirler(Bass ve Avolio, 1993: 112-121). 

 

1.3. Örgütsel Bağlılık 
Örgütsel bağlılık kavramı ilk defa bireyin örgüte olan bağının gücü olarak tanımlanmıştır (Wahn, 1998: 

256).Meyer ve Allen, (1991) örgütsel bağlılığı çalışanların örgütle ilişkilerini niteleyen ve onların örgüt içerisinde 

kalmaları ile ilgili kararlarını niteleyen psikolojik bir durum olarak tanımlamaktadır. Örgütsel bağlılık,işgörenin 
çalıştığı işletmeye olan katılımındaki ve kendisini o işletmenin bir parçası olarak görebilme duygusundaki güçlülüğü 

ifade etmektedir (Silva, 2006: 319). Mowday, Steers ve Porter’ın (1979: 225) tanımına göre örgütsel bağlılık, bireyin 

çalıştığı örgüt ve o örgütün, hedef, değer ve amaçlarıyla, kendi değer ve amaçlarını özdeşleştirip, bu amaçları 
gerçekleştirmek amacıyla örgüt çıkarları doğrultusunda çaba göstermesi ve örgüt üyeliğini sürdürmesi olarak ifade 

edilmektedir.  

Örgütsel bağlılığın üç temel bileşeni bulunmaktadır (Yousef, 2000: 6; Maxwell ve Steel, 2003: 363. Bunlar; 

 Örgütsel amaç ve değerlere sıkı bağlılık,  

 Örgütün faydası için önemli ölçüde çaba gösterme, 

 Örgüt üyeliğini sürdürmeye istekli olmadır. 

Örgütsel bağlılık kavramının tanımlanmasında yaşanılan karışıklık, bu kavramın sınıflandırılmasında da 

ortaya çıkmaktadır. Bağlılıkla ilgili birbirinden değişik sınıflandırmalar yapmak mümkünse de literatürde özellikle 

Meyer ve Allen (1991) tarafından yapılan üç sınıflandırma türü ön plana çıkmaktadır. Bu üç sınıflandırma; duygusal 

bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık şeklinde ortaya konulabilir.  
Duygusal bağlılık, çalışanın örgüte duygusal bağını, örgütle bütünleşmesini yansıtmaktadır. Bu bağlılıkta 

çalışanların örgütsel amaç ve değerleri kabullenmesini ve örgüt yararına olağanüstü çaba sarf etmesini içermektedir 

(Gül, 2002: 37-56). Duygusal bağlılık, bireyin örgüt ile özdeşleşmesini, örgüte üye olmaktan dolayı mutlu olmasını ve 
örgüte güçlü bir biçimde bağlanmasını sağlayan bağlılık türü olarak da tanımlanmaktadır (Uyguç ve Çımrın, 2004). 

Devam bağlılığı; çalışanın örgütten ayrılması durumunda ödemek durumunda kalacağı maliyeti ifade 

etmektedir. Devam bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağının düşünülmesi nedeniyle örgüt 
üyeliğinin sürdürülmesidir(İlsev, 1997: 22). Devam bağlılığı, örgüt üyelerinin örgütten ayrılmalarının getireceği 

maliyeti ve olumsuzlukları dikkate alarak bir anlamda zorunlu olarak işletmeye bağlanması olarak da tanımlanmaktadır 

(Meyer ve Allen, 1991; Özdevecioğlu, 2003). 
Normatif bağlılık ise, bireyin kendisini kuruma adaması sonucu oluşan sadakate dayalı bağlılık olarak 

tanımlamak mümkündür (Weiner, 1982). Normatif bağlılık, çalışanın işletmede varlığını sürdürmek için taşıması 

gereken zorunlu ve kuralcı bağlılıktır. Normatif bağlılık, çalışanın örgütüne bağlılık göstermesini bir görev ve sosyal 
sorumluluk olarak algılaması ve örgüte bağlılığın doğru olduğunu düşünmesi sonucunda geliştiğinden diğer iki tür 

bağlılıktan farklı bir boyutu temsil etmektedir (Gül, 2002: 37-56). 

Duygusal, devam ve normatif bağlılık birey ile örgüt arasında bir bağ oluşmasını sağlayan ve onların 
örgütten ayrılma yada ayrılmama kararını etkileyen psikolojik bir durumu yansıtmaktadır (Durna ve Eren, 2005: 212). 

Örgüte karşı duygusal bağı yüksek olan bir birey örgütte kalmayı istediği için, devam bağı yüksek olan bir birey örgüte 

ihtiyaç duyduğu ve örgütte kalması gerektiği için, normatif bağı yüksek olan bir birey ise etik ve ahlaki değerler nedeni 
ile örgütte kalmak zorunda olduğu için örgüt üyesi olmayı sürdürmektedir (Çetin, 2004; Meyer ve Allen, 1991). 

Her üç bağlılık arasındaki ortak nokta ise, çalışan ile örgüt arasında örgütten ayrılma olasılığını azaltan bir 
bağın olmasıdır. Bununla birlikte duygusal bağlılıkta örgütte kalma güdüsü isteğe, devam bağlılığında gereksinime ve 

normatif bağlılıkta ise yükümlülüğe dayanmaktadır (Balay, 2000: 72). 

 

1.4. Dönüşümcü Liderlik İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler 
Örgütsel bağlılığı etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yapılan bazı araştırmalarda liderlik kavramının 

örgütsel ve yönetsel bir faktör olduğu ifade edilmektedir (Çetin, 2004: 99). Dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık 

arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Dönüşümcü liderlerin çalışan bağlılığını artırıp artırmadığı 
(Tims ve Bakker, 2011: 121-131), kültür kavramını moderatör olarak kullanarak dönüşümcü liderliğin duygusal ve 

normatif bağlılık üzerindeki etkileri (Ramachandran ve Krishnan, 2011: 23-38), dönüşümcü liderliğin çalışanların 

duygusal bağlılığı üzerindeki etkileri (Riaz, 2011: 43-51), işgörenlerin dönüşümcü liderlik ve örgütsel bağlılık ile ilgili 
tutumları (Yavuz, 2009: 51-69), duygusal zekayı moderatör olarak kullanarak dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık 

arasındaki ilişki (Farahaniv.d., 211-217) incelenmiştir. Dönüşümcü liderlik davranışının izleyicilerin örgütsel bağlılığı 

ile pozitif bir ilişki içerisinde bulunmaktadır (Tse ve Lam, 2008: 1-6). 
İsmail v.d. (2011) dönüşümcü liderlik, güçlendirme ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 

1009 kişi ile yaptıkları araştırmada hem dönüşümcü liderlik ve güçlendirme hem de dönüşümcü liderlik ve örgütsel 

bağlılık arasında anlamlı ilişkiler olduğunu ispatlamışlardır.  
Yavuz (2009) tarafından yapılan bir araştırmada, çalışanların örgütsel bağlılık ve dönüşümcü liderlik 

davranışlarına yönelik tutumları belirlenmeye çalışılmıştır. Antalya, Muğla ve Aydın illerindeki konaklama 

işletmelerindeki çalışanlara yapılan araştırma sonucunda, çalışanların örgütsel bağlılığının orta düzeyde ve dönüşümcü 
liderlik davranışına yönelik tutumlarının da yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Pillaiv.d. (1999) tarafından yapılan araştırmada dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzlarının örgütsel 

bağlılığı olumlu etkilediği tespit etmişlerdir. Ceylan v.d. (2005) tarafından yapılan araştırmada da dönüşümcü liderin 
çalışanların örgüte olan bağlılığını arttırdığı ortaya çıkmıştır.  
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Hemedoğlu ve Evliyaoğlu (2012) yılında bir hizmet firmasının farklı departmanlarında çalışan 144 beyaz 

yakalı çalışanı ile yaptıkları araştırmada, dönüşümcü liderliğin ilham verici motivasyon bileşenin örgütsel bağlılık 

bileşenleri üzerinde anlamlı etkileri olduğunu tespit etmişlerdir. 

Dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde hangi bileşenlerin etkili olduğunun bilinmesi 

sonucunda örgütün çalışanlarını örgütsel bağlılıklarını artırma yönünde çalışmalar yapılabilmesi mümkün olacaktır. 

 

1.5. Konaklama İşletmelerinde Dönüşümcü Liderliğin Gerekliliği  
Konaklama sektöründe dönüşümcü liderlikle ilgili olarak, sağladığı faydalar ve önemi üzerine birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda dönüşümcü liderliğin konaklama sektöründeki en önemli liderlik tipi 
olacağı ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni ise; dönüşümcü liderlerin gelecekte ortaya çıkabilecek hızlı dönüşümlere adapte 

olabilecek özellikler taşımasıdır (Güzel ve Akgündüz, 2011: 283). 

Turizm endüstrisinde ürün, hizmet ve bunların sunumunun birbirinden ayrıştırılması güçtür. Aynı biçimde, 
turizm endüstrisinde üretim ve tüketimin eş zamanlı ve aynı yerde gerçekleşmesi (Bryson, Daniels ve Warf, 2013: 161) 

müşterileri ve çalışanları bir arada, hızlı bir dönüş süreci içinde tutmaktadır. Misafirlerin turizm işletmelerine yönelik 

olan memnuniyet düzeylerinde de etkili olan müşteri ve çalışan etkileşimi (Crosby ve Stephens, 1987: 410); pek çok 
sektörde olduğundan turizm işletmelerinde çok daha önemli bir unsurdur. Endüstriye özgü bu koşullar, hızlı çevresel 

değişimlere karşı duyarlı olan konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin farklı niteliklere sahip olmaları 

gerekliliğini doğurmaktadır (Kozak, 2009: 62).  
Öncelikli hedefi, hizmet ve müşteri kalitesini artırarak rekabet üstünlüğü sağlamak olan konaklama 

işletmelerinin yöneticilerinden beklediği önemli özelliklerden birisi, çalışanlarını örgüt amaçları doğrultusunda motive 

etmeleri ve yönlendirmeleridir. Bu noktada, konaklama işletmelerinde görev yapan yöneticilerin liderlik yapmalarının 
önemi ortaya çıkmaktadır (Taşkıran, 2006: 169). Turizm işletmelerinde liderlerin müşteri tatminini sağlamak amacıyla 

merkezi role sahip olması ve liderlerden beklenen sorun çözücü ve hızlı bir şekilde inisiyatif kullanma rolü turizm 

işletmelerindeki liderler için önemli bir gereklilik olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca turizm işletmelerinde liderlerin 
çalışanlar üzerindeki etkisi; çalışanların lideri anlaması, liderin verimliliği, çalışanların davranışları ve performansları 

da dâhil olmak üzere birçok örgütsel çıktıyı etkilemektedir (Taner ve Çetin, 2005: 8). 

Turizm sektöründe hizmetlerin fiziksel ürün gibi somut nesneler değil, müşterilerin gözü önünde 
gerçekleştirilen soyut öğelerden oluşması nedeniyle, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin yöneticilerinin liderlik 

özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir (Güzel ve Akgündüz, 2011: 280). Çünkü liderlik bir anlamda izleyiciliktir 

ve hizmet örgütlerinde işgörenlerin yöneticilerinin liderlik özellikleri ile ilgili algılamaları işlerine ve müşterilerine 
karşı tutum ve davranışlarına doğrudan yansımaktadır (Baytok, 2006: 112; Ören, 2006: 41). Etkili bir lider olmanın en 

önemli şartlarından biri liderin değişimleri zamanında algılayarak, politika ve stratejiler geliştirmesi, bunları kendine 

özgü bir yetenekle ve yeni oluşan şartlar içinde uygulayabilmesidir (Ören, 2006: 45; Bass, 1999: 9). Yukl, dönüşümcü 
liderliği örgüt üyelerinin davranışları ve tutumlarında büyük değişimleri etkileme ve örgüt misyonu, hedefleri ve 

stratejileri bağlamında örgütsel bağlılık oluşturma süreci olarak açıklamaktadır (Yukl, 1989: 269). 

Güzel (2009) turizm endüstrisinde liderin esas görevini, organizasyon içerisinde bulunan tüm sosyal 
ilişkileri bütünleştirmek ve grup üyelerinin çabalarını organizasyonun hedeflerine yönelik olarak bütünleşmesi şeklinde 

tanımlamaktadır. Bu nedenle emek yoğun üretim yapan turizm işletmelerinin başarısı, liderlerin organizasyon 
içerisindeki bazı değerleri iyi tanıması, farklılıkları iyi ayırt edebilmesi ve grubun güvenini kazanarak organizasyonun 

bütünlüğü için ilham verici bir şekilde gruba önderlik yapması ile mümkündür (Kozak ve Uca, 2008). 

Yavuz (2009: 65), dönüşümcü liderlik ile örgütsel bağlılığa yönelik olarak izleyenlerin tutumlarında bir 
farklılık olup olmadığını belirlemeye çalıştığı araştırmasında, dönüşümcü liderlik davranışının, örgütlerde var olduğu 

ve bu doğrultuda da işgörenlerin bir tutuma sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Güzel ve Akgündüz (2011), Kuşadası Bölgesinde faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde iş 
tükenmişliği ve liderlik arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapmış oldukları araştırmalarında, konaklama 

işletmelerinde liderin izleyenleri ile gurur duyma, onlara saygı gösterme, kararlarına önem verme, girişimci 

davranışlarını desteklediğinde (karizma-ilham verme), izleyenlerin kendi çabalarını hizmet süreci sonucunda başarısız 
olarak değerlendirmelerinin (kişisel başarı) azalacağı, liderlerin izleyenlerini işbaşı eğitimi ile gelişmelerine katkıda 

bulunmaları ve işgörenlerini birey olarak değerlendirmeleri artıkça, izleyenlerinin kendilerini umursamama ve suçlama 

eğilimlerinin azalacağı ve ayrıca Kuşadası bölgesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinde 
işgörenlerin başarılarında liderlik vasıfları algılamalarında, entelektüel teşvik davranışını sergileyen dönüşümcü 

liderlere olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 

Kara v.d., (2013) beş yıldızlı otel işletmelerinde liderlik stillerinin çalışanlar üzerindeki etkisini 
araştırdıkları çalışmada, çalışanların örgüte olan bağlılıklarının artırılması ve tükenmişlik etkisinin azaltılması 

doğrultusunda dönüşümcü liderlik etkili olduğunu belirlemişlerdir. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 
Emek-yoğun bir sektör içerisinde yer alan konaklama işletmelerinde çalışanların örgütsel bağlılığı oldukça 

önem arz etmektedir. Yöneticilerin liderlik tarzları, çalışanlar arasındaki ilişkiler, maaş, işin niteliği, örgüt kültürü gibi 
birçok faktörün örgütsel bağlılık üzerinde etkileri bulunmaktadır. Örgütsel bağlılık üzerinde etkili olan bu değişkenleri 

yönlendirmede işletme yöneticilerinin etkisi dikkate alındığında, yöneticinin sergilediği liderlik tarzı oldukça etkili bir 

faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı; çalışanların dönüşümcü liderlik algıları ile 
örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkileri ve dönüşümcü liderliğin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini ortaya 

koymaktır. Bu nedenle önce, yöneticilerin sergilediği dönüşümcü liderlik davranışı ile çalışanların örgütsel bağlılıkları 

arasındaki ilişki ve etkileşim irdelenmiştir. 
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3. Sonuç 
Literatür incelendiğinde turizm alanı dışındaki alanlara da uygulanmış araştırmalar incelendiğinde 

dönüşümcü liderliğin işgörenlerin örgütsel bağlılığına etkisi olduğu görülmektedir. Bizim araştırmamız literatüre ek 

olarak konaklama işletmelerinin özellikleri ile birlikte düşünüldüğünde dönüşümcü liderlik tarzının konaklama 
işletmelerinin sektöre özgü özellikleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. İşgörenlerin örgüte olan bağlılıklarını 

arttırmada önemli etkisi bulunan liderlik konusuna konaklama işletmeleri yöneticilerinin daha çok önem vermesi 

gerekmektedir. Emek yoğun özellik gösteren ve 24 saat hizmet verme özelliğine sahip konaklama işletmelerinde 
yöneticiler dönüşümcü liderliğin bireysel ilgi, idealleştirme etkisi, zihinsel teşvik ve ilham verici motivasyon 

özelliklerini kullanarak sektörün dezavantajlı yönlerini iyi yöneterek işgörenlerin bu karşılaşabileceği dezavantajları 

avantaja döndürmesini sağlayabilecektir. İşgörenlerin örgüte olan bağlılıklarının arttırılması hususunda işletmelere ve 
onların yöneticilerine önemli görevler düşmektedir. Konaklama işletmeleri yöneticileri çalışanların örgüte olan 

bağlılıklarını artırmaya yönelik metotlar geliştirilebilir. Konaklama işletmesinde çalışma süresi dikkate alındığında işe 

yeni başlamış bir çalışan ile uzun yıllar sektörde çalışan işgörenler için farklı yöntemler uygulanabilir. Uzun yıllardır 
aynı işletmede çalışan işgörenlere tecrübelerini ve kendilerini ispatlamalarına yönelik uygulamalar yapılabilir. 

Özellikle konaklama işletmelerinde bulunan insan kaynakları departmanıyöneticilerinin, personel seçiminde 

eğitimli kişileri, özellikle de turizm eğitimi almış kişileri tercih etmesi, dönüşümcü liderlik özelliğine sahip daha 
nitelikli yöneticilerin anlaşılması ve konaklama işletmelerinin daha kaliteli bir şekilde yönetilebilmesi için önemlidir.  

İş tecrübesi az olan çalışanların otel yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özelliklerini algılayabilmesi için 

etkin bir iletişim kanalının oluşturulması, çalışanlarla birebir ilgilenilmesi ve problemlerine çözüm bulunması 
gerekmektedir. Otel yöneticileri örgütün vizyon ve misyonuyla ilgili, iş tecrübesi az olan çalışanlara yönelik 

bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de otel yöneticilerine yönelik modern liderlik çalışmalarının yapılması, çalışanların daha kaliteli 
hizmet sunmasını ve daha verimli çalışmasını sağlayacağı için; bu alanda yapılacak araştırmaların sayısı arttırılmalı ve 

bu araştırmalar desteklenmelidir. 
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Özet 
Giyim tarzı insanların kişiliğini yansıtmaktadır. Sosyal hayatta ve iş hayatında giyinilen kıyafetler farklı olmalıdır. İş 

hayatında yöneticilerin kıyafetleri de kendileri gibi profesyonel olmalı ve yaptıkları meslekle uyumlu olmalıdır.  
Turizm sektörü hizmet sektörü olduğundan dolayı otel işletmelerinde çalışan yöneticilerin giyim tarzlarının önemi 

artmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, otellerde çalışan yöneticilerin giyim tarzlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin işveren ve genel 
müdür görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada bağımsız ve franchise otellerde çalışan kadın ve erkek yöneticilerin 

giyim tarzı ile ilgili; kıyafetin modeli, kıyafetin rengi, etek boyu, ayakkabı, aksesuar, saç, sakal, makyaj, cumartesi 

günleri giyinilen kıyafet vb. gibi konularda işveren ve genel müdürlerin ne düşündükleri ve uygulamanın nasıl olduğu 

ortaya konmuştur. 

Araştırma yöntemi olarak yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır. Otel sahip ve genel müdürlerine önceden 

hazırlanmış sorular sorulmuştur. Çalışma Diyarbakır’da faaliyet gösteren bağımsız ve franchise otel sahip ve genel 
müdürleri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada 6 otel sahibi ve 8 genel müdür ile görüşülmüştür. 

İşletme imajının önemli bir parçası olan ve yöneticilerin kişiliğini yansıtan giyim tarzı önem arz eden ve irdelenmesi 

gereken bir konudur. Literatür incelendiğinde otel işletmelerinde yönetici kıyafetleri ile ilgili yapılmış bir çalışma 
tespit edilmediğinden çalışmanın ilgili literatüre önemli derecede katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Bu araştırmada yönetici kıyafetleri konusunda işveren ve genel müdür düşüncelerinin bazı konularda farklı olduğu 

tespit edilmiştir. Kıyafet konusunda kadın ve erkek yöneticilere farklı tutum sergilendiği kadınlara karşı giyim tarzı 
konusunda biraz daha esnek davranıldığı görülmüştür. İşverenler yöneticileri için daha resmi kıyafetler tercih ederken 

genel müdürlerin bu konuda biraz daha esnek oldukları söylenebilir. 

 
Anahtar Kelimeler:Yönetici Kıyafeti, Giyim Tarzı,Otel Yöneticileri,  

 

Inspection of The Opinions of The Employers and The General Managers 

Regarding The Dress Styles of Hotel Managers 
 

Abstract 
The clothing style reflects the personality of the people. Clothes dressed in social life and business life should be 

different. In business life, managers' clothes should be as professional as themselves and be compatible with the 
profession they are doing. As the tourism sector is a service sector, the importance of the dress styles of the managers 

working in hotel enterprises is increasing. 

The purpose of this study is to examine the opinions of the employers and the general managers about how the dress 
styles of managers working in the hotels should be. Regarding the clothing style of male and female managers working 

in franchise and independently  hotels in the study; model of clothes, dress color, skirt size, shoes, accessories, hair, 

beard, make-up, saturday dressed clothes and so on. , what the employers and general managers think about and how 
they are implemented. 

Structured interview method was used as research method. Hotel owners and general managers were asked questions 

that were prepared in advance. The study was conducted on franchisees and independent hotel owners and general 
managers operating in Diyarbakır. In the survey, 6 hotel owners and 8 general managers were interviewed. 

The clothing style, which is an important part of the business image and reflects the personality of the executives, is a 

matter of importance and a matter to be considered. When the literature is examined, it can be said that the study will 
contribute to the relevant literature in a considerable extent, since no study about executive clothes has been 

determined in the hotel enterprises. 

In this study, it has been determined that employer and general manager thoughts are different in some issues related to 
manager 's clothes. Regarding the dress, it is seen that they have different attitudes towards women managers and male 

managers and that they are more flexible towards women. While employers prefer more formal clothes for their 

managers, it can be said that the general managers are more flexible in this regard. 

 

Keywords: Manager's clothing, Clothing style, Hotel managers, 
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1. Giriş 
Giyinme ihtiyacının temelinin insanoğlunun çevresel şartlardan korunma ve örtünme isteğine dayandığı 

düşünülmektedir. Günümüzde bu ihtiyaçları karşılamasının yanı sıra giysi, kişinin mesleğini, kültürünü, maddi 

durumunu, ait olduğu topluluğu, estetik anlayışını ve imajını ortaya koyabilmektedir (Coşkun, 2014).Çeşitli fizyolojik 

ve psikolojik ihtiyaçları karşılayan bir unsur olan giyim, tüm bireyler için fiziksel refah, sosyal etkileşim ve tatmin 

açısından büyük önem taşımaktadır. Bireyler, dış görünüşleri ile giyimi, sosyal bakımdan arzu edilebilir bir mesaj 
verme yolu olarak kullanabilmektedirler (Ata, 2012).İnsanlar kıyafetlere bakarak kişiler hakkında birçok konuda 

yargıya varırlar. Kıyafetlerin kişiliğin bir yansıması olduğunu düşünürler. Bu düşünceleri bilinç düzeyinden çok 

geçmiş deneyim ve bilgiler doğrultusunda oluşmuş düşünce kalıplarıdır. Kıyafetler, kişinin değerleri, sosyal kimliği ve 
statüsü gibi konularda iletişim kurar ve karşıdakilere bilgi verir (Keklik, 2012). Giyim, kullanılan renkler ve 

aksesuarlar, saç tarzı, davranış biçimi vb. karşı tarafa hakkımızda pek çok ipucu vermektedir (İleri, 2005; Coşkun, 

2014). Genel olarak imaj diye nitelendirebileceğimiz bütün bu unsurlar hem günlük hayatımızı, hem sosyal 
ilişkilerimizi hem de iş hayatımızı etkilemektedir (Keklik, 2012: 139). 

Profesyonel yaşamda kıyafetiniz de en az sizin kadar profesyonel olmalıdır. Her sabah seçtiğiniz giyinme 

tarzı, işiniz hakkında hissettiklerinizi, işinizi ciddiye alıp almadığınızı, çalışmaya hazır olup olmadığınızı, ayrıntılara 
özen gösterip göstermediğinizi yansıtır (isfikirlerigastesi.wordpress.com). Profesyonel imaj oluşturmak, çalıştığınız 

kurumun kültürüne uygun şekilde giyinmekle mümkün olabilir. Bir otelde çalışırken giyilmesi gereken kıyafetlerle bir 

üniversitede veya eğlence parkında çalışırken giyilmesi gereken kıyafetler aynı değildir (Tuncel, 2013).           
Otel işletmelerinde kişisel imajın önemi artmaktadır. Çünkü yöneticilerin giyim tarzı kurum imajının önemli 

bir parçasıdır ve otelde çalışan yönetici kendi kurumunu temsil eder. Ayrıca terfi edilme veya liderliğe uygunluk 

kararları verilirken kişilerin imajı ve dış görünümleri belirleyici bir faktör olmaktadır (Harmancı, 2009: 33).  

 

2. Yöntem 
Bu çalışmada yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılmıştır ve otel sahipve genel müdürlerine önceden 

hazırlanmış sorular sorulmuştur. Çalışma Diyarbakır’da faaliyet gösteren bağımsız ve franchise otel sahip ve genel 

müdürleri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada 6 otel sahibi ve 8 genel müdür ile görüşülmüştür. 

Elde edinilen konuşma metinleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Alınan cevaplardan kodlar üretilmiş olup; 
kodların kendi aralarındaki benzerliklere göre de kategoriler oluşturulmuştur. 

 

3. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı, otellerde çalışan yöneticilerin giyim tarzlarının nasıl olması gerektiğine ilişkin işveren 

ve genel müdür görüşlerinin incelenmesidir. Çalışmada bağımsız ve franchise otellerde çalışan kadın ve erkek 

yöneticilerin giyim tarzı ile ilgili; kıyafetin modeli, kıyafetin rengi, etek boyu, ayakkabı, aksesuar, saç, sakal, makyaj, 

cumartesi günleri giyinilen kıyafet vb. gibi konularda işveren ve genel müdürlerin ne düşündükleri ve uygulamanın 
nasıl olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışmada belirlenen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki soruya cevap aranmıştır. 

 Otel sahip ve genel müdürleri işletmelerinde çalışan yöneticilerin giyim tarzlarının nasıl olmasını isterler? 

 

4.Sınırlamalar 
Araştırma Diyarbakır’da bulunan bağımsız ve franchise otel sahip ve genel müdürlerini kapsamaktadır. Otel 

sahip ve genel müdürlerinin cinsiyet farklılıklarına bakılmadan analiz yapılmıştır. 

 

5. Bulgular 
Diyarbakır’da faaliyet gösterenotel sahipve genel müdürlerine yöneticilerin giyim tarzlarına ilişkin sorular 

sorulmuş ve cevaplardan elde edinilen konuşma metinleri içerik analizine tabi tutulmuştur. 

Tablo 1 
1) İşletmenizdeki yöneticileri nasıl giyineceklerine ilişkin kurallarınız var mı? 

    *İşletmedeki yönetici kıyafetlerine ilişkin kurallar 

          Tema                                     Kodlar                                                                             Frekans      %(f) 

İşveren Kurallarımız Var 5 83,33 

Kurallarımız Yok 1 16,67 

 

Genel Müdür Kurallarımız Var 8 100 

Kurallarımız Yok 0 0 

 

İşveren ve  

Genel Müdür 

Kurallarımız Var 13 92.86 

Kurallarımız Yok 1   7,14 

2)Kadın ve erkek yöneticilerinize kıyafet konusunda farklı tutum sergiliyor musunuz? 

   *Kadın ve erkek yöneticilere kıyafet konusunda sergilenen tutum farkı 

İşveren Kadın kıyafetlerinde daha esneğim 3 50 

Farklı Tutum Sergilemiyorum 3 50 

 

Genel Müdür Kadın kıyafetlerinde daha esneğim 5 62,50 

Farklı Tutum Sergilemiyorum 3 37,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Kadın kıyafetlerinde daha esneğim 8 57,14 

Farklı Tutum Sergilemiyorum 6 42,86 

3)Sizce bir kadın yöneticiye yakışan kıyafet nedir ya da nasıl giyinmelidir? (gömlek, ceket, pantolon veya etekten oluşan takım 

elbise yada bluz, etek, pantolon veya elbisemi?) 

https://isfikirlerigastesi.wordpress.com/
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   *Kadın yöneticiye yakışan kıyafet 

İşveren Takım Elbise (ceket, pantolon veya etek) 4 66,67 

Bluz, Etek veya Pantolon veya takım 2 33.33 

Günlük Kıyafet 0 0 

 

Genel Müdür Takım Elbise (ceket, pantolon veya etek) 3 37,50 

Bluz, Etek veya Pantolon yada takım 5 62,50 

Günlük Kıyafet 0 0 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Takım Elbise (ceket, pantolon veya etek) 7 50 

Bluz, Etek veya Pantolon yada takım 7 50 

Günlük Kıyafet 0 0 

4)Sizce bir erkek yöneticiye yakışan kıyafet nedir ya da nasıl giyinmelidir? (Takım elbise, kumaş pantolon ve ceket vb.) 

 * Erkek yöneticiye yakışan kıyafet 

İşveren Takım Elbise (kumaş pantolon, ceket ve kravat) 6 100 

Günlük Kıyafet 0 0 

 

Genel Müdür Takım Elbise (kumaş pantolon, ceket ve kravat) 8 100 

Günlük Kıyafet 0 0 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Takım Elbise (kumaş pantolon, ceket ve kravat) 14 100 

Günlük Kıyafet 0 0 

5)Giyilen kıyafetin renkleri önemlimidir? Kadın ve erkek için. 

    a)Kadın yönetici için iş yerinde giyinilen kıyafetin rengi 

İşveren Koyu Renkler 4 66,67 

Renk fark etmez 2 33,33 

 

Genel Müdür Koyu Renkler 4 50 

Renk fark etmez 4 50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Koyu Renkler 8 57,14 

Renk fark etmez 6 42,86 

   b)Erkek yönetici için iş yerinde giyinilen kıyafetin rengi 

İşveren Siyah veya Lacivert 5 83,33 

Klasik Renkler (Gri, Siyah vb.) 1 16,67 

 

Genel Müdür Siyah veya Lacivert 4 50 

Klasik Renkler (Gri Siyah vb.) 4 50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Siyah veya Lacivert 9 64,29 

Klasik Renkler (Gri Siyah vb.) 5 35,71 

6)Size göre yazın ve kışın giyecekleri kıyafetler farklı olabilir mi?(yazın ceket giymeme vb) kadın ve erkek için. 

   a) Yazın ceket giyip giymeme konusundaki düşünce 

İşveren Ceket Giyilmek Zorunda 0 0 

Ceket Giyilmeyebilir 6 100 

 

Genel Müdür Ceket Giyilmek Zorunda 0 0 

Ceket Giyilmeyebilir 8 100 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Ceket Giyilmek Zorunda 0 0 

Ceket Giyilmeyebilir 14 100 

   b)Yazın kravat takıp takmama konusundaki düşünce 

İşveren Kravat Takılmak Zorunda 3 50 

Kravat Takılmayabilir 3 50 

 

Genel Müdür Kravat Takılmak Zorunda 5 62,50 

Kravat Takılmayabilir 3 37,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Kravat Takılmak Zorunda 8 57,14 

Kravat Takılmayabilir 6 42,86 

7)Siz çalışan yöneticilerinizin hafta sonları çalışmaları durumunda nasıl giyinmesini istersiniz? Cumartesi günleri farklı 

giyinebilirler mi? 

   *Cumartesi günleri yönetici giyim tarzı 

İşveren Hafta içi kıyafetiyle aynı olmalı 4 66,67 

Spor Olabilir (abartı olmayacak) 2 33,33 

 

Genel Müdür Hafta içi kıyafetiyle aynı olmalı 2 25,00 

Spor Olabilir (abartı olmayacak) 6 75,00 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Hafta içi kıyafetiyle aynı olmalı 6 42,86 

Spor Olabilir (abartı olmayacak) 8 57,14 

8)Her departman yöneticisi için aynı giyinilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz yoksa departmanlara göre düşünceniz farklılık 

gösteriyor mu?  

   *Departmanlara göre yöneticilerin kıyafet farklılığı 

İşveren Her departman aynı giyinmeli 1 16,67 

Departmanlara göre değişir 5 83,33 

 

Genel Müdür Her Departman aynı giyinmeli 1 12,50 
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Departmanlara göre değişir 7 87,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Her Departman aynı giyinmeli 2 14,29 

Departmanlara göre değişir 12 85,71 

9)Kadın yöneticiler etek giydiklerinde çorap rengi nasıl olmalı (sade veya desenli, ten rengi veya canlı renkler) 

    *Kadın yöneticiler için çorap tarzı 

İşveren Sade olmalı 6 100 

Renkli ve desenli olabilir 0 0 

 

Genel Müdür Sade olmalı 6 75 

Renkli ve desenli olabilir 2 25 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Sade olmalı 12 85,71 

Renkli ve desenli olabilir 2 14,29 

10)Sizin için etek veya elbisenin boyu önemlimidir? Neden? 

 *Kadın yöneticide etek veya elbisenin boyu 

İşveren Mini Giyemez 4 66,67 

Mini ve çok uzun giyemez 0 0 

Etek boyu fark etmez 2 33,33 

 

Genel Müdür Mini giyemez 4 50,00 

Mini ve çok uzun giyemez 3 37,50 

Etek boyu fark etmez 1 12,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Mini giyemez 8 57,14 

Mini ve çok uzun giyemez 3 21,43 

Etek boyu fark etmez 3 21,43 

11)Kadın yöneticilerde saç ve makyaj nasıl olmalıdır? 

     * Saç ve makyaj tarzı 

İşveren Sade olmalı, abartılı olmamalı 6 100 

Fark etmez 0     0 

 

Genel Müdür Sade olmalı, abartılı olmamalı 8 100 

Fark etmez 0     0 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Sade olmalı, abartılı olmamalı 14 100 

Fark etmez 0     0 

12)Kadın yöneticilerinizin aksesuar takmalarını ister misiniz? (Kolye, yüzük, saat vb.) 

      *Kadın yöneticinin aksesuar takması 

İşveren Aksesuar takmalarını istemem 0 0 

Abartılı olmayacak şekilde takabilirler 6 100 

 

Genel Müdür Aksesuar takmalarını istemem 2 25 

Abartılı olmayacak şekilde takabilirler 6 75 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Aksesuar takmalarını istemem 2 14,29 

Abartılı olmayacak şekilde takabilirler 12 85,71 

13)Kadın yöneticilerinizin topuklu ayakkabı mı topuksuz ayakkabı mı giymesini tercih edersiniz? 

      *Kadın yöneticinin ayakkabı topuk boyu 

İşveren Topuklu 2 33.33 

Topuksuz 0 0 

Topuk Boyu Fark etmez 4 66,67 

 

Genel Müdür Topuklu 4 50 

Topuksuz 1 12,50 

Topuk Boyu Fark etmez 3 37,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Topuklu 6 42,86 

Topuksuz 1 7,14 

Topuk Boyu Fark etmez 7 50,00 

14)Erkek yöneticilerin uzun saç, sakal bırakması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

      a)Sakal konusundaki görüşler 

İşveren Sakal Bırakabilir (Top sakal) 1 16,67 

Sakal Bırakamaz 5 83,33 

 

Genel Müdür Sakal Bırakabilir(Top sakal) 4 50 

Sakal Bırakamaz 4 50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Sakal Bırakabilir(Top sakal) 5 35,71 

Sakal Bırakamaz 9 64,29 

   b)Erkek yöneticilerde uzun saç konusundaki görüşler 

İşveren Uzun saç olabilir 2 33,33 

Uzun saç kabul etmem 4 66,67 

 

Genel Müdür Uzun saç olabilir 6 75 

Uzun saç kabul etmem 2 25 

 

İşveren ve Uzun saç olabilir 8 57,14 
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Genel Müdür Uzun saç kabul etmem 6 42,86 

15) Erkek yöneticilerin küpe vb. aksesuar takması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? 

       a)Erkek yöneticilerin küpe takması 

İşveren Küpe takabilir 2 33,33 

Küpe takamaz 4 66,67 

 

Genel Müdür Küpe takabilir 1 12,50 

Küpe takamaz 7 87,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Küpe takabilir 3 21,43 

Küpe takamaz 11 78,57 

    *b)Erkek yöneticilerin aksesuar takması (yüzük, kolye, bileklik) 

İşveren Aksesuar takabilir(abartılı olamayacak) 3 50 

Aksesuar takmasını istemem 3 50 

 

Genel Müdür Aksesuar takabilir(abartılı olamayacak) 3 37,50 

Aksesuar takmasını istemem 5 62,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Aksesuar takabilir(abartılı olamayacak) 6 42,86 

Aksesuar takmasını istemem 8 57,14 

 

 

 

16)Erkek yöneticilerin kumaş pantolon dışında keten pantolon vb. giymesini istermisiniz? 

      *Erkek yöneticin pantolon tarzı 

İşveren Keten Giyilebilir 2 33,33 

Keten Giyilemez 4 66,67 

 

Genel Müdür Keten Giyilebilir 4 50 

Keten Giyilemez 4 50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Keten Giyilebilir 6 42,86 

Keten Giyilemez 8 57,14 

17)Bayan ve erkek yöneticilerinizin nasıl giyinmek istediklerine dair görüşlerini sorar mısınız ve dikkate alırmısınız? 

     *Kıyafet konusunda yönetici görüşlerinin alınıp alınmaması 

İşveren Görüşlerini alırım 5 83,33 

Görüşlerini almam 1 16,67 

 

Genel Müdür Görüşlerini alırım 7 87,50 

Görüşlerini almam 1 12,50 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Görüşlerini alırım 12 87,71 

Görüşlerini almam 2 12,29 

18)Sosyal hayatta kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz? 

      *Kadın erkek eşitliğine ilişkin görüşler 

İşveren Kadın erkek eşitliğine inanıyorum 4 66,67 

Kadınların daha üstün olduğunu düşünüyorum 2 33,33 

Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum 0 0 

 

Genel Müdür Kadın erkek eşitliğine inanıyorum 8 100 

Kadınların daha üstün olduğunu düşünüyorum 0 0 

Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum 0 0 

 

İşveren ve 

Genel Müdür 

Kadın erkek eşitliğine inanıyorum 12 85,71 

Kadınların daha üstün olduğunu düşünüyorum 2 14,29 

Kadın erkek eşitliğine inanmıyorum 0 0 

19)Kendinizi aşağıdaki skalada nereye konumlandırırsınız? 

a) Katılımcılara birden ona kadar olan bir ölçekte kendilerini ‘muhafazakar-özgürlükçü’ ekseninde 

değerlendirmeleri istenmiştir.  

 6 işverenin; 2’si (%33,33’ü) 5,6’yı,  3’ü (%50’si) 8’i,  1’i (%16,67’si) 9’u seçmiştir. 
 8 genel müdürün; 2’si (%25’i) 5,6’yı, 2’si (%25’i) 7’yi, 3’ü (%37.50’si ) 8’i, 1’i (12.50’si), 10’u seçmiştir. 

 6 işveren ve 8 genel müdürün; 4’ü (28,57’si) 5-6’yı,  2’si (14,29’u) 7’yi, 6’sı (%42,86) 8’i, 1’i (7,14’ü) 9’u, 

1’i (7.14’ü) 10’u seçmiştir. 
 

b) Katılımcılara birden ona kadar olan bir ölçekte kendilerini ‘çok dindar-dindar değil’ ekseninde 

değerlendirmeleri istenmiştir.  

 6 işverenin; 1’i (%16,67’si) 3’ü, 4’ü ( %66.66’sı) 5,6’yı,  1’i (%16,67’si) 7’yi seçmiştir. 

 8 genel müdürün;  1’i (%12,5’i) 2’yi, 2’si (%25’i) 3’ü, 1’i (%12,5’i) 4’ü, 1’i, (%12,5’i) 5-6’yı, 2’si(%25’i) 

6-7’yi ve 1’i (%12,5’i) 8’i seçmiştir. 
 6 işveren ve 8 genel müdürün; 1’i (%7,14’ü) 2’yi, 3’ü (%21,43’ü) 3’ü, 1’i (%7.14!ü) 4’ü, 5’i  (%35,71’i) 5-

6’yı, 2’si (%14,29’u) 6-7’yi, 1’i (%7.14’ü) 7’i, 1’i (%7,14’ü) 8’i seçmiştir 

 

c)Katılımcılara birden ona kadar olan bir ölçekte kendilerini ‘otoriter-demokrat’ ekseninde değerlendirmeleri 

istenmiştir.  
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 6 işverenin; 1’i (%16,67’si) 2’yi, 1’i(% 16,67’si) 7’yi, 1’i(%16,67’si) 8’i, 2’si(%33,33’ü) 9’u, 

1’i(%16,67’si) 10’u seçmiştir. 

 8 genel müdürün; 2’si (%25’i) 3’ü, 3’ü(%37,50’si) 5’i, 2’si (%25’i) 6’yı, 1’i (%12,50’si) 8’i seçmiştir. 

 6 işveren ve 8 genel müdürün;1’i (%7,14’ü) 2’yi, 2’si (%14,29’u) 3’ü, 3’ü (%21,43’ü) 5’i, 2’si (%14,29’u) 

6’yı, 1’i (%7,14’ü) 7’yi, 2’si (%14,29’u) 8’i, 2’si (%14,29’u) 9’u, 1’i (%7,14’ü) 10’u seçmiştir. 

 
İşletmenizdeki yöneticilerin nasıl giyineceklerine ilişkin kurallarınız var mı sorusuna 6 işverenden 5’i 

kurallarının olduğunu 1’i ise kurallarının olmadığını fakat olması gerektiğini belirtmiştir. 8 genel müdürün tamamı 

kurallarının olduğunu ve olması gerektiğini söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 
kişiden 13’ü yani %92.86’sı yönetici kıyafetleri konusunda kurallarının olduğunu, 1’i yani %7.14’ü kurallarının 

olmadığını söylemiştir. 

Kadın ve erkek yöneticilerinize kıyafet konusunda farklı tutum sergiliyor musunuz sorusuna 6 işverenden 
yarısı kadın kıyafetleri konusunda farklı tutum sergilemediklerini diğer yarısı ise kadın yönetici kıyafetleri konusunda 

daha esnek olduklarını söylemiştir. 8 genel müdürden 5’i kadın yönetici kıyafetlerinde biraz daha esnek olduklarını 3’ü 
ise farklı tutum sergilemediklerini belirtmiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişiden 8’i 

yani %57.14’ü kadın yönetici kıyafetleri konusunda esnek olduklarını, 6’sı yani %42.86’sı kadın yöneticilere kıyafet 

konusunda farklı tutum sergilemediklerini belirtmiştir. 
Sizce bir kadın yöneticiye yakışan kıyafet nedir yada nasıl giyinmelidir sorusuna 6 işverenden 4’ü ceket, 

etek veya pantolondan oluşan takım, 2’si ceket, etek veya pantolondan oluşan takım, gömlek, bluz, etek veya pantolon 

ya da elbise giyebileceklerini söylemiştir. 8 genel müdürden 3’ü etek veya pantolondan oluşan takım, 5’i ceket, etek 
veya pantolondan oluşan takım veya gömlek, bluz, etek veya pantolon yada elbise giyebileceklerini söylemiştir. 

İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişiden 7’si yani %50’si ceketli takımın bayan yöneticiye 

yakışan kıyafet olduğunu belirtmiştir, diğer yarısı ise ceketli takım veya gömlek, bluz, etek veya pantolon yada elbise 
giyebileceklerini söylemiştir. İşverenlerin çoğunluğunun bayan yöneticilerin ceket, etek veya pantolondan oluşan 

takım giymelerini istedikleri, genel müdürlerin çoğunun ise kadın yönetici kıyafetleri konusunda daha esnek oldukları 

görülmektedir.  
Sizce bir erkek yöneticiye yakışan kıyafet nedir sorusuna 6 işveren ve 8 genel müdürün tamamı kumaş 

pantolon, ceket ve kravattan oluşan takım tercih ettiklerini söylemiştir.  

Giyilen kıyafetin renkleriönemlimidir sorusuna kadın ve erkekler için farklı cevaplar verilmiştir. Kadın 
yönetici için iş yerinde giyinilen kıyafetin rengi konusunda; 6 işverenden 4’ü koyu renkler tercih ettiklerini, 2’si ise 

kendilerine yakışan herhangi bir rengi giyebileceklerini söylemiştir. 8 genel müdürden 4’ü koyu renk tercih ettiklerini, 

diğer 4’ü ise kendilerine yakışan herhangi bir rengi giyebileceklerini söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı 
yapılmadan bakıldığında 14 kişiden 8’i yani %57.14’ü koyu renkler tercih ettiklerini, 6’sı yani %42.86’sı kendilerine 

yakışan herhangi bir renk giyebileceklerini söylemiştir.  Erkek yönetici için iş yerinde giyinilen kıyafetin rengi 

konusunda; 6 işverenden 5’i siyah ve lacivert dışında renk giyilmesini istemediklerini, 1’ ise klasik herhangi bir renk 
olabileceğini belirtmiştir. 8 genel müdürden 4’ü lacivert veya siyah dışında renk giyilmesini istemediklerini diğer 4’ü 

ise klasik herhangi bir renk olabileceğini söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan bakıldığında 14 kişiden 

9’u yani %64.29’u siyah ve lacivert tercih ettiklerini, 5’i yani %35.71’i klasik renklerden herhangi biri olabileceğini 
belirtmiştir. 

Size göre yazın ve kışın giyecekleri kıyafetler farklı olabilir mi sorusuna yazın ceket giymeme ve kravat 

takmama olarak 2 farklı cevap verilmiştir. Ceket konusunda, işverenlerin ve genel müdürlerin tamamı yazın Diyarbakır 
çok sıcak olduğu için ceket giyilmeyebilir cevabını vermiştir.  Kravat konusunda; 6 işverenden 3’ü kravat yazında 

takılmak zorunda, diğer 3’ü yazın kravat takılmayabilir cevabını vermiştir. 8 genel müdürden 5’i yazında kravat 

takılmak zorunda, 3’ü yazın kravat takılmayabilir cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan 
bakıldığında 14 kişiden 8’i yani %57.14’ü yazında kravat takılmalı, 6’sı yani %42.86’sı yazın kravat takılmayabilir 

cevabını vermiştir. 

Çalışan yöneticilerinizin hafta sonlarıçalışmaları durumunda nasıl giyinmesini istersiniz sorusuna 6 
işverenden 4’ü hafta içi kıyafetiyle aynı olması gerektiğini, 2’si yöneticilerin cumartesi yarım gün çalıştıklarını ve aşırı 

olmamak kaydıyla spor giyinebileceklerini söylemiştir. 8 genel müdürden 2’si hafta içi kıyafetiyle aynı olması 

gerektiğini, 6’sı spor giyinebileceklerini belirtmiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan bakıldığında 14 kişiden 
6’sı yani %42.86’sı hafta içi kıyafetiyle aynı olması gerektiğini 8’i yani % 57.14’ü spor giyinilebileceğini söylemiştir. 

Her departmanyöneticisi için aynı giyinilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz yoksa departmanlara göre 

düşünceniz farklılık gösterir mi sorusuna 6 işverenden 1’i her departman yöneticisi aynı giyinmeli, %5’i ise göz 
önünde olmayan departman yöneticileri daha esnek giyinebilir cevabını vermiştir. 8 genel müdürden 1’i her departman 

yöneticisi aynı giyinmeli, 7’si göz önünde bulunmayan departman yöneticileri daha esnek giyinebilir cevabını 

vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan bakıldığında 14 kişiden 2’si yani 14.29’u her departman 
yöneticisinin aynı giyinmesi gerektiğini, 12’si yani % 85.71’i göz önünde olmayan departman yöneticilerinin daha 

esnek giyinebileceğini söylemiştir. 

Kadın yöneticiler etek giydiklerinde çorap rengi nasıl olmalı sorusuna 6 işverenin tamamı çorabın sade 
olması gerektiğini belirtmiştir. 8 genel müdürün 12’si çorabın sade olması gerektiğini, 2’si ise renkli ve desenlide 

olabileceğini söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan baktığımızda 14 kişiden 12’si yani %85.71 i 

çorabın sade olması gerektiğini, 2’si yani 14.29’u ise renkli ve desenlide olabileceğini söylemiştir. 
Sizin için etek veya elbisenin boyu önemlimidir sorusuna 6 işverenden 4’ü mini giyilmesini tercih 

etmediklerini, 2’si ise etek boyunun önemli olmadığını söylemiştir. 8 genel müdürden 4’ü mini giyilmemeli, 3’ü mini 
ve çok uzun giyilmemeli, 1’i etek boyu fark etmez cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan 

baktığımızda 14 kişiden 8’i yani %57.14’ü mini giyilmemesi gerektiğini, 3’ü yani %21.43’ü mini ve çok uzun 

giyilmemesi gerektiğini, diğer 3’ü yani %21.43’ü etek boyunun önemli olmadığını söylemiştir. 
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Saç ve makyaj nasıl olmalıdır sorusa 6 işverenin ve 8 genel müdürün tamamı abartılı olmayacak şekilde 

sade bir makyaj olması gerektiğini söylemiştir. 

Kadın yöneticilerinizin aksesuar takmalarını istermisiniz sorusuna 6 işverenin tamamı abartılı olmayacak 

şekilde takılabilir cevabını vermiştir. 8 genel müdürün 2’si aksesuar takmalarını istemem, 6’sı abartılı olmayacak 

şekilde aksesuar takabilirler cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı olmadan baktığımızda 14 kişiden 2’si 

yani %25’i aksesuar takılmasını istemem %75’i abartılı olmayacak şekilde aksesuar takabilirler cevabını vermiştir. 
Kadın yöneticilerinizin topuklu ayakkabı mı topuksuz ayakkabı mı giymesini tercih edersiniz sorusuna 6 

işverenin 2’si topuklu, 4’ü fark etmez cevabını vermiştir. 8 genel müdürün 4’ü topuklu, 1’i topuksuz, 3’ü topuk boyu 

fark etmez cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan baktığımızda 14 kişiden 6’sı yani %42.86’sı 
topuklu, 1’i yani %7,14’ü topuksuz, 7’si yani %50’si topuk boyu fark etmez cevabını vermiştir. Topuklu tercih edenler 

topuk boyunun aşırı uzun olmaması orta olması gerektiğini belirtmiştir. 

Erkek yöneticilerin uzun saç, sakal bırakması hakkındaki görüşleriniz nelerdir sorusuna saç ve sakal için 
farklı cevaplar verilmiştir. Sakal konusundaki görüşler; 6 işverenin 1’i top sakal bırakılabilir 5’i sakal bırakılamaz 

cevabını vermiştir. 8 genel müdürün 4’ü top sakal bırakılabilir, diğer 4’ü sakal bırakılamaz cevabını vermiştir. İşveren 
ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin 5’i yani %35.71’i düzgün bir top sakal bırakılabilir, 9’u 

yani %64.29’u sakal bırakılamaz cevabını vermiştir. Uzun saç bırakabilir konusundaki görüşler; 6 işverenin 2’si uzun 

saç olabilir, 4’ü uzun saç kabul edilemez cevabını vermiştir.8 genel müdürün 6’sı uzun saç olabilir,2’si uzun saç 
işyerinde kabul edilemez cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin 8’i 

yani %57.14’ü uzun saç olabilir, 6’sı yani %42.86’si uzun saç olamaz cevabını vermiştir. 

 Erkek yöneticilerin küpe vb. aksesuar takması hakkındaki görüşleriniz nelerdir sorusuna küpe ve aksesuar 
hakkında farklı görüşler belirtilmiştir. Erkek yöneticilerin küpe takması konusunda; 6 işverenin 2’si küpe takabilir, 4’ü 

işyerinde küpe takamaz cevabını vermiştir, 8 genel müdürün 1’i işyerinde küpe takabilir, 7’si işyerinde küpe kabul 

edilemez cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin 3’ü yani %21.43’ü 
erkek yöneticilerin işyerinde küpe takabileceğini, 11’i yani  % 78.57’si işyerinde küpe takmanın doğru olmadığını 

belirtmiştir. Erkek yöneticilerin aksesuar (yüzük, kolye, bileklik) takması konusunda; 6 işverenin 3’ü abartılı 

olmayacak şekilde takılabileceğini 3’ü ise aksesuar takılmasını istemediklerini belirtmişlerdir. 8 genel müdürün 3’ü 
abartılı olmayacak şekilde aksesuar takılabileceğini 5’ise işyerinde aksesuar takılmasını doğru bulmadıklarını 

belirtmişlerdir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin 6’sı yani %42.86’sı abartılı 

olmayacak şekilde takılabileceğini, 8’i yani %57.14’ü işyerinde aksesuar takmayı doğru bulmadıklarını belirtmiştir. 
Erkek yöneticilerin kumaş pantolon dışında keten pantolon vb. giymesini istermisiniz sorusuna 6 işverenin 

2’si kumaş pantolona benzeyen keten giyilebilir, 4’ü kumaş dışında bir pantolon giyilemez cevabını vermiştir, 8 genel 

müdürün 4’ü kumaş pantolona benzeyen keten giyilebilir, 4’ü kumaş dışında giyilemez cevabını vermiştir. İşveren ve 
genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin 6’sı yani 42.86’sı keten giyilebilir, 8’i yani %57.14’ü kumaş 

dışında pantolon giyilmemesi gerektiği cevabını vermiştir. 

Bayan ve erkek yöneticilerinizin nasıl giyinmek istediklerine dair görüşlerini sorar mısınız ve dikkate alır 
mısınız sorusuna 6 işverenin2’si görüşlerini sormam, 5’i görüşlerini sorarım fakat makul ölçüdeyse dikkate alırım 

cevabını vermiştir. 8 işverenin 1’i görüşlerini sormam, 7’si görüşlerini sorarım ancak makul ölçüdeyse uygularım 

cevabını vermiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişiden 2’si yani 12.29’u görüşlerini 
alamam 12’si yani %87.71’i görüşlerini alırım cevabını vermiştir. 

Sosyal hayatta kadın erkek eşitliğine inanıyor musunuz sorusuna 6 işverenin 4’ü kadın erkek eşitliğine 

inanıyorum, 2’si kadınların zeka ve disiplin açısından daha üstün olduğunu düşünüyorum cevabını vermiştir.8 genel 
müdürün tamamı kadın erkek eşitliğine inandıklarını söylemiştir. 

Kendinizi aşağıdaki skalada nereye konumlandırırsınız sorusuna; 

Muhafazakardan özgürlükçüye doğru(1’den 10’a kadar); 6 işverenin 2’si skalada 5,6’yı seçmiş ve ortalarda 
olduklarını ne çok muhafazakar nede çok özgürlükçü olduklarını belirtmiştir, 3’ü skalada 8’i,1’i ise 9’u seçip 

özgürlükçüye yakın olduklarını söylemiştir.8 genel müdürün 2’si skalada 5,6’yı seçmiş ve ortalarda olduklarını ne çok 

muhafazakar nede çok özgürlükçü olduklarını belirtmiştir, 2si’ skalada 7’yi 3’ü 8’i seçmiş ve özgürlükçüye yakın 
olduklarını belirtmiştir, 1’ ise 10’u seçmiş ve özgürlükçü olduğunu söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı 

yapmadan bakıldığında 14 kişinin % 28.57’si ne çok özgürlükçü nede çok muhafazakar olduklarını , %71.43’ü 

özgürlükçü ve özgürlükçüye yakın olduklarını söylemiştir. 
Çok dindardan dindar değile doğru(1’den 10’a kadar); 6 işverenden 1’i skalada 3’ü seçip  dindara yakın 

olduğunu söylemiştir, 4’ü  skalada 5,6’yı seçip ortalarda olduklarını söylemiştir, 1’i ise skalada 7’yi seçip  çok dindar 

olmadığını belirtmiştir. 8 genel müdürün 1’i skalada 2’yi, ‘2si 3’ü ve 1’i 4’ü seçip dindara yakın olduklarını 
söylemiştir, 1’i skalada 5,6’yı seçip ortalarda olduğunu söylemiştir, 2’si skalada 6,7’yi 1’i ise 8’i seçip çok dindar 

olmadıklarını belirtmiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapmadan baktığımızda 14 kişinin %35.71’i dindar 

olduklarını, %35.71’i ortalarda olduklarını ve %28.58’i çok dindar olmadıklarını belirtmiştir. 
Otoriterden demokrata doğru(1’den 10’a kadar); 6 işverenin 1’i skalada 2’yi seçip,  otoritere yakın 

olduğunu söylemiştir, 1’i skalada 7’yi, 1’i 8’i ve 2’si 9 u seçip demokrata yakın olduklarını belirtmiştir, 1’i ise skalada 

10’u seçip demokrat olduğunu söylemiştir. 8 genel müdürün 2’si skalada 3’ü seçip otoritere yakın olduklarını, 3’ü 
skalada 5’i, 2’si 6’yı seçip ortalarda olduklarını belirtmiştir. 1’i ise skalada 8’i seçip demokrata yakın olduğunu 

söylemiştir. İşveren ve genel müdür ayrımı yapılmadan bakıldığında 14 kişinin %21.43’ü otoritere yakın olduklarını, 

%35.71’i ortalarda olduklarını, %42.86’sı demokrata yakın ve demokrat olduklarını belirtmiştir. 
 

6. Sonuç  
Kıyafetler kişiliğin bir yansımasıdır ve kişinin değerleri, zevkleri, yaşam tarzı, sosyal kimliği ve statüsü gibi 

konularda iletişim kurar ve karşıdakilere bilgi verir (Keklik, 2012). İnsanların yaşamlarındaki mesleki ve sosyal 

aktiviteler farklı ortam ve zamanlarda meydana geldiğinden doğal olarak kıyafetleri de o yer ve zamana uyum 
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göstermelidir. Yer ve zamana bağlı olarak, belirli renk, model ve tarzda kıyafet tercih edilmektedir (Yurdakul ve Vural, 

2008: 47). İş yaşamında tercih edilen kıyafetler kişinin kendisini temsil ettiği kadar çalıştığı kurumu da temsil 

etmektedir.Pek çok insana hizmet veren otelcilikte, yöneticilerin giyim tarzı daha fazla önem taşımaktadır 

Bu araştırmada yönetici kıyafetleri konusunda işveren ve genel müdür düşüncelerinin bazı konularda farklı 

olduğu tespit edilmiştir. Kıyafet konusunda kadın ve erkek yöneticilere farklı turum sergilendiği kadınlara giyim tarzı 

konusunda biraz daha esnek davranıldığı görülmüştür. İşverenlerin yöneticileri için daha resmi kıyafetler tercih 
ettikleri genel müdürlerin bu konuda biraz daha esnek oldukları söylenebilir. 

Kadın yöneticiler için günlük kıyafet olmayacak şekilde iş yaşamına uygun klasik renklerde farklı giyim 

tarzı tercih edilebileceği, abartılı olmayacak şekilde makyaj yapılması gerektiği ve yine abartılı olmayacak şekilde takı 
takılabileceği ve işyerinde dekolte ve mini giyilmesine sıcak bakılmadığı söylenebilir. 

Erkek yöneticilerde ceket, pantolon ve kravattan oluşan takım giyilmesi gerektiği, küpe, aksesuarve sakala 

çok sıcak bakılmadığı, sakal konusunda sıcak bakanların ise top sakal tercih ettiklerive uzan saça derli toplu olmak 
kaydıyla sıcak bakıldığı söylenebilir. 

Yazın havanın çok sıcak olması nedeniyle ceket giymeme ve kravat takmama konusunda esnek olunduğu 
dikkat çeken bir konu olmuştur. Cumartesi giyilecek kıyafet ile ilgili, işverenlerin çoğunun hafta içi kıyafetiyle aynı 

giyinilmesi gerektiğini savunduğu ve genel müdürlerin çoğunun ise abartılı olmayacak şekilde spor giyinilebileceğine 

sıcak baktığı söylenebilir. 
Sonuç olarak giyim tarzı kişiyi ve çalıştığı kurumu temsil ettiği için, kullanılan aksesuardan tercih edilen 

renklere kadar birçok yönden dikkat edilmesi gereken hassas bir konudur. Özellikle hizmet yoğun olan turizm 

sektöründe daha fazla dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, 2003-2017 döneminde Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen yabancı turistler ile gurbetçi 

turistlerinmakroekonomik değişkenlere ve istikrarsızlığa karşı gösterdikleri tepkileri karşılaştırmaktır. Bu kapsamda, 
Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen yabancı turist ve gurbetçi turist sayılarının Türkiye’nin GSYİH,döviz kuru ve 

Türkiye’de vuku bulan canlı bomba saldırıları tarihlerinden elde edilen kukla değişkenlerinden nasıl etkilendikleri 

VAR modelinde analiz edilmiştir. Çalışmada 2003:1-2017:4 dönemine ait üçer aylık verilerle yapılan analizde önce 
yabancı turistlerin, GSYİH, döviz kurunun ve kukla değişkenin olduğu VAR modeli tahmin edilmiş, ardından yabancı 

turist yerine gurbetçi turistler modele eklenerek diğer VAR modeliedilmiştir. Her iki VAR modeli tahmininden, 

varyans ayrıştırması elde edilmiş ve sonuçlar yorumlanarak yabancı ve gurbetçi turistlerin aynı değişkenlerden nasıl 
etkilendikleri gözlemlenmiştir. Varyans ayrıştırmasından elde edilen sonuçlara göre, sağlık amaçlı gelen yabancı 

turistler, gurbetçi turistlere göre GSYİH değişkeninden daha fazla etkilenirken, reel döviz kurundan daha az 

etkilenmektedir. Sağlık amaçlı gelen gurbetçi turistler canlı bomba saldırılarından neredeyse hiç etkilenmezken, 
yabancı turistlerise on kata kadar daha fazla etkilenmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Türkiye, Sağlık Turizmi, Makroekonomik Değişkenler, Zaman Serileri Analizi 

 

A Macroeconomic View to the Foreign Tourists and the Guest Workers 

That Coming to Turkey with Health Purposes 

 
Abstract 
The aim of this study is to compare the behaviours shown by the foreign tourists and the guest workers that coming to 

Turkey with health purposes against the macro economic variables and instability during the 2003-2017 period. 
Comparing the behaviours shown by the foreign tourists and the guest workers coming to Turkey with health purposes 

against the macro economic variables and instability during the 2003-2017 period is the aim of this study. In this 

context, how affected the number of foreign tourists and guest workers coming to Turkey with health purposes by 
Turkey’s GDP, Exchange rates and the dummy variables, which obtained from the dates of the suicide bomb incidents 

in Turkey, estimated in VAR model. In the study, firstly, the VAR model estimated of foreign tourists with GDP, 

Exchange rates and dummy variables was made with the 3-monthly data derived from 2003:1-2017:4 period then guest 
workers were added to the model instead of foreign tourist. Variance decomposing was derived from the both of two 

VAR model estimated and by examining the results, how effected the tourists and guest workers from the same 

variables was observed. According to the results derived from the variance decomposing, tourist coming with health 
purposes,are effected more from the GDP variable than guest workers but less from the Exchange rates. Guest workers 

coming with health purposes almost do not effected from the suicide bomb incidents but tourist effected ten times 

more. 
 

KeyWords:Turkey, Health Tourism, Macroeconomic Variables, Time Series Analysis 

 

 

1. Giriş 
Turizm ekonomik, sosyal, politik ve kültürel açılardan ülkelere oldukçaönemli katkıları bulunan bir 

sektördür.Küreselleşmenin olumlu etkileri ile birlikte hızla gelişen ve büyüyen turizm sektörü, beraberinde bankacılık, 

sigortacılık, lojistik, eğitim, danışmanlık vesağlık gibi sektörlerde de pozitif dışsallıklar meydana getirmektedir. Bu 
sektörlerden birisiolan sağlık turizmi sektörü, hem turizm hem de sağlık sektörlerine doğrudan katkısağlamaktadır 

(Barca, Akdeve ve Balay, 2013:67). 

Sağlık hizmetleri, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çağın gerisinde kalmışken, maddi durumu 
elverişli olan hastaların tedavi için gelişmiş ülkelere gitmeleri sıkça karşılaşılan bir durumdur. Son yıllarda başta 

Türkiye olmak üzere birçok gelişmekte olan ülke sağlık sektörüne yatırımlar yaparak, gelişmiş ülkelerle bu anlamda 

rekabet edecek konuma gelmiştir. Panama, Brezilya, Malezya, Kostarika, Hindistan Termal turizmde; Hindistan, 
Türkiye, Malezya sağlık/medikal turizminde başta gelen ülkeler arasındadır (Özer ve Sonğur, 2013). 

Sağlık turizmi, bireylerin sağlıklarını koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici ve geliştirebilici hizmetleri 

almak amacıyla yaşadıkları ülke dışında başka bir ülkeyi ziyaretlerini ifade etmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2018:1). 
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Sağlık turizmi; termal –SPA-Wellnessturizmi, medikal turizm, ileri yaşve engelli turizmi alt başlıklarını 

bulundurmaktadır. Hastaların sağlık amaçlı seyahat etmelerinin nedenleri şöyle sıralanabilir (Barca, Akdeve ve Balay, 

2013:69) 

 İleri donanıma ve teknolojiye sahip, bilimsel anlamda dünya çapında etkinliği fazla olan ülkelerde 

tedavi olma isteği, 

 Tıbbi hizmetlerin pahalı olması ve aynı hizmeti başka ülkede daha ucuza alabiliyor olması, 

  Hastanın başka bir ülkede kendi ülkesinde bulunan sağlık hizmetinden daha kaliteli tedavi olabilmesi, 

 Sahip oldukları sağlık sigortası ile ilgili sorunlar, 

 Tedavi alabilmesi için beklenmesi gereken uzun süreyi kısaltmak isteğidir. 

Türkiye, akredite sağlık kuruluşlarının çokluğu, ulaşım imkanlarının kolaylığı, maliyet avantajı, tedavi için 
bekleme sürelerinin kısalığı, vb. avantajları ile sağlık turizminde önemli merkezler birisi konumundadır (Sağlık 

Bakanlığı, 2018). Türkiye’ye sağlık ve tıbbi nedenlerle gelen turist sayısı 2007 yılında 198.000 iken 2017 yılına 

gelindiğinde 433.000’e çıkmıştır. 10 yılda %100’ün üzerine bir artış sağlanmıştır. Bu artış gelirlere de yansımıştır. 

2007 yılında Türkiye’nin sağlık turizmi geliri 441.677 milyon dolar iken 2017 yılında bu rakam 827 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir (TUİK). Gelen turistleri bir kısmı yabancı uyruklu bir kısmı ise aynı zamanda Türk vatandaşı 

olan gurbetçi turistlerdir. 
Bu çalışmanın amacı, 2003-2017 döneminde Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen yabancı turistler ile gurbetçi 

turistlerin makroekonomik değişkenlere ve istikrarsızlığa karşı gösterdikleri tepkileri karşılaştırmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması yapılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise model, 
veri seti ve yöntem tanıtılarak, analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Genel bir değerlendirmenin yapıldığı dördüncü bölüm 

ile çalışma sona ermektedir. 

 

2. Literatür Taraması 
Yapılan literatür taramasında Türkiye üzerine yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğunda, Türkiye’deki 

sağlık turizmine genel bir bakış amacıyla değerlendirmelerin yapıldığı görülmüştür. Bu çalışmalardan öne çıkanlara 

araştırma kapsamında yer verilmiştir. 
İçöz (2009), medikal turizmine geniş çerçeveden baktığı çalışmasında; dünyada medikal turizmin durumu, 

medikal turizmin bir dış kaynak kullanım aracı olarak değerlendirilmesi ve medikal turizmin avantaj ve dezavantajları 

konularını kuramsal olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, çalışmada Türkiye’nin sağlık turizmi ve medikal turizm 
konusunda turizminin çeşitlendirilmesi, ekonomik boyutları ve alternatif turizm olanakları hakkında önerilerde 

bulunmuştur. 

Altın, Bektaş, Antep ve İrban (2012) çalışmalarında, uluslararası hasta portföyünü ve Türkiye pazarının 
incelemişlerdir. Çalışmada, sağlık turizminden ülkelerin aldıkları paylar analiz edilmiş, Türkiye’ye sağlık turizmi 

amacı ile gelen turistlerin sağlık açısından hangi tedavileri aldıklarına ilişkin verilere yer verilmiştir. Ayrıca, hastane ve 

yatak kapasiteleri verilerinin yer aldığı çalışmada, genel bir değerlendirme de yapılmıştır. 
Barca, Akdeve ve Balay (2013), T.C. Sağlık Bakanlığı için hazırladıkları araştırmalarında Türkiye’nin 

sağlık turizmindeki mevcut durumunu veriler ışığında tespit etmeye çalışmışlardır. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı 

tarafından resmi kanallarla İl Sağlık Müdürlüklerinden  (kamu ve özel hastanelerden) 2011 yılına ait toplanan veriler 
analiz edilerek (kamu-özel oranı, sağlık turisti-turistin sağlığı ayırımı, hizmet alınan branş, gelinen ülke vs.) sağlık 

turizmi bakımından Türkiye’nin bir yıllık fotoğrafı ortaya konulmuştur. Yapılan stratejik değerlendirmede, Türkiye’nin 

sağlık turizminde “giriş evresindeki” bir aktörün özelliklerini sergilediği, hızla büyüyen ve katma değeri yüksek olan 
bu sektörden yüksek pay alabilmesi için Türkiye’nin sağlık turizmini stratejik önceliği olan sektörler arasında 

değerlendirmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Korkmaz, Aytaç, Yücel, Kılıç, Toker ve Gümüş (2014) çalışmalarında, sağlık harcamaları ve sağlık turizmi 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştır.2004-2013 dönemi sağlık harcamaları ve sağlık turizmi verilerini kullanarak yaptığı 

analiz sonucunda her iki değişken arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, sağlık turizminde özel 

hastanelerin daha çok tercih edildiği, Almanya, Bulgaristan ve Irak’ın en çok sağlık turisti gönderen ülkeler arasında 
yer aldığı tespit edilmiştir. Turistlerin hizmet alımında ise diğer branşlar ile göz ve onkoloji alanında daha çok hizmet 

aldığı gözlemlenmiştir. 

Aktaş ve Gökçe (2016) çalışmasında medikal turizmi Türkiye’nin bölgesel kalkınmasında bir faktör olarak 
incelemiştir. Çalışmada medikal amaçlı gelen turistlerin en fazla sırasıyla Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir ve Muğla 

illerini tercih ettiğini tespit etmiştir.  
Baysal (2016), çalışmasında Türkiye’nin sağlık turizm gelirlerinin, turizm gelirleri içerisindeki payını 2003-

2015 dönemi için incelemiştir. Çalışmada, sağlık turizmi için gelen bir turistin, turizm amacı için gelene göre 2.4 kat 

daha fazla harcama yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca, Türkiye’nin özellikle 2010 yılından sonra sağlık turizminde yeni 
açılımlar yaptığı, bununda sağlık için gelen turistlerin sayılarındaki artışı ifade ettiği şeklinde yorumlamıştır. 

İştar (2016) çalışmasında, Hürriyet gazetesinin 20.07.2014-09.07.2015 dönemi günlük basılı yayınında 

sağlık turizmi ile ilgili içerik ve metin analizi yapmıştır. Yapılan analiz sonucunda, sağlık turizmi ile ilgili toplam 
haberlerin yüzde 33’ü ekonomi başlığı altında verilirken, yüzde 20’si Ege ve Ankara, yüzde 10’u gündem ve yüzde 

7’si hürriyet kelebek eki altında yer verilmiştir. 
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Kördeve (2016), Türkiye’nin dünya sağlık turizmi içerisinden aldığı payı araştırdığı çalışmasında genel bir 

değerlendirme yapmıştır. Türkiye’nin sağlık turizmi alanında farkındalığı daha belirgin hale getirebilmesi için güçlü ve 

zayıf yönleri ortaya koymaya çalışmıştır. En önemli güçlü yanları açısından Türkiye akredite olmuş hastane sayısı 

açısından dünyada 2. sırada ve Türkiye’deki termal kaynaklar Avrupa’da 1., dünyada ise 7. sırada olması öne çıkarken, 

terör olayları ile komşu ülkelerde yaşanan iç savaş ve diplomatik anlaşmazlıklar en zayıf yönleri olarak öne 

çıkmaktadır. Türkiye’nin daha fazla sağlık amaçlı turist çekebilmek için yoğun reklam yapması, uluslararası spor 
turnuvaları gibi organizasyonlara ev sahipliği yapması, terör olaylarının önlenmesi, yerli ve yabancı turistlerin can 

güvenliğinin sağlanması, uluslararası sigorta şirketleri aracılığıyla çok sayıda ülke ile anlaşma sağlanması, saç ekimi ve 

kalp damar hastalıklarındaki ucuz fiyat politikasını diğer alanlara da yaygınlaştırılması, vb. önerilerde bulunmuştur. 
 

3. Veri Seti, Model, Yöntem ve Analiz Sonuçları 
Çalışmada 2003:1-2017:4 dönemine ait üçer aylık gelen yabancıturist ve gelen gurbetçi turist sayı verileri 

Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilmiştir. Bu veriler, sağlık ve tıbbi nedenlerle Türkiye’ de 1 yıldan az 

süreyle hizmet alanları kapsamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından alınan Gayri safi yurtiçi hasıla 

(GSYİH) serisi, harcamalar yöntemiyle hesaplanan zincirlenmiş hacim endeksidir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası veri tabanından alınan RDK serisi ise gelişmekteolan ülkeleri baz alan bir sepet kurdan hesaplanmıştır. Canlı 

bomba saldırılarını içeren kukla değişken ise geçmişe yönelik günlük gazete haberleri taranarak oluşturulmuştur.  

Yaşanılan canlı bomba saldırılarına ilişkin tarihlere Tablo 1’ de yer verilmiştir. 
 

Tablo 1. Canlı Bomba Saldırılarına İlişkin Tarihler 

20 Mayıs 2003 11 Eylül 2012 12 Ocak2016 

15 Kasım 2003 1 Şubat 2013 19 Mart 2016 

20 Kasım 2003 6 Ocak 2015 27 Nisan 2016 

9 Mart 2006 7 Haziran 2015 1 Mayıs 2016 

22 Mayıs 2007 20 Temmuz 2015 28 Haziran 2016 

31 Ekim 2010 10 Ekim 2015 20 Agustos 2016 

 
Kukla değişkenin oluşturulmasında ilgili dönemde meydana gelen canlı bomba saldırıları 1, diğer dönemler 

ise 0 olarak ele alınmıştır. Canlı bomba saldırıları, diğer terör eylemlerine göre meydanagetirdiği daha olumsuz 

etkisidolayısı ile tercih edilmiştir. Çalışmaya temel oluşturan iki model aşağıdaki gibidir. 
 

    (1) 

    (2) 

 

Türkiye’ye sağlık amaçlı gelen yabancı turist ve gurbetçi turist sayılarının Türkiye’nin GSYİH,  döviz kuru 
ve Türkiye’de vuku bulan canlı bomba saldırıları tarihlerinden elde edilen kukla değişkenlerinden nasıl etkilendikleri 

VAR modelinde analiz edilmiştir. Yöntem olarak, Pesaran ve Shin (1998) tarafından önerilen Vektör Otoregresif 

(VAR) temelli, Genelleştirilmiş Varyans Ayrıştırması yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, genelleştirilmiş etki tepki 
fonksiyonlarından hareketle hesaplanmaktadır. Geleneksel yöntem olan Cholesky ayrıştırması değişkenlerin 

sıralamasına göre farklı sonuçlar gösterebilirken, Pesaran ve Shin’in önerdiği yöntemde analiz sonuçları değişkenlerin 

modele giriş sıralamalarından bağımsızdır. 
VAR analizinin yapılabilmesi için, serilerin durağan halleri kullanılmalıdır. Bu nedenle serilere birim kök 

testi yapılmıştır. Serilerde birim kökün varlığı David A., Dickey ve Wayne A. Fuller tarafından geliştirilen ADF Testi 

(Augmented DF, 1981), Peter C. B. Phillips ve Pierre Perron tarafından geliştirilen P-P Testi (1988) ve GrahamElliot, 
Thomas J. Rothenberg ve James H. Stock (1996) tarafından geliştirilen Dickey-Fuller tabanlı DF-GLS Testi ile 

araştırılmıştır.Değişkenlere ait durağanlık test sonuçları Tablo 2’de yer verilmiştir. 

 
Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları. 

Test Model Gelen Gurbetçi Gelen Turist GSYİH RDK 

ADF 

Sabitli Model -7.613931* -8.381333* 0.926618 -1.232872 

Sabitli ve Trendli 

Model 
-7.559444* -7.292995* -1.094965 -5.031879* 

PP 

Sabitli Model -7.618262* -8.496284* 0.938673 -0.879308 

Sabitli ve Trendli 
Model 

-7.561449* -8.752737* -1.208942 -5.265501* 

 

DF-GLS 

Sabitli Model -2.678728* -7.612864* 3.266967* -0.726845 

Sabitli ve Trendli 

Model 
-7.362847* -8.530151* -1.232872 -4.087921* 

Not: *, % 1 anlamlılık düzeyini işlemini ifade etmektedir. Çeyreklik dönemler kullanıldığı için optimal maksimum 
gecikme uzunluğu 5 olarak alınmıştır.  Optimal gecikme uzunluğu belirlenirken, hata terimlerinde otokorelasyon 

sorunu olmaması gözönünde bulundurulmuştur. PP testinde “Barlett kernel” yöntemi ve bant genişliği (bandwith) 

“Newey West bandwith” yöntemi kullanılmıştır. 
 

Yapılan birim kök testi sonuçlarına göre gelen gurbetçi, gelen turist ve rdk değişkenleri düzey değerlerinde 

durağanken, GSYİH değişkeninin ise düzey değerlerinde durağan olmadığı tespit edilmiştir. Model tahmininde 
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gurbetçi, gelen turist ve rdk değişkenleri düzey değerleri kullanırken, GSYİH değişkeni fark alma işlemi yapılarak 

modelde kullanılmıştır. 

VAR analizinde, değişkenlerin uygun gecikme uzunluklarının seçilmesinde Akaike (AIC), Schwarz (SC), 

Hannan-Quinn (HQ) ve Maksimum Olabilirlilik (LR) bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır. Kısıtsız VAR Modelinde 

serilerin üçer aylık olması nedeniyle 5 dönem gecikme arasında, sistemin karakteristik köklerinin birim çember içinde 

kalarak istikrar koşulunu sağlayan ve hata terimlerinde otokorelasyon ve değişen varyans sorununun olmadığı iki 
dönem gecikmeli model seçilmiştir. 

Öncelikle yabancı turist sayıları, GSYİH, döviz kuru ve kukla değişkenin olduğu VAR analizi yapılmış, 

ardından yabancı turist sayıları yerine gurbetçi turist sayıları modele eklenerek diğer VAR analizi yapılmıştır. Her iki 
VAR analizinden, varyans ayrıştırması elde edilmiş ve sonuçlar Tablo3’te sunulmuştur. 

 

Tablo 3.Varyans Ayrıştırması Sonuçları 

Dönem Varyans Ayrıştırması 

Gelen Turist GSYİH RDK KUKLA 

 1  100,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

 2  89,41242  0,354916  0,504743  9,727922 

 3  87,85356  0,593399  0,682543  10,87050 

 4  87,74088  0,686131  0,751876  10,82112 

 5  87,70042  0,689526  0,834877  10,77518 

 6  87,65393  0,728469  0,837737  10,77986 

 7  87,62786  0,750136  0,837993  10,78401 

 8  87,61806  0,760996  0,838691  10,78225 

 9  87,60059  0,779047  0,839527  10,78084 

 10  87,58250  0,799075  0,839591  10,77883 

Dönem Varyans Ayrıştırması 

Gelen 

Gurbetçi 

GSYİH RDK KUKLA 

 1  100,0000  0,000000  0,000000  0,000000 

 2  98,57138  0,028996  1,391181  0,008446 

 3  98,48977  0,032564  1,406106  0,071562 

 4  98,47386  0,034344  1,415920  0,075874 

 5  98,47118  0,035050  1,417477  0,076292 

 6  98,46963  0,036509  1,417527  0,076331 

 7  98,46762  0,038156  1,417821  0,076404 

 8  98,46548  0,039944  1,418155  0,076416 

 9  98,46347  0,041834  1,418274  0,076421 

 10  98,46144  0,043823  1,418310  0,076429 

 
Varyans ayrıştırmasından elde edilen sonuçlara göre, sağlık amaçlı gelen yabancı turistler, gurbetçi 

turistlere göre GSYİH değişkeninden daha fazla etkilenirken, reel döviz kurundan daha az etkilenmektedir. Sağlık 

amaçlı gelen gurbetçi turistler canlı bomba saldırılarından neredeyse hiç etkilenmezken, yabancı turistler ise on kata 
kadar daha fazla etkilenmektedir. 

 

4. Sonuç 
Son yıllarda sağlık amaçlı Türkiye’ye gelen turistlerin sayılarındaki artış bir yandan akademi bir yandan ise 

kamu ve özel sektör tarafından birçok çalışamaya konu olmuştur. Yapılan literatür taramasında, sağlık turizmi üzerine 

yapılan çalışmaların daha çok durum değerlendirmesi olduğu gözlemlenmiş, makroekonomik değişkenlerin etkilerinin 

araştırıldığı çok kısıtlı sayıda çalışmalara rastlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türkiye’ye sağlık amaçlı 
gelen yabancı turistler ile gurbetçi turistlerin makroekonomik değişkenlere ve istikrarsızlığa karşı gösterdikleri 

tepkileri karşılaştırmaktır. Yapılan analiz sonucunda, sağlık amaçlı gelen yabancı turistler, gurbetçi turistlere göre gelir 

değişkeninden daha fazla etkilenirken, reel döviz kurundan daha az etkilenmektedir. Sağlık amaçlı gelen gurbetçi 
turistler canlı bomba saldırılarından neredeyse hiç etkilenmezken, yabancı turistler ise on kata kadar daha fazla 

etkilenmektedir. 

Sonuç olarak hiçbir terör olayının, ne şekilde olursa olsun, dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaması umut 
edilerek, sağlık amaçlı gelen yabancı turistlerin gurbetçilere göre bu konuda ki hassasiyetleri beklentiler yönündedir. 

Sağlık amaçlı gelen yabancı turistlerin, gurbetçi turistlere göre gelirlerine daha fazla dikkat etmeleri yine beklentiler 

yönündedir. Gurbetçi turistlerin döviz kuruna olan hassasiyetlerinin ise ilgili dönemlerde yıllar itibari ile TL’nin aşırı 
değer kaybetmesinden kaynaklandığı söylenebilir. 
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Özet 
Yaratıcı Şehirler Ağı 2004 yılında UNESCO tarafından kurulmuş olan ve katılımcı şehirlerin çeşitli alanlarda 
kalkınmalarına yardımcı olmanın hedeflendiği bir programdır. Yaratıcı Şehirler Ağı programı biri “gastronomi” olmak 

üzere yedi farklı kategoriden oluşmaktadır. Türkiye’den Gaziantep şehri 2015 yılında, Hatay şehri ise 2017 yılında 

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na “gastronomi” kategorisinden girmeye hak kazanmışlardır. Ağa üye şehirler, kültürel 
çeşitliliğin desteklenmesi ile birlikle bir turizm destinasyonu olarak tanıtım ve görünürlüklerini de arttırmayı 

amaçlamaktadırlar. Gastronomik değerlerin tanıtılması kapsamında internet günümüzde büyük bir rol oynamaktadır. 

Bununla birlikte internet içerisinde arama motoru hizmeti veren uygulamaların kullanımı da büyük ölçüde artmıştır. Bu 
bağlamda yapılan araştırmanın amacı; Yaratıcı Şehirler Ağı’nda bulunan iki şehir ve Mersin şehri ile ilgili aramaları 

karşılaştırarak, Mersin’in gastronomik değerlerini tespit etmektir.  Bu nedenle, çalışmada Google arama motorunda 

yapılan aramaları, arama yapılan dile ve coğrafi değişkenlere göre istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google 
Trends uygulamasının “yiyecek ve içecek” kategorisindeki verilerden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında toplanan 

verilere betimsel analiz uygulanmıştır.  Araştırma sonucunda elde edinilen bulgulardan yola çıkılarak teorik ve pratik 
bağlamda öneriler sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Google Trends, Gaziantep, Hatay, Mersin. 

 

Comparative Analysis of Mersin's Gastronomic Values on Google Trends 

with Gaziantep and Hatay Provinces 
 

Abstract 
The Creative Cities Network is a program established by UNESCO in 2004 and aimed at helping participatory cities to 

develop in various fields. The Creative Cities Network program consists of seven different categories, one of which is 
"gastronomy". Gaziantep and Hatay from Turkey, gained to enter Creative Cities Network at gastronomy category at 

2015 and 2017. Networked cities aim to increase their visibility and promotion as a tourism destination with the 

support of cultural diversity. The Internet plays a big role today in the introduction of gastronomic values. At the same 
time the use of search engine services in the Internet has also increased dramatically. The purpose of the research 

conducted in this context is; It is to compare the two cities in the Creative Cities Network and the calls about Mersin 

city to determine the gastronomic values of Mersin. For this reason, searches in the Google search engine have been 
based on data from the "food and beverage" category of the Google Trends app, which serves users as statistical 

information according to the language being searched and geographic variables. Descriptive analysis was applied to 

collected data. As a result of the research, suggestions were presented in the theoretical and practical context by going 
through the findings obtained. 

 

Keywords: Gastronomy, Google Trends, Gaziantep, Hatay, Mersin 

 

1.Giriş 
Günümüzde turizm, sadece bir boş zaman değerlendirme aktivitesi olmaktan çıkarak, insanların kendilerini 

geliştirebildikleri, yeni şeyler öğrendikleri bir endüstri halini almıştır. Farklı kültürleri tanımak isteyen turistlerin 

başvurduğu önemli kaynaklardan birisi de yöresel mutfaklardır. Bu perspektifte gelişme gösteren gastronomi turizmi, 

geniş turizm yelpazesi içerisinde günümüzde, kendine önemli bir yer edinmiştir (Aksoy ve Sezgi, 2015). Ayrıca 
gastronomik değerler, destinasyon farklılaşmasında ve destinasyonun pazarlanmasında önemli katkılar sağlamaktadır 

(Şahin ve Ünver, 2015). Bu bağlamda internetin destinasyonlar açısından etkilerinin de benzer olduğunu söylemek 

mümkündür. Destinasyonlar, internet üzerinden bilgi sağlama ve bilgi yönetimi ile rekabet avantajı 
kazanabilmektedirler (Barnes, Mieczkowska, Hinton, 2003).  

İnternet, tüketiciler açısından bilgiye sınırsız erişim sağlama, daha fazla destinasyon hakkında bilgi alma, 

destinasyonlar arası karşılaştırma yapma ve fiyat araştırması yapma gibi imkanlar sağlamaktadır (Law, Qi ve Buhalis, 
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2010). İnternet içerisinde arama yapmaya ve bilgiye ulaşmaya olanak sağlayan ve günümüzde oldukça popüler olan 

Google arama motorunun Google Trends adlı uygulaması, Google üzerinden arama yapan bireylerin hangi konularda 

arama yaptıklarını kategorilere ayırarak ülke, bölge ve şehir bazında kullanıcıları ile paylaşmaktadır. Böylelikle hangi 

arama terimlerinin veya belirli bir kategoride hangi ülkelerin daha çok arandığı bu uygulama ile kolaylıkla tespit 

edilebilmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Google Trends verileri kullanılarak Mersin’in Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan 
Gaziantep ve Hatay illerine kıyasla gastronomik değerlerini saptamaktır. Gastronomik zenginlik bakımından oldukça 

değerli bir destinasyon olan Mersin ilinin diğer iki şehre kıyasla hangi düzeyde tanındığı ve internet kullanıcılarının 

Mersin ve gastronomi kavramlarını ne ölçüde bağdaştırdığı da çalışma ile ulaşılması beklenen sonuçlar arasındadır. 
Çalışmanın turizm ve gastronomi alanyazınına özgün bir yaklaşım kazandıracağı ve ileride gerçekleştirilecek benzer 

çalışmalara temel olabileceğini söylemek de mümkündür. 

 

2. Literatür 
Gastronomi, genellikle iyi yeme içme sanatı olarak tanımlanmakta; ancak bu tanım, gastronominin sadece 

bir bölümünü açıklamaktadır. Gastronomi, yemek ve kültür ilişkisini de bünyesinde barındırmakla birlikte, karmaşık 
ve disiplinlerarası bir alandır (Kivela ve Crotts, 2006). Turistler açısından gastronomik deneyim, beslenme ihtiyacının 

tatmin edici bir şekilde gerçekleştirilmesiyle meydana gelmektedir. Ayrıca gastronomi turizmine katılan bireylerin 

temel motivasyonlarını farklı yiyeceklerin üretim ve tatma süreçlerinde bulunma, değişik kültürlerin mutfak 
geleneklerini deneyimleme ve farklı ülkelerdeki yenilikleri keşfetme olarak özetlemek mümkündür (Sarıışık ve Özbay, 

2015).  Turizm destinasyonları da sahip oldukları gastronomik değerleri kültürel kimliklerinin bir parçası olarak 

pazarlamaktadırlar. Böylelikle gastronomi destinasyonların farklılaşmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 
katkıda bulunmaktadır (Zengin, Uyar ve Erkol, 2014). Nitekim Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) 

gastronomi raporunda (2015) belirtildiği üzere; dünya üzerinde 2014 yılı sonu itibari ile turizm faaliyetine katılan bir 

milyarı aşkın kişinin %88.2’si destinasyon tercihinde yemeğin çok önemli olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte 
Türkiye’ye gelen turistler toplamda 34.3 milyar dolar harcarken bunun 6.5 milyar doları yeme içmeye harcanmaktadır 

(TÜRSAB, 2015).   

Sarıışık ve Özbay (2015) yaptıkları çalışmaya göre, gastronomi turizmi üzerine yapılan araştırmaların 
önemli bir kısmında (%43) bölgesel alanlardaki gastronominin turizm içerisinde etkinliğinin ve pazarlama açısından 

öneminin ortaya konulduğu görülmektedir. Bununla birlikte yapılan araştırmaların %22’si destinasyon imajı ve 

gastronominin bu imaj üzerindeki etkilerini belirlemeye yöneliktir. Özetle, gastronominin sadece yemek yemeyi 
açıklayan bir kavram olmaktan çıkıp, kültürel turizmin bir alt dalı olarak görülmesi (Santich, 2004) gastronomi turizmi 

ile ilgili çalışmaların destinasyon imajı ve destinasyon pazarlaması bağlamında yoğunlaşmasını sağlamıştır. Ayrıca 

gastronomi turizmi kapsamında yapılan çalışmalarda, genellikle gastronominin diğer turizm faaliyetlerinin yanında 
ilave bir çekicilik unsuru olduğu ve destinasyonun önemli bir imaj tamamlayıcısı olmasına katkı sağladığı da 

görülmektedir  (Richards, 2002; Quan ve Wang, 2004; Plummer, Telfer, Hashimoto ve Summers, 2005; du Rand ve 

Heath, 2006; Çela, Knowles_Lankford ve Lankford, 2007; Henderson, 2009; Kim, Eves ve Scarles, 2009; Kesici, 
2012; Gökdeniz, Erdem, Dinç ve Uğuz, 2015). 

Destinasyon imajı bilimsel araştırmalar açısından önemli bir konudur (Pike, 2002).  Turizm hareketine 
katılma potansiyeli olan birey, gideceği yere karar vermeden önce o destinasyonun kendi ilgi alanlarına yakın olmasını,   

gezmek ve para harcamak isteyeceği turistik ürünlere sahip olmasını istemektedir. Kendi ilgi alanlarına yönelik bir 

turistik faaliyette bulunan bireyin destinasyona yönelik memnuniyeti de yüksek olacaktır. Bu durum da bireyin o 
destinasyonu tekrar ziyaret etme eğilimini artıracaktır (Chi ve Qu, 2008). Ancak gelişmekte olan ülkeler 

destinasyonlarına yönelik pozitif bir imaj yaratma konusunda sorunlar yaşamaktadırlar. Bunun nedeni olarak, 

gelişmekte olan ülkelerin yaşadıkları sosyal, ekonomik ve politik düzensizlikler gösterilebilir (Taşçı ve Kozak, 2006). 
Diğer yandan, bireyler gelişmekte olan ülkeler hakkında ya sınırlı bilgiye sahip olmakta ya da hiç bir bilgiye sahip 

olmamaktadır. Bu gibi nedenler de bireylerin bir destinasyon hakkında olumsuz düşünmelerine ve o destinasyonu 

tercih etmemelerine neden olmaktadır  (Cayzer, 2004; Grosspietsch,2006). 
İnternetin günlük hayatın bir parçası olması ile birlikte ortaya çıkan yeni iletişim biçimleri, destinasyonların 

kendilerini daha iyi tanıtmasına olanak sağlamaktadır (Pan, Maclaurin, Crotts, 2007). İnternetin ürün ve hizmetler ile 

ilgili kapsamlı bilgi alma fırsatı sağlaması, alternatif ürünler ve hizmetleri ile ilgili karşılaştırma yapmaya olanak 
sağlaması, iyi bir biçimde bilgi almış olan tüketicinin yerel kültür ile daha yakın bir ilişki kurabilmesi ve ihtiyaçlarını 

iyi bir biçimde karşılaması gibi olgular (Kozak ve Yolal, 2001’den akt. Sarı ve Kozak, 2005; Buhalis ve Law, 2008) 

internetin tüketiciler açısından önemini vurgulamaktadır. Nitekim destinasyon açısından internetin yararlarına 
bakıldığında (Turizmde Vizyon, 2001’den akt. Sarı ve Kozak, 2005), bölge tanıtımının düşük maliyetlerle yapılması ve 

bölge hakkındaki bilgilere ulaşılabilirliğin kolay ve hızlı hale gelmesi, bölge hakkındaki bilgi ve gelişmelerin eş 

zamanlı güncellenebilmesi, destinasyon farklılaşmasının sağlanabilmesinin yanında destinasyonun sahip olduğu 
ürünlerin de kişiye özel hale getirilebilmesi, internet üzerinden daha fazla potansiyel müşteriye ulaşabilme ve müşteri 

profilinin oluşturulabilmesi ve internet üzerinden destinasyonun sahip olduğu ürünlerin satın alımı veya 

rezervasyonunun kolaylıkla yapılması gibi kolaylıkları saymak mümkündür. 
Google, girilen terim ile en ilişkili siteleri belirlemeye, organize etmeye ve listelemeye yönelik bir arama 

motorudur. İnternet üzerinde yapılan aramaların büyük bir bölümü Google üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle 

Google şirketi, 2009 yılında Google Trends adıyla, kullanıcılarının arama sorgularını herkes tarafından erişilebilen bir 
ara yüz üzerinden yayınlamaya başlamıştır. Kullanıcı arama sorgularının yayınlanması araştırmacılara, pahalı 

araştırmalar yapmadan, toplumun çıkarlarını gerçek zamanlı olarak gözlemleme imkânını sunmaktadır. Ayrıca Google 

Trends, kullanıcıların belirli bir coğrafi bölgede, Google’da yapılan aramaların belirli bir zaman aralığındaki 
yoğunluğunun görülmesine olanak sağlamaktadır (Ellery, Vaughn, Ellery, Bott, Ritchey ve Byers, 2008; Carriere-

Swallow ve Labbe, 2013; Choı ve Varian, 2012). Google Trends ile ilgili alanyazın incelendiğinde; konu ile ilgili, 
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turizm ve gastronomi alanında herhangi bir araştırma bulunamamakla birlikte, genellikle sağlık alanında yapılan 

çalışmalara rastlanılmaktadır (Cavazos-Regh, Krauss, Spitznagel, Lowery, Grucza, Chaloupka ve Bierut, 2014; Cho, 

Sohn, Jo, Shin, Lee, Ryoo, Kim ve Seo, 2013; Ellery, Vaughn, Bott, Ritchey, ve Byers, 2008; Kang, Zhong, He, 

Rutherford, ve Yang, 2013). Bununla birlikte kullanıcıların satın alma davranışlarını ve pazar araştırmalarını inceleyen 

( Preis, Moat ve Stanley, 2013; Vosen  

ve Schmidt, 2011; Carriere-Swallow ve Labbe, 2013) çalışmalar da mevcuttur.  
 

3.Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılık için sürdürülebilir bir kentsel gelişmeyi stratejik bir faktör 

olarak tanımlayan şehirler arasında işbirliğini desteklemek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Yaratıcı Şehirler Ağı 

günümüzde, El Sanatları ve Halk Sanatı, Tasarım, Film, Gastronomi, Edebiyat, Müzik ve Medya Sanatları alanlarına 

ayrılmış, 72 ülkeden 180 üye şehir tarafından oluşmaktadır (UNESCO, 2018). Gaziantep ve Hatay şehirleri, sahip 
oldukları gastronomik destinasyon imajı ve değerleri sayesinde bu ağa dâhil olmaya hak kazanmışlardır. Mersin gerek 

doğal gerekse kültürel miras bakımından zengin bir şehirdir. Bu zenginlik mutfağına da yansımış, farklı kültürlerin bir 

arada yaşadığı ve farklı mutfakların bir potada harmanladığı bir destinasyon olarak süregelmiştir. Bu bağlamda, 
çalışmanın amacı Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi iki şehir ile Mersin’i gastronomik değerleri üzerinden karşılaştırmaktır. 

Araştırma kapsamında Google Trends içerisinde bulunan ‘’Yiyecek-İçecek’’ kategorisindeki son bir yılın verilerine 

betimsel analiz uygulanmıştır. “Betimsel analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir 
ve yorumlanır. Bu analizin amacı, ham haldeki verilerin okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir şekle 

sokulmasıdır” (Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu, Yıldırım, 2015: 324). Dolayısıyla araştırma verilerinin daha iyi 

anlaşılması amacı ile yapılan kategori işlemi araştırma verilerine uygun olarak yapılmıştır. 
 

4.Bulgular 
Araştırma kapsamında Google Trends uygulamasından elde edilen veriler altı tablo halinde sunulmuştur. 

Tablo. 1’de Hatay, Gaziantep ve Mersin illeri hakkında gerçekleştirilen aramalar grafik olarak gösterilmiştir. Grafik 

illerin arama sıklığını 0-100 değerleri arasında vermektedir. Mavi renk Hatay’ı, kırmızı renk Gaziantep’i ve sarı renk 

Mersin’i temsil etmektedir. Buna göre hakkında en çok arama yapılan il Gaziantep’tir. Özellikle 10-16 Haziran 
tarihlerinde bu arama sıklığı en üst düzeye ulaşmıştır. Gaziantep’in arama ortalaması genel olarak 50’nin üzerindedir. 

Grafiğe göre Hatay en az arama yapılan il olarak bulgulanmıştır. Hatay ilinin arama ortalaması genel olarak 25’in biraz 

üzerindedir. Mersin ili ise Hatay ve Gaziantep’in ortasında yer almaktadır. Mersin’in arama ortalaması 25 ile 50’nin 
arasında 50’ye yakın bir konumda bulunmaktadır. 

 

Tablo.1 Hatay, Gaziantep Ve Mersin’in Gastronomik Değerleri Hakkında Gerçekleştirilen Aramaların Sıklığı  

 
 

Tablo. 2’de Hatay, Gaziantep ve Mersin illerine en çok arama yapılan iller gösterilmektedir. Açık renkler 
daha az aramayı temsil ederken koyu renkler daha sık aramaları temsil etmektedir. Buna göre; Gaziantep arama yapılan 

iller bakımından başı çekmektedir. İç Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin büyük bir çoğunluğu Gaziantep’in 

gastronomik değerleri hakkında diğer illere oranla daha fazla arama yapmaktadır. Hatay ili açısından bakıldığında Ege 
bölgesinin bir kısmı ile Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir çoğunluğunun Hatay’ın gastronomik değerleri hakkında 

daha fazla arama yaptıkları görülmektedir. Mersin’in gastronomik değerleri hakkında arama yapılan iller ise 

değişkenlik göstermekle birlikte Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinden neredeyse hiçbir ilden kayda 
değer bir arama yapılmamış olması ilginç bir sonuç olarak görülebilir. 
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Tablo.2 Hatay, Gaziantep ve Mersin Hakkında Arama Yapan İller 

 
 
Hatay’ın gastronomik değerleri hakkında en çok arama yapılan iller Tablo.3’te verilmiştir. Buna göre 

diğer iller ile karşılaştırıldığında Iğdır (%95), Hatay ili içerisindeki aramalardan (%94) bile fazla arama yapmıştır. 

Hatay’ın gastronomik değerleri hakkında sırasıyla Burdur (%81), Bartın (%75), Zonguldak (%75) en çok arama 
yapılan diğer illerdir.  

 

Tablo.3. Hatay’ın Gastronomik Değerleri Hakkında En Çok Arama Yapılan İller 

 
 
Gaziantep’in gastronomik değerleri hakkında en çok arama yapılan iller tablo.4’te verilmiştir. Buna göre; 

Gaziantep (%97), Osmaniye (%94), Ardahan (%89), Bolu (%84), Sinop (%83) Gaziantep’in gastronomik değerleri 

hakkında en çok arama yapılan beş il olarak bulgulanmıştır.  
 

Tablo.4. Gaziantep’in Gastronomik Değerleri Hakkında En Çok Arama Yapılan İller 

 
 

Mersin’in gastronomik değerleri hakkında en çok arama yapılan iller tablo.5’te verilmiştir. Buna göre: 

Mersin (%95), Tunceli (%61), Çanakkale (%59), Karabük (%56), Kırşehir (%54) Mersin’in Gaziantep’in gastronomik 
değerleri hakkında en çok arama yapılan beş il olarak bulgulanmıştır.  
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Tablo.5. Mersin’in Gastronomik Değerleri Hakkında En Çok Arama Yapılan İller 

 
 

Google kullanıcılarının sıklıkla yaptıkları arama terimlerine dair ifadelerin kategorilendirilmesi tablo.6’da 

gösterilmiştir. Tablodaki ifadeler incelenerek ‘’Yöresel Yiyecek-İçecek’’, ‘’Yöresel Restoran’’ ve ‘’Yöresel Tatlı’’ 

kategorilerine ayrılmıştır. Kategori dışındaki ifadeler ile tekrar eden ifadeler araştırma bulgularına dâhil edilmemiştir. 

Buna göre, hakkında en çok arama terimi girilen il Gaziantep’tir. Gaziantep ile alakalı arama terimleri toplam 64 arama 
teriminin %40,6’sını oluşturmaktadır. Hatay toplam arama terimlerinin %31,25’ini oluştururken, Mersin %25’ini 

oluşturmaktadır.  

 
Tablo. 6. İllerin Arama Yapılan Konularına Dair İfadelerin Kategorilendirilmesi 

Şehirler Arama Yapılan İfadeler ∑i 
∑i 

(64) 
% 

% 

Gaziantep 

Yöresel Yiyecek-İçecek 14 

26 

53,8  

40,6 
Yöresel Restoran 8 30,7 

Yöresel Tatlı 4 15,3 

Hatay 

Yöresel Yiyecek-İçecek 12 

20 

60  

31,25 Yöresel Restoran 6 30 

Yöresel Tatlı 2 10 

Mersin 

Yöresel Restoran 14 

16 

87,5  

25 Yöresel Yiyecek-İçecek 2 12,5 

Yöresel Tatlı 1 6,2 

 

Gaziantep’te ‘’Yöresel Yiyecek-İçecek’’ (%53,8) en çok tekrar eden kategori olarak tespit edilmiştir. 

‘’Yöresel Restoran’’ (%30,7) en çok tekrar eden ikinci kategori olarak bulgulanmıştır. ‘’Yöresel Tatlı’’ (%15,3) ise en 
az tekrar eden kategori olarak belirlenmiştir. Hatay’da ‘’Yöresel Yiyecek-İçecek’’ (%60) en çok tekrar eden kategori 

olarak tespit edilmiştir. ‘’Yöresel Restoran’’ (%30) en çok tekrar eden ikinci kategori olarak bulgulanmıştır. ‘’Yöresel 

Tatlı’’ (%10) ise en az tekrar eden kategori olarak belirlenmiştir. Mersin’de ise ilk iki şehirden biraz daha farklı bir 
durum söz konusudur. Mersin’de ‘’Yöresel Restoran’’ (87,5%) en çok tekrar eden kategori olarak tespit edilmiştir. 

‘’Yöresel Yiyecek-İçecek’’ (%12,5) en çok tekrar eden ikinci kategori olarak bulgulanmıştır. ‘’Yöresel Tatlı’’ 

kategorisi ile ilgili terimler ise sadece bir defa kullanılmıştır. 
 

5.Sonuç 
Teknoloji, gastronomi ve turizm birbiri ile ilişkili ve oldukça yakın kavramlardır. Teknolojinin gelişmesi 

bireylerin gastronomi hareketlerine katılmalarını olumlu yönde etkilemekte ve bireyler seyahatlerinde her geçen yıl 
daha çok internet teknolojilerine yer vermektedirler. Çalışma neticesinde, gastronomik değerler açısından hakkında en 

fazla arama yapılan ilin Gaziantep olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Üç ilin de yıl içerisinde aranma sıklıkları çok 

dalgalanmamakla birlikte, Haziran ayında Gaziantep’in aranma oranının en tepeye ulaştığı görülmektedir. Bunun 
sebebi olarak bu tarihler arasında Ramazan Bayramı’nın olması söylenebilir. Bunun dışında diğer iki il arasında Mersin 

hakkında daha fazla arama yapılmıştır. Ancak; üç il hakkında arama yapılan illere bakıldığında Gaziantep’in bariz bir 

üstünlüğü olmasının yanı sıra Hatay hakkında arama yapılan illerin daha dengeli dağıldığı, Mersin hakkında arama 
yapılan illerin Adana haricinde coğrafi olarak uzak oldukları görülmektedir. Hatay ili genellikle Doğu Anadolu 

Bölgesi’nden arama alırken, Gaziantep, Türkiye’nin neredeyse her yerinden arama almaktadır. Mersin ise Güney Doğu 
ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nden neredeyse hiç arama alamamıştır. Bunun sebebinin Mersin’in coğrafi konum olarak 

bu bölgelere diğer iki ilden daha uzak olması ve arama yapan kişiler açısından bilinirliğinin daha düşük olmasıyla 

açıklanabilir.  
Mersin’in köklü bir mutfak kökeni olmasına rağmen henüz yoğun bir gastronomi destinasyonu imajı 

olmadığı söylenebilir. Yapılan içerik analizi sonucunda Gaziantep ve Hatay’da ‘’Yöresel Yiyecek-İçecek’’ kategorisi 
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en fazla aranılan terimler iken Mersin’de ‘’Yöresel Restoran’’ kategorisi ile ilgili terimler daha fazla aratılmıştır. 

Mersin için aratılan restoranlar genelde tek tip yiyeceğe yönelik restoranlardır. Hatay ve Gaziantep’te ise çok çeşitli 

yiyecek ve tatlılar aratılmıştır. Bu bağlamda Eren ve Sezgin (2017)’nin çalışmasında belirttiği üzere; Mersin’in yerel 

gastronomik değerlerini yeteri kadar tanıtamaması problemi olduğu söylenebilir. Mersin’in sahip olduğu coğrafi 

ürünlere bakıldığında Anamur muzu, Mersin cezeryesi, Mersin tantunisi, Tarsus Sarıulak zeytini, Tarsus humusu, 

Tarsus şalgamı gibi ürünler göze çarpmaktadır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018). Bu tarz ürünlerin daha iyi bir 
biçimde pazarlanarak raflarda, yerel marketlerde, büyük alışveriş zincirlerinde yer almasını sağlamak öncelikli hedefler 

olmalıdır. Ayrıca yeni ürünlerin coğrafi işaret alınarak daha bilinir hale gelmesi sağlanabilir. İnternet’in destinasyon 

seçimindeki rolü düşünüldüğünde, Mersin mutfağı ve kültürünü tanıtıcı pazarlama ve reklam faaliyetleri yürütülerek 
Mersin’in turizm potansiyeli artırılabilir. En yüksek nüfuslu beş şehirde Mersin en çok aranılan il değildir. Büyük 

şehirlerdeki turist potansiyeli düşünüldüğünde bu şehirlere Mersin tanıtım günleri düzenlenmeli veya daha sık 

yapılmalıdır. Çalışmanın Mersin’de yöresel mutfak kültürü ve bu kültürün tanıtılması hakkında ileride yapılabilecek 
benzer çalışmalara alt yapı sağlayacağı düşünülmektedir. İleride yapılacak çalışmalarda Mersin’e gelen turistlerin 

görüşleri alınarak, Google Trends verileri düzenli bir biçimde karşılaştırılıp, Mersin’in gastronomik değerlerinin 
turizme ve gastronomi destinasyonu imajına etkisine dair daha kapsamlı sonuçlara varılabileceği ön görülmektedir.  
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Turist Rehberlerinin Kültürlerarasi İletişim Yeterliliği 
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Özet 
 Turist rehberi, turizm sektöründe öncü ve önemli rol oynayan bir hizmet işgörenidir. Turist rehberlerinin 

rollerinden biri de kültürlerarası arabuluculuk rolüdür. Turist rehberliği mesleğini yürütecek bireylerin arkeoloji, tarih, 

sanat tarihi, bitki ve hayvanlar, coğrafya, psikoloji, sosyoloji, tur yönetimi, yabancı dil ve benzeri çok sayıda disiplinler 
arası konuda eğitim almış olması gerekir. Turistlerle iyi iletişim kurabilmesi için, kendi ülkesinin kültürel özellikleri 

kadar, turistin geldiği ülkenin kültürel özelliklerini de bilmek zorundadır. Kültürler arası farklılıkları ve ortak 

özellikleri bilmesi grubun hassas olduğu konularda dikkatli olması, ortak ve benzeşen kültürel özellikleri ön plana 
çıkarması gerektiğini kavramasına, grupla iletişimini güçlendirmesine yardımcı olacaktır. İletişimde gösterdiği özen, 

saygı ve hoşgörülü bir tutum, ziyaretçinin olumlu izlenimlerle destinasyondan ayrılmasını sağlayacaktır. Kavramsal 

olarak tasarlanan çalışmada, duyusal boyut kültürlerarası duyarlılık; bilişsel boyut kültürlerarası farkındalık, 
davranışsal boyut kültürlerarası etkililik kavramları ile ilişkilendirilerek açıklanmıştır. İlgili boyutları turist rehberliği 

mesleği ile bağlamlandıran araştırmanın eksikliği nedeniyle, çalışmanın turist rehberleri, turizm rehberliği eğitim ve 

öğretimi ve ilgili alan yazına önemli katkı sunacağı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Turist rehberi, kültürlerarası iletişim yeterliliği, duyarlılık, farkındalık, etkililik. 

 

The Intercultural Communication Competence of Tourist Guides 
 

Abstract 
The tourist guide is a service personel who has a pioneering and primary role in the tourism sector. Tourist 

guides have to hold many roles. Intercultural mediation is one of them. Individuals who will be professing tourist 
guidance must have been trained in a multitude of interdisciplinary fields such as archeology, history, art history, 

plants and animals, geography, psychology, sociology, tour management, foreign language etc. In order to maintain the 

great and interactive communication with tourists, they are obliged to be well equipped not only with cultural aspects 
of the own country but also with the culture codes of tourist’s homeland. The awareness of the differences between 

cultures and their common cultural characteristics, the insight into sensitivities of foreign groups as well as the 

comprehension to enhance similar cultural traits will help to build strong communication skills and strategies. 
Fostering high levels of communication, a respecting and tolerant attitude will impress tourists positively by means of 

destination. In the conceptually designed study, the sensitive dimension was related to the concept of intercultural 

sensitivity; the cognitive dimension were explained by associating with the concept of intercultural awareness and the 
behavioral dimension by the concept of intercultural effectiveness. Going by the examination of the tourist guiding 

literature, it has been ascertained that the intercultural communication issue has not been studied in these dimensional 

framework. Due to the lack of research in relevant dimensions, the study is expected to make a significant contribution 
to tourist guides, the education in tourism guidance and related literature.  

 

Keywords: Tourist guide, intercultural communication competence, sensitivity, awareness, effectiveness. 

 

 

Giriş 
Turizm geçmişten günümüze kadar daima toplumların vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Çeşitli kültürlerin 

kaynaşmasına aracı olan turizm sektörünün kültürlerarası iletişimde hem etkileşimsel, hem de kişilerarası nitelik 
taşıdığı görülmektedir. Küreselleşme ve yeni insan hareketliliklerine bağlı olarak, turizm son yıllarda akademik alanda 

disiplinler arası bir bilim dalı olarak önem taşımaktadır. Çünkü küreselleşme ile birlikte sınırlar ortadan kalkmakta bu 

süreçte kültürlerarası diyalog ve kültürlerarası iletişim temelinde yeterlilik kavramı daha da anlam kazanırken bu 

alanda yapılan bilimsel araştırmalar da artış kazanmaya başlamıştır.  

Küresel pazarın büyümesiyle birlikte, dolaşım halindeki turist sayısının her geçen gün artması kültürlerarası 

yeterlik ve becerileri geliştirmenin bir gereklilik olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda alt boyutlarından biri olan 
kültürlerarası duyarlılık, insan ilişkilerinin geliştirilmesi açısından kritik bir hedef olarak düşünülmektedir (Coffey, 

Kamhawi, Fishwick & Henderson, 2013: 605). Kültürlerarası iletişimi olumsuz etkileyen unsurlardan ötekileştirme 

olgusuna dikkat çekilerek bireyin sahip olduğu “kalıp düşünce ve önyargılardan, etnikmerkezci tutum ve belirsizlik, 
yüksek kaygı düzeyi”nden etkilenerek iletişim çatışmaları yaşadığı söylenebilir. Bu bağlamda farklı milliyetlerden 

turistleri ağırlayan destinasyonlarda profesyonel turist rehberinin üzerine düşen görevler daha da artmaktadır. Turist 

rehberliği mesleğinde kültürel farklılıklardan kaynaklanan sorunlar da ortaya çıkabilmektedir. Turist rehberinin 
turlarda farklı kültürlerin değer yargılarına yönelik değerlendirme yapmaları, turist gözünde turist rehberinin 

performansını dolayısıyla turist tatmini ve sadakatini olumsuz etkileyen bir unsurdur. Bu kapsamda, turist rehberleri 

sadece kendi kültürlerini değil makro düzeyde dünya kültürlerini, mikro düzeyde eşlik ettikleri grubun kültürünü 
yakından tanımalıdır. 
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Kültürlerası iletişim konusu; uluslararası akademik çalışmalarda, kültürlerası iletişim yeterliliği, becerisi ve 

dil öğreniminde kültürel boyutlar olarak ele alınmıştır. Ulusal akademik çalışmalarda, kültürlerarası iletişim becerisi ve 

yeterliliği, yabancı dil eğitimi, çokkültürlülük, göçmenlerin iletişim davranışları, küreselleşme, beden dili, kalıp yargı, 

kültürlerarası empati ve uyum konuları ile ilişkilendirilmiştir. Turizm Rehberliği alanındaki akademik çalışmalarda, 

turist rehberinin kültürlerarası iletişim ve etkileşim rolü, kültürlerarası iletişim beceri ve performansı, “aracılık” ve 

“kültürel aracı” rolü, turist davranışı ve turist motivasyonları konularında işlenmiştir.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güncel verilerine göre; Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler 

sıralamasında, 1 milyon 388 bin kişiyle Rusya ilk sırada yer almaktadır. Rusya'yı 1 milyon 108 bin kişiyle Almanya; 
980 bin kişiyle İran ve 854 bin kişiyle Gürcistan, 776 bin kişiyle Bulgaristan izlemektedir. Türkiye’nin turist haritasına 

bakıldığında ise; yabancı turistlerin en fazla Antalya, İstanbul ve Ege Bölgesindeki destinasyonlara yöneldiği 

görülmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018). 

Bu bağlamda çalışmanın amacı, turist rehberlerinin kültürlerarası iletişim yeterliliğinin duyusal, bilişsel ve 

davranışsal boyutları olan etkinlik, duyarlılık, farkındalık kavramlarını incelemektir. İlgili alan yazın tarandığında, 
konunun belirtilen alt boyutlarıyla doğrudan ilişkilendirildiği herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. İlgili boyutları 

inceleyen nitelikte araştırmanın eksikliği nedeniyle, çalışmanın turist rehberleri, turizm rehberliği eğitim ve öğretimi ve 

ilgili alan yazındaki boşluğu doldurması bakımından değerli olduğu düşünülmektedir. 
 

1. Literatür 
Kültürlerarası iletişim konusu ilk olarak, 1959 yılında antropoloji alanında incelenmiştir. Konunun en çok 

kültür, iletişim, antropoloji, yabancı dil eğitimi, işletme, halkla ilişkiler, gazetecilik, basın-yayın, radyo-sinema, 

mimarlık alanlarından yazarlar tarafından incelendiği görülmektedir. Kültürlerarası iletişim konusunda  

1959 ve 1965 yılında ilk çalışmalar olmasına rağmen, özellikle 1970'li yıllardan beri üzerinde en çok 
durulan konulardan birini oluşturmakta ve üzerine tanımlar yapılmaktadır. İletişim bilim alanında yapılan çalışmalar, 

1991-2005 yılları arasında yoğunlaşmıştır. Ardından, 2009-2017 yıllarında ise, iletişim becerileri konularına 

odaklanmıştır. Kültürlerarası iletişim konusunda yapılan çalışmalar 2000’li yıllardan günümüze kadar devam 
etmektedir. Bu süreçte, yabancı dil eğitimi psikoloji, sağlık, işletme, halkla ilişkiler, gazetecilik, basın-yayın, radyo-

sinema, mimarlık alanlarında yapılan nadir çalışmalar göze çarpmaktadır. Kültürlerarası iletişim konusunun ulusal 

çalışmalarda; kültürlerarası iletişim becerisi, beden dili, iletişim davranışları, çok kültürlülük, göçmenlerin iletişim 
pratikleri, küreselleşme olarak işlendiği görülmektedir. Aşağıda Tablo1’de kültürlerarası iletişim konusunun işlendiği 

çalışmalara yer verilmiştir: 

 

Tablo1: Kültürlerarası İletişim Konusu ile İlgili Literatür 

 

Yazar (Lar)  Başlık Yayın Yılı Alan 

Edward T. Hall The Silent Language 1959 Antropoloji 

Philip L. Pearce The Social Psychology Tourist Behaviour 1982 Psikoloji-Davranış Bilimleri 

Eric Cohen  Sociology Of Tourism 1984 Sosyoloji- Antropoloji  

Klaus Weiermair Tourists' Perceptions Towards And Satisfaction 

With Service Quality İn The Cross-Cultural 

Service Encounter: İmplications For Hospitality 

And Tourism Management 

2000 Turizm ve Hizmet Ekonomisi 

Ling Chen Perceptions Of İntercultural İnteraction And 

Communication Satisfaction: A Study On 

İnitialEncounters 

2002 İletişim 

Yvette Reısınger 

Lındsay W. Turner 

Cultural Differences Between Asian Tourist 

Markets And Australian Hosts 

2002 Turizm 

Ayhan Selçuk  Kültürlerarası İletişim Açısından Gündelik 

İletişim Davranışları 

2005 Fen-Edebiyat 

Mete Sezgin  

Şafak Ünüvar 

Kültürlerarası İletişimde Turizmin Önemi, 

Alternatif Turizm Ve Pazar Olgusu 

2009 Turizm 

Toke Bjerregaard 

Jakob Lauring Anders 

Klitmoller 

A Critical Analysis Of İntercultural 

Communication  Research İn Cross-Cultural 

Management Introducing Newer Developments 

İn Anthropology 

2009 Sosyal Antropoloji 

Emine Uçar İlbuğa Çokkültürlülük, Ulus-Ötesilik ve Kültürlerarası 

İletişim Yeterliliği 

2010 Sosyal Bilimler 

Laura B. Perry  Leonie 

Southwell 

Developing Intercultural Understanding And 

Skills: Models And Approaches 

2011 Eğitim Bilimleri 

Ragıp Başbağı 

 

Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi Semineri 

Kapsamında Türk Almanca Öğretmen 

Adaylarının Kültürlerarası İletişim Becerileri 

2012 Kuram ve Uygulamada Eğitim 

Bilimler 

Jale Balaban-Salı 

Fatme Fevzi Mehmed 

1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Kültürlerarası 

İletişim Pratikleri: Eskişehir Örneği 

2014 İletişim Bilimleri 

Deborah B. L. 

Schnabel Augustin 

Kelava Fons J. R. Van 

De Vijver 

The Effects Of Using Collaborative Assessment 

With Students Going Abroad: Intercultural 

Competence Development, Self-Understanding, 

Self-Confidence, And Stages Of Change 

2016 Eğitim Bilimleri-Psikoloji 

 

Mustafa Yağbasan 

İsmail Demirbağ 

Kültürlerarası İletişime Stratejik Bir Yaklaşım: 

Kültürlerarası Empati 

2017 İletişim 

Cevdet Avcıkurt Turizm Sosyolojisi 2017 Turizm 

https://www.sabah.com.tr/haberleri/turizm
https://www.sabah.com.tr/haberleri/turizm
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2. Yöntem 
 Çalışmada turist rehberlerinin kültürlerarası iletişim yeterliliğine ilişkin alt boyutları olan etkinlik, 

duyarlılık, farkındalık kavramlarına yönelik alan yazın taraması yapılmıştır. Alan yazın taraması; kavramsal çerçeve 

oluşturmak, sorunu sınırlamak, yeni yaklaşımlar bulmak, olanaksızla uğraşmayı öğrenmek, alandaki güncel 

tartışmaları saptamak, sorular ve denenceler geliştirmek, önemli çalışmaları ve kişileri öğrenmek, elde edilen sonuçları 

karşılaştırmak, toplu değerlendirmeler yapmak ve alandaki boşlukları görmek gibi amaçlarından yola çıkılarak 
yapılmaktadır (Şimşek, 2012: 56-59). Çalışma, 2018 yılı Mayıs ayı içerisinde yürütülmüştür. Alan yazın taraması 

bilgileri ise yerli ve yabancı internet siteleri ile kaynak olarak kullanılan ikincil veriler olarak alan yazındaki tez, 

makale, bildirilerden elde edilmiştir. 
 

2.1. Kültür ve İletişim  
Kültürlerarası iletişimi ifade edebilmek için, öncelikle “kültür” ve “iletişim” kavramlarının tanımlanması 

gerekir. “Kültür”, günlük konuşma dilinde sık kullanılan bir sözcük olarak verdiği anlam hangi bağlamda, kim 

tarafından kullanıldığına bağlı olarak, incelendiği bilim dalına göre de değişmektedir. 

Hall’a göre (1959), “kültür iletişim, iletişim de kültürdür”. Birdwhistell’e göre (1970) kültür yapıyı ifade 
ederken, iletişim süreç üzerinde yoğunlaşmıştır. Aşkun (1990) ise, kültürün bu devingenliğinin nedeninin iletişim 

olduğunu ve iletişim olmadığı takdirde kültürün durağan bir yapı kazanacağını ve yaratıcılığının kaybolacağını 

vurgular. Dolayısıyla, kültürün oluştuğu ortama bağlı kalmaksızın iletilmesi gerekir. Geçmişi günümüze ve bugünü 
geleceğe götürecek süreç iletişimdir ve tüm bu süreçte iletişimi şekillendirecek kavram ise kültürdür. 

Kültür, bir toplumu meydana getiren fertlerin, hem kendi aralarındaki, hem kendileri ile toplum arasındaki, 

hem de toplumlar arasındaki ilişkileri düzenlemektedir. İnsanın belirli bir tarzda davranması, belirli bir kültürün sahibi 
olmasından kaynaklanmaktadır (Eroğlu, 2006: 121). Hofstede, kültürü “bir tür zihinsel yazılım” olarak tanımlamış ve 

kişinin ömrü boyunca öğrendiği düşünce, duygu ve potansiyel rol kalıplarını içinde taşıdığını, bunun çoğunun kişinin 

öğrenmeye ve özümsemeye en duyarlı olduğu çocukluğun erken döneminde edinildiğini belirtmiştir (Hofstede, 
Hofstede ve Minkov, 2010: 4-5). Simgesel dilin yaratılmasında ve bilginin, değerlerin paylaşımında iletişim önemli rol 

oynar ve kültür kuşaktan kuşağa iletişim aracılığı ile aktarılır. Kültürün öğrenilmesi, iletilmesi ve tanımlanması iletişim 

tarafından yapılırken iletişim modelleri de kültür aracılığıyla biçimlenmektedir. İletişim ve kültür; anlamların 
paylaşımı ve aktarımı olarak bünyesinde insanların kullandığı dili, değerler sistemini, normları, kimlik algılarını, 

ötekiyi tanımlama şekillerini, eğlence anlayışlarını ve boş zaman değerlendirme seçimlerini barındırır (Balaban Salı ve 

Mehmed, 2014: 9). 
Sosyal bilimlerde, iletişim kavramının tanımı üzerinde de henüz bir uzlaşı sağlanamamıştır. İletişim 

alanında yayınlanmış kaynaklar, iletişim kavramının tanımı açısından bir tarama ve sınıflandırma yapıldığında, bu 

kavram ile ilgili olarak bugüne kadar yapılmış yaklaşık yüz yetmişin (170) üzerinde tanımlamanın yapıldığı ve bu 
kavramın birbirinden farklı dört bin beş yüze (4500) yakın alanda kullanıldığı görülmektedir (Gökçe, 2015: 5). 

İnsanlığın var olduğu günden bugüne kadar iletişim, kişiler arasında ilişkiler kurmayı ve etkileşimi sağlamaktadır. 

Kişilerin çevresini ve kendisini tanıması, olaylara anlam vermesi iletişim aracılığıyla gerçekleşmektedir. Yaşadıkları, 
öğrendikleri her şeyi başkalarına veya gelecek kuşaklara aktarmalarında, iletişim ilk koşul olarak ortaya çıkmaktadır 

(Büyükkuru ve Aslan, 2016: 340). 

Günümüzde Türk Dil Kurumu tanımlarına göre; Kültür; “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan 
bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil 

Kurumu, 2018). İletişim duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, 
bildirişim, haberleşme, komünikasyon” olarak tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). 

 

2.2. Kültürlerarası İletişim ve Turizmdeki Önemi 
  Kültürlerarası iletişim, farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının 

algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır 

(Kartarı, 2006: 23). Yılmaz’a göre (2016:118) turizm, kültür değişimi ve kültürün yayılmasına aracı olan en önemli 
endüstridir. Turizm ile öncelikle yerel kültür önem kazanmaktadır. Yerel halk kendi kültürleri konusunda bilgilerini 

arttırmakta, yabancıların sahip oldukları kültürü öğrenip bilgilerini geliştirmektedir. Turizm doğası gereği, farklı 

kültürden insanları bir araya getirmekte ve kültürlerarası iletişimin oluşmasına uygun ortam sağlamaktadır. Her 

kültürün de kendine özgü değerleri bulunmaktadır. Bir kültürde tercih edilen ve yüceltilen bir davranış farklı kültürde 

hoşnutsuzluğa neden olabilir. Kültürlerarası iletişim farklı kültürleri anlamayı ve kazanmayı amaçlamaktadır (Yılmaz, 

2016:118). 
Turistler ve hizmet çalışanları, yerel halk arasındaki iletişim, kültürel farklılıkların anlaşılmasını da 

içermekte hem konuşmacının hem de dinleyicinin kültürlerindeki farklılıklar iletişim sorunlarına ve yanlış anlamalara 

yol açmaktadır (Avcıkurt, 2017: 91). Bunun önüne geçilebilmesi için, turizmde kültürlerarası iletişim konusuna 
gereken önem verilmeli ve farklı kültürlerin kaynaşması sağlanmalıdır. 

 

2.3. Profesyonel Turist Rehberi ve Nitelikleri 
 22/6/2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek 
Kanunu’na göre; seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya 

yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal 
veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya 

seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımlandığı 

ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına yönetilmesini sağlayan kişi olarak ifade edilmektedir. İlgili 
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yasada ifade edildiği gibi; çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist 

rehberi; Eylemli Turist Rehberi; ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan turist rehberi, Eylemsiz Turist Rehberi 

olarak tanımlamaktadır (Turist Rehberleri Birliği (TUREB), 2012). İlgili Kanuna göre rehberlik mesleğini icra 

edebilmek için;  

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinin önlisans, lisans, yükseklisans mezunu olmak, 

• Dil yeterlilik belgesine sahip olmak, 
• Uygulama gezisini tamamlama şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mevzuat gereği 

gerekli ölçütleri sağlayan kişiler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak, ruhsatname almak zorundadır. 

Ardından kendisine en yakın ilde bulunan bir meslek odasına üye olmak zorundadır. Rehberlik mesleğini 
sadece eylemli turistler yapmaktadır. Eylemli turist rehberi olmak için bir yıl süreyle geçerli olan çalışma 

kartının alınması gerekir (Gül Yılmaz, 2017: 125). 

 Turist rehberlerinin iletişim alanı; turistleri, ziyaret edilen yerlerde çalışan kişileri, konaklama, yiyecek-
içecek alanında çalışan görevlileri, meslektaşlarını, adına çalıştığı acenta yetkililerini kapsamaktadır. Her biriyle 

kurdukları iletişim türü farklı olmakla birlikte etkileme derecesi de farklı olmaktadır. Örneğin, acenta ile kurdukları 
iletişim genellikle yazılı ve bilgilendirme amaçlıdır. Turist rehberlerinin özellikle yabancı turistler ile etkileşiminde 

iletişimi daha çok önem kazanmaktadır. Çünkü, turist rehberinin hem kullandığı dil, hem de sözsüz iletişim açısından 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, turist rehberinin sadece yabancı dili konuşabilmesi yeterli olmamaktadır 
(Büyükkuru ve Aslan, 2016: 339). 

 

2.4. Profesyonel Turist Rehberlerinin Kültürlerarası İletişim Yeterliği  
Kültürlerarası iletişim yeterliğini ifade etmek için, iletişim ve yeterlik kavramları üzerinde durmak 

gerekmektedir. İletişim, insanları birbirine bağlayan ve sosyal bir grup halinde denge ve uyum içinde anlaşmalarını 

sağlayan bir etkileşimler bütünüdür. Yeterlik, özellikle 1970’li yıllarla birlikte iletişimsel yeterlik kavramı ile birlikte 

kullanılır olmuştur. İletişimsel yeterlik ile anlaşılan, bireylerin kapsamlı iletişim becerileridir. Böylece, iletişim 
yeterliği yalnızca iletişimin bireylerarası becerileri değil, toplumsal iletişime de aktif katılımı gerekli kılmaktadır. 

Diğer bir ifade ile, iletişim sürecindeki eylem becerileridir (İlbuğa, 2010: 173). 

Turist rehberi farklı milliyetlere mensup turistler ile etkili sözlü ve sözsüz iletişim kurma yetisine sahip 
olabilmelidir. Etkili kültürlerarası iletişim için profesyonel turist rehberinde;  ilişki kurma yeteneği, iletişim becerisi ve 

meraklı olma, esneklik, uyumluluk, belirsizlikle mücadele edebilme, olumlu kişisel imaj, açık fikirlilik, dışa açıklık, 

kültürel duyarlılık gösterme gibi kişisel özelliklerin bulunması gereklidir (Zakaria, 2000 akt; Chaisrakeo ve Speece, 
2004: 269). Kültürlerarası iletişimde önemli bir role sahip olan turist rehberleri, yerel halk ve turistler arasında aracı 

olmaktadır. Turist rehberlerinin turistler ile olan iletişimleri her iki tarafın da iletişiminin verimli olmasını ve sosyal 

etkileşimin gerçekleşmesini sağlamaktadır (Zhang ve Chow, 2004: 82). 
 Turist rehberi, özellikle farklı din, kültür ve inanışlardan bir araya gelen turist gruplarına rehberlik 

yaptığında, kültürel birikiminden yola çıkarak farklı kültürden turistlerin hassasiyet gösterdiği konuların bilincinde 

olmalı, grupta kimseyi incitmeyecek davranışlarda bulunmalıdır (Temizkan, 2005: 43). Bir aracı olarak turist rehberi, 
yönettiği grup, yerel toplum; bölgeler, kuruluşlar ve turistik işletmeler arasında iletişim kurmaktadır. Grubunu ziyaret 

edilen bölgeye sunduğu gibi, ziyaret edilen bölgeyi de grubuna sunmaktadır. Diğer bir deyişle, turist rehberinin görevi 
çift yönlü olarak ifade edilmektedir (Hu, 2007: 153).  

Turist rehberlerinin hem bilişsel, hem duyusal hem de davranışsal yeterliliğe sahip olabilmeleri 

kültürlerarası iletişim yeterliliği bir ön şart olarak ortaya çıkmaktadır. Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin duyusal, 
bilişsel ve davranışsal boyutları olan etkinlik, duyarlılık, farkındalık kavramları ilgili başlıklar altında sunulmuştur. 

Turist rehberleri ve kültürlerarası iletişim yeterliliğine ilişkin çalışmalara aşağıda Tablo2’de yer verilmiştir: 

 
Tablo 2: Kültürlerarası iletişim ve Turist Rehberliği ile İlgili Literatür 

Yazar (lar) Başlık Yayı

n Yılı 

Bulgu 

Philip L. Pearce Tourist-Guide Interaction 1984 Çevresel faktörün turist-rehber etkileşiminde 

daha etkin rol alması 

Abraham Pizam 

Gang-Hoan Jeong 

Cross-Cultural Tourist 

Behavior Perceptions Of 

Korean Tour-Guides 

1996 Koreli tur rehberlerinin Amerikalı turistlerin 

davranışlarını farklı algılaması, Japon turistleri 

daha benzer algılaması. Çift olarak Kore-

Amerikalı turist grubunun birbiriyle en az 

seviyede benzerlik taşıması 

Ian Mcdonnell 

 

The Role Of The Tour Guide 

In Transferring Cultural 

Understanding 

2001 Sydney’deki turlarda tur rehberinin hizmetinden 

duyulan turist memnuniyetinin yüksek seviyede 

olması 

Xin Yu 

Betty Weiler  

Sam Ham  

International Communination 

And Mediation: Chinese Tour 

Guides 

2002 Turist rehberlerinin kültürlerarası iletişim 

performansının turistlerin kültürlerarası seyahat 

deneyimine ilişkin memnuniyetleri üzerinde 

etkisi 

Denis Leclerc Judith N. 

Martin 

Tour Guide Communication 

Competence: French, German 

And American Tourists’ 

Perceptions 

2004 Amerikalı turistler için Avrupalı turistlerden 

daha önemli olması sözsüz ve sözlü iletişim 

unsurlarının Amerikalı turistler için Avrupalı 

turistlerden daha önemli olması 

Betty Weiler  

Xin Yu 

Dimensions Of Cultural 

Mediation In Guiding Chinese 

Tour Groups: Implications For 

Interpretation 

2007 Aracılık rolünün turistlerin seyahat hatıralarını 

etkilemesi 

Nicolai Scherle Almut Swimming In Cultural Flows: 2008 Turist rehberinin turistlere kültürel olarak 
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2.5. Kültürlerarası Duyarlılık 
İnsanlığın varlığını sürdürebilmesi için, 21.yüzyılda güçlü bir biçimde kültürlerarası duyarlılık yeteneğine 

ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Çok kültürlü toplumlar içinde uyumlu bir şekilde yaşayabilmenin anahtarı olarak 
kültürlerarası duyarlılığa işaret edilmektedir (Tamam 2010: 174). Bütün bu koşullar, kültürlerarası iletişim yeterliğinin 

yanı sıra onun tamamlayıcısı ve aynı zamanda pekiştiricisi olarak kültürlerarası duyarlılığı da kaçınılmaz ve 
vazgeçilmez kılmaktadır (Balcı ve Bekiroğlu, 2014: 431). Kültürel bakımdan homojen toplumların sayısının az olması 

kültürlerarası çeşitliliklerin yoğun olduğu ortamlarda farklılıklara duyarlı olmayı da zorunlu kılmaktadır (İlbuğa, 2010: 

164).  
Kültürlerarası duyarlılık kültürlerarası iletişim becerisinin duyusal alt boyutunu ifade etmektedir. Bennet 

(1986-1993) kültürlerarası duyarlılığı, bireylerin farklı kültürel durumlarla ve kişilerle karşılaştığında verebileceği 

tepkilerin anlaşılması ve iletişiminin kolaylaşması için gelişimsel bir süreç olarak değerlendirmiştir. Bhawuk ve Brislin 
(1992: 413) ise;  kültürlerarası duyarlılığı, “bireyleri farklı kültürel ortamlarda başarılı bir yaşam ve çalışma hayatına 

hazırlayan, farklı kültürden insanlara ilişkin fikirlerini analiz etmede onlara yardımcı olan ve farklı kültürel ortamlara 

ilişkin tecrübe elde etmesini sağlayan bir kültürlerarası yeterlilik programı” olarak değerlendirmektedir. 
Kültürlerarası duyarlılık, kültürel farklılıkların anlamlandırılması ve değerlendirilmesinde kültürlerarası 

iletişim açısından uygun ve etkili davranış biçimini teşvik eden olumlu duygu geliştirebilme yeteneği olarak 

tanımlanabilir. Böyle bir tanımlama, kültürlerarası duyarlılığın dinamik doğasına işaret etmektedir. Bu durum ise 
kültürlerarası duyarlılığa sahip bireylerin; farklılıkları anlamaya, onaylamaya ve kabul etmeye yönelik olumlu motive 

edici bir istek, eğilim ve olumlu duyguya sahip olmaları gerektiğine vurgu yapmaktadır. (Chen, 1997: 5-6). Olumlu 

duygulardan kasıt ise, farklılıkların önyargısız, kalıplaşmış ifadeler kullanılmaksızın, etnomerkezcilikten uzak olarak 
değerlendirilmesidir. Bu süreç kültürleri anlama, tanıma, onaylama, saygı gösterme, görecelik gibi özelliklerle 

karakterize olan bir duygu dünyasını gerektirmektedir (Bekiroğlu ve Balcı, 2014: 434). Hammer, Bennet ve 

Wiseman’a göre (2003), kültürlararası duyarlılık, kültürel farklılıklarla ilgili olarak deneyimleme ve farkında olma 
becerisidir (Hammer ve diğerleri 2003: 422).  Chen ve Starosta’nın kültürlerarası duyarlılık modeli incelendiğinde ise, 

kavramın beş boyut ile açıklandığı görülmektedir. Saptanan ilgili boyutlar ve içerikleri şunlardır (Chen ve Starosta, 

2000: 11): 

 

a. Kültürlerarası Etkileşime Katılım: Bireyin farklı kültürel bir durum ile karşılaştığında açık ya da kapalı bir 

biçimde etkileşimini sürdürme çabası olarak değerlendirilebilir. Farklı kültürlerden bireylerle etkileşime girmeye 
eğilim göstermeyi ve açık fikirliliği ifade etmektedir. Kültürlerarası etkileşime katılım duyarlılığı yüksek olan 

bireylerin; kültürel olarak farklı bireylerle iletişime girmekten kaçınmadıkları, onları anladıklarını sözlü ya da beden 

dili yoluyla ifade etmeye çalıştıkları, onlara ilişkin değerlendirmelerinde önyargı ile karar almadıkları 
söylenebilmektedir. Turist rehberinin farklı kültürden turistlerle iletişim kurmaya karşı bilinçli ve artan bir isteği ve 

onlara olan ilgilerinin artması bu boyuta örnek olarak gösterilebilir.  

b. Kültürlerarası Etkileşimde Özen: Kültürlerarası etkileşimde özenli olan kişiler farklı kültürel özelliklere sahip 
bireyleri anlama gayretinde ve onların davranışlarına karşı gözlemci bir tutum içindedirler. Ayrıca farklı kültürel 

özelliklere sahip bireyler ile ilgili bilgi edinmeye çalışma ve onların kültürel farklılıklarının özünü anlama konusunda 

gerekli hassasiyeti gösterme eğilimindedirler. Turist rehberinin farklı kültürden turistlere rehberlik yaparken 
karşılaştığı yeni ortamda gösterdiği özen ile birlikte kendini rahat hissetmesi ve karşı kültürün memnuniyetini 

sağlaması, kültürlerarası uyum sürecini hızlandırarak kültürel farklılıkları en aza indirmektedir. 

Nonnenmann Conceptualising 

Tour Guides As Intercultural 

Mediators And 

Cosmopolitans 

yabancı oldukları ortamlarda aracı ve yol 

gösterici olması 

Hung-Hsuan Huang 

Aleksandra Cerekovic 

Igor S. Pandzic Yukiko 

Nakano Toyoaki Nishida 

Toward A Multi-Culture 

Adaptive Virtual Tour Guide 

Agent With A Modular 

Approach 

2009 Hırvatistan ve Japonya gibi Batılı kullanıcıların 
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c. Kültürlerarası Etkileşimde Özgüven: Kültürlerarası etkileşimde özgüven, bireyin kültürel olarak farklı kişi, olay, 

olgu ve durum ile etkileşiminde kendisine karşı olumlu algı, düşünce ve değerlendirmeler yapabilme becerisi olarak 

ifade edilebilir. Kültürlerarası etkileşimde özgüven, farklı kültürel durumlara ve kişilere karşı kişinin kendisine olan 

güvenin derecesiyle ilgili bir tutumu içermektedir. Kültürlerarası etkileşimde özgüven düzeyi yüksek olan kişiler 

genellikle kültürel olarak farklı bireylerle etkileşimlerinde nasıl davranılacağı ve ne söylenmesi gerektiği konusunda 

kendine güvenen bireylerdir. Turist rehberinin sözlü ve sözsüz iletişim performansında grubuna karşı hissettirdiği 
özgüven seviyesi kültürlerarası etkileşiminde kullandığı kelimelerin yerine ve kalitesine yansımaktadır.  

d. Kültürel Farklılıklara Saygı: Farklı kültürden olan bireylerin değer yargılarına, fikirlerine ve davranışlarına saygı, 

kültürlerarası duyarlılık için önemlidir. Kültürel farklılıklara saygı duyarlılığı yüksek olan kişiler, kendi kültürünü 
diğer kültürlerden üstün görme eğiliminde değildirler. Bu kavram etnomerkezcilik olarak ifade edilip bu duygu 

durumundan uzaklaşma eğiliminde olmaları turist rehberlerini turistlerin gözünde daha değerli bir konuma 

taşımaktadır. Turist grupları kendi kültürlerine saygı gösterildiğini hissettiğinde, turist rehberini kendisine daha yakın 
hissetmektedir.  

e. Kültürlerarası Etkileşimde Hoşnutluk (Zevk): Kültürlerarası etkileşimde hoşnutluk düzeyi yüksek olan kişiler, 
iletişim ve etkileşimde gergin değildirler, kolay sinirlenmezler ve farklı kültürel özelliklerle iletişimin yararlı olduğunu 

düşünmektedirler. Araştırmalar kültürlerarası duyarlılık için kültürlerarası hoşnutluğun çeşitli biçimlerini 

göstermektedir. Bunlar, farklı kültürden kişilerle etkileşim kurmaktan hoşlanma, farklı kültürlerden kişilerle ilişkilerini 
iyi tutmaktan ve arttırmaktan ve bir başka kültür görevinden keyif almadır (Chen, 1997: 7-9). Konuk ile doğrudan 

iletişim kuran turist rehberlerinin kültürlerarası duyarlılık düzeyleri belirtilen boyutlar bakımından büyük önem arz 

etmektedir. Bölgeye gelen turistlerle iletişim kurma ve seyahat beklentileri gibi faktörler kitle turizmi açısından 
günümüzde oldukça önemli hale gelmektedir (Avcıkurt, 2017: 33). 

 

2.6. Kültürlerarası Farkındalık  
Kültürlerarası iletişim yeterliği hem kültürlerarası bilişsel, hem de kültürlerarası eylem yeterliğini içine 

alacak şekilde iletişimsel yeterliklerin kazanılması için yaşam boyu öğrenme surecini kapsamaktadır. Kültürlerarası 

iletişim yeterliği, bilmenin ötesinde daha fazla yaşam deneyimleri ve etik prensiplere uygun duruş, ifade, düşünme, 

hissetme, davranabilme becerileridir (İlbuğa, 2010: 175). Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin bilişsel boyutunu ifade 
eden kültürlerarası farkındalık, bireyin farklı kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilme becerisidir. 

(Chen ve Starosta, 1996: 364-365).  

Kültürel farklılıklar üzerinde farkındalık ve uzlaşma sağlamak, hayal kırıklığı, belirsizlik, karmaşa, 
psikolojik rahatsızlıklar gibi olumsuz sonuçları en aza indirmeye yarar sağlamaktadır. Yeterli kültürlerarası iletişim 

farkındalığına sahip dışadönük bir insanın, geniş kültürel bakış açıları vardır, farklı kültürler hakkında bilgi sahibidir. 

Kültürlerarası iletişim farkındalığı yeterliliği, kültür farklılıklara karşı belirli açıklık ve esneklik yeteneklerini de 
gerektirmektedir (Rozamie ve diğerleri, 2011: 1175-6). Öz-farkındalık ve kültürel farkındalık olmak üzere iki boyutu 

vardır. Kültürlerarası farkındalık iki önemli niteliğe sahiptir. Bunlardan birisi; kişinin kendi kültürünün farkında olması 

ve aynı zamanda diğer kültürler hakkında da farkındalığının olmasıdır. Kültürel farkındalık diğer kişilerle iletişim 
kurulduğunda önemlidir. Çünkü insanlar iletişim kurduğunda bir kültür hakkında uygun olan ama diğer kültür için 

uygun olmayan durumları yanlış görebilir, yorumlayabilir ve değerlendirebilir ve bu durumda yanlış anlaşılmalarda 
artmalar görülebilir (Zhu, 2011: 116). 

İlgili boyutun özelliklerini taşıyan bir profesyonel turist rehberinin sadece kendi kültürüyle ilgili 

farkındalığa sahip olmayıp, iletişime girdiği turistlerin kültürüyle ilgili farkındalığa sahip olup bu konuda gereken 
hassasiyeti gösterebilmelidir. Farklı kültürlerin bir arada olmasını olumlu karşılamayı öngören bir yaklaşım ile 

kültürlerarası farkındalık boyutu ifade edilmektedir. 

  

2.7. Kültürlerarası Etkililik 
Etkinlik, bireyin iletişim esnasında niyetlendiği etkiyi gösterebilme yetisidir. Kültürlerarası iletişimde 

etkinliği sağlamada ‘kategorilere ayırma’ ve ‘sınıflandırma’ olmak üzere iki olgu önem kazanır. Bu bağlamda 

kültürlerarası iletişim yeterliği, farklı kültürlerde, fiziksel ve sembolik çevrelerde yetişmiş insanlar arasında ‘etkin’ ve 
‘uygun’ iletişimin kurulmasıdır. Kültürlerarası iletişim sürecinde bireyin bilişsel, bireylerarası, dil ve iletişim ve de 

ilişkisel olmak üzere çok çeşitli, çok katmanlı yeterlilikler demetine sahip olması gerekmektedir. Ruth Benedict’in 

gözlemlerinden vardığı sonuca göre, hiçbir insan içinde yetişip, kültürel biçimlerine göre yaşamadığı surece, bir başka 

kültüre tümüyle katılamaz; ancak bireyin o kültüre katılmasa da diğer kültürlere, o kültüre katılanların verdikleri aynı 

önemi verebilmesi mümkündür. Benedict’in de vurguladığı gibi, kültürlerarası iletişim yeterliği için temel koşul saygı 

ve karşılıklı anlayış olacaktır (Benedict,1999 akt. İlbuğa, 2010: 174). 
Kültürlerarası iletişim yeterliliğinin davranışsal boyutu olarak kabul edilen kültürlerarası beceriklilik, başka 

bir ifadeyle kültürlerarası etkililik, bireyin kültürlerarası etkileşim sırasında etkili davranışlar gösterebilme ve 

iletişimsel amaçları yerine getirebilme yeteneğidir. Bu özelliği sebebiyle, kültürlerarası beceriklilik iletişim 
becerileriyle doğrudan ilgilidir ve iletişimin etkili olmasını belirleyen her türlü sözlü ve sözsüz iletişim davranışlarını 

içerir (Chen ve Starosta, 1996: 367; Portalla ve Chen, 2010: 21-22; Üstün, 2011: 25; Kartarı, 2014: 271). Bu bağlamda, 

kültürlerarası etkililik ölçeğinin orijinal hali dikkate alınarak (Portala ve Chen, 2010: 22) boyutları ifade edilmektedir: 
a. İletişim Rahatlığı: Kültürlerarası iletişimin en önemli faktörü iletişim kurmada rahatlık, kişinin kendisini 

başkasının yerine koyabilme becerisidir. Diğer bireylerle konuşma sırasında rahatlık, konuya hakim olabilmek, konuya 

nasıl başlayacağını bilmek ve empati yapabilmek iletişim rahatlığını tamamlar (Karaeminoğulları, Doğan ve Bozkurt 
2009: 338). İletişim rahatlığı olan kişi karşı karşıya kaldığı durumla ilgili olarak olası bakış açılarını genişletmeyi, 

tanımlamaları araştırmayı ve soruşturmayı tercih etmelidir. Bu beceride olan kişi kendisine yöneltilen eleştiri ya da 
şikâyet karşısında tek yönden değil de birçok yönden bakabilme ve anlam verebilme yeteneğine sahip olur (Özer, 

2008). İyi bir iletişim becerisi olan kişi, iletişim kurduğu bireyin sözel ve sözel olmayan davranışlarını ve iç dünyası 
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hakkındaki ipuçlarını hemen görür ve bunu analiz etmeye çalışır (Cüceloğlu, 2005: 33). 

b. Davranışsal Esneklik: Farklı kültürlerle iletişim esnasında kişinin başka bir bireye önyargısız yaklaşabilme 

becerisidir. Farklı kültürlerden insanlarla iletişimde kendini ifade edebilme, göründüğü gibi davranabilme becerisi 

olmalıdır (Karaeminoğulları ve diğerleri, 2009: 338). Davranışsal esneklik; farklı durumlarda uygun davranış 

biçimlerini seçebilme becerisini ifade eder ve kültürlerarası iletişim yeterliğinin yaratıcı yönünü vurgular. Davranışsal 

esnekliği kazanmış bireyler, iletişim sürecine doğru ve uygun biçimde katılabilir ve iletişim amaçlarına ulaşabilmek 
için değişik davranışsal stratejiler uygulayabilirler (Kartarı, 2014:270). 

c. Etkileşimde Saygı: Kişinin farklı kültürden biriyle etkileşimi sırasında onlara duyduğu saygıyı gösterebilme ve 

hissettirebilme becerisidir. Kültürlerarası iletişimde diğer bireylerin etnik kökeni, dili, dini, düşünceleri, gelenek ve 
görenekleri, yaşam tarzları vb. özelliklerini iyi anlamak ve bunu karşı tarafa “evet seni anlıyorum ve sana saygı 

duyuyorum” hissiyatını verebilmeyi gerektirir. 

d. Mesaj Verme Kabiliyeti: Mesaj yeteneği; yabancı dili ustalıkla konuşmakla ilişkilidir, dil yeterliği ya da dil 
kullanımını belirleyen bilgiyi, mesajları ustaca kodlamayı, iletişim sürecinde karşı tarafın algılayabileceği mesajlar 

göndermeyi, karşıdakinin dilini anlamayı ve sözsüz iletişim davranışlarının anlamlarını bilmeyi kapsar. Mesaj becerisi; 
dilin yanında, mesajı destekleyen diğer iletişimsel tutum ve davranışları da içermektedir. Söz gelişi, bireyin etkileşime 

ön yargılı ya da ön yargısız olarak girmesi, karşısındaki kişiye vereceği yanıtların sertlik-yumuşaklık derecesi üzerinde 

etki yapar. Farklı kültürden bireylerle etkileşim esnasında onları iyi anlama ve açıklama önemlilik arz eder. 
Kültürlerarası iletişimde “diğer bireyin dilini biliyor muyuz, gramerlerine hâkim miyiz, onların bize verdiği 

bilgilendirici ve ikna edici mesajları algılayabiliyor muyuz, bahsi geçen mevzularla alakalı konuyu anlayıp 

yorumlayabiliyor muyuz” sorularına etkili cevap verebilme becerisidir. 
e. Kimlik Koruma  (Kişisel Özerklik): Kişisel özerklik; bireyin kendi duygularını koruyarak, kültürel farklılıkları 

takdir edebilme becerilerini ifade etmektedir (Davis ve Finney, 2006: 319). Bu boyut; farklı değerlerden oluşan 

yabancı bir çevrenin inanç sistemine ve geleneklerine saygı duyma derecesini, kültürlerarası değerlere bağlılığı ve 
kişinin farklı bir kültürde bireysel kimliğini nasıl sürdüreceğini ölçmektedir (Kitsantas, 2004: 444). Diğer bir ifadeyle, 

bireylerin farklı kültürde bulunan insanlara ve onların değer sistemlerine saygı duyarak aynı zamanda asıl bir kişisel 

değer ve inanç sistemi geliştirebileceğini ölçmektedir (Lee ve Templer, 2003: 195; akt. Karaeminoğulları ve diğerleri, 
2009: 335-6). 

f. Etkileşim Yönetimi: Kişinin farklı kültürlerden bireylerle etkileşiminde onların istek ve ihtiyaçlarını anlayabilme ve 

bunları karşılayabilme becerisinin olması gerekmektedir. Düşüncelerini açıkça ifade edebilmeli ve sorulan sorulara 
etkili cevaplar verebilmelidir. Etkileşim sırasında karşıdaki kişiye ve karşısındakinin düşüncelerine saygı gösterebilme 

yeteneğini ifade etmektedir (Karaeminoğulları ve diğerleri, 2009: 338). Farklı kültürden turistlere rehberlik yaparken 

turist rehberi onların dilini anlamalı ve sözsüz iletişim davranışlarının anlamlarını bilmelidir. Dilin yanında, mesajı 
destekleyen diğer iletişimsel tutum ve davranışlarına da hâkim olmalıdır. 

 

3. Sonuç 
Küreselleşmenin etkilerinin turizm sektöründe de hissedilmesi ile birlikte farklı beklenti ve kültürel 

özelliklere sahip turistleri ve rehberleri dünya üzerinde çeşitli noktalarda karşı karşıya getirmektedir. Bu bağlamda 

kültürlerarası iletişim stratejik bir önem taşımaktadır. Kültürlerarası iletişimde etkin ve anlaşılır bir iletişim için, 
yargılamadan ve ötekileştirmeden karşılıklı empati duygusuyla bir arada olabilmenin koşulları bir olgu olmaktan öte 

bir yaşam biçimi haline gelmektedir. Bu nedenle hem kurumsal hem de bireysel düzeyde bir yeterlilikler demeti olarak 

kültürlerarası iletişimin gelecek kuşaklara kazandırılması günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak görülmelidir.  
Bu bağlamda farklı kültürlere ilişkin bilişsel, duygusal ve davranışsal yetilerin kazandırılması daha önemli hale 

gelmektedir.  

Her toplumun kendine özgü birtakım kültürel değerleri ve unsurları vardır. Bazen de toplumlar arasında 
bazı hareketler, işaretler, hatta sözcükler ortak kullanılmakta, bunlar evrensel unsurlar olarak kabul edilmektedir. 

Trafik lambası renklerini buna örnek olarak vermek mümkündür. Dünyanın her yerindeki insanlar için kırmızı ışık, 

durma anlamına gelmektedir. Kültürlerarası iletişim sürecinde bireyler, davranışlarının kendi toplumlarınına 
benzemeyen türde yorumlanması korkusu içinde olurlar. Birbirine benzer toplumlar arasında iletişim kurmak çok daha 

kolay ve olumlu, anlaşılır olmaktadır.  

Çalışmanın örneklemindeki turist rehberlerinin eşlik ettiği turist grubun kültürel farklılıklarını dikkate 
alarak istek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılaması gerekir. Turistlere doğa, tarih, kültür, müze vb. hakkında bilgileri 

aktarırken yabancı dili iyi bilmenin yanı sıra, ses tonuna, göz temasına, kişisel alana, gülümsemesine, dış görünüşüne, 

el kol hareketlerine dikkat etmesi gerekmektedir. Bütün bu davranışları turistin kültürüne hâkim olduğunu göstererek 
sergilemek durumundadır.  

Bu bağlamda turist rehberinin rehberlik yaptıkları dillerin nitelik ve nicelikleri önem kazanmaktadır. Bu 

çerçevede; 6580 kişinin İngilizce, 1643 kişinin Almanca, 1125 kişinin Fransızca, 696 kişinin İspanyolca,  675 kişinin 
Rusça, 588 kişinin Japonca, 554 kişinin İtalyanca, 362 kişinin Portekizce, 310 kişinin Arapça dillerinde rehberlik 

yaptığı görülmektedir (TUREB (Türkiye Turist Rehberleri Birliği), 2018).  Kültür ve iletişimde en önemli unsur olan 

dil öğesine vurgu yapılmaktadır. Dil ile ilgili ifadeler maddeler halinde sıralanmaktadır: 
 

 Bir toplumun ve kültürün üyeleri tarafından paylaşılan ortak simge sistemidir. 

 İnsanların kültürel fikirleri ve sembolik anlamları bir nesilden diğerine aktarmalarını sağlar. 

 Dil aracılığı ile içinde yaşanılan kültür öğrenilir, iletişim kurma şekilleri benimsenir, doğallaştırılır. 

 Bireyin varlığını ve bir toplumun ve kültürün dünyayı yorumlama biçimlerini belirli düzeyde biçimlendirir. 

 İnsanlarla doyurucu ve güven verici ilişkiler başlatmak ve sürdürmek, kullanılan iletişim becerilerinin 

niteliğine bağlıdır. 
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 İletişim kurabilmek için bireyin kendi değerlerini, duygularını sorumluluklarını tanıması kullandığı iletişim 

örüntülerinin farkında olması ve iletişimi kolaylaştıran teknikleri bilmesi gerekmektedir . 

 Yabancı dil seviyesi farklı bir kültürün üyeleriyle en temel düzeyde anlaşabilmenin ve onları 

anlayabilmenin temel enstrümanıdır. 

 Yabancı dil seviyesi o kültürün incelikli yönlerini de daha iyi kavramayı ve çözümlemeyi beraberinde 

getirme kapasitesine sahiptir.  

 Bir olguyu, daha derinlemesine bilmek ve analiz etmek, tanımlama ve yargılama yerine anlamaya dönük bir 

duygu dünyasını sağlayacaktır.  

Çalışma kapsamında vurgulanan kültürlerarası iletişim yeterliliğinin alt ve ilk boyutu olan kültürlerarası 

duyarlılık için önemli bir gerek‐şart olduğu değerlendirmesi yapılabilir.  
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Özet 
Günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmekte ve bu gelişim iş dünyasını da değiştirmektedir. 

Dolayısıyla işletmeler bilgi ve iletişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmak zorunluluğu hissetmektedir. Yazılım ve 

teknoloji firmaları, iş dünyasına yönelik hazırladıkları programlar ve yazılımlar aracılığıyla işletmelere zaman ve 
maddi kazançlar sağlamaktadır. Bununla birlikte bilgi ve iletişim teknolojilerinde bireylerin kullanımına yönelik olarak 

hazırlanan sosyal medya uygulamaları da bulunmaktadır. Sosyal medyanın günümüz kullanıcı sayılarının devasa 
boyutlarda olduğu görülmektedir. Sosyal medya araçlarının bu kadar yoğun olarak kullanılması, pazarlama 

faaliyetlerinde bulunan işletmelerin dikkatini çekmiş ve bu araçlar ticari işletmeler tarafından da kullanılmaya 

başlanmıştır. Bu işletmelerin öncelikli amaçları mevcut ve potansiyel müşterilerle iletişim kurmak, işletmenin 

tanınırlık ve bilinirliğini artırmaktır. Ancak günümüzde bu amaçlar çok basit kalmakta, işletmeler sosyal medyayı 

etkinlik duyuruları, müşteri değerlendirmeleri, çevrimiçi satış gibi amaçlarla da kullanabilmektedirler. Buradan 

hareketle yapılan çalışma Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin sosyal medya aracı olan 
Facebook hesaplarının içerik analizi ile incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın evrenini, 806 adet 5 yıldızlı 

konaklama işletmesi oluşturmakta ve örneklemini ise bu işletmelerden Facebook hesabı kullanan 507 otel işletmesi 

kapsamaktadır. Yapılan çalışmada, konaklama işletmelerinin Facebook sosyal medya hesapları nitel araştırma 
yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiştir.  Otel işletmelerinin Facebook hesaplarındaki beğeni sayılarının, 

fotoğraf ve video paylaşımlarının, aktif olarak paylaşım yapma, konum bilgisi paylaşma, işletme ile bilgiler paylaşma, 

müşteri değerlendirmesine izin verme, işletmenin WEB sayfasına bağlantı verme durumlarının yeterli düzeyde olduğu 
sonucuna ulaşılırken, etkinlik duyurusu yapma, çevrimiçi rezervasyon imkânı tanıma ve diğer sosyal medya araçlarına 

bağlantı verme gibi niteliklerde yetersiz kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar kelimeler: Konaklama İşletmesi, Sosyal Medya, Facebook 

 

Content Analysis of Accommodation Businesses’ Social Media Accounts: 

Facebook Example 
 

Abstract 
In today's world, information and communication technologies are developing rapidly, and this development is also 
changing the business world. Therefore, businesses feel the need to use information and communication technologies 

intensively. Software and technology companies provide time and financial benefits through their programs and 

software that they prepare for the business world. However, there are also social media applications in information and 
communication technologies designed for the use of individuals. The number of users of today's social media seems to 

be huge. The intensive use of social media tools has attracted the attention of businesses engaged in marketing 

activities, and commercial enterprises have also used these tools. The primary purpose of these businesses is to 
communicate with existing and potential customers, to increase the recognition and awareness of the business. Today, 

however, these goals remain very simple, and businesses can use social media for purposes such as event 

announcements, customer evaluations, and online sales. Here the social media tool of the 5-star accommodation 
businesses operating in Turkey made a motion study aims to examine the content analysis of Facebook accounts. The 

target population of the study consists of 806 5-star accommodation operators and 507 hotel enterprises using 

Facebook accounts from these operators. In the study, Facebook social media accounts of the accommodation 

companies were analyzed by content analysis from qualitative research methods. As a result of the study, hotel 

administrators' likes on Facebook accounts, photo and video sharing, active sharing, position information sharing, 

sharing information with the business, allowing customer evaluation, and linking to the web page of the business are 
found sufficient however, making event announcements, booking online and linking to other social media tools are 

found inadequate.  

 

Keyword: Accommodation Business, Social Media, Facebook 
 

 

 

 

 

                                                                        

* Sorumlu yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ediz GÜRİPEK 

 Tel. (0356)-317-32-43/ 6032      * Email: ediz.guripek@.gop.edu.tr 

mailto:..............@.......edu.tr


544 

Giriş 
Türkiye’de 1990’lı yıllarda internet kullanılmaya başlanmış ve internet kullanımı 2000’li yılların başından 

itibaren geniş kitlelere ulaşmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojileri, iletişim süreçleri üzerinde büyük gelişmeler 

kaydederek dünya çapında önemli değişimleri de beraberinde getirmiştir (Dalgın ve Karadağ, 2013: 134). İnternet, 

“bilgiye en hızlı şekilde ulaşmayı ve etkili bir iletişimi sağlayan, işletmelerin gelişim sürecini artıran, müşteri odaklı 

çalışmaya aracılık eden, rekabet üstünlüğünü kazandıran, iç ve dış müşteri tatminini sağlayan ve maliyetleri düşüren 
sanal araçtır” (Çubukcu, 2010: 40).  Günümüzün en önemli teknolojisi olan interneti,  dünya nüfusunun %53’ü 

kullanmaktadır. Sosyal medya kullanıcılarının toplam nüfus içindeki payı ise %42’dir (Sabah Gazetesi, 2018). Dünya 

nüfusunun yarısının internet kullanmasındaki en önemli unsurun çevrimiçi (online) sosyal medya araçlarının olduğu 
görülmektedir.  Sosyal medya, kullanıcılar tarafından oluşturulan medya gösterimlerini kapsayan ve çevrimiçi 

paylaşımlarla kolayca bilgiye erişimin sağlandığı bir içerik olarak tanımlanmaktadır (Xiang ve Gretzel, 2010: 180). 

WEB 2.0 ile sosyal medya araçlarını kapsayan teknolojiler internetin temellerini değiştirdiğinden beri kullanıcılar 
içeriklere müdahil olmaya, kendi istedikleri içerikleri üretmeye, kendi bakış açılarını diğerleri ile paylaşmaya ve diğer 

etkileşimleri gerçekleştirmeye başlamışlardır (Eryılmaz ve Zengin, 2014a: 148; Uzgör, vd., 2017: 200). 

İnternet dünyasında en hızlı büyüyen iletişim teknolojilerinden biri haline gelen sosyal medyanın en önemli 
fonksiyonlarını, insanlar için kolayca erişilebilen fotoğraflar, videolar, yorumların paylaşıldığı WEB tabanlı 

uygulamalar ve internet siteleri oluşturmaktadır (Cinnioğlu ve Boz, 2015: 249).  Sosyal medya araçlarından olan 

Facebook, Twitter, İnstagram, MySpace, LinkedIn,  gibi sosyal ağların kullanım oranları sürekli artmakla beraber 
milyonlarca insan için bu ağların kullanımı rutin bir durum haline gelmiştir. 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından, 

“insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ” (Facebook, 

Vikipedi) olarak kurulan Facebook, 2018 yılının verilerine göre 2.17 milyar kullanıcı sayısıyla sosyal medya 
araçlarından en fazla tercih edilenlerin başında gelmektedir (We are social, 2018). 

Porter (2001), internetin daha az maliyetle hızlı bir şekilde daha fazla müşteriye ulaşma ve farklı stratejiler 

konumlandırma olanağı yaratmasıyla,  işletmeler için önemli bir teknolojik yenilik halini aldığını belirtmektedir. 
Dolayısıyla işletmeler tarafından sosyal medya araçlarının kullanılması için de aynı şeyin söylenmesi yanlış 

olmayacaktır. İşletmeler sosyal medya araçları ile müşteri ve hedef kitlelerini takip edebilmekte, müşterilerinin 

düşünce ve tercihlerine yön veren unsurları belirlemekte ve tüketim tercihlerine yön vermeye çalışmaktadırlar (Sarıtaş 
ve Tilki, 2017: 75). Aynı zamanda tüketiciler de işletmelerin sosyal medya araçlarını takip ederek işletme hakkındaki 

bilgilere, verilere ve paylaşımlara kolayca ve fazla zaman harcamadan ulaşabilmektedirler. Buhalis ve Law (2008), 

bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmelerin birçok sektörü etkilediği gibi turizm sektörünü de 
etkilediğini vurgulamaktadırlar. Turizm alanına yönelik yapılan çalışmalar ise, internetin seyahat bilgisi edinmede, 

seyahat kararı vermede, en önemli kaynaklardan biri haline geldiğini göstermektedir (Ateş ve Boz, 2015:65). 

Sosyal medya, işletmelere müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılama ve kişisel düzeyde içeriklerine ulaşma 
imkânı sunduğundan dolayı bu bağlamda yürütülen pazarlama faaliyetleri otel işletmeleri için giderek önemli bir hal 

almaktadır (Bayram vd., 2016: 428). Birçok sosyal paylaşım ağının aksine Facebook aracılığıyla konaklama 

işletmeleri, fotoğraf, video ve konum bilgisi paylaşabilmekte, etkinlik duyurusu yapabilmekte, müşteri değerlendirmesi 
için anket sunabilmekte ve çevrim içi (online) rezervasyon imkanı sağlayabilmektedir. Üstelik bu aracılar vasıtasıyla 

işletme, uygulamalarına yönelik hem müşteriyi haberdar etmekte hem de düşük bütçe ile işletmenin reklamını 
yapmaktadır. Bu nedenle sosyal medya araçları arasından en çok kullanıcı sıralamasında birinci sırada olan Facebook 

hesaplarının konaklama işletmeleri tarafından nasıl kullandığı bu çalışmanın merak konusu olmuştur.  Bu bağlamda bu 

çalışma, konaklama işletmelerinin sosyal medya hesaplarından Facebook hesaplarının içerik analizi ile incelenmesini 
kapsamaktadır.  

 

1. Literatür Özetleri 
Literatürde kurumların ve özel işletmelerin sosyal medya içeriklerini inceleyen birçok çalışma bulunmakla 

birlikte konaklama işletmeleri bağlamında yapılan çalışmalara da rastlamak mümkündür. Aşağıda sosyal medya 

hesaplarının içerik analizlerine yönelik gerçekleştirilen literatür örnekleri sunulmuştur. 

Yıldırım (2004),  T.C. Sağlık Bakanlığı’nın sosyal paylaşım ağı olan Twitter hesabının nasıl ve hangi 
amaçla kullanıldığını ortaya koymak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Sağlık Bakanlığı’nın Twitter’ı yeterince 

etkili kullanmadığı, araştırma konusu olan 1 aylık süre içinde takipçileriyle hiç etkileşime girmediği bulgusu elde 

edilmiş, kullanıcılara yönelik en yüksek oranda sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivite konusunda paylaşım yapıldığı ortaya 

konulmuştur. 

Eryılmaz ve Zengin (2014b), butik otel işletmelerinin sosyal medya kullanımına yönelik bir inceleme 

yaparak Türkiye’deki turizm işletme belgeli tüm butik otellerin Facebook hesaplarını taramışlardır. Araştırmanın 
sonucunda, butik otellerin en fazla Facebook kullandıkları, bu sayfaların yönetiminde uzmanlardan yararlanmadıkları, 

Facebook üzerinden çevrimiçi rezervasyon imkânı veren işletme sayısının az olduğu ortaya konulmuştur. 

Cinnioğlu ve Boz (2015), sosyal medya araçlarından Facebook hesabının otel işletmeleri açısından 
kullanımının incelenmesine yönelik Çanakkale’de bulunan 20 otel işletmesinin Facebook sayfaları üzerine bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar çalışmanın sonucunda, otel işletmelerinin genellikle sayfalarında sadece temel 

bilgilerin bulunduğunu ve tam anlamıyla Facebook sayfalarını etkili bir şekilde kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 
Leung ve diğerleri (2015), otel işletmelerinde sosyal medya pazarlama etkinliği bağlamında bir çalışma 

gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar otel işletmelerinin iki farklı sosyal medya (Facebook, Twitter) pazarlama 

etkinliğini araştırmışlardır. Çalışmada reklama karşı tutum modelini, sosyal medyaya karşı tutum modeliyle 
bütünleştirmişlerdir. Araştırmanın verileri çevrimiçi anket formuyla elde edilmiş ve reklama karşı tutum modelinin otel 

işletmelerinin sosyal medya hesaplarındaki pazarlama etkinliğini açıkladığı ortaya konulmuştur.  Araştırma sonuçları, 
otel müşterilerinin sosyal medya deneyimlerinin sosyal medyaya yönelik tutumlarını etkilediğini, bunun ise otel-marka 
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tutumlarını etkilediğini ortaya koymuştur. Ayrıca otel yöneticilerinin Facebook ve Twitter pazarlaması için benzer 

pazarlama taktiklerini kullandıkları belirtilmiştir. 

Bayram ve diğerleri (2016), otel işletmeleri Instagram paylaşımlarının sosyal medya pazarlaması 

kapsamında içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmesi bağlamında bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar 

TripAdvisor tarafından ilan edilen Türkiye için en iyi otel kategorisinde bulunan ve Instagram kullanan otel 

işletmelerinin hesaplarını incelemiş ve otellerin fotoğraf tercihlerinde türlerine göre bir farklılık olup olmadığını analiz 
etmişlerdir. Araştırmanın sonucunda, otel işletmelerinin fotoğraf paylaşımlarının 11 tema altında toplandığı, kıyı ve 

şehir otellerinin paylaşımlarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 

İçigen ve diğerleri (2016), Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası konaklama işletmelerinin sosyal 
sorumluluk uygulamalarını incelemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Araştırmacılar, 13 uluslararası otel 

işletmesinin WEB sitelerini ve sosyal medya hesaplarını içerik analizi ile incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, 

otel işletmelerinin en yaygın olarak yer verdikleri sosyal sorumluluk uygulamalarının çevre, afet ve yoksulluk, eğitim, 
yerel konular ve sağlık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda otel işletmelerinin en az yer 

verdikleri uygulamanın ise kültür olduğu tespit edilmiştir. 
Uzgör ve diğerleri (2017), düşük maliyetli havayolu taşıyıcılarının sosyal medya paylaşımlarına dair bir 

içerik analizi gerçekleştirerek Southwest, Ryanair ve Pegasus hava yolu şirketlerini karşılaştırmaya yönelik bir çalışma 

yapmışlardır. Araştırmacılar bu şirketlerin yaptıkları paylaşımları tüme varımcı bir yaklaşımla içerik analizine tabi 
tutmuşlardır. Araştırmanın sonucunda, Southwest’in beklenenin aksine düşük fiyata çok nadir vurgu yaptığı, bunun 

yerine takipçileriyle etkileşim kurarak onlara verilen değerin ön planda tutulduğu paylaşımlara ağırlık verildiği ortaya 

konulmuştur. RyanAir ve Pegasus’un ise paylaşımlarında daha çok destinasyon tanıtımı, özel ödüllü/indirimli 
kampanyalar ve düşük fiyatlı biletler üzerinde durduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

 

2. Yöntem 
Günümüzde sosyal medya hesapları ticari işletmeler tarafından oldukça yoğun bir şekilde pazarlama aracı 

olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle turizm sektörünün temel öğesi olan otel işletmelerinin de sosyal medya hesaplarını 

bu amaçla kullandığı görülmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin 

sosyal medya aracı olan Facebook hesaplarının içerik analizi ile incelenerek ne kadar etkin kullanıldığını belirlenmek 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmada, konaklama işletmelerinin Facebook sosyal medya hesapları nitel 

araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile incelenmiştir. Bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi, bir metindeki 

değişkenleri ölçmek amacıyla, sistematik, tarafsız ve sayısal olarak yapılan analizdir (Wimmer ve Dominick, 2000, 
s.135–136). Çalışma, araştırma amaçlarına uygun tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Tarama modeli var olan 

mevcut bir durumu değiştirmeye kalkışmadan var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlamaktadır (Karasar,2003, s.77). 

Araştırma evrenini, 2018 yılı Mayıs ayı Turizm Bakanlığı verilerine göre faaliyet gösteren 806 adet 5 
yıldızlı konaklama işletmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu işletmelerden Facebook hesabı kullanan 

507 otel işletmesi kapsamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Eryılmaz ve Zengin (2014b)’in çalışmasındaki 

9 kriterli ölçeğinden yararlanılmıştır. Bu kriterleri; fotoğraf paylaşımı, video paylaşımı, etkinlik duyurusu, işletme 
hakkında bilgi (tarihçe, konum vb.), iletişim bilgileri (telefon, adres, e-mail vb.), müşteri değerlendirmeleri, çevrimiçi 

(online) rezervasyon imkânı, diğer sosyal medya hesaplarına bağlantı verme ve WEB sitesinden doğrudan bağlantı 
verme oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından Facebook’a katılım yılı, Facebook hesaplarının toplam beğeni sayısı, 

faaliyet gösterilen bölge ve son paylaşım tarih bilgileri ayrıca incelenmiştir. 

 

3. Bulgular 
Araştırmada toplamda 5 yıldızlı 806 otel işletmesi, sosyal medya araçlarından olan Facebook hesabındaki 

arama butonuyla taratılarak incelenmiştir. Akdeniz Bölgesi’nden 342, İç Anadolu Bölgesi’nden 73, Marmara 

Bölgesi’nden 41, Ege Bölgesi’nden 26, Karadeniz Bölgesi’nden 21, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 4 otel listeye 
alınmış ve 507 otel işletmesinin Facebook hesabının olduğu tespit edilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 5.yıldızlı otel 

tespit edilemediğinden araştırmanın dışında tutulmuştur. Facebook hesabı bulunan otel işletmelerinin araştırma 

kriterlerinden toplam beğeni sayısına yönelik frekans analizi sonuçları Tablo 1’de sunulmuştur. 
 

Tablo 1: Facebook Hesaplarındaki Beğeni Sayıları 

Sayfa Toplam Beğeni Sayısı 

Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

1-1000 126 24,9 24,9 

1001-2000 54 10,7 35,5 

2001-3000 39 7,7 43,2 

3001-4000 38 7,5 50,7 

4001-5000 34 6,7 57,4 

5001-6000 17 3,4 60,7 

6001-7000 15 3,0 63,7 

7001-8000 17 3,4 67,1 

8001-9000 14 2,8 69,8 

9001-10000 15 3,0 72,8 

10001 ve üzeri 129 25,4 98,2 

100001 ve üzeri 9 1,8 100,0 

TOPLAM 507 100,0  
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Tablo 1’e göre otel işletmelerin %24,9’unun beğeni sayısının 1-1000 aralığında düşük olduğu gözlenmiştir. 

%42,8 oranıyla büyük bir bölümün ise 5.000’den fazla beğeni aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, %25,4’ünün 10.000’den 

fazla beğeni aldığı, %1,8’inin ise 100.000’den fazla beğeni aldığı görülmüştür. Otel işletmelerinin fotoğraf paylaşım 

sayılarına yönelik bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

 

Tablo 2: Facebook Hesaplarındaki Fotoğraf Paylaşım Sayıları 

Fotoğraf Paylaşım Sayıları 

Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

1-100 166 32,7 32,7 

101-250 82 16,2 48,9 

251-500 66 13,0 61,9 

501-1000 63 12,4 74,4 

1001-2000 52 10,3 84,6 

2001-3000 28 5,5 90,1 

3001-4000 6 1,2 91,3 

4001-5000 1 ,2 91,5 

5001 ve üzeri 11 2,2 93,7 

Paylaşım yapmayan 32 6,3 100,0 

TOPLAM 507 100,0  

 

Tablo 2’ye göre otel işletmelerinin fotoğraf paylaşım frekans dağılımlarına bakıldığında, 500 ve altında 
%61,9 oranında paylaşım yapıldığı gözlenmiştir. %31.8’inin ise 500’den fazla paylaşım yaptığı tespit edilmiştir. Otel 

işletmelerinin %6,3’ünün hiç fotoğraf paylaşımı yapmadığı tespit edilmiştir. Otel işletmelerinin video paylaşım 

sayılarına yönelik bulgular Tablo 3’de sunulmuştur. 
 

Tablo 3: Facebook Hesaplarındaki Video Paylaşım Sayıları 

Video Paylaşım Sayıları 

Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

1-50 256 50,5 50,5 

51-100 54 10,7 61,1 

101-150 23 4,5 65,7 

151-200 6 1,2 66,9 

201-250 2 ,4 67,3 

251 ve üzeri 11 2,2 69,4 

Paylaşım yapmayan 155 30,6 100,0 

TOPLAM 507 100,0  

 

Tablo 3’e göre otel işletmelerinin video paylaşım frekans dağılımına bakıldığında, %50,5 ile büyük 
çoğunluğunun 1-50 arasında video paylaşımı yaptıkları gözlenmektedir. %19’unun 51-251 ve üzerinde video paylaştığı 

tespit edilirken %30,6’sının hiç paylaşım yapmadığı tespit edilmiştir.  Otel işletmelerinin son paylaşım yaptıkları 

zamana yönelik bulgular Tablo 4’de sunulmuştur. 
 

Tablo 4: Facebook Hesaplarındaki Son Paylaşım Yapılan Zaman 

Son Paylaşım Yapılan Zaman 

Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Son 1 ay 281 55,4 55,4 

Son 3 ay 46 9,1 64,5 

Son 6 ay 34 6,7 71,2 

Son 9 ay 24 4,7 75,9 

Son 1 yıl 20 3,9 79,9 

1 yıl üzeri 80 15,8 95,7 

Paylaşım yapılmayan 22 4,3 100,0 

TOPLAM 507 100,0  

 

Tablo 4’e göre otel işletmelerinin son paylaşım yaptıkları zamana yönelik frekans dağılımına bakıldığında, 
%55,4 ile büyük çoğunluğunun son 1 ay içerisinde güncel olarak paylaşım yaptıkları, %15,8 ile 1 yıl ve üzeri süre 

zarfında paylaşım yapmadıkları tespit edilmiştir. Hiç paylaşım yapmayan otel işletmelerinin oranı ise %4,3’dür. Otel 

işletmelerinin Facebook’a katılım yılına yönelik bulgular Tablo 5’de sunulmuştur. 
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Tablo 5: Facebook Hesaplarında Katılım Yılı 

Facebook’a Katılım Yılı 

Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

2017 3 ,6 ,6 

2016 3 ,6 1,2 

2015 30 5,9 7,1 

2014 151 29,8 36,9 

2013 120 23,7 60,6 

2012 66 13,0 73,6 

2011 90 17,8 91,3 

2010 29 5,7 97,0 

2009 11 2,2 99,2 

2008 3 ,6 99,8 

2005 1 ,2 100,0 

TOPLAM 507 100,0  

 
Tablo 5’e göre otel işletmelerinin Facebook hesabının oluşturulduğu tarihe yönelik frekans dağılımına 

bakıldığında, büyük oranlar ile %29,8’inin 2014 yılında, %23,7’sinin 2013 yılında ve %17,8’inin 2011 yılında 

Facebook hesaplarına kayıt olduğu tespit edilmiştir. Otel işletmelerinin Facebook’ta etkinlik duyurusu, konum 

bilgileri, işletme bilgileri, müşteri değerlendirmesi, çevrimiçi rezervasyon, diğer sosyal medya hesaplarına bağlantı 

verme ve işletmeye ait WEB sayfasına bağlantı verme kriterlerine göre frekans analizleri Tablo 6’da sunulmuştur. 

 
Tablo 6: Facebook Hesaplarındaki Diğer Kriterler 

Diğer Kriterler Değer Frekans Yüzde Toplam Yüzde 

Etkinlik Duyurusu Yapma Durumu 

Yapıyor 165 32,5 32,5 

Yapmıyor 342 67,5 100,0 

Toplam 507 100,0  

Konum Bilgisi 

Var 495 97,6 97,6 

Yok 12 2,4 100,0 

Toplam 507 100,0  

İşletme İle İlgili Bilgiler 

Var 502 99,0 99,0 

Yok 5 1,0 100,0 

Toplam 507 100,0  

Müşteri Değerlendirmesi 

Var 438 86,4 86,4 

Yok 69 13,6 100,0 

Toplam 507 100,0  

Çevrimiçi (Online) Rezervasyon 

Var 220 43,4 43,4 

Yok 287 56,6 100,0 

Toplam 507 100,0  

Diğer Sosyal Medya Hesaplarına 
Bağlantı Verme 

Var 50 9,9 9,9 

Yok 457 90,1 100,0 

Toplam 507 100,0  

İşletmenin WEB Sayfasına Bağlantı 

Verme 

Var 485 95,7 95,7 

Yok 22 4,3 100,0 

Toplam 507 100,0  

 

Tablo 6’ya göre otel işletmelerinin %32,5’inin etkinlik duyurusu yaptığı, %97,6’sının işletmenin konum 

bilgilerine yer verdiği, %99’unun işletme ile ilgili bilgilere yer verdiği, %86,4’ünün müşterilere işletmeyi 
değerlendirme imkânı sunduğu, %43,4’ünün çevrimiçi rezervasyon imkânı tanıdığı, %9,9’unun diğer sosyal medya 

hesaplarına bağlantı verdiği ve %95,7’sinin işletmenin WEB sitesine bağlantı verdiği görülmektedir. Otel 

işletmelerinin çoğunluğunun ise etkinlik duyurusu, çevrimiçi rezervasyon, diğer sosyal medya hesaplarına bağlantı 
verme gibi niteliklerde yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.  

 

4. Sonuç 
Yapılan bu çalışma, Türkiye’de faaliyet gösteren 806 adet 5 yıldızlı konaklama işletmelerinin sosyal medya 

aracı olan Facebook hesaplarının içerik analizi ile incelenerek ne kadar etkin kullandıklarının belirlenmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada Facebook hesabı bulunan toplamda 5 yıldızlı 507 otel işletmesi incelenmiştir. 
Araştırma bulgularından hareketle,  en fazla Facebook hesabı kullanan otel işletmelerinin Akdeniz Bölgesinde olduğu 

tespit edilmiştir. Bu neden Türkiye’de büyük oranda otel işletmelerinin Akdeniz Bölgesinde toplandığından 

kaynaklanmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinde 5 yıldızlı otel işletmesinin olmaması ise araştırmanın diğer bulguları 
içerisinde dikkat çekmektedir. Otel işletmelerinin Facebook hesaplarının en büyük oranla 100.000’deb fazla beğeni 

alan işletmelerin olması göz önüne alındığında, müşterilerin bu hesapları takip ettiği ve Facebook hesaplarının 

işletmeler açısından iyi bir pazarlama alanı olduğu düşünülmektedir. Otel işletmelerinin %93,7 ile çok büyük bir 
oranda fotoğraf paylaşımı yaptığı bulgusuna ulaşılırken, video paylaşımlarına bu kadar önem vermedikleri görülmüş ve 

%30,6’sının hiç video paylaşmadığı tespit edilmiştir. İşletmeler açısından fotoğraf paylaşımının daha kolay yapıldığı 
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fakat video çekmek için ve hesaplara bu videoları yüklemek için fazla zaman harcamadıkları düşünülmektedir. 

İşletmelerin aynı özeni video paylaşımları için göstermeleri sonucunda, takipçilerin ve/veya müşterilerin duyu 

algılarına daha çok hitap edebilecekleri ve pazarlama faaliyetlerinde bir adım öne geçebilecekleri ön görülmektedir. 

İşletmelerin büyük çoğunluğunun aktif olarak paylaşım yapmaları Facebook pazarlama faaliyetlerine önem 

vermelerinden kaynaklı olduğu söylenebilir. Facebook’un 2004 yılında kurulduğu göz önüne alındığında otel 

işletmelerinin Facebook’a katılımlarının 2010 yılından sonra daha fazla artış gösterdiği görülmektedir. Bunun 
nedeninin kişi ya da işletmeler tarafından Facebook’un ilk zamanlarda çevre/arkadaş edinme gibi sosyal alanlarda 

kullanılmasının düşünülmesi ancak, zaman içerisinde reklam, pazarlama gibi faaliyetlerde de kullanılabildiğinin fark 

edilmesi olduğu düşünülmektedir. Otel işletmelerinin Facebook hesaplarındaki diğer aktivitelerin ne kadar etkin 
kullanıldığı incelendiğinde, büyük oranla etkinlik duyurusu yapma, çevrimiçi rezervasyon imkânı tanıma ve diğer 

sosyal medya araçlarına bağlantı verme gibi niteliklerde yetersiz kaldıkları tespit edilmiştir. Ancak bu işletmelerin çok 

büyük bir oranla konum bilgisi paylaşma, işletme ile bilgiler paylaşma, müşteri değerlendirmesine izin verme, 
işletmenin WEB sayfasına bağlantı verme gibi nitelikleri kullandıkları da tespit edilmiştir. Otel işletmelerinin 

masrafsız bir şekilde pazarlama yapabilmeleri için Facebook hesaplarında yetersiz kaldıkları nitelikleri geliştirmeleri 
ve bu niteliklere de önem vermeleri önerilmektedir. Özellikle çevrimiçi rezervasyon sistemlerinin Facebook’ta 

kullanılmasının işletmeye avantaj sağlayacağı düşünülmektedir. Çünkü çoğu işletmeler rezervasyon ve reklam 

faaliyetleri için tatil sitelerine aylık bir bütçe ayırmak zorunda kalmaktadır. Eğer kendi Facebook hesaplarından bu 
uygulamaları daha aktif bir şekilde yürütürlerse kısmi olarak kâr edebilirler. Diğer sosyal medya hesaplarına bağlantı 

vermede yetersiz kalan işletmelerin başka hesapları kullanmadıkları göz önüne alınırsa daha iyi pazarlama faaliyetleri 

ve kolay reklam avantajları sağlamaları açısından diğer sosyal medya hesaplarına da üye olmaları önerilebilir. Müşteri 
değerlendirme formunu hesaplarında bulunduran işletmelerin müşteri görüş ve önerilerine önem verdikleri 

gözlenmektedir. Bu çalışma kurumsallığa, pazarlama faaliyetlerine ve kalite niteliklerine daha fazla önem verdikleri 

düşünülen 5 yıldızlı otel işletmelerinin Facebook hesapları ile sınırlı tutulmuştur. Otel işletmelerinin kullandıkları 
başka sosyal medya hesaplarının olup olmadığının araştırılması ve diğer sosyal medya araçlarına bu işletmelerin ne 

kadar önem verdiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılması önerilebilir.  
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Özet 
Her şey dâhil sistem, müşterilerin tesis içerisinde vakitlerini geçirmelerini teşvik etmesi dolayısıyla tüketimi 

arttırmaktadır. Aşırı tüketim bir taraftan yiyecek-içecek israfına neden olurken diğer taraftan maliyetleri yükselterek 
işletmelerin kâr marjını düşürmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin arzuladıkları kâr hedefini yakalayabilmeleri ve 

kaliteyi ve müşteri memnuniyetini arttırabilmeleri için yiyecek içecek artıkları gibi başarısızlık maliyetlerini dikkate 

almaları ve elimine etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da, kalite yönetim sistemini uygulayan ve gereken 
kayıtları tutan bir otel işletmesinde, yiyecek ve içecek artıklarıyla ilgili başarısızlık maliyetlerini tespit etmek ve 

artıkların önlenmesine yönelik öneriler getirmektir. Bu kapsamda, Aydın ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel 

işletmesiyle durum (örnek olay) çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, temmuz ayı için 40.815,33 TL 
yiyecek artık maliyeti ve 47.967,87 TL içecek artık maliyeti hesaplanmıştır. Ayrıca, ağustos ayı için 52.077,79 TL 

yiyecek artık maliyeti ve 59.141,83 TL içecek artık maliyeti tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Gıda İsrafı, Artık Yönetimi, Kalite Maliyetleri, Her Şey Dâhil Sistem   

 

Abstract  
The all-inclusive system increases consumption by encouraging customers to spend their time in the enterprise. 
Overconsumption not only leads to a waste of food and beverages but also reduces profit margins of the enterprises by 

raising costs. In this context, enterprises need to take into account and eliminate the failure costs, such as food and 

beverage waste, in order to achieve the desired profit target and improve low-quality and customer satisfaction. The 
purpose of this study is to identify the failure costs for food and beverage waste and to make recommendations for the 

prevention of waste in a hotel that implements the quality management system and keeps the necessary records. In this 

context, a case study has been conducted with a 5 star hotel enterprise in Aydın. As a result of the research, for the 
month of July 40.815,33 TL food waste cost and 47.967,87 TL have been calculated. In addition, for the month of 

August, 52,077,79 TL the food waste cost and 59,141,83 TL beverage waste cost have been determined.  

 

Key Words: Food Waste, Waste Management, Quality Costs, All Inclusive System   

 

Giriş 
Otel işletmeleri doluluğu arttırmak, ortalama satış fiyatını yükseltmek, gelir ve kârlılığı arttırmak gibi 

nedenlerle her şey dâhil sistemi tercih etmelerine karşın, sistem nedeniyle aşırı tüketim, israf, bakım-onarım, enerji, 
üretim, istihdam, tedarik, reklam vb. gibi birçok maliyete katlanabilmektedir. İşletmelerin arzuladıkları kâr hedefine 

ulaşırken, bir taraftan hedeflenen maliyette üretim yapmaları gerekirken, diğer taraftan kaliteden de vazgeçmemeleri 

gerekmektedir. Ayrıca, hedeflenen maliyete ulaşırken fiyatı arttırmadan teknik ve ekonomik olarak ürün kalitesini 
iyileştirmeye yönelik çözümler geliştirilmesi gerektiğinin de altı çizilmektedir (Alagöz ve Ceran, 2006: 64; A.Arioti, 

Fantozzi, M.Granchi ve E.Vettori, 1999: 630; Daly, 2002: 210; Feil, Yook ve Kim, 2004: 12).  

Kalite, kısaca hatalardan arınma anlamına gelmektedir (Kotler, Armstrong, Saunders ve Wong, 1999: 12). 
Bahsedilen arınma ile hatalı üretim sonucu yeniden işleme, ürün ve hizmet ile ilgili başarısızlıklar, müşteri 

tatminsizliği ve müşteri şikâyetleri gibi birçok durum kastedilmektedir. Bu bakış açısıyla kalite maliyet odaklıdır ve 

yüksek kalite maliyeti düşürmektedir (Juran, 1998: 2.1-2.2.). Kalite maliyetleri ile ilgili yapılan tanımlamalarda temel 
olarak düşük kaliteyi önleme, mevcut durumu koruma, durum değerlendirmesi yapma, hatalı üretim varsa tespit etme 

ve düzeltme ile ilgili maliyetleri kapsadığı görülmektedir. Mukhopaghyay (2004: 229) kalite maliyetlerini, hatalı 

üretimin önlenmesi, hatalı işlerin düzeltilmesi ve tespitine ilişkin maliyetler olarak tanımlamaktadır. Srivasta ise (2008: 
193) kalite maliyetlerini; işletmelerin düşük kaliteyi önlemek üzere katlandığı maliyetler, kalite gereksinimlerinin 

uygunluğunun değerlendirilmesine ilişkin maliyetler ile düşük kalite sonucunda oluşan diğer maliyetlerin toplamından 

oluştuğunu belirtmektedir. Diğer bir tanıma göre ise, düşük kalitede ürün üretimini önlemeye yönelik ya da düşük 
kalite de üretim sonucu katlanılan maliyetler olarak açıklanmaktadır (Horngren, Datar ve Rajan, 2012: 672-673). 

Bu bağlamda, işletmelerin arzuladıkları kâr hedefini yakalayabilmeleri, hedeflenen maliyette yüksek kalite 

ve müşteri memnuniyetini yakalayabilmeleri için yiyecek içecek artıkları gibi başarısızlık maliyetlerini de dikkate 
almaları ve elimine etmeleri gerekmektedir. Bu çalışma kapsamında, her şey dâhil sistemde hizmet veren bir otel 

işletmesinde oluşan yiyecek-içecek artıkları tespit edilerek oluşan bu artıkların işletmede neden olduğu finansal kayıp 

belirlenmiştir. Ayrıca, artıkların nedenleri araştırılarak, artıkların önlenmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir. 

                                                                        
* Bu bildiri Her Şey Dâhil Sistemde Fiyat Duyarlılık Ölçümü ve Kalite Maliyetleri Yönetiminin Hedef Maliyetleme 

Sürecine Entegrasyonu: Bir Otel İşletmesinde Uygulama (Mersin, 2018) başlıklı doktora tez çalışmasından 
türetilmiştir. 
Sorumlu yazar: Öğr. Gör. Dr. Okan ÇOLAK 
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1. Problemin Tanımlanması
Her şey dâhil sistem en genel tanımıyla; sadece oda, oda-kahvaltı, yarım pansiyon ve tam pansiyon gibi 

pansiyon türleri yerine alternatif olarak geliştirilen, tüm öğün ve ara öğünde tüketilen yiyeceklerin ve içeceklerin, 

eğlence ve benzeri aktivitelerin tatil ücretine dâhil olduğu ve müşterilerin tatil ücretlerini seyahat öncesi ödediklerinden 

tatilleri esnasında ödeme yapma kaygısı yaşamadan ve ekstra harcamalardan uzak bir tatil geçirme imkânı buldukları 

bir program olarak tanımlanabilmektedir (Bostan, Armağan ve Süklüm, 2006: 33; Gümüş, Gümüş, Gümüş ve Bilim, 
2015: 4; Menekşe, 2005: 98).  

Her ne kadar sistem hizmette standart sağlayarak kişi başı maliyetleri düşürse de, ucuz fiyatlarla gelen 

turistler, tatilleri süresince tesis içerisinde vakitlerini geçirmeleri dolayısıyla aşırı tüketim ve yoğun kullanım nedeniyle 
oluşabilecek tahribatlar maliyetleri arttırmaktadır. Ayrıca, aşırı tüketim bir taraftan yiyecek-içecek israfına neden 

olurken diğer taraftan işletme maliyetlerini yükselterek işletmelerin kâr marjını düşürmektedir (Çiftçi, Düzakın ve 

Önal, 2007: 271-272; Çizel R. B., 2008: 17-21; Gümüş, Gümüş, Gümüş ve Bilim, 2015: 193; Kocaman, 2012: 102; 
Pelit, Erkılıç, Ayduğan ve Bozdoğan, 2011: 118). Her şey dâhil sistemde yiyecek-içecek israfına ilişkin yazın taraması 

aşağıda verilmiştir. 

 Menekşe’nin (2005: 114) her şey dâhil sistemin olumlu ve olumsuz yönlerininin yöneticilerin bakış açısıyla 
tespit etmek üzere Marmaris’te faaliyet gösteren 60 adet 3,4 ve 5 yıldız otel ile tatil köyü ile yaptığı çalışmada 

yöneticilerin sistemin yiyecek ve içecek israfını arttırdığı görüşünde oldukları belirlenmiş ve bunun nedeni olarak gün 

boyu tüketim ve plastik ürünlerin kullanımı gösterilmiştir.  
Üngüren, Algür ve Doğan’ın (2009: 110-111) her şey dâhil sistemin olumlu ve olumsuz taraflarının 

konaklama ve seyahat acenteleri yöneticilerinin bakış açısından incelemek üzere 64 adet 5 yıldızlı konaklama işletmesi 

ve 78 adet seyahat acentesi yöneticisiyle yaptıkları çalışmada ise yöneticilerin sistemin müşterileri tüketime yönelttiği, 
yiyecek ve içecek israfını arttırdığı görüşünde oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  

Çevirgen ve Üngüren’in (2009: 653) Alanya’da faaliyet gösteren yöre esnafının her şey dâhil sistemine 

yönelik tutumlarının belirlenmesi yönelik 280 esnaf ile yaptıkları çalışmada, esnafın sistemin turistleri aşırı tüketime 
yönelterek israf ekonomisine neden olduğu görüşüne sahip oldukları belirlenmiştir.  

Çakıcı ve Çetinsöz’ün (2010: 14) otel işletmelerinde uygulanan “her şey dâhil” sistemin satın alma 

politikasına yansımalarını ortaya koymak üzere 172 otel işletmesi ile yaptıkları çalışmada, sistemin kişi başı 
maliyetleri ve israfı arttırdığı tespit edilmiştir.  

Özdemir’in (2010:70) Antalya ve çevresinde her şey dâhil sistemini uygulayan 13’ü tatil köyü, 47’si 5* otel 

olmak üzere toplam 60 işletmeye uyguladığı çalışmada sistemin israfı arttırdığı tespit edilmiştir. Bunun nedeni olarak 
sistemde sürekli öğün çıkmasına karşın müşterilerin her seferinde tabaklarına yiyemeyecekleri kadar yemek almaları 

gösterilmiştir. 

Ön Esen’in (2013) Turizm Fakültesi öğrencilerinin her şey dâhil sistemine yönelik tutumlarını 
değerlendirmek üzere yaptığı çalışmada öğrencilerin sistemin yiyecek ve içecek israfını arttırdığı görüşünde oldukları 

belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak; sistemde müşterilerin tatillerini otelde geçirdiklerinden sürekli tüketim halinde 

bulunmaları ve ihtiyaçtan fazla yiyecek-içecek almaları olarak gösterilmiştir. 
Pelit, Erkılıç, Ayduğan ve Bozdoğan’ın (2011: 122) turizm alanında çalışan akademik personelin her şey 

dâhil sistemin avantajları ve dezavantajları hakkındaki görüşlerini tespit etmek üzere yaptıkları çalışmada 
akademisyenlerin sistemin yiyecek ve içecek tüketimini arttırdığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. 

Yapılan bu çalışmalar yanında her şey dâhil sistemi uygulayan otel işletmelerinde israf ile ilgili yapılan 

değerlendirmeler de yiyecek-içecek israfını ortaya koymaktadır. Ilıca Hotel Gelen Müdürü Yakup Demir’in 
açıklamalarında müşterilerin bir daha büfeye gelmemek için yiyemeyecekleri kadar tabaklarına yemek aldıklarını, 

mutfakta artan yemeklerin %80’nin çöpe gittiğini dile getirmiştir. Ayrıca, normal bir insanın yiyebileceği miktarında 

maksimum 1.350 kg. civarında olmasına karşın, her şey dâhil sistemde bu miktarın 3 katı kadar yiyeceğin arz 
edildiğini ve bu yiyeceklerden ancak 1/3 oranında gerçekte tüketildiğini belirtmiştir. Öte yandan, 2009 yılında 

ülkemizde tatil otellerinde 134.500.000 geceleme yapıldığını, bu gecelemelere istinaden toplamda 538.000 ton 

yiyeceğin arz edildiğini, ancak bu yiyeceklerden sadece 200.000 tonunun gerçek tüketim olduğunu geri kalanın ise 
tabak ve tezgâhlardan çöpe atıldığını vurgulamıştır (Omaç, 2010). Benzer olarak, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar 

Derneği Başkanı Mustafa Nail Özden, her şey dâhil hizmet veren otellerde, açık büfelerde bir kişinin günlük 

tüketebileceği yemekten 3 katı kadar yemek hazırlandığını ve bu yemeklerden %70’inin israf edildiğini belirtmiştir. 
Ayrıca, yıllık 20 milyon müşteri ağırlayan Alanya’da ortalama yılda 60 bin ton yemeğin çöpe atıldığını vurgulamıştır 

(Haberturk, 2011).  

2. Yöntem
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum (örnek olay) çalışması kullanılmıştır. Bu yöntemin 

kullanılmasının nedeni, konu itibariyle çalışmanın işletme içinde detaylı inceleme ve veri toplama işlemini 

kapsamasıdır. 

2.1.Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışmanın amacı, kalite yönetim sistemini uygulayan ve gereken kayıtları tutan bir otel işletmesinde 

tespit edilen kalite maliyetlerinin analiz edilmesi ile yiyecek ve içecekle ilgili artıklarla ilgili oluşan tutarın 

belirlenmesi ve artıkların önlenmesine yönelik yapılabilecekler sonrasında meydana gelecek değişikliğin işletmenin 

özellikle finansal performansına etkisinin anlaşılmasıdır. Bu çerçevede alan yazında oldukça önemli olduğu anlatılan 
kalite maliyetleri yönetimi kapsamında hata, israf, artık gibi başarısızlıkların analiz edilmesi sonrasında işletme 

rakamlarında meydana gelebilecek değişikliklerin yine işletme açısından nasıl yorumlanması gerektiği anlaşılacak 

hazırlanan kalite raporlarındaki farklılıklar daha doğru yorumlanabilecektir.  
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2.2. Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlıklar 
Uygulama kapsamında, Aydın’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel işletmesinde durum (örnek olay) 

çalışması gerçekleştirilmiştir. Uygulama yapılan işletmenin isteği üzerine işletme ismi gizli tutulmuştur. Çalışma 

Temmuz 2017-Ağustos 2017 ayları ile sınırlandırılmıştır. 

2.3. Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Teknikleri 
Araştırmada müşterilerin yiyecek ve içecekler ile ilgili yorumları, Tripadvisor web sitesinden elde 

edilmiştir. Ayrıca, yiyecek ve içecekler ile ilgili artık maliyetlerinin tespitinde otel işletmesinin 2017 yılına ait maliyet 

raporlarından faydalanılmıştır. Ayrıca, işletmeye yapılan çalışma ziyaretlerinde kalite maliyetleri ile ilgili tüm 

departman yöneticileri ve personelleri ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, yapılan ziyaretlerde gözlemleme 
imkânı da bulunmuştur.  

2.4. Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Tekniği 
Tripadvisor web sitesinden alınan müşteri yorumlarının analizinde nitel veri analiz tekniklerinden içerik 

analizi kullanılmıştır. İlgili aylara ait 2016 yılında 184 ve 2017 yılında 123 yorum içerik analizine tabi tutulmuştur. 

İçerik analizinde verilerin kodlanması sonucunda çıkan temalar sıklık düzeyine tablolaştırılarak yorumlama yoluna 
gidilmiştir. Ayrıca, elde edilen dökümanlar analiz edilmiş ve yapılan görüşmeler betimsel olarak sunulmuştur. 

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Uygulama Yapılan Otel İşletmesine İlişkin Bilgiler 
Uygulama yapılan otel işletmesi, Aydın’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otel işletmesidir. İşletme her şey 

dâhil sistemde konaklama hizmeti vermektedir. İşletmenin toplamda 245 oda ve 650 yatak kapasitesi bulunmaktadır. 

İşletme 2 restoran, 3 bar ve 1 disko ile yiyecek içecek hizmeti vermektedir. İşletmenin ISO 9001 Kalite Yönetim 
Sistemi Belgesi ve ISO 22000 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi mevcut olup, ISO 18001 OHSAS İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi için başvuru yapılmış ancak henüz neticelenmemiştir. 

3.2. İçerik Analizi ile İlgili Bulgular 
Uygulama yapılan otel işletmesinin 2016 ve 2017 yıllarında ilgili aylar için Tripadvisor web sitesine yapılan 

yorumlar içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi yapılmasının sebebi ortaya çıkan artıkların yiyecek ve içecek 
ile ilgili yapılan yorumlarla olan ilişkisini ortaya çıkarmaktır. Yapılan içerik analizi sonucunda yiyecek ve içecekler ile 

ilgili istatistiki sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir. Sorunlara bakıldığında; yemeklerin güzel olmaması, yemeklerin 

standart olması ve çeşitliliğin az olması, yemek sırasının çok olması, yemeklerin soğuk olması, yemeklerin nitelikli 
olmaması, içecek çeşitliliğinin yetersiz olması ve yemeklerin pişmemiş olmaması gibi sorunlar sıralanmaktadır.  

Yapılan görüşmelerde açık büfede yemeklerin soğuk olmasına yönelik olarak; reşo kapağının kapatılmaması (yiyecek 

içecek müdürü), rezistans su seviyesinin kontrol edilmemesi (genel müdür) ve yemeklerin üst kısmının soğuk olması 
ve misafirin üst kısımdan yemek alması (aşçı başı) gibi nedenler gösterilmiştir. Ayrıca bu soruna çözüm olarak, 

yiyecek içecek müdürü tarafından “reşo kapaklarını kapalı tutalım” şeklinde yazı ibaresi konulması önerilmiştir. Öte 

yandan, açık büfede yemek israfını önlemek için yemek kartlarına hangi etten yapıldığını belirtmek için hayvan resmi 
konulacağını da belirtmiştir. Aşçıbaşı, ızgara da pişirilen yiyeceklerdeki artık nedenini ise çok sıra olması nedeniyle 

acele edildiğini, iki farklı yerde ızgara olması gerektiğini ve erken pişen ızgaralar için benmari ısıtıcının olması 

gerektiğini dile getirmiştir. Ek bilgi olarak aşçı başı, yerli misafirler arttıkça artık oranının arttığını ve açık büfeden 
artan yemeklerin %80-90 oranında yeniden değerlendirildiğini aktarmıştır. Genel müdür yardımcısı ise, yemek israfını 

önlemek için israfla ilgili resim ve yazı konulduğunu ancak olumsuz algıya ve şikâyete neden olduğundan 

kaldırdıklarını ifade etmiştir. Ayrıca, değerlendirilmeyen ve dökülen yemeklerin hayvan barınaklarına; yağ atıklarının 
ise belediyeye verildiğini belirtmiştir. Yemeklerin güzel olmamasının nedeninin ise kullanılan ürün kalitesi ve kalifiye 

personel eksikliğinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Tablo 1. Otel İşletmesinde Sunulan Yiyecek-İçecek Hizmetine İlişkin Tripadvisor Yorumları 

YİYECEK-İÇECEK İLE İLGİLİ YORUMLAR 
2016 2017 

Sayı  %  Sayı  %  

Yemekler güzel değil 36 19,57 26 21,14 

Yemekler standart ve çeşitlilik yetersiz 26 14,13 21 17,07 

Yemek sırası çok 22 11,96 12 9,76 

Yemekler soğuk 17 9,24 9 7,32 

Yerli müşteriler yoğun olduğundan yemekler yerli müşterilere yönelik 17 9,24 7 5,69 

İçecekler ve çeşitliliği yeterli değil 10 5,43 4 3,25 

Izgara olarak verilen genellikle pişmemiş oluyor ve çok fazla yemek 

israfına neden oluyor 
9 4,89 7 5,69 

Yemekler nitelikli değil (Örneğin; Bal değil bal şurubu) 8 4,35 3 2,44 

Yemek esnasında masalar temizlenip servis açılmıyor 7 3,80 6 4,88 

Dondurma sadece çocuklar için ve süresi 1 saat yetişkinlere de verilebilir 7 3,80 5 4,07 

Açık Büfe deki yemekler hijyen değil (Sinek) 7 3,80 5 4,07 

Restoran malz. yetersiz (cam ve porselen ekipman) 4 2,17 2 1,63 
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Yemek israfı çok fazla 4 2,17 2 1,63 

Et yemeklerinin daha kaliteli ve çeşitli olması gerekir 3 1,63 6 4,88 

Açık büfede yemekler yenilenmiyor 2 1,09 4 3,25 

Yemek konusunda yönlendirilme eksik 2 1,09 1 0,81 

Bardaklar kirli 2 1,09 1 0,81 

Tabaklar kirli 1 0,54 2 1,63 

Toplam  184 100,00 123 100,00 

 

3.3. Yiyecek-İçecek Artıklarına İlişkin Bulgular 
Uygulama süresinde aşçı başından açık büfede dökülen yemeklerin form aracılığıyla takibinin yapılması 

istenmiştir. Aşçı başı ile yapılan görüşmede, birçok otelde bu uygulamanın olduğunu dile getirmiş, talep olumlu 

karşılanmıştır. Ancak, formda verilerin çok sağlıklı takip edilmediği görüldüğünden, aşçı başı ile restoranda çalışan 

garson ve kaptanlarla görüşülmüş ve temmuz ayında restoranda müşteri tabaklarından ortalama günlük (24 kova x 10 
kg.) toplamda 240 kg. yemeğin çöpe gittiğine ve mutfakta arta kalan yemeklerden ortalama günlük 1 kova (50 kg) 

değerlendirilemediğine kanaat getirilmiştir. Bu bağlamda, restoranda müşteri tabaklarından aylık (240 kg. x 31 gün) 

7.440 kg. yemek üç öğünde çöpe gitmekte; mutfaktan ise (50 kg. x 31 gün) 1.550 kg yemek değerlendirilememektedir. 
İşletmenin maliyet raporlarına göre; aylık net (personel+ekstra hariç) toplamda 50.505,82 kg. tüketim olmuş olup, 

temmuz ayındaki geceleme sayısına bölündüğünde (15968 geceleme) kg. cinsinden kişi başı tüketim miktarı 3,1629 

kilogram’dır. Temmuz ayı kişi başı net yiyecek maliyeti (personel+ekstra hariç) ise 14,36 TL’dir. Dolayısıyla, 
restoranda açık büfede dökülen yemeklerin maliyeti [(7.440 kg/3,1629 kg) x 14,36 TL)] 33.778,20 TL ve mutfakta 

değerlendirilemeyen yemeklerin maliyeti ise [(1.550 kg/3,1629 kg) x 14,36 TL)] 7.037,13 TL’dir. 

Benzer süreçle ağustos ayı için aşçı başı ile restoranda çalışan garson ve kaptanlarla görüşülmüş ve ağustos 
ayında restoranda müşteri tabaklarından ortalama günlük (26 kova x 10 kg.) toplamda 260 kg. yemeğin çöpe gittiğine 

ve mutfakta arta kalan yemeklerden ortalama günlük 1 kova (50 kg) değerlendirilemediğine kanaat getirilmiştir. Bu 

bağlamda, restoranda müşteri tabaklarından aylık (260 kg. x 31 gün) 8.060 kg. yemek üç öğünde çöpe gitmekte; 
mutfaktan ise (50 kg. x 31 gün) 1.550 kg yemek değerlendirilememektedir. İşletmenin maliyet raporlarına göre; aylık 

toplamda net (personel+ekstra hariç) 56.315,86 kg. tüketim olmuş olup, ağustos ayındaki geceleme sayısına 

bölündüğünde (16917 geceleme) kg. cinsinden kişi başı tüketim miktarı 3,3290 kg’dır. Ağustos ayı kişi başı net 
yiyecek maliyeti (personel+ekstra hariç) ise 18,04 TL’dir. Dolayısıyla, restoranda açık büfede dökülen yemeklerin 

maliyeti [(8.060 kg/3,3290 kg) x 18,04 TL)] 43.678,15 TL ve mutfakta değerlendirilemeyen yemeklerin maliyeti ise 

[(1.550 kg/3,3290 kg) x 18,04 TL)] 8.399,64 TL’dir. 
Benzer durum içecek tüketiminde de yaşanmaktadır. Yiyecek içecek müdürü ile yapılan görüşmede, 

serviste genellikle 50cl’lik bardaklar kullanıldığını, ancak hava sıcaklığından dolayı müşterilerin ancak 30cl’sini 

tüketebildiklerini ve 20cl’ini ise döktüklerini dile getirmiştir. Bu rakamlara göre %40’lık bir artığın olduğu 

görülmektedir. Çözüm olarak yiyecek içecek müdürü sezon öncesi görüşmede bu sene 30cl’lik bardakların 

kullanılacağını söylemiştir. Ancak, sezonda yapılan çalışma ziyaretlerinde yiyecek içecek müdürünün değişmesinden 

dolayı hem yiyecek hem de içecek için sunulan önerdiği tedbirlerin alınmadığı görülmüştür. Kayınova’ya göre (2015) 
5* her şey dâhil hizmet veren otelde bir müşterinin günlük ortalama 4 kg. yiyecek (tabağa alınan miktar olarak) ve 3,5 

litre içecek tüketimi planlanması gerekmektedir. 

İşletmenin temmuz ayı maliyet raporlarına göre; aylık toplamda net (personel+ekstra hariç) 85.558,47 litre 
içecek tüketilmiş olmuş olup, temmuz ayındaki geceleme sayısına bölündüğünde (15968 geceleme) litre cinsinden kişi 

başı tüketim miktarı 5,3581 litredir. Dolayısıyla, %53,09 oranında olması gereken miktarın üzerinde içecek tüketimi 

gerçekleştiği görülmektedir. Bu bağlamda sezon öncesi yiyecek içecek müdürünün belirttiği %40’lık artık oluştuğunu 
fikrini doğrulamaktadır. Toplam içecek tüketiminden %40’lık oran alındığında 34.223,39 litre içeceğin israf edildiği 

öngörülmektedir. Temmuz ayı kişi başı net içecek maliyeti 7,51 TL’dir. Belirtilen oran üzerinden (%40) tüm barlarda 
dökülen içeceklerin maliyeti hesaplandığında [(34.223,39 lt/5,3581 lt) x 7,51 TL)] 47.967,87 TL olarak bulunmaktadır. 

İşletmenin ağustos ayı maliyet raporlarına göre; aylık toplamda net (personel+ekstra hariç) 124.550,14 litre 

içecek tüketilmiş olmuş olup, ağustos ayındaki geceleme sayısına bölündüğünde (16917 geceleme) litre cinsinden kişi 
başı tüketim miktarı 7,3624 litredir. Dolayısıyla, ortalamanın iki katının üzerinde içecek tüketimi gerçekleştiği 

görülmektedir. Bu bağlamda sezon öncesi yiyecek içecek müdürünün belirttiği %40’lık artık oluştuğunu fikrini 

doğrulamaktadır. Toplam içecek tüketiminden %40’lık oran alındığında 49.820,06 litre içeceğin israf edildiği 
öngörülmektedir. Ağustos ayı kişi başı net içecek maliyeti (personel+ekstra hariç) 8,74 TL’dir. Belirtilen oran 

üzerinden (%40) tüm barlarda dökülen içeceklerin maliyeti hesaplandığında [(49.820,06 lt/7,3624 lt) x 8,74 TL)] 

59.141,83 TL olarak bulunmaktadır. 
Yiyecek ve içecekle ilgili artıklar, yanlış depolama, gereğinden fazla yiyeceğin hazırlanması, yiyeceklerin 

bozulmasına neden olunması gibi nedenlerden ortaya çıkmaktadır. Bu durum, planlama ve organizasyon eksikliği 

nedeniyle meydana gelmektedir (Doğdubay ve Sarıoğlan, 2010: 110). Öte yandan, yiyecek ve içecek üretimlerinde 
yanlış tekniklerin kullanılması veya hatalı üretim yapılması sonucunda artıklar da oluşabilmektedir. Bu etkenlerin 

yanında personelin kalifiye olmaması ve kalite ile ilgili yeterli eğitime sahip olmamaları da sayılabilmektedir (Şahin, 

2012: 94).  
İsrafa çözüm olarak, İsviçre’de 4 yıldızlı Monopoly Otel’in Genel Müdürü Brigitte Heller, otelin yemek 

salonundaki masalara dostça tonda hazırlanan dikkat çekici ve etkisi yüksek notlar yerleştirmiştir (Kaymak, 2015: 2). 

İrdem ise (2014: 101-102) otel işletmelerinde yiyeceğin ne kadar tüketileceği bilinmediğinden her yiyecek çeşidinden 
fazla miktarlarda üretildiği, bu bağlamda yiyecek çeşitliliği azaltılabilirse çöpe dökülen yiyecek miktarında azalma 

olabileceğini belirtmiştir. Öte yandan, bazı işletmeler kalan yiyecekleri tekrar yararlanabilmektedir. Örneğin, artan 
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peynirin börekte kullanılabilmekte ve artan ekmek galeta unu olarak kullanılabilmektedir. Bazı işletmeler yine bu 

sorunu, kalan yiyecekleri personele yedirmekle veya bazı hayır kurumlarına bağışlamakla çözebilmektedir (Türksoy, 

2002: 109). 

Her şey dâhil sistemde yiyecek içecek israfını önlemeye yönelik sektör temsilcilerinin ve sivil toplum 

kuruluşlarının da birçok tavsiye ve girişimde bulunulduğu gözlemlenmiştir. Ilıca Hotel Gelen Müdürü Yakup Demir 

çözüm olarak, müşterilerde yiyecek içecek kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Omaç, 2010). Benzer 
olarak başka bir kaynakta, müşterilere yönelik, farkındalık çalışmaları yapılarak müşterilerin israf konusunda 

bilinçlendirmesi gerektiği belirtilmektedir. Örneğin; Tokat’taki bir otel işletmesinde açık büfe israfını önlemek 

amacıyla tabağını aldığı yiyeceklerin tamamını bitirenlere %10 indirim uygulandığı aktarılmaktadır (Adonisotel, 
2018). Unilever Food Solutions’ın Türkiye, Orta Asya ve İran Genel Müdürü Önder Arsan tarafından yapılan 

açıklamada, gıda kayıplarını ve israfı önlemek üzere 2013 yılında “Gıda Atığını Önleyelim Projesi” başlatıldığı, proje 

kapsamında Metro, Compass, Sardunya, Soul Group, Etüder, TURYİD, Paloma Hotels, Asteria Hotels, Marriott Asia, 
Radisson Blu, Havelka ve Köfteci Ramiz gibi işletmelerle işbirliği yapılarak atık miktarlarının azaltıldığı 

aktarılmaktadır. Ayrıca, proje kapsamında işletme ziyaretleri gerçekleştirildiği, eğitim ve seminerler düzenlendiği ve 
atık bilgilendirme kitapçığı dağıtıldığı belirtilmektedir. Öte yandan, Paloma hotels atık ölçüm sonuçlarına göre grup 

otellerinde (The Paloma Ocean Resort Hotel, Renaissance Antalya Beach Resort & SPA, Sentido Perissia Hotel) 

tabaktan dönen atıklarda günlük yaklaşık %10-12 (50-75 kg) arasında azalma sağlandığı vurgulanmaktadır. Aynı 
zamanda, otel grubunun müşterilerinin tüketim tercihlerinin de tespit edildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, mutfaktan ve 

tabaktan dönen atıklar ölçüldüğü ve tek bir konteynerde biriktirildiği için çöp torbası tasarrufu sağlandığı, sağlanan 

tasarruf ile günlük çöp torbası tüketimi yaklaşık 40-50 adet azaldığı ve böylece gruba yıl içinde maddi yönden 
sağladığı tasarrufun yaklaşık 25-30 bin lira düzeyinde olacağı açıklanmaktadır (Özyer, 2015: 63-65). 

Ek olarak, Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı adlı proje kapsamında, 2018 yılı itibariyle 

turuncu bayrak uygulamasına başlandığı belirtilmektedir. Bu kapsama, “Afiyet olsun, israf olmasın” sloganı ile israfla 
savaş için 50 pilot otel belirlendiği aktarılmaktadır (Peker, 2017). Programla, otel ve restoran işletmelerinde gıda 

israfının azaltılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, “Turuncu Bayrak” çatısı altında toplanacak işletmelerde;  

gıdaların satın alma, üretim, tüketim, değerlendirme, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenmekte ve 
oluşturulan Gıda Bankası aracılığıyla fazla yemekler ihtiyaç sahipleri ile buluşturulmaktadır. Ayrıca, gıda israfı 

konusunda satın alma, mutfak ve servis personellerine eğitimler aracılığıyla sertifika verilmektedir. Ek olarak israfı 

azaltmaya yönelik işletme misafirlerinin ilgisini çekecek bilinçlendirici görsel materyallere otel içerisinde yer 
verilmektedir. Proje; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Antalya Valiliği, 

Muğla Valiliği, Ankara Üniversitesi, Türkiye Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu, Türkiye Otelciler Federasyonu, 

Türkiye Pastacılar ve Lokantacılar Federasyonu, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Turist Rehberleri Birliği 
ve Türkiye Aşçılar Federasyonu olmak üzere birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşlarınca desteklenmektedir 

(Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Platformu, 2018). 

4. Sonuç ve Öneriler
Otel işletmelerinde artıklar daha çok yiyecek içecek departmanında ortaya çıkmaktadır. Oluşan artıklar satış 

geliri elde edilmeden satışların maliyetini arttırmakta ve işletmenin finansal performansını olumsuz etkilemektedir. 

Dolayısıyla otel işletmeleri açısından artıkların azaltılması ve yönetilmesi sadece yeşil çevre açısından değil zamanda 
finansal açıdan da önemli hale gelmektedir. Tutarların doğru tespit edilmesi işletmenin finansal performansına olan 

etkinin de anlaşılmasını sağlayacaktır.  

Uygulama yapılan otel işletmesinde oluşan temmuz ayı için yiyecek artık maliyetleri restoranda açık büfede 
dökülen yemeklerin maliyeti 33.778,20 TL ve mutfakta değerlendirilemeyen yemeklerin maliyeti 7.037,13 TL olmak 

üzere toplam 40.815,33 TL olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, aynı ay için içecek artık maliyeti 47.967,87 TL olarak 

hesaplanmıştır. Ağustos ayına bakıldığında ise, yiyecek artık maliyeti restoranda açık büfede dökülen yemeklerin 
maliyeti 43.678,15 TL ve mutfakta değerlendirilemeyen yemeklerin maliyeti ise 8.399,64 TL olmak üzere 52.077,79 

TL olarak belirlenmiştir. Öte yandan, aynı ay için içecek artık maliyeti 59.141,83 TL olarak tespit edilmiştir.  

Yiyecek içecek artıklarının oluşum nedenleri incelendiğinde müşteriden kaynaklı, sistemden kaynaklı veya 
işletmeden operasyonel hatalardan kaynaklı olabildiği görülmektedir. Müşteriden kaynaklı hatalar incelendiğinde; 

müşterilerin bir daha büfeye gelmemek için veya büfenin yenilenmeyeceğini düşündüklerinden yiyemeyecekleri kadar 

tabakları yemek almakları ve içecekleri ısınmasına bağlı yeniden içecek almaları gösterilmektedir. Ayrıca, yerli 

müşteriler arttıkça israfın arttığına da dikkat çekilmektedir. Diğer taraftan, her şey dâhil sistemin kendisi müşterilerin 

otelde vakit geçirmeye teşvik etmesi tüketimi arttırmakta, aynı zamanda tüm gün boyunca öğünlerin bulunması israfı 

arttırmaktadır. Ayrıca, sistemde yiyeceklerin sınırsız tüketimini teşvik eden açık büfe sunumu ve içeceklerin sınırsız 
tüketimini teşvik eden sunum şekli müşterileri tüketime ve israfa yönlendirmektedir. İşletmeden kaynaklı hatalar 

incelendiğinde ise yanlış depolama, gereğinden fazla yiyeceğin hazırlanması, yiyeceklerin bozulmasına neden 

olunması, yiyecek ve içecek üretimlerinde yanlış tekniklerin kullanılması, ikinci kalite ürün kullanımı, hatalı üretim 
yapılması gibi planlama ve organizasyon eksikli nedenlerden oluştuğu açıklanmaktadır. Öte yandan, personelin 

kalifiye olmaması ve eğitim imkânlarının kısıtlı olması gibi nedenlerde sayılmaktadır. Ek olarak, uygulama yapılan 

otel işletmesinde reşo kapağının kapatılmaması, rezistans su seviyesinin kontrol edilmemesi, yemeklerin üst kısmının 
soğuk olması ve misafirin üst kısımdan yemek alması, ekipman eksikliği ve doğru ölçülü bardakların kullanılmaması 

da artığa neden olan etmenler olarak belirlenmiştir.  

Yiyecek-içecek artıkları önlenebilmektedir. Müşteriden kaynaklı artıkların önlenmesine yönelik olarak, 
müşterilerde yiyecek içecek kültürünün geliştirilmesi ve müşterilere yönelik farkındalık çalışmaları yapılarak 

müşterilerin israf konusunda bilinçlendirmesi gerektiği belirtilmektedir. Sistem kaynaklı hataların önlenmesine 
yönelik, sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtilmektedir. İşletmeden kaynaklı hataların önlenmesine 

yönelik olarak, bazı işletmeler kalan yiyecekleri tekrar değerlendirebilmektedirler. Bazı işletmeler yine bu sorunu, 
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kalan yiyecekleri personele yedirmekle veya bazı hayır kurumlarına bağışlamakla çözebilmektedir. Diğer yandan, bir 

otel işletmesi otelin yemek salonundaki masalara dostça tonda hazırlanan dikkat çekici ve etkisi yüksek notlar 

yerleştirerek yiyecek içecek artıklarını önleyebilmiştir. Öte yandan, otel işletmelerinde yiyeceğin ne kadar tüketileceği 

bilinmediğinden her yiyecek çeşidinden fazla miktarlarda üretildiği, bu bağlamda yiyecek çeşitliliği azaltılabilirse çöpe 

dökülen yiyecek miktarında azalma olabileceğini belirtmiştir. Ayrıca, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları 

uygulanan projeler kapsamında düzenlenen sertifika programları ve eğitimlerinde yiyecek ve içecek artıklarının 
azaltılmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Ek olarak, uygulama yapılan otel işletmesinde artıkların “reşo 

kapaklarını kapalı tutalım” yazı ibaresinin konulması, yemek kartlarına hangi etten yapıldığını belirtmek için hayvan 

resmi konulması, eksik ekipmanların tamamlanması, uygun ölçüde bardak kullanılması, kalifiye personel temini gibi 
basit çözümlerle önlenebileceği tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak işletme, önemli oranda artık maliyetine katlanmakla birlikte oluşan bu israfın önlenmesi bir 

taraftan maliyetleri düşürürken, elde edilen tasarruf ile işletme daha nitelikli ürün ve daha kalifiye personel temin 
ederek sunduğu hizmet kalitesini yükseltme imkânı bulabilecektir. Böylece işletmeye finansal açıdan herhangi bir yük 

getirmeden müşteri memnuniyeti arttırılacak ve işletme ve çevre sürdürülebilirliğine de katkı sağlanacaktır. Ayrıca, 
yapılan bu çalışmanın alan yazında oldukça önemli olduğu anlatılan kalite maliyetleri yönetimi kapsamında hata, israf, 

artık gibi başarısızlıkların analiz edilmesi sonrasında işletme rakamlarında meydana gelebilecek değişikliklerin yine 

işletme açısından yorumlanması açısından önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Özet 
Bu çalışma, iç girişimci davranışların öz yeterliliği yüksek çalışanlar tarafından sergilendiği düşünülerek, konaklama 
işletmelerinde çalışanların öz yeterlilik algılarının iç girişimcilik üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Araştırma, 07.01.2018/20.02.2018 tarihleri arasında Antalya, Bursa, İzmir ve Kayseri’de bulunan işletme belgeli 5 

yıldızlı otel işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yüz yüze görüşülerek yapılandırılmış soru formu 
aracılığıyla veri elde edilmiştir. Bu verilerden hatalı olanlar çıkartıldıktan sonra 771 anket formu analize tabi 

tutulmuştur. Elde edilen veriler, istatistik paket program aracılığıyla güvenilirlik, geçerlilik, frekans dağılımı, 

korelasyon, regresyon ve farklılık analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda, öz yeterlilik ile iç girişimciliğin 
boyutları arasında %49,9 ile %73,8 aralığında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Öz yeterlilik, İç girişimcilik, Konaklama işletmeleri 

 

The Impact of Hospitality Operations Employees Self-Sufficiency Levels 

on The Perception of Intrapreneurship 
 

Abstract  
The purpose of this study was to determine the effect of self-efficacy perceptions of employees in hospitality 
enterprises on intrapreneurship, considering that high employees exhibit self-sufficiency of intrapreneurial behaviors. 

The research was carried out in 5-star hotel enterprises with the business certificate in Antalya, Bursa, İzmir and 

Kayseri between 07.01.2018 / 20.02.2018. Participants were interviewed face-to-face and data was collected via a 
structured questionnaire. 771 questionnaires have been analyzed, and the errors were removed from the data. The 

obtained data were subjected to reliability, validity, frequency distribution, correlation, regression, and difference 

analyze through statistical package program. As a result of the research, it was found that there is a positive correlation 
between the dimensions of self-efficacy and  intrapreneurship in the range of 49.9% to 73.8%. 

 

Keywords: Self-sufficiency, Intrapreneurship, Accommodation businesses 

 

 

Giriş 
Günümüz küreselleşmenin etkisiyle işletmeler rekabet avantajı elde edebilmek için sektördeki gelişmeleri 

takip etmek ve değişim halinde olmak durumundadırlar. İşletmeler, avantajlı hale geçebilmek için işletmenin çevresi 

kadar işletmenin içerisinde de farklı stratejiler izlemelidirler. Çünkü işletme içerisinde alınan kararlar ve 

gerçekleştirilen yenilik faaliyetleri işletmeyi dış çevresine karşı güçlü hale getirebilmektedir. İşletmenin başarısı, 
işletmenin bünyesinde bulunan örgüt çalışanlarıyla yakından ilgilidir. Bu bağlamda işletmeler örgüt çalışanlarına 

işletme içerisinde daha fazla özerklik imkânı sunmalı, çalışanları teşvik edici ödüllendirme faaliyetlerinde bulunmalı 

ve çalışanlarının öz yeterliliklerini geliştirmelidirler. İşletmelerin rekabet ortamına uyum sağlamalarının yolu, fırsat ve 
tehditleri takip etmekten geçmektedir. Bu ise işletme içerisinde yenilikçiliği, risk almayı, özgünlüğü, proaktifliği ve 

kendini yenileme faaliyetlerini bütün olarak ele alan iç girişimcilik ile mümkün olabilmektedir.  Rekabetin hızla arttığı 

bir ortamda örgütlerde iç girişimci faaliyetlerin gerçekleştirilmesi zorunlu hâle gelmektedir. İç girişimcilik, işletmede 
kârlılığı, yenilenmeyi ve başarıyı vurgulamaktadır (Naktiyok ve Kök, 2006: 80). İç girişimcilik faaliyetleri, işletme 

çalışanlarının özel yeteneklerini ve bilgisini, işletmenin gelecekteki başarısı için kullanmasına yardımcı olmaktadır 
(Gürel, 2012: 65). Bu bağlamda çalışanların öz yeterlilik düzeyleri iç girişimcilik faaliyetleri üzerinde önemli 

olmaktadır. Buradan hareketle bu çalışmada konaklama işletmelerindeki çalışanların öz yeterlilik düzeylerinin iç 

girişimcilik algısı üzerine etkisi araştırılmıştır. 
 

1. Literatür ve Hipotez 

1.1. Öz Yeterlilik 
 Emek yoğun özelliği gösteren turizm sektöründe, çalışanların birçok problemle karşılaştıkları 

görülmektedir. Bu problemlerin çözümünde çalışanların öz yeterlilik düzeyleri önemli bir yer tutmaktadır. Çalışanların 

öz yeterlilik düzeylerinin birbirinden farklı olması işletmeye katkı düzeylerinde de farklılığa yol açmaktadır. Öz 

yeterlilik düzeyleri yüksek olan çalışanların problemler karşısında daha fazla yaratıcı olduğu ve yenilikçi çözüm 
önerileri geliştirdiği yani iç girişimci faaliyetlerde bulundukları düşünülmektedir. 

                                                                        
* Sorumlu yazar: Dr. Öğr. Üyesi Ediz GÜRİPEK 
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Öz yeterlilik kavramı, Bandura (1989, 1994, 1995, 1997) tarafından insan davranışının önemli bir 

belirleyicisi olarak ortaya konulmuş ve daha sonra bu kavram üzerine pek çok çalışma yapılmıştır. Bandura (1995), öz 

yeterliliği “kişinin kendisinden beklenen durumları yönetmesini sağlayan yeteneklere olan inancı” şeklinde 

tanımlamaktadır. Bandura (1989), bilişsel süreçleri, duygusal süreçleri ve denetim süreçlerini öz yeterliliğin altında 

yatan temel özellikler olarak değerlendirmektedir. Öz yeterlilikte, kapasite, özel performans veya yetenek gibi 

becerilerin bir önemi bulunmamaktadır. Kişinin bu becerilerle neler yapabileceği ve kendi kaynaklarına güven duyması 
daha önemli görülmektedir (Bolat, 2011: 256; Öneren ve Çiftçi, 2013: 310). Çünkü birey bir görevi yerine getirme 

konusunda daha fazla ya da daha az potansiyele sahip olduğuna inanabilmektedir (Kotaman, 2008: 112).  

Karşılaştığı bir durumla baş etmede yeterli becerilere sahip olan fakat öz yeterliliği düşük düzeyde olan 
birey becerilerini harekete geçiremeyecektir. Çünkü öz yeterlilik bir eylemin planlanması, becerilerin farkında 

olunması, problemlerle birlikte elde edilecek kazançların kontrol edilmesi sonucunda oluşan motivasyon düzeyi gibi 

öğeleri içermektedir (Yıldırım ve İlhan, 2010: 302). Öz yeterlilik algısı, çalışanların eyleme geçip geçmeme kararlarını 
ve problemler karşısında mücadele etme azimlerini harekete geçirmesi gibi eylemlerle örgütsel süreçler üzerindeki 

etkilerini göstermektedir. Aynı zamanda kişilerin kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere bağlılık 
göstermeleri bireysel performanslarına olumlu yönde yansımaktadır (Basım, vd, 2008: 122).  

Literatürde öz yeterliliğin, performans, personel güçlendirme, iş tatmini, stres, sağlık, eğitim, girişimcilik ve 

liderlik gibi birçok örgütsel süreci etkilediği gözlenmektedir. Ayrıca öz yeterlilik teorisinin literatürde birçok farklı 
araştırmacı tarafından farklı konularla (Bandura, 1977, 1982, 1993, 1997; Sherer, vd., 1982; Taylor ve Betz, 1983; 

Schunk, 1991; Gist ve Mitchell, 1992; Schwarzer, vd., 1997, 2014;  Pajares, 1996; Zimmerman, 2000; Judge ve Bono, 

2001;  Ajzen, 2002; Zhao, 2005; Çetin ve Basım, 2010; Çetin, 2011; Aksay, 2011; Kurt, 2012; Akgündüz, 2013; 
Kahya, 2015) ele alınmasına karşın konaklama işletmeleri çalışanları ile iç girişimcilik bağlamında bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

1.2. İç Girişimcilik 
Küreselleşme, özellikle 1990’lardan itibaren etkinliğini tüm dünyada artırarak beraberinde rekabet yoğun 

bir ortamı getirmiştir. Yoğun rekabet ortamında kalan işletmeler ürün ve hizmetlerinde farklılaşmak ve yenilikçi 

yaklaşımlar gerçekleştirmek durumunda kalmışlardır. Bu çabalar ise işletmelerde iç girişimciliğin önemini 
artırmaktadır (Küçükaltan, 2009: 21; Meydan, 2011: 96). Pinchot tarafından ilk kez 1985 yılında kullanılan iç 

girişimcilik, işletmelerde nitelikli insan gücünün ve yeterli kaynakların var olduğu ve girişimcilik ruhunun kullanıldığı 

bir metottur şeklinde yorumlanmıştır. Zahra (1991)’ya göre iç girişimcilik, işletmenin ürün ve hizmetlerinin yeniden 
tanımlanarak gelişen pazarlarda yeni iş başlatılmasıdır. Antoncic (2007), iç girişimciliği, işletmenin karşısına çıkan 

zorluklarda yeni çözümler sunan, eski ve yeni ürünlerin gelişimini destekleyen, piyasalarda işletme işlevlerinin yerine 

getirilmesi için idari, teknik ve teknolojik stratejik değişiklikler ve düzenlemeler sağlayan, rakiplerle mücadele eden 
yani en geniş anlamda işletmelerin yenilikçi faaliyetler ortaya koyması olarak açıklamaktadır. 

İç girişimcilik, işletmenin karşılaşabileceği durgunluk dönemlerinde işletmelere canlılık kazandırarak başarı 

ortamı sunması açısından önemlidir (Gürel, 2012: 65). İşletmelerin hayatta kalabilmesi için sürekli olarak tüketicilere 
yeni ve benzersiz ürün ve hizmetler sunması gerekmekte dolayısıyla iç girişimcilik işletmelerde önemli bir alternatif 

haline gelmektedir (Tiwari, 2014: 112). İç girişimcilik işletmelerin yüksek performans elde etmelerinde, esnek 
olabilme özelliğiyle değişimlere kolay ve kısa sürede uyum sağlamalarında, kendini yenilemelerinde ve sürdürülebilir 

rekabet avantajı elde etmelerinde önemli katkıları olan bir süreçtir (Arat, 2013: 54). 

İç girişimcilik faaliyetlerinin işletmelerde sürdürülebilmesi için genel bir kültür oluşturulmalı (Güner ve 
Serinkan, 2017: 486), çalışanların önündeki engeller kaldırılmalı (Gürbüz, vd., 2010: 129), fikir ve projeler 

desteklenerek hatalara karşı çalışanlar cesaretlendirilmeli (Kaya ve Arkan, 2005: 9; Başar, 2013: 3) ve çalışanlara karar 

verme yetkisi tanınmalıdır (Bakan, 2004: 182). İşletme yöneticileri çalışanlarla deneyimlerini paylaşarak (Bulut ve 
Bakan, 2005: 70) iç girişimcilik faaliyetlerinde daha esnek olunması amacıyla teknolojiye önem vermelidir (Acar, vd., 

2007: 2; Bayuk ve Güzeler, 2008: 13) Ayrıca işletmelerde iç girişimcilik faaliyetlerinde ilerlemelerin kaydedilmesi için 

ödüllendirme sistemlerinin olması gerekmektedir (Yürür, 2009: 237). 
Literatürde iç girişimcilik bağlamında farklı konularla birlikte ele alınan bir çok çalışmaya (Burgelman, 

1984; Ferguson, vd., 1987; Covin ve Slevin, 1991; Zahra, 1993; Sharma ve Chrisman, 1999; Antoncic, 2001, 2007; 

Thornberry, 2001; Christenses, 2004; Dess ve Lumpkin, 2005; Ağca ve Yörük, 2006; Ireland, vd.,, 2009; Fiş ve Wasti, 
2009; Kozak ve Yılmaz, 2009; Meydan, 2010; Güner ve Serinkan, 2017; Işık ve Uzun, 2018) rastlamak mümkündür. 

  

1.3. Hipotez / Araştırma sorusu 
H1: Konaklama işletmeleri çalışanlarının öz yeterlilik düzeyleri iç girişimcilik davranışını olumlu yönde 

etkilemektedir. 

 

2. Yöntem 
Konaklama işletmeleri çalışanlarının öz yeterlilik düzeylerinin iç girişimcilik algısına yönelik etkisini 

değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma, nicel araştırma yöntemi olan anket formuyla desenlendirilmiştir. 

Araştırmanın evrenini Antalya, Bursa, İzmir ve Kayseri’deki işletme belgeli 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanlar 
oluşturmaktadır.  Evren üzerinden tesadüfi örneklem şeklinde seçilen 850 çalışana 07. 01. 2018/20.02.2018 tarihleri 

arasında topla-bırak yöntemiyle anket uygulanmıştır. 850 kişiden elde edilen verilerin eksik ve hatalı olanları 

çıkartıldıktan sonra 771 veri istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. 
Araştırmada kullanılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik 8 ifade bulunmaktadır. İkinci bölümde katılımcıların öz yeterlilik düzeylerini ölçmek için 

Schwarzer ve Jerusalem (1995) tarafından geliştirilen 10 ifadeden oluşan genel öz yeterlilik ölçeği ve üçüncü bölümde 
iç girişimcilik algılarını ölçmeye yönelik Şeşen (2010) tarafından geliştirilen 22 ifadeden oluşan ölçeğe yer verilmiştir. 
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İfadeler 5’li Likert ölçeği ile (1= Hiç Katılmıyorum ve 5= Tamamen Katılıyorum arasında) derecelendirilmiştir. 771 

katılımcıdan elde edilen verilerin analizi, sosyal bilimler için kullanılan paket programlar ile yapılmıştır. Araştırmanın 

verilerine Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılarak ölçeğin boyutları test edilmiş ve bu boyutların güvenilirliği 

hesaplanmıştır.  Katılımcıların demografik özellikleri incelenmiş ve ölçeklere verdikleri yanıtlar doğrultusunda ifade 

ortalamaları analiz edilmiştir. Boyutlar arasındaki ilişkinin tespit edilmesine yönelik korelasyon ve bu ilişkinin 

nedenselliğinin tespit edilmesine yönelik regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir.  

3. Bulgular
Araştırma kapsamında öncelikle öz yeterlilik, iç girişimcilik ve iç girişimciliğin (İ.G.) boyutlarının 

güvenilirlik analizleri (Cronbach’s Alpha) yapılmış ve Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1: Boyutların Güvenilirlik Analizi 

Boyut/Ölçek Cronbach’s Alpha 
Standardize Edilmiş 

Cronbach’s Alpha 
İfade Sayısı 

Öz Yeterlilik ,944 ,944 10 

İç Girişimcilik  ,946 ,949 22 

Yenilikçilik (İ.G. boyutu) ,848 ,851 5 

Proaktiflik (İ.G. boyutu) ,735 ,741 4 

Risk Alma (İ.G. boyutu) ,819 ,819 4 

Özerklik (İ.G. boyutu) ,580 ,597 4 

Bireysel Ağ Genişletme (İ.G. boyutu) ,888 ,888 5 

Tablo 1’e göre iç girişimcilik ölçeğinin (%94,9) ve öz yeterlilik ölçeğinin (94,4) yüksek düzeyde güvenilir 

olduğu tespit edilmiştir. 

Öz yeterlilik ölçeğinin geçerliliği doğrulayıcı faktör analizi ile test edilerek (X2/DF: 4,68, GFI: 0,919, 
AGFI: 0,870, CFI: 0,949, RMSEA: 0,069, RMR: 0,066) değerlerin kabul edilebilir düzeyde olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır (bkz. Byrne, 2010; Çapık, 2014; Şimşek, 2007). Araştırmaya katılan çalışanlara demografik özelliklerini 

belirlemeye yönelik cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, turizm eğitim türü, görev yapılan departman, 
sektörde çalışma süresi ve işletmede çalışma süresi soruları yöneltilmiştir. Tanımlayıcı istatistik kapsamında elde 

edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Cinsiyet 

Katılımcıya İlişkin Özellikler N % 

Erkek 420 54,5 

Kadın 351 45,5 

Toplam 771 100,0 

Yaş 

 18-25 Yaş 165 21,4 

26-33 Yaş 272 35,3 

34-41 Yaş 201 26,1 

42-49 Yaş 106 13,7 

50 ve üzeri 27 3,5 

Toplam 771 100,0 

Medeni Durum 

Bekâr 361 46,8 

Evli 410 53,2 

Toplam 771 100,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 146 18,9 

Lise 329 42,7 

Önlisans 161 20,9 

Lisans 126 16,3 

Lisansüstü 9 1,2 

Toplam 771 100,0 

Turizm Eğitim Türü 

Meslek Lisesi 74 9,6 

Önlisans 82 10,6 

Lisans 83 10,8 

Lisansüstü 8 1,0 

Sertifikasyon Programları 40 5,2 

Diğer 24 3,1 

Almayan 460 59,7 

Toplam 771 100,0 

Görev Yapılan Departman 

Önbüro 63 8,2 

Muhasebe 52 6,7 

Kat Hizmetleri 161 20,9 

Yiyecek İçecek(servis) 101 13,1 

Yiyecek İçecek(mutfak) 87 11,3 

Teknik Servis 81 10,5 
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İnsan Kaynakları 33 4,3 

Halkla İlişkiler 17 2,2 

Satın alma 15 1,9 

Satış ve Pazarlama 30 3,9 

Güvenlik 74 9,6 

Diğer 57 7,4 

Toplam 771 100,0 

Sektörde Çalışma Süresi 

1 yıldan az 61 7,9 

1-5 yıl 313 40,6 

6-10 yıl 233 30,2 

11-15yıl 112 14,5 

16-20 yıl 35 4,5 

21 yıl ve üzeri 17 2,2 

Toplam 771 100,0 

İşletmede Çalışma Süresi 

1 yıldan az 184 23,9 

1-5 yıl 429 55,6 

6-10 yıl 129 16,7 

11-15 yıl 17 2,2 

16-20 yıl 9 1,2 

21 yıl ve üzeri 3 ,4 

Toplam 771 100,0 

 
Tablo 2’ye göre katılımcıların %54,5 oranı ile çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu, %35,3 oranı ile 26-33 

yaş arasında oldukları görülmektedir. %53,2’sinin evli ve büyük çoğunluğun %42,7 oranında lise mezunu olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcıların büyük çoğunluğunun turizm eğitimi almadıklarını görülmektedir. Katılımcıların %20,9’u kat 
hizmetlerinde ve %13,1’i yiyecek içecek servisinde çalıştıkları tespit edilmiştir. Sektörde çalışma süreleri 

incelendiğinde, büyük çoğunluğun 1-5 yıl aralığında ve onu takiben diğer çoğunluğun 6-10 yıl aralığında çalıştıkları 

görülmektedir. Çalışanların bulundukları işletmede çalışma sürelerinin büyük oranda 1-5 yıl arasında olduğu saptanmış 
ve 1 yıldan az çalışanların oranın %23,9 olduğu dikkat çekmiştir. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Öz Yeterlilik Düzeylerine ve İç Girişimcilik Algılarına Yönelik İfade Ortalamaları 

 
İfadeler  N Ort. S.S 

Ö
Z

 Y
E

T
E

R
L

İL
İK

 

Soru 1:Yeni bir sorunla karşılaştığımda ne yapmam gerektiğini bilirim. 771 3,85 1,025 

Soru 2:Beklenmedik durumlarda nasıl davranmam gerektiğini her zaman bilirim. 771 3,87 1,027 

Soru 3:Her durumda kendimi kabul ettirecek çare ve yolları bulurum. 771 3,83 1,024 

Soru 4:Ne olursa olsun üstesinden gelirim. 771 3,84 1,014 

Soru 5:Zor sorunların çözümünü eğer gayret edersem her zaman başarırım. 771 3,98 1,041 

Soru 6:Projelerimi gerçekleştirmek ve hedeflerime ulaşmak bana güç gelmez. 771 3,80 1,076 

Soru 7:Bir sorunla karşılaştığım zaman onu çözebilmeye yönelik birçok fikrim var. 771 3,82 1,017 

Soru 8:Zorlukları soğukkanlılıkla karşılarım, çünkü yeteneklerime her zaman 

güvenebilirim. 
771 3,84 1,037 

Soru 9:Aniden ortaya çıkan sorunların üstesinden geleceğime inanıyorum. 771 3,90 1,032 

Soru 10:Her sorun için bir çözümüm var. 771 3,89 1,053 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 Soru 1:İşimle ilgili yeni bir şeyler yapmak için çabalarım. 771 3,86 1,074 

Soru 2:Yeni fikirlere açık biri olduğumu düşünüyorum. 771 3,83 1,029 

Soru 11:Astlara yetki vermenin yaratıcı fikirlerin ortaya çıkmasına yardımcı olduğu 

kanaatindeyim. 
771 3,82 1,047 

Soru 13:Çalışanlarımı yenilikçi olma hususunda motive ederim. 771 3,74 1,066 

Soru 15:Yeni ürün geliştirme faaliyetleri üzerine zaman ve kaynak harcamaktan 

kaçınmam. 
771 3,54 1,242 

P
R

O
A

K
T

İF
L

İK
 

Soru 6:İş çevresindeki faaliyetleri değerlendirmek için gelişmeleri takip etmek 

yerine, onların önünde olmaya çalışırım. 
771 3,57 1,242 

Soru 7:Fırsatları değerlendirmek için gerekirse mali sınırları veya standart 

prosedürleri aşabilirim. 
771 3,38 1,273 

Soru 12:Gelişmelerin beni yönlendirmesine izin vermeyip, gelişmeleri 

yönlendirmeye çalışırım. 
771 3,82 1,006 

Soru 18:İşletme içinde yeni uygulama, ürün, teknik ve teknoloji geliştirme konusunda 

en önde olmaya çalışırım. 
771 3,67 1,076 

R
İS

K
 A

L
M

A
 Soru 8:İş hayatında diğerlerinin düşüncelerinin ne olduğu konusunda kaygı 

duymadan, kendi yolumda giderim. 
771 3,80 1,071 

Soru 9:Herhangi bir görevde tek başıma çalışmayı tercih ederim. 771 3,37 1,329 

Soru 14:Yeni bir proje üzerinde çalışırken gideceğim yön konusunda her türlü 

özgürlüğe sahibim. 
771 3,54 1,700 

Soru 20:Yeni bir fikir ortaya atarken, diğerlerinin onayını beklemem. 771 3,44 1,248 
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Ö
Z

E
R

K
L

İK
 Soru 5:Üzerinde çok çalıştığım bir planda gerekirse büyük değişiklikler yapmaktan 

çekinmem. 
771 3,53 1,100 

Soru 16:Görevin başarısına inanırsam her türlü riski üstlenebilirim. 771 3,67 1,130 

Soru 17: Belirsizlik durumunun atağa geçmek için bir fırsat olduğuna inanırım. 771 3,65 1,133 

Soru 19:Her yeniliğin bir risk getirdiğini kabul ederek, yenilik adına risk 
üstlenebilirim. 

771 3,56 1,261 

B
İR

E
Y

S
E

L
 A

Ğ
 

G
E

N
İŞ

L
E

T
M

E
 

Soru 3:Yenilikleri karar noktalarına kabul ettirebilmek için bireysel sosyal ağlara 

ihtiyaç vardır. 
771 3,76 1,120 

Soru 4:Sosyal ağımdaki kişilerle teması devam ettirebilmek için iletişimi canlı 
tutarım 

771 3,73 1,025 

Soru 10:Yenilikleri diğerlerine kabul ettirebilmek için, kişisel sosyal ağımı 

geliştirmeye çalışırım. 
771 3,74 1,045 

Soru 21:Yeni fikirleri üst yönetime kabul ettirebilmek için tüm kişisel sosyal ağımı 

kullanabilirim. 
771 3,73 1,115 

Soru 22:Sosyal ağıma dâhil olabilecek potansiyel temas noktaları ile iletişime 

geçmekten kaçınmam. 
771 3,82 1,099 

 ÖZ YETERLİLİK 771 3,86 0,844 

 İÇ GİRİŞİMCİLİK 771 3,84 1,204 

İ.
G

. 
B

O
Y

U
T

L
A

R
I YENİLİKÇİLİK  771 3,76 0,863 

PROAKTİFLİK 771 3,61 0,862 

RİSK ALMA 771 3,60 0,932 

ÖZERKLİK 771 3,54 0,902 

BİREYSEL AĞ GENİŞLETME 771 3,76 0,899 

 
Valid N (listwise) 771     

 

Araştırmaya katılanların öz yeterlilik düzeylerinin ve iç girişimcilik algılarının hangi seviyede olduğunu 
tespit edebilmek amacıyla ifade ortalamaları incelenmiş ve bu ortalamalar Tablo 3’de sunulmuştur. Tablo 3’e göre öz 

yeterlilik boyutunda “zor sorunların çözümünü eğer gayret edersem her zaman başarırım” ifadesi en yüksek ortalamaya 

(3,98) sahiptir. İç girişimciliğin boyutları incelendiğinde; yenilikçilik boyutunda “işimle ilgili yeni bir şeyler yapmak 
için çabalarım” ifadesinin en yüksek ortalamada (3,86) olduğu görülmüştür.  Proaktiflik boyutunda “gelişmelerin beni 

yönlendirmesine izin vermeyip, gelişmeleri yönlendirmeye çalışırım” ifadesinin en yüksek ortalamada (3,82) olduğu 

tespit edilmiştir. Risk alma boyutunda “iş hayatında diğerlerinin düşüncelerinin ne olduğu konusunda kaygı duymadan, 
kendi yolumda giderim” ifadesinin en yüksek ortalamaya (3,80) sahip olduğu görülmüştür. Özerlik boyutunda 

“görevin başarısına inanırsam her türlü riski üstlenebilirim” ifadesinin en yüksek ortalamada (3,67) olduğu izlenmiştir. 

Bireysel ağ genişletme boyutunda “sosyal ağıma dâhil olabilecek potansiyel temas noktaları ile iletişime geçmekten 
kaçınmam” ifadesi en yüksek ortalamaya (3,82) sahiptir. Öz yeterlilik ifadelerinin genel ortalamasının 3,86 ile yüksek 

düzeyde, iç girişimcilik ifadelerinin genel ortalamasının 3,84 ile yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtların istatistiklerine göre öz yeterlilik boyutu ile iç girişimcilik boyutlarının arasındaki 
ilişkiyi tespit edebilmeye yönelik korelasyon analizi yapılmış ve Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4: Korelasyon Analizi Bulguları 

 

Ö
Z

 Y
E

T
E

R
L

İL
İK

 

Y
E

N
İL

İK
Ç

İL
İK

 

P
R

O
A

K
T

İF
L

İK
 

R
İS

K
 A

L
M

A
 

Ö
Z

E
R

K
L

İK
 

B
İR

E
Y

S
E

L
 A

Ğ
 

G
E

N
İŞ

L
E

T
M

E
 

ÖZ 
YETERLİLİK 

Pearson Korelasyon 1           

Anlamlılık (2-yönlü)             

N 771           

YENİLİKÇİLİK 

Pearson Korelasyon ,738 1         

Anlamlılık (2-yönlü) ,000           

N 771 771         

PROAKTİFLİK 

Pearson Korelasyon ,628 ,793 1       

Anlamlılık (2-yönlü) ,000 ,000         

N 771 771 771       

RİSK ALMA 

Pearson Korelasyon ,579 ,817 ,714 1     

Anlamlılık (2-yönlü) ,000 ,000 ,000       

N 771 771 771 771     

ÖZERKLİK Pearson Korelasyon ,499 ,712 ,733 ,714 1   
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Anlamlılık (2-yönlü) ,000 ,000 ,000 ,000     

N 771 771 771 771 771   

BİREYSEL AĞ 

GENİŞLETME 

Pearson Korelasyon ,708 ,819 ,754 ,753 ,653 1 

Anlamlılık (2-yönlü) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

N 771 771 771 771 771 771 

 

Tablo 4’e göre öz yeterlilik boyutuyla iç girişimcilik boyutlarının her birinin arasında ilişki olduğu 

saptanmıştır. En yüksek ilişkinin 73,8 oranıyla öz yeterlilik-yenilikçilik arasında olduğu, en düşük ilişkinin ise 49,9 
oranıyla öz yeterlilik-özerlik arasında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan korelasyon analizi ile boyutların ilişki 

durumlarının düzeyleri ortaya konulduktan sonra öz yeterlilik boyutunun iç girişimcilik boyutlarını hangi düzeyde 

açıkladığının ortaya konulması açısından regresyon analizleri yapılmış ve Tablo 5’te sunulmuştur. 
 

Tablo 5: Öz yeterlilik – İç Girişimcilik Boyutları Regresyon Analizleri Sonucu 

BOYUTLAR R R2 Düzeltilmiş R2 F Önem Beta T 

Yenilikçilik 0,738 0,544 0,543 917,113 0,000 0,738 30,284 

Proaktiflik 0,628 0,394 0,393 499,919 0,000 0,628 22,359 

Risk Alma 0,579 0,335 0,334 383,225 0,000 0,579 19,678 

Özerklik 0,499 0,249 0,248 254,769 0,000 0,499 15,961 

Bireysel Ağ Genişletme 0,708 0,501 0,500 771,051 0,000 0,708 27,768 

İÇ GİRİŞİMCİLİK 0,767 0,589 0,586 219,055 0,000 0,767 11,009 

 
Tablo 5’e göre öz yeterliliğin iç girişimciliğin yenilikçilik boyutunun %54,3’ünü, proaktiflik boyutunun 

%39,3’ünü, risk alma boyutunun %33,4’ünü, özerklik boyutunun %24,8’ini ve bireysel ağ genişletme boyutunun 

%50,0’sini açıklamaktadır. Ayrıca öz yeterlilik iç girişimciliğin %58,6’sını açıklamaktadır. 
 

4. Sonuç 
Yapılan bu çalışma, konaklama işletmeleri çalışanlarının öz yeterlilik düzeylerinin iç girişimcilik algısına 

yönelik etkisini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel sorusu olan “konaklama işletmeleri 

çalışanlarının öz yeterlilik düzeyleri iç girişimcilik davranışını olumlu yönde etkilemektedir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Öz yeterlilik ile; iç girişimciliğin yenilikçilik boyutu arasında % 73,8 korelasyon, proaktiflik boyutu ile arasında % 
62,8 korelasyon, risk alma boyutu ile % 57,9, özerklik boyutu ile arasında %49,9 korelasyon, bireysel ağ genişletme 

boyutu ile arasında ise %70,8 korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Regresyon sonuçlarına göre öz yeterlilik; iç 

girişimciliğin yenilikçilik boyutunun %54,3’ünü, proaktiflik boyutunun % 39,3’ünü, risk alma boyutunun  % 34,4’ünü, 
özerklik boyutunun 24,8’ini, bireysel ağ genişletme boyutunun ise %50,0’sini açıklamaktadır. Korelasyon ve regresyon 

sonuçlarına göre öz yeterliliği yüksek olan bireylerin iç girişimcilik faaliyetlerine daha fazla katıldığı söylenebilir. 

İşletme yöneticilerinin öz yeterliliği yüksek olan bireyleri istihdam etmeleri ve çalışanlarının kişisel gelişimi için öz 
yeterliliği artırıcı faaliyetlerde bulunmaları önerilebilir. Konaklama işletmeleri açısından bakıldığında ise, işletmeler 

arasında rekabeti belirleyen ve farklılık sağlayan en temel unsur işletme çalışanlarıdır. Bu nedenle hizmet sektöründe 

faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin çalışanlarının öz yeterlilik düzeylerinin artması, işletme çalışanlarının iç 
girişimcilik faaliyetinde bulunarak işletmeye pozitif yönde katkı sağlayacağı söylenebilir.  
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Özet 
Maliyet yapışkanlığı, işletmelerde satışlar ile maliyet davranışlarının etkileşimi ile ilgilidir. İşletme faaliyetleriyle ilgili 

birçok tarafa bilgi sağlamaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada konaklama işletmelerinde satışların maliyeti ve satış ve 
genel yönetim giderleri kalemlerinin yapışkanlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda panel veri 

regresyon analizi yöntemiyle payları Avrupa ve Amerika borsalarında işlem gören konaklama işletmelerinin 2008Q1-

2016Q4 dönemi incelenmiştir. İlgili dönemde 31 işletmenin 1.116 gözlemi analiz edilmiştir. Analizden elde edilen 
sonuçlara göre konaklama işletmelerinde maliyet yapışkanlığının satışların maliyeti ile satış ve genel yönetim 

giderlerinin her ikisi için de geçerli olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca satışların maliyetinde, satış ve genel 

yönetim giderlerine kıyasla maliyet yapışkanlığının daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Maliyet Yapışkanlığı, Asimetrik Maliyet Davranışı, Satışların Maliyeti, Satış ve Genel Yönetim 

Giderleri, Konaklama İşletmeleri 

Analysis of Cost Stickiness in Publicly Traded Lodging Companies 

Abstract 
Cost stickiness is related to the interaction of sales and costs behaviour in companies, and it provides information to 
many parties on company activities. In this context, the aim of this study is to examine the cost of sales and selling, 

general and administrative costs’ stickiness behaviour in lodging companies. For this purpose, the period 2008Q1-

2016Q4 of the European and American lodging companies’, traded on stock exchanges, data were examined by means 
of panel data regression analysis technique. 1.116 observations of 31 companies were analysed. According to the 

results of the analysis, it has been found that cost stickiness behaviour is valid both for the cost of sales and for the cost 

of selling, general, and administrative costs in lodging companies. In the study, it was also observed that the cost of 
sales was higher than that of selling, general, and administrative costs. 

Keywords: Cost Stickiness, Asymmetric Cost Behaviour, Cost of Sales, Selling, General, and Administrative Costs, 

Publicly Traded Lodging Companies 

Giriş 
İşletmelerde ulaşılmak istenen hedef firma değeri maksimizasyonudur. Firma değerine etki eden birçok 

faktör bulunmaktadır. İmaj, marka, halkla ilişkiler gibi faktörler işletme değerine dolaylı yönden etki ederken, finansal 

yapı, likidite, satışlar ve kârlılık gibi faktörler işletme piyasa değerini doğrudan etkilemektedir (Uluyol ve Türk, 2013: 

366). İşletmeler faaliyetleri neticesinde elde ettikleri satış gelirlerine karşın kimi maliyetlere katlanmaktadır. Bir 
işletmede mal ve hizmetlerin ediniminde harcanan çeşitli üretim faktörlerinin para ile ifadesi maliyet olarak 

tanımlanmaktadır. Diğer ifadeyle mal ve hizmet üretiminde işletme tarafından yapılan çeşitli giderlerin para ile 

ölçülebilen fedakârlıklar toplamı maliyeti ifade etmektedir (Çetiner, 1995: 288). İşletmeler açısından en önemli maliyet 
kalemlerinden olan satışların maliyeti, üretilen ürünle doğrudan ilgili olarak, imalat işletmelerinde hammadde 

maliyetleri gibi kalemler iken hizmet işletmelerinde ürünün ortaya konması için katlanılan hizmet üretim 

maliyetlerinden oluşmaktadır. 
Satışlar ve maliyet ilişkisini anlamak önem arz etmektedir. Bu kapsamda maliyet davranışını anlamak 

maliyet ve yönetim muhasebesinin ana konularındandır. Muhasebe literatüründe geleneksel maliyet davranışı 

modelinde, maliyetler satış hacmine karşı görülen değişim açısından sabit ve değişken maliyet olarak 
tanımlanmaktadır. Değişken maliyetler faaliyet hacmindeki değişimle oransal olarak değişen maliyetlerdir (Noreen, 

1991: 163). Değişken maliyetler, maliyetlerin sadece değişimin yönünde değil, faaliyet seviyesindeki bir değişimin 

boyutuyla da ilgilidir (Anderson, Baker ve Janakiraman, 2003: 48). Ancak kimi maliyetler faaliyet hacmindeki 
artışlarda faaliyet hacmindeki azalışlarda görülen değişimlere kıyasla daha büyük boyuttadır (Cooper ve Kaplan, 1998: 

247; akt. Anderson vd., 2003: 48). 

Maliyet davranışı, maliyet ile faaliyetler arasındaki ilişki (Ziemerink, 2004: 182) olarak bilinmekle birlikte 
maliyet yapışkanlığı, işletmelerde satışlarla, katlanılan maliyetler arasındaki asimetrik davranış durumuyla ilgilidir 

(Balakrishnan, Peterson ve Soderstrom, 2004: 283). İlk olarak Anderson vd. (2003) tarafından muhasebe literatürüne 

kazandırılmış olan maliyet yapışkanlığı, maliyet muhasebesinin maliyetlerin satış hacmiyle simetrik ilişki içinde 
olduğu varsayımına karşı geliştirilmiştir (Anderson vd., 2003: 46).  Anderson vd. (2003) asimetrik bir maliyet 

davranışını “yapışkan” olarak nitelemektedir. Daha açık bir ifadeyle maliyet yapışkanlığı, hacimdeki artışla ilişkili 

maliyetlerdeki artışın büyüklüğü, hacimde eşdeğer bir azalma ile ilişkili maliyetlerdeki düşüşün düzeyinden daha 
büyük olduğu durumu ifade etmektedir (Anderson vd., 2003: 48). Kısaca asimetrik maliyet, faaliyetlerdeki bir artışa 

karşın maliyetlerdeki artışın daha büyük veya faaliyetlerdeki azalışa karşın maliyetlerdeki düşüşün daha küçük olduğu 

olgusudur, bu tür maliyet davranışı, yapışkan maliyet davranışı olarak tanımlanmaktadır (Abu-Serdaneh, 2014: 113). 
Maliyet yapışkanlığı davranışını anlamak yatırımcıların firma performans değerlendirmesinde önemli olmakla birlikte 
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yöneticilere maliyet kontrol kararlarının alınmasında faydalı bilgiler sunarak ekonomiye doğrudan katkı sağlamaktadır 

(Bugeja, Lu ve Shan, 2015: 248). 

Satılan mal veya hizmetin maliyeti üretimle ilgili maliyetler olup, gelir tablosunda yer alan satışların 

maliyeti kaleminde gösterilmektedir. Diğer yandan satışlarla, müşteri ilişkileriyle ve işletmenin sürekliliği için gerekli 

olan satış ve pazarlama, genel yönetim giderleri faaliyet giderleri kapsamında yer alan maliyetlerdendir (Koşan, 2007: 

44). Maliyetlerle ilgili kararlar talepte görülen her değişikliğe tepki vermez. Yöneticiler, satış hacmi düştüğünde 
ayrılan kaynakların devam ettirilip ettirilmeyeceği, atıl kaynaklarla çalışma maliyetlerinin üstlenileceği, satış hacmi 

yeniden arttığında ise ayrılan kaynakların ileri bir tarihte değiştirilip değiştirilmeyeceği yönünde kararlar verilmelidir. 

Bu durum talepteki azalmanın kalıcı olma olasılığının düşük olduğu veya ayrılan kaynakların maliyetinin yüksek 
olduğu durumlarda maliyet yapışkanlığının daha güçlü olacağını göstermektedir (Anderson vd., 2003: 49). 

Konaklama işletmelerinde, yatırımların sürekliliğini sağlayacak, işletme nihai amacı olan firma değerini 

maksimum kılacak finansal kararların alınması gerekmektedir. Finansal kararların yanı sıra işletmelerde yönetim 
muhasebesi kararları firma değerini maksimize etmede rol oynamaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda çalışmada halka 

açık konaklama işletmelerinde satışların maliyeti (SM) ile satış ve genel yönetim giderleri (SGYG) açısından maliyet 
yapışkanlığının incelenmesi amaçlanmıştır. Payları Avrupa ve Amerika borsalarında işlem gören konaklama 

işletmelerinin 2008Q1-2016Q4 dönemi incelenmiştir. İncelenen işletme verileri Thomson Reuters EIKON veri 

tabanından elde edilmiştir. Çalışmada 31 işletmeye ait 1.116 gözlem üzerinde regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
Çalışma, amacı doğrultusunda beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde konuya ilişkin kısa bir 

girişin ardından ikinci bölümde konuyla ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. Üçüncü başlıkta çalışmada kullanılan 

veri ve analiz yöntemi hakkında kısa bilgiler sunulmuştur. Dördüncü başlıkta çalışma analizi kapsamında elde edilen 
bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise çalışma sonuçları ilgili teori bağlamında 

tartışılmış olup, ilgili literatüre ve uygulamacılara öneriler sunulmaya çalışılmıştır. 

1. Literatür Taraması
Maliyet yapışkanlığı Anderson vd. (2003) tarafından ileri sürülmekle birlikte sonrasında sıklıkla çalışılan 

muhasebe konularındandır. Anderson vd. (2003) maliyet yapışkanlığı konusunu tanımlayarak maliyet ve yönetim 

muhasebesi konularından sabit ve değişken maliyet alanında yeni bir noktaya vurgu yapmıştır. İlgili çalışma 
sonrasında maliyet yapışkanlığı konusunda farklı ülkelerde (Calleja, Steliaros ve Thomas, 2006; He, Teruya ve 

Shimizu, 2010; Çelik ve Kök, 2013; Serdaneh, 2014), farklı sektörlerde (Balakrihnan vd., 2004; Öztürk ve Zeren, 

2016) çeşitli dönemleri kapsayan çalışmalar yapılmıştır. 
Maliyet yapışkanlığı konusundaki öncül çalışmada Anderson vd. (2003) tarafından, çeşitli sektörlerden 

7629 işletmenin 1979-1998 dönemi verileri üzerinde SGYG açısından maliyet yapışkanlığı davranışının varlığı 

araştırılmıştır. Yapılan analiz neticesinde SGYG’nin maliyet yapışkanlığı sergilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Bu 
sonucun yöneticilerin faaliyetlere karşın kaynakları bilinçli bir şekilde ayarladığını kabul eden model ile uyumlu 

olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda yöneticilerin yapışkan maliyetlerin farkında olarak kontrol edebileceğini, 

finansal analist ve denetçilerin ise analiz ve denetimleri sırasında bu sonucu dikkate almaları gerektiğine vurgu 
yapılmaktadır. Balakrishnan vd. (2004), işletmelerde kapasite kullanımının maliyet yapışkanlığına etkisini 

incelemişlerdir. 49 sağlık kuruluşu üzerinde yapılan çalışmada, maliyetlerin satışlardaki artış ve azalışlara aynı tepkiyi 
vermediği ve yapışkanlık gösterdiği saptanmıştır. Diğer yandan, kapasite kullanımının yapışkanlıkta etkili olduğuna 

dair kanıtlara ulaşılmıştır.  Calleja vd. (2006) ise maliyet yapışkanlığını farklı ülkelerde karşılaştırmalı olarak 

incelemişlerdir. Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’da kayıtlı işletmeler üzerine yapılan çalışmada 
faaliyet giderlerinin maliyet yapışkanlığı davranışı içinde olduğu ve simetrik bir davranış sergilemedikleri saptanmıştır. 

Çalışmada, Amerikan ve İngiliz işletmelerine kıyasla Fransız ve Alman işletmelerinde maliyet yapışkanlığının daha 

fazla olduğu saptanmıştır. Bu sonucun kurumsal yönetim ve yönetsel gözetim sistemlerindeki farklılıklardan 
kaynaklandığı ifade edilmektedir. Diğer yandan çalışmada, maliyetlerin daha uzun dönemde ve işletme gelirlerinde 

büyük düşüşler yaşandığında daha az yapışkan olma eğiliminde olduğu ayrıca firmaya özgü ve endüstriyel 

karakteristiklerin maliyet yapışkanlığı seviyesini etkilediğine yönelik sonuçlara ulaşılmıştır. 
Anderson vd. (2007) yaptıkları çalışma ile satış ve genel yönetim giderlerinin yapışkanlığını 1983-2002 

dönemini kapsayan 23.002 işletme-yıl verisi üzerinde incelemiştir. Çeşitli endüstrilerde yer alan işletmeleri kapsayan 

çalışma neticesinde satışlarda yaşanan artış karşısında SGYG’de gözlenen artışa karşın, satışlarda yaşanan düşüşler 
karşısında SGYG’de gözlenen düşüşün aynı düzeyde olmadığı saptanmıştır. Buradan hareketle, satışlarda düşüş 

olmasına rağmen sabit ve yapışkan maliyetlerin SGYG’de artışa neden olduğu kanıtlanmıştır. 

He vd. (2010) Japonya’da faaliyet gösteren işletmelerde SGYG’nin yapışkanlığını incelemişlerdir. 
Çalışmada ayrıca Japon firmalarında maliyet yapışkanlığının belirleyicileri ile 1990’da hisse piyasasında görülen çöküş 

sonrasında yöneticilerin maliyet davranışlarında herhangi bir değişimin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma 

sonucunda işletmelerde SGYG açısından maliyet yapışkanlığının varlığı tespit edilmiş olup, Japonya’da işletmelerin 
performanslarında geçici değişimlere bağlı olarak SGYG yapışkanlığını daha az dikkate aldığı görülmüştür. Öte 

yandan Japonya’da yaşanan varlık balonu patlaması sonrasında yapışkanlığın büyüklüğünde önemli bir azalma olduğu 

ve Japon yöneticilerin balon sonrası dönemde davranışlarının değiştiği saptanmıştır. Çelik ve Kök (2013) İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası’nda 1995-2011 dönemini kapsayan, kesintisiz olarak işlem gören 119 işletme örneğinde 

maliyet yapışkanlığının geçerliliğini test etmişlerdir. Çalışmada elde edilen sonuca göre işletmelerde satışlardaki 

oransal artışın farklı maliyet unsurlarında değişik oranlarda artışa neden olduğu ancak satışlardaki oransal azalışların 
yaşandığı dönemlerde, maliyetler üzerindeki etkisinin artış döneminde gözlenen değerlere kıyasla daha düşük 

gerçekleştiği saptanmıştır. Bu sonuca göre cari dönem için modellenen maliyet unsurlarının tümünün, ardışık dönemler 

için ise sadece satışların maliyeti açısından maliyet yapışkanlığının varlığına ulaşılmıştır. Marques vd. (2014) 
tarafından yapılan çalışmada, dokuz Latin Amerika ülkesinde payları borsalarda işlem gören işletmelerde 1995-2012 

dönemi maliyet yapışkanlığı incelenmiştir. 669 işletmenin incelendiği çalışmada SGYG’nin satışlar karşısında 
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asimetrik maliyet davranışı gösterdiği saptanmıştır. Çalışmada ulaşılan önemli bulgulardan bir diğeri ise maliyet-satış 

asimetrisinin bir yıldan uzun sürelerde azalma gösterdiğidir. 

Dalla Via ve Perego (2014)’nun işletme ölçeğine göre maliyet yapışkanlığı davranışını analiz ettiği 

çalışmaları İtalya’da payları borsada işlem gören ve görmeyen işletmelerinin 1999-2008 dönemini kapsamaktadır. Elde 

edilen bulgulara göre tüm örneklemde sadece işçilik giderleri maliyetinin yapışkan olduğu, buna karşın SGYG, 

satışların maliyeti ve faaliyet giderleri kalemleri açısından maliyet yapışkanlığı görülmemiştir. Çalışmada ayrıca 
faaliyet giderleri kaleminde maliyet yapışkanlığı yalnızca halka açık işletmelerde görülmüştür.  Bugeja vd. (2015) 

Avustralya’da payları borsada işlem gören 171.095 işletme-yıl verisi üzerinde maliyet yapışkanlığını analiz etmişlerdir. 

1990-2010 dönemini kapsayan çalışmada Avustralya’daki işletmelerde Amerika’da geçmişte yapılan çalışmalarda 
gözlenen düzeyden daha düşük düzeyde maliyet yapışkanlığı olduğu saptanmıştır. Diğer yandan çalışmada 

Avustralya’da maliyet yapışkanlığının derecesinin işgören yoğunluğu ve işletme varlıkları ile arttığı ortaya konmuştur. 

Ibrahim (2015) çalışmasında talepteki değişim ve maliyetlerin asimetrik davranışı ile ekonomik büyümenin maliyet 
yapışkanlığına etkisini 2008 krizi öncesi ve sonrası açısından incelemiştir. Mısır’da faaliyet gösteren işletmeler üzerine 

yapılan uygulamada satışların maliyeti ve SGYG maliyetleri ile talepteki değişimin asimetrik olduğu ve maliyet 
yapışkanlığının bulunduğu kanıtlanmıştır. Ancak faaliyet giderlerinde asimetrik bir durum bulunmadığı dolayısıyla 

yapışkan olmayan maliyet olduğu saptanmıştır. Ayrıca SGYG’nin büyüme dönemlerinde yapışkan, durgunluk 

dönemlerinde ise yapışkan olmadığı, satışların maliyetinin ise her iki dönemde de yapışkan olduğu ancak refah 
dönemlerinde daha büyük olduğu görülmüştür. Diğer yandan faaliyet giderlerinin her iki dönemde de yapışkan 

olmayan bir maliyet olduğu görülmüştür. Öztürk ve Zeren (2016), Borsa İstanbul’da işlem gören 76 imalat sanayi 

işletmesi üzerinde maliyet yapışkanlığını test etmiştir. 2007Q1 ile 2015Q2 dönemini kapsayan çalışmada satışların 
maliyeti ve toplam yönetim giderleri maliyetlerinin yapışkanlığı panel saklı eş bütünleşme tekniği ile analiz edilmiştir. 

Hem faaliyet hacmindeki artış, hem de faaliyet hacmindeki azalış durumlarında maliyet yapışkanlığının varlığına 

ulaşılan çalışmada, satışlar-toplam yönetim giderleri eşleşmesi için test edilen yapışkanlığın satışlar-satışların maliyeti 
eşleşmesi için test edilen yapışkanlıktan daha uzun süre kalıcı olduğu saptanmıştır. Ayrıca elde edilen önemli 

sonuçlardan bir diğeri ise ilişkinin negatif şoklar durumunda daha uzun süre kalıcı olduğudur.  

Daha önce açıklanan literatürün yanı sıra konu ile ilgili Medeiros ve Costa (2004) çalışmalarında Brezilya 
işletmelerinde SGYG’nin maliyet yapışkanlığını test etmiş olup bulgular SGYG’nin maliyet yapışkanlığı davranışı 

sergilediği yönündedir. Banker ve Chen (2006) tarafından gelir tahminlerinde maliyet değişkenliği ve maliyet 

yapışkanlığının kullanıldığı bir model önerisinde bulunmuştur. Balakrishnan ve Gruca (2008) temel yetenek ve maliyet 
yapışkanlığını birlikte ele alarak, temel yeteneğe göre maliyet yapışkanlığının farklılaştığını ortaya koymaktadır. 

Brüggen ve Zehnder (2014) yaptıkları çalışmada SGYG’nin maliyet yapışkanlığının varlığı ve özkaynak temelli 

yönetici teşviklerinin maliyet yapışkanlığına etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar maliyetlerdeki artışın satışlarda 
artışa neden olacağı ve maliyet yapışkanlığının işletmeler için iyi olduğu varsayımına uygun olduğu yönündedir. Chen, 

Gores ve Nasev (2013) ise çalışmalarında yönetsel aşırı güven ile maliyet yapışkanlığı ilişkisinde, SGYG maliyet 

yapışkanlığında davranışsal bir açıklama olarak yönetsel aşırı güvenin etkili olduğunu ileri sürmekteler. S&P1500’de 
yer alan işletmeler üzerine yapılan çalışmada, analiz neticesinde elde edilen sonuçlara göre maliyet yönetiminde 

yönetsel ihtiyatlılığın rolü olduğu ortaya konmaktadır. Yine aşırı güven davranışı gösteren yöneticilerde maliyet 

yapışkanlığının incelendiği diğer çalışmada (Qin, Mohan ve Kuang, 2015) aşırı güvenli yöneticilerce yönetilen 
işletmelerde maliyet yapışkanlığının daha büyük düzeyde olduğuna ulaşılmıştır.  

Literatürde maliyet yapışkanlığı üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda farklı sektör, ülke ve dönemler 

incelenmiş olup, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmelerini ele alan bir çalışmaya tarafımızca 
rastlanmamıştır. 

 

2. Veri ve Yöntem 
Bu çalışmada konaklama işletmelerinde kârlılık üzerinde etkili olan satışların maliyeti ile satış ve genel 

yönetim giderlerinin maliyet yapışkanlığı davranışlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç 

doğrultusunda Avrupa ve Amerika’da payları borsada işlem gören ve iş tanımında otel geçen konaklama işletmeleri 
araştırma örneklemini, 2008Q1-2016Q4 dönemi araştırma dönemini oluşturmaktadır. İncelenen konaklama 

işletmelerinin verileri Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen ve 2017-2-TP3-2655 

kodlu proje kapsamında üye olunan Thomson Reuters EIKON veri tabanından elde edilmiş olup örnekleme ilişkin 
bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Araştırma Örneklemine İlişkin Bilgiler 

Analize Dâhil Edilen İşletmelerin Bulunduğu Ülke İşletme Sayısı Toplam İşletme Sayısı 

Hırvatistan 10 10 

ABD 7 7 

Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya, Türkiye 2 8 

Almanya, Belçika, Bermuda, Bosna Hersek, Peru, Şili 1 6 

Toplam 31 

 

Değişkenlerin hesaplanmasında kullanılan satışlar ve maliyet kalemleri açısından düzenli ve kullanılabilir 
verisi bulunan Avrupa ve Amerika’da payları borsada işlem gören işletme sayısı 31’dir. 31 işletmenin ülkelere göre 

dağılımı incelendiğinde 12 ülkeden işletme bulunmaktadır. İşletmelerden 10’unun Hırvatistan, 7’sinin ABD, 2’şer tane 

olmak üzere 8’inin Birleşik Krallık, Bulgaristan, Polonya ve Türkiye’den olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Almanya, 
Belçika, Bermuda, Bosna Hersek, Peru ve Şili’den ise birer olmak üzere toplam 6 işletme verisi çalışmada ele 

alınmıştır. 
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Maliyet yapışkanlığının test edilmesi amacıyla konaklama işletmelerinin satışlar, satışların maliyeti ve satış 

ve genel, yönetim giderleri değerlerinden değişkenler üretilmiştir. Bu bağlamda maliyet yapışkanlığının testinde 

değişkenler ve modeller Anderson vd. (2003) tarafından önerildiği ve diğer çalışmalarda da (Anderson vd., 2003; 

Balakrishnan ve Gruca, 2008; Çelik ve Kök, 2013; Brüggen ve Zehnder, 2014; Serdaneh, 2014; Bugeja vd., 2015) 

kullanıldığı gibi ele alınacaktır. Analiz edilecek modeller için temsili panel veri modelleri ve ilgili hesaplamalara 

ilişkin bilgilere aşağıda kısaca yer verilmektedir. 
 

        (1) 

       (2) 

 

Modellerde ele alınan değişkenlerde daha iyi bir normal dağılım elde etmek ve ekonomik yorum 
geliştirebilmek amacıyla (Dalla Via ve Perego, 2014: 758) değişkenlerin logaritmik dönüştürülmüş değerler 

kullanılmıştır. Çalışma amacı kapsamında maliyet yapışkanlığının test edilmesine yönelik kurulan ilk model, (1) 

numaralı denklemde yer almaktadır. Model 1’de satışların maliyetinin maliyet yapışkanlığı test edilmektedir. Model 
(1)’de bağımlı değişken satışların maliyetindeki (CoS) büyümenin logaritmasıdır. Bağımsız değişkenler; satışlardaki 

(SAL) büyümenin logaritması ile satışlarda azalışın yaşandığı dönemlerde 1, satışların değişmediği ya da artışın 

yaşandığı dönemlerde 0 değerini alan kukla değişken (  ve satışlardaki (SAL) büyümenin logaritması ile 

çarpımından oluşan (d.SAL) değişkenidir. Yapışkan maliyet kapsamında çalışmada incelenen diğer maliyet değişkeni 

ise satış ve genel yönetim giderleri olup, Model (2)’de yer alan denklemde bağımsız değişkenler model (1) ile aynıdır. 
Model (2)’de bağımlı değişken satış ve genel yönetim giderlerindeki (SGA) büyümenin logaritmasıdır. 

Kurulan modellerde, kukla değişken (d) satış gelirleri arttığında 0 değerini aldığından, β1 satış gelirlerindeki 

%1’lik bir artış durumunda maliyetlerdeki artış düzeyini yüzde cinsinden ölçmektedir. Öte yandan satış gelirlerinin 
azalması durumunda kukla değişkenin (d) değeri 1 olduğundan, β1 ve β2’nin toplamı, satış gelirlerindeki %1’lik 

azalışın maliyetlerdeki azalma düzeyini yüzde cinsinden ölçmektedir. Geleneksel maliyet davranış modeli (simetrik 

maliyet) geçerli ise β2 0’a eşit olur. Çünkü maliyetlerdeki yukarı ve aşağı yönlü değişiklikler eşit olacaktır ve β1, 
oransallığı yansıtan 1’e eşit olacaktır. İşletmelerde yapışkan maliyet davranışı (asimetrik maliyet) geçerliyse, β2 negatif 

ve istatistiki olarak anlamlı olacaktır (Calleja vd., 2006: 130).  

Zaman serisi (yıl, gün, ay gibi) ve yatay kesit (işletme, hane halkı, ülke gibi) verilerinin birlikte ele alındığı 
veriler panel veri olarak anılmaktadır. Panel verilerin kullanılarak iktisadi ilişkilerin tahmin edilmesi panel veri analizi 

olarak anılmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2013a: 14). Panel veriler, ayrı ayrı ele alınan yatay kesit ve zaman serisi 

verilerine göre daha fazla bilgi taşımakta olup, değişkenler arasında daha az doğrusal bağlantı, daha fazla serbestlik 
derecesi ve daha fazla etkinlik sağlamaktadır. Ayrıca, panel veriler yatay kesit verilerinde veya zaman serisi verilerinde 

kolayca gözlenemeyen etkileri daha iyi belirleyebilir, ölçebilir ve karmaşık davranış modelleri ile çalışabilme imkânı 

sunar (Wooldridge, 2002; Baltagi, 2005; Kaplan, 2016). Bu kapsamda çalışmada oluşturulan modeller panel veri analiz 
yöntemiyle test edilmiştir.  

Panel veri analizinde ele alınan zaman serisi durağan değilse, seri ile ilgili davranış sadece göz önünde 

bulundurulan süre boyunca incelenebilir. Bundan dolayı her zaman serisi veri kümesi, belirli bir bölüm için 
kullanılacaktır. Sonuç olarak seriden elde edilen sonuçları diğer zaman serisi dilimlerine genellemek mümkün 

olmayacaktır. Bu nedenle, tahminlerde bulunmak ve çıkarımlar yapmak amacıyla, bu tür durağan olmayan zaman 

serileri kısıtlı pratik değere sahip olabilir (Gujarati, 2004: 798). Zaman serileri üzerinde gerçekleştirilen istatistiksel 
analiz öncesi serilerin birim kök içerip içermediği yani durağanlığının incelenmesi gerekmektedir. Zaman serileri 

kullanılarak yapılacak analizlerde serilerin durağan olması istenen bir durum olup, durağan olmayan serilerde yapılan 
analizlerde, sahte regresyon denilen yanıltıcı sonuçlar görülmekte ve t, F ve R2 değerleri sapmalı sonuçlar 

verebilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2013b: 199).  

Avrupa ve Amerika borsalarında işlem gören konaklama işletmelerinde maliyet yapışkanlığının 
incelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada test edilen modellerde kullanılan değişkenlere ilişkin seriler birim kök 

analizine tabi tutulmuştur. Serilerin durağanlığının testinde Levin, Lin ve Chu (2002), Breitung (2000), Im, Pesaran ve 

Shin (IPS) testlerinden yararlanılmıştır. İlgili testlerde H0 hipotezi serilerin durağan olmadığı, birim kök içerdiği 

şeklindedir. Analizlerden elde edilen sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Birim Kök Analiz Sonuçları 

Değişkenler 

Yöntem 

LLC Breitung IPS 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

CoS -28.370* -26.614* -9.798* -49.326* -56.377* 

SGA -20.234* -10.856* -7.307* -35.876* -34.022* 

SAL -51.413* -37.223* -4.029* -56.516* -54.730* 

d.SAL -16.844* -23.920 -0.36045 -21.972* -18.254* 

*İstatistik sonuçları olasılık değerleri %1 düzeyinde anlamlıdır. Birim kök yok, seriler durağandır. 

Yapılan birim kök analizi test sonuçlarının yer aldığı Tablo 2’de görüldüğü gibi, değişken serileri düzeyde 

durağandır. Serilerin durağan olması, değişkenlerin belirli bir ortalama etrafına dönme eğiliminin olduğu yönünde bir 

gösterge barındırmaktadır. Yani gerek maliyet gerek satış davranışları belirli bir politika ve düzey etrafında hareket 
etmektedir. Bu sonuca göre ilgili değişkenlerin düzey değerlerinde panel veri analizinin yapılması mümkündür. 



568 

Kurulan modeller en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilmiş olup modellerde yer alan değişkenlerin katsayılarının 

anlamlı ve yorumlanabilir olması açısından değişen varyans (heteroskedasite) ve otokorelasyon yönünden test 

edilmiştir. Değişen varyans ve otokorelasyon sorunlarına karşın, dirençli standart hataların elde edilmesine yönelik 

yatay kesitte White düzeltmesi ile yatay kesitlerde ağırlıklandırma yapılarak genelleştirilmiş en küçük kareler sabit 

etkili model ile tahminler yapılmıştır. Kurulan modellere yönelik bulgu ve sonuçlar devam eden başlıklarda 

verilmektedir.  
 

3. Bulgular 
Maliyet yapışkanlığı Anderson vd. (2003) tarafından yapılan çalışma ile literatüre kazandırılmış olup, 

sonrasında çeşitli sektörlerde ve çeşitli ülkelerde incelenmekle birlikte diğer konular ile ilişkisi yapılan 

çalışmalardandır. Bu çalışmada Avrupa ve Amerika borsalarında payları işlem gören konaklama işletmelerinde maliyet 

yapışkanlığının incelenmesi amaçlanmış olup incelenen işletmelere ilişkin tanımlayıcı istatistikler ile analizlerden elde 
edilen bulgular bu başlık altında sunulmaktadır.  

Çalışmada incelenen 31 işletme ve 36 çeyreklikten oluşan 1.116 gözleme ilişkin değişkenlerin tanımlayıcı 

istatistikleri Tablo 3’te yer almaktadır. Analiz edilen işletme-çeyrek gözlemlerine ilişkin satışlar değişkeni 
incelendiğinde satışların maliyetindeki büyüme oranı %0,17 düzeylerindedir. Satış ve genel yönetim giderleri 

değişkenindeki ortalama büyüme %0,28 düzeylerinde iken satışlardaki büyüme ortalama %0,15 düzeylerindedir. 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

Değişken 

CoS SGA SAL d.SAL 

 Ortalama 0.001764 0.002813 0.001547 -0.167207 

 Ortanca 0.007171 0.003042 0.007258 - 

 Std. Dev. 0.312185 0.185526 0.5206621  0.328675 

 Çarpıklık -0.062259 -0.319968 0.100565  -2.339351 

 Basıklık 5.464395 10.56311 5.353606  7.828296 

 Gözlem Sayısı  1116  1116  1116  1116 

 

Konaklama işletmelerinde maliyet yapışkanlığı hipotezinin test edildiği bu çalışmada Model 1’de satışların 
maliyetinin, Model 2’de satış ve genel yönetim giderlerinin maliyet yapışkanlık davranışları analiz edilmiştir.  

Panel veri analiz yöntemlerinden klasik model ile sabit etkili ve tesadüfi etkili modellerden hangisinin 

kullanılacağına karar vermek amacıyla modellere F testi, olabilirlik oranı, Hausman testleri uygulanmaktadır (Yerdelen 
Tatoğlu, 2013a: 164-176). Ancak kullanılacak model konusunda karar vermede seçilen örnekte etkili olmaktadır. 

Zaman boyutunun yatay kesit boyutundan büyük olduğu örneklemlerde Sabit Etkili Model tercih edilebilir (Gujarati, 

2004: 650). Diğer yandan çalışmada belirli bir yatay kesite; belirli işletmelere, OECD üyesi ülkelere, Amerikan 

eyaletlerine gibi bir örnek dizisine odaklanılıyorsa ve sonuçlar bu kesit davranışlarıyla sınırlıysa analizde sabit etkili 

model uygundur (Gujarati, 2004: 650; Baltagi, 2005: 12). Bu kapsamda çalışmada Sabit Etkili model tercih edilmiş 

olup, analizlerde modellerin t, R2, F değerlerinin anlamlı sonuç vermesi açısından değişen varyans ve otokorelasyon 
test sonuçlar Tablo 4’te, kurulan modellerin testine yönelik sonuçlar Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 4. Değişen Varyans ve Otokorelasyon Test Sonuçları 

Test Model 1 Model 2 

Değişen Varyans (LMh_fixed) 639.083* 818.1819* 

Otokorelasyon (LMp-stat) 230.2633* 183.4132* 
* %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. 

 

Satışların maliyetinde yapışkanlığın test edildiği Model 1’in değişen varyans ve otokorelasyon test sonuçları 
incelendiğinde değişen varyans (p: .000) ve otokorelasyon sorunu (p: .000) bulunduğu saptanmıştır. Diğer yandan satış 

ve genel yönetim giderlerinde maliyet yapışkanlığının test edildiği Model 2’de de değişen varyans ve otokorelasyon 

sorunu saptanmıştır. Bu nedenle her iki modelde de yatay kesitte White düzeltmesi ile ağırlıklandırma yapılarak 
modeller yeniden test edilmiştir. 

Tablo 5. Model Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 

 1 (CoS) 2 (SGA) 

β0 (Sabit) -0.026212** -0.020131** 

β1 (SAL) 0.589720* 0.254893* 

β2 (d.SAL) -0.161859** -0.134861* 

R2 0.71 0.39 

Düzeltilmiş R2 0.70 0.37 

DW 2.78 2.74 

F 84.269* 22.06* 

* %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. ** %5 düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. 

Maliyet yapışkanlığının test edildiği araştırma kapsamında kurulan modellere yönelik yapılan analiz 

sonuçlarında F testi sonuçları modellerin bütün olarak istatistiki açıdan anlamlı olduğunu göstermektedir. Satışların 

maliyetinde yapışkanlığın test edildiği Model 1’de açıklama gücü %70 iken, satış ve genel yönetim giderlerinin 
yapışkanlığına ilişkin kurulan Model 2’de açıklama gücü %37’dir. Buna göre kurulan model ile bağımlı değişkendeki 
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değişimin Model 1’de %70’i modelde yer alan bağımsız değişkenler tarafından, Model 2’de ise bağımlı değişkendeki 

değişimin %37’si modelde yer alan bağımsız değişkenlerce açıklandığı söylenebilmektedir. 

Satışların maliyetinin maliyet yapışkanlığının test edildiği Model 1’de elde edilen sonuçlara göre β1 

katsayısının tahmin değeri 0.59 iken, β2 katsayısının tahmin değeri -0.16 olarak gerçekleşmiştir. β1 katsayısının anlamlı 

ve pozitif, β2 katsayısının anlamlı ve negatif olması ve tahmin düzeylerinin aynı düzeyde gerçekleşmemiş olması, 

maliyet yapışkanlığının göstergesidir. Bu sonuçlara göre incelenen dönemde, satışların %1 oranında artması satışların 
maliyetini %0.59 oranında arttırırken, satışların %1 oranında azalması satışların maliyetini %0.16 oranında azalacaktır. 

Satışların maliyetinin satışlardaki değişime vermiş olduğu toplam tepki ise bu iki katsayının toplamı kadar yani %0.43 

oranındadır. Elde edilen bu sonuçlar satışların maliyetinin asimetrik bir maliyeti davranışı gösterdiğini ortaya 
koymakta olup, satışların maliyeti açısından maliyet yapışkanlığı hipotezinin konaklama işletmelerinde geçerli olduğu 

söylenebilir. 

Satış ve genel yönetim giderleri açısından maliyet yapışkanlığı davranışının test edildiği Model 2’de elde 
edilen sonuçlara göre β1 katsayısının tahmin değeri 0.25 iken, β2 katsayısının tahmin değeri -0.13 olarak 

gerçekleşmiştir. β1 katsayısının anlamlı ve pozitif, β2 katsayısının anlamlı ve negatif olması ve tahmin düzeylerinin aynı 
düzeyde gerçekleşmemiş olması, maliyet yapışkanlığının göstergesidir. Bu sonuçlara göre incelenen dönemde, 

satışların %1 oranında artması satış ve genel yönetim giderlerini %0.25 oranında arttırırken, satışların %1 oranında 

azalması satış ve genel yönetim giderlerini %0.13 oranında azalacaktır. Satış ve genel yönetim giderlerinin satışlardaki 
değişime vermiş olduğu toplam tepki ise bu iki katsayının toplamı kadar yani %0.12 oranındadır. Elde edilen bu 

sonuçlara göre satış ve genel yönetim giderlerinin asimetrik bir maliyet davranışı gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Ulaşılan sonuçlara göre satış ve genel yönetim giderleri açısından maliyet yapışkanlığı hipotezinin konaklama 
işletmelerinde geçerli olduğu söylenebilir. 

Her iki maliyet kalemi kıyaslandığında satışların maliyetinde görülen asimetrik maliyet davranışının satış ve 

genel yönetim giderlerine göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Elde edilen bulgular geçmiş birçok çalışmayla 
benzerlikler göstermektedir. Çalışma, maliyet yapışkanlığının gerek satışların maliyeti (Çelik ve Kök, 2013; Abu-

Sardaneh, 2014; Ibrahim, 2015; Öztürk ve Zeren, 2016) gerekse satış ve genel yönetim giderleri (Anderson vd., 2003; 

Medeiros ve Costa, 2004; He vd., 2010; Çelik ve Kök, 2013; Brüggen ve Zehnder, 2014; Marques vd., 2014; Ibrahim, 
2015) açısından diğer çalışmalarda saptandığı gibi konaklama işletmelerinde de geçerli olduğunu ortaya koymaktadır.  

4. Sonuç
Bu çalışma konaklama işletmelerinde satışların maliyeti ile satış ve genel yönetim giderlerinin maliyet 

yapışkanlığı davranışını incelemektedir. Anderson vd. (2003) tarafından ortaya koyulan ve diğer birçok sektörde 

uygulanan asimetrik maliyet davranışı hipotezi, Avrupa ve Amerika’da payları borsada işlem gören konaklama 

işletmelerinin 2008Q1-2016Q4 dönemi kapsamında test edilmektedir.  
Emek yoğun bir sektörde faaliyet gösteren konaklama işletmeleri istihdama yaptığı katkı, döviz girdisi gibi 

birçok katkı ile ülke ekonomilerinde büyük öneme sahiptir. Konaklama işletmeleri sürdürülebilir bir yönetim anlayışı 

ile paydaşlarının beklentilerini karşılamaya yönelik adımlar atarak firma değerinin artırılmasına yönelik politikalar 
benimsemelidir.  

Maliyet yapışkanlığı konusunun özellikle imalat işletmelerinde çokça çalışıldığı gözlenmektedir. Bu 
bağlamda bu çalışma konaklama işletmeleri özelinde yapılan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Çalışmada 

konaklama işletmelerinde ele alınan her iki maliyet değişkeni açısından da maliyet yapışkanlığının geçerli olduğu 

saptanmıştır. Diğer yandan satışların maliyetinde gözlenen yapışkanlığın, satış ve genel yönetim giderlerine kıyasla 
daha fazla olduğu görülmüştür. Bu sonuç satışlardaki değişime karşın satışların maliyetinin daha yüksek tepki 

gösterdiğini ifade etmekte olup beklenen bir sonuçtur. 

Maliyet yapışkanlığı yönetici ve işletme karar alıcıları açısından önemli bilgiler sunmaktadır. Geleneksel 
maliyet davranış modeline dayanan kararlar, faaliyetlerdeki değişikliklere karşı maliyetlerin tepkisini aşırı veya düşük 

hesaplayacaktır. Maliyet yapışkanlığının kaynağı, yöneticilerin işletmenin sürekli büyümeyle orantılı düzeyde kaynak 

aktarmaya eğilimli olduğu büyüme dönemlerinde yönetsel bir yüksek harcama eğilimi olabilir. Maliyet yapışkanlığı 
davranışının anlaşılması işletmelerde daha iyi ve daha güçlü planlama ve kontrol sistemine imkân sağlayacaktır. 

Maliyet yapışkanlığının etkilerini anlamak ve olumsuz etkilerinden kaçınmak için yöneticilerin atıl kapasite ve 

kaynakları belirlemesi ve yönetmesi gerekmektedir. Maliyet yönetimi kaynakların arzını azaltmak anlamına 
gelmemektedir. Bunun yerine talebi arttıracak ya da kullanılmayan kaynakları alternatif faaliyetlere yönlendirmeye 

odaklanmayı içermektedir. Kontrol fonksiyonu açısından, maliyet yapışkanlığı potansiyel olarak standart maliyetleme 

sistemlerini bozmaktadır. Planlama ve kontrol aşamalarında maliyet uyumunun göz önüne alınması ve maliyet 
yapışkanlığına neden olan faktörlerin dikkate alınması, daha iyi performans ve sonuçlar doğuracak ve hissedar 

servetini arttıracaktır. 

Çalışmanın konaklama işletmeleri özelinde yapılan ilk çalışma olma özelliği taşımasıyla birlikte işletme 
yönetici ve paydaşlarına yararlı bilgiler sağladığı düşünülmektedir. Ayrıca alanda çalışma yapmayı düşünen 

akademisyen ve uygulamacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gelecek çalışmalarda, maliyet yapışkanlığına etki 

eden unsurların saptanmasında işletmeye veya endüstriye özgü özelliklerin dâhil edilerek daha ayrıntılı incelenmesinin 
yanı sıra konaklama işletmelerinde ülke bazlı karşılaştırmaların yapılması konu hakkında daha detaylı bilgi 

edinilmesine olanak sağlayacaktır. 
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Özet 
Dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak konaklama işletmelerinin varlıklarını 

sürdürebilmek için zorluklar yaşadığı gözlemlenmektedir. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için güçlü 
finansal bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, finansal başarısızlık riskinin konaklama işletmeleri 

açısından ölçülmesi ve yönetilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 

konaklama işletmelerinin 2012-2016 yıllarına ait finansal başarısızlık risklerinin Beaver modeliyle ölçülmesidir. Bu 
amaçla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 11 konaklama işletmesi, Beaver modelinin değişkenlerine göre 

incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, BİST konaklama işletmelerinin bazılarının uzun vadeli yükümlülüklerini 

karşılamada yetersiz olduğu,  net çalışma sermayelerinin negatif olduğu, karlılıklarının düşük olduğu, nakit akışlarının 
yetersiz olduğu, finansal kaldıraç düzeylerini ise etkin kullanmaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Finansal Başarısızlık, Finansal Başarısızlık Riski, Beaver Modeli, Konaklama İşletmeleri, Borsa 
İstanbul. 

Analysis of Financial Failure Risk in Borsa Istanbul Lodging Companies 

by Using Beaver Model 

Abstract 
Depending on the political, economic, social and technological developments in the world, lodging companies are 

experiencing difficulties in maintaining their existence. Companies need to have a strong financial structure in order to 

maintain their assets. In this context, it is important to measure and manage the risk of financial failure in terms of 
lodging companies. The purpose of this study is to measure the financial failure risks of the lodging companies traded 

in Borsa Istanbul (BİST) for the years 2012-2016 by  Beaver model. For this purpose, 11 lodging companies which are 

traded in Borsa Istanbul (BİST) were examined according to the variables of the Beaver model. As a result of the 

study, it is concluded that some of the BIST lodging companies are insufficient to meet the long term obligations, the 

net working capital is negative, the profitability is low, the cash flows are insufficient while the financial leverage 

levels are trying to balance. 

Key Words: Financial Failure, Financial Failure Risk, Beaver Model, Lodging Companies, Borsa Istanbul. 

Giriş 
Son yıllarda yaşanan küreselleşmeye bağlı olarak sürekli değişen ve zorlaşan rekabet şartları, ömürleri 

sonsuz olarak kabul edilen işletmelerin varlıklarını devam ettirmelerinde zorluklar yaşamalarına hatta finansal 

başarısızlık yaşayarak iflas ile karşı karşıya gelmelerine neden olmaktadır.  Turizm sektöründe faaliyet gösteren 

konaklama işletmeleri, yatırım aşamasında büyük miktarda sabit varlığa ihtiyaç duyan, faaliyet aşamasında gelişme ve 
modernleşme yatırımlarına gereksinim duyan; risk ve belirsizliğin her zaman var olduğu işletmelerdir. Bahsedilen 

unsurların konaklama işletmeleri üzerindeki etkilerinin önceden belirlenerek buna uygun önlemler alınması, 

işletmelerin sürdürülebilirlikleri açısından gerekli görülmektedir. Bu bağlamda finansal başarısızlık ve iflas riskinin 
konaklama işletmeleri açısından da ölçülmesi ve yönetilmesi büyük önem arz etmektedir. 

Başarısızlık, işletmelerin büyüklüklerini ve bulundukları ülkelerin gelişmişlik düzeylerini göz ardı ederek 

karşılaşabilecekleri bir problemdir. İşletmelerin yan faaliyet alanlarından bir tanesinin başarısızlıkla karşılaşabileceği 
gibi tamamının da başarısızlıkla karşılaşabilmesi, yükümlülüklerin vadesi geldiğinde ödenememesinden hiç 

ödenememesine hatta iflasına kadar birçok durum başarısızlık olarak tanımlanabilmektedir (Aydın, Başar ve Coşkun, 

2014: 323). Weitzel ve Jonsson (1989)’a göre başarısızlık, işletmelerin çevrelerine uyum sağlayamamaları, durgunluk, 
örgütsel gerileme, küçülme, iflas, işletmenin faaliyetinin durması ve işletmenin kapatılması olarak tanımlanmaktadır 

(Weitzel ve Jonsson, 1989: 91). İşletmeler açısından başarısızlık ekonomik başarısızlık ve finansal başarısızlık olarak 

iki durumda ortaya çıkmaktadır (Ceylan, 2001: 340). Ekonomik başarısızlık, belirli düzeyde risk içeren yatırılan 
sermaye üzerinden sağlanan getiri oranında, eşdeğer yatırımlardaki getiri oranından dikkat çekici derecede ve 

sürekliliği devam eden bir şekilde düşüş yaşanmasıdır (Özdemir, 2011: 37). Finansal başarısızlık ise işletmenin 

faaliyetlerinin durması, iflas halinde olması, icra veya haciz sorunlarının yaşanması, tasfiye yaşanması, işletmeye 
kayyum atanması ve konkordato yapılması gibi durumlardan herhangi birini ya da tamamını yaşaması olarak 
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tanımlanmaktadır (Altman ve Hotchkiss, 2006: 4). Genel olarak finansal başarısızlık kavramı, işletmelerin finansal 

başarısını belirlemek için kullanılan çalışmalarda iflas yerine kullanılan bir kavram olarak görülmektedir. Bunun 

nedeni finansal başarısızlık kavramı, iflas kavramına göre daha geniş kapsamlıdır (Aktaş, 1993: 8). 

Genel olarak finansal açıdan başarısızlık, finansal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi olarak 

tanımlanabilmektedir (Aydın, Başar ve Coşkun, 2014: 325). Finansal başarısızlık, işletmelerin borçlarını ödeme 

güçlerini kaybetmesi ve kredibilitesinin azalması bağlamında üç ana başlığa ayrılmaktadır. Bunlar; karın devamlı 
olarak düşük ya da negatif olması (işletme gelirlerinin negatif olması), teknik likidite probleminin (vadesi gelen 

yükümlülükleri karşılayamaması) yaşanması ve iflastır (Aydın, Başar ve Coşkun, 2014: 325). Finansal başarısızlığın en 

son noktası olan iflasın tanımı Türk Dil Kurumu sözlüğünde “ticari borçlarını ödeyemediği mahkeme kararı ile tespit 
ve ilan olunan işadamının durumu, batkı, batkınlık ve yenilgiye uğrama, değerini yitirme ya da işlevini veya görevini 

yapamama” olarak tanımlanmaktadır (www.tdk.gov.tr). İşletmenin yükümlülüklerini karşılayamaması, işletmenin iflas 

edeceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla borçları karşılamadaki yetersizlik ve iflas kavramlarının farklı 
olduğunun bilinmesi önemlidir (Haber ve College, 2005: 88). İflas, işletmelerin finansal durumuna dayanılarak 

belirlenen bir durum olmasına rağmen, iflas kararı sadece işletmenin ya da üçüncü kişilerin isteği sonucunda yargının 
verdiği kararla kesinleşmektedir (Özdemir, 2011: 38).  

Finansal başarısızlık/iflas bir süreç halinde başlar ve satışların azalması, nakit akışlarının düzenli olmaması, 

maliyetlerin yükselmesi, yükümlülükleri karşılayamama, banka ve cari hesaplarda düzensizlik, müşteri işletme ve 
satıcı işletme ilişkilerinde problemler, faaliyetlerde durağanlık vb. durumlarla ortaya çıkabilmektedir (Okka, 2009: 

939). Rekabetin çok yoğun olduğu bir ortamda işletmenin varlığını devam ettirebilmesi güçlü finansal yapıya sahip 

olmasına bağlıdır. Bu bağlamda finansal başarısızlığın neden olacağı olumsuz etkileri ortadan kaldırmak ya da en aza 
indirmek için finansal başarısızlığın önceden tahmin edilebilirliğini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın 

amacı, Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinin finansal başarısızlık risklerini Beaver 

modeliyle ölçülmesidir. Belirlenen amaçlar doğrultusunda çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
literatürde yer alan benzer çalışmalara ve çalışmanın amacını belirleyen araştırma sorularına yer verilmiştir. İkinci 

bölümde ise araştırmanın amacı, yöntemi ve bulguları sunulmuştur. Son bölümde çalışmanın sonuç ve önerilerine yer 

verilmiştir.  

1. Literatür ve Araştırma Soruları

1.1. Literatür Özeti 
Konuyla ilgili yapılan literatür incelemesi sonucunda, konaklama işletmelerinin finansal literatürde kabul 

görmüş farklı model ve farklı yöntemlerle finansal başarısızlık risklerinin ölçüldüğü çalışmaların kısıtlı olduğu 

görülmektedir. Bununla beraber konaklama işletmelerinin finansal başarısızlık risklerinin Beaver yöntemiyle 

ölçüldüğü çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalar aşağıda sıralanmıştır. 
Cho (1994), çalışmasında konaklama ve restoran alt sektörlerindeki başarısızlıkların nedenlerini ve 

modellerin başarısızlığı önceden tahmin etme gücünü incelemiştir.  Bu amaçla çalışmada restoran ve otellerin 

başarısızlıklarını önceden tahmin etmede kullanılan logit modeller kullanılmıştır. Çalışma sonucunda söz konusu 
modellerin, restoranların finansal başarısızlığını önceden tahmin etme gücü %91, otellerin finansal başarısızlıklarını 

tahmin etme gücü %92 olarak saptanmıştır. Çalışmada ayrıca modellerin bir yıl öncesinde tahmin başarısının yüksek 

olduğu vurgulanmıştır. 
Gu ve Gao (2000), çalışmalarında konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin iflas riskini diskriminant 

analizi ile önceden tahmin etmeye çalışmışlardır. Çalışmada incelenen işletmelerin 4 tanesi otel ve motel, diğer 10 

işletme ise yiyecek–içecek alt sektörüne aittir. İşletmelerin 1987-1996 yılları arasındaki finansal bilgileri kullanılarak 
14 oran yardımıyla diskriminant analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda kullanılan oranların ve sektöre göre 

özelleştirilen diskriminant analizinin, işletmelerin başarısızlıklarını önceden tahmin etmedeki başarısı % 93 

bulunmuştur.  
Aksu (2000), çalışmasında otel işletmelerinin başarısını etkileyen dış çevre faktörlerini incelemiştir. Bu 

çalışmada dış çevre faktörlerinin işletmeyi ekonomik yönden çok etkilediği ortaya konulmuş ve işletmenin devamlılığı 

ve başarısı için önemli bir etken olduğu saptanmıştır. 
Kim ve Gu (2006), yaptıkları çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 32 konaklama işletmesinin 

finansal başarısızlıklarını önceden tahmin etmek için logit model geliştirmişlerdir. Çalışmada Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bulunan konaklama işletmelerinden 16 başarısız ve 16 başarılı işletmenin 1999-2004 yılları arasındaki 

verileri kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, oluşturulan logit modelin finansal başarısızlığı iki yıl önceden tahmin 

etme başarısının %84-%91 arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca başarısız işletmelerin finansal 

verileri incelendiğinde nakit akışının düşük olduğu ve toplam yükümlülüklerini karşılamada yetersiz kaldığı sonucuna 
varılmıştır. 

Türksoy (2007), konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa yol açabilecek faktörleri belirlemeye 

yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu amaçla hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda on beş yılı aşkın bir 
süredir işlem gören üç konaklama işletmesini incelemiştir. Çalışmanın sonucunda konaklama işletmelerinin finansal 

başarısızlık nedenleri olarak, işletmelerin var olan kapasiteden tam olarak yararlanamaması, turizm talebi ve arzı 

arasında planlanan rakamların gerçekleşmemesi, nitelikli eleman bulmada yaşanan zorluk, yüksek maliyetler, müşteri 
istekleri doğrultusunda donatımın yenilenmesiyle artan finansal yük ve müşterilerin konaklama işletmelerini tercih 

farklılıkları olarak saptanmıştır. 

Diakomihalis (2012), çalışmasında Altman Z Skor modellerini Yunanistan’daki farklı otellerin 
başarısızlıklarını ölçmede kullanmıştır. Çalışma sonucunda Altman modellerinin Yunanistan’daki otel işletmelerinin 

iflas risklerinin bir yıl öncesinden tahmin edilmesinde çok başarılı olduğu sonucuna varılmıştır.  
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Cihangir ve Kara (2014), çalışmalarında Türkiye’nin Kapadokya destinasyonunda bulunan konaklama 

işletmelerinin finansal başarısızlıklarına neden olabilecek etkenleri incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda 

Kapadokya’daki konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık yaşanmadığı saptanmıştır.   

Pacheco (2015), çalışmasında Portekiz’de bulunan konaklama alt dalındaki küçük ve orta ölçekli 

işletmelerin finansal başarısızlıklarını ölçmüştür. Çalışmanın sonucunda kullanılan modelin finansal başarısızlığı 

tahmin etmede zayıf olduğu belirlenerek bunun nedeninin ise işletmelerin doğru veri paylaşımında bulunmama ihtimali 
ve modelin konaklama işletmelerine çok uygun olmadığı vurgulanmıştır. 

Mammadli ve Helhel (2017), çalışmalarında “marka yetenek geliştiriciler” olarak adlandırılan ve “Fortune: 

100 Best Companies toWork for 2017” listesinde yer alan turizm işletmelerinin iflas risklerini Altman Z’’ Skor 
modeliyle ölçmüşlerdir. Analiz sonucunda The Cheesecake Factory restoranının iflas riskinin bulunmadığı diğer iki 

işletmeye göre finansal durumunun daha iyi durumda olduğu; Hyatt Otel işletmesinin finansal başarıda belirsizlik 

gözlemlendiği ve Marriot International işletmesinin iflas riskinin yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 
Karaca ve Özen (2017), yaptıkları çalışmada Türkiye turizm sektöründeki son gelişmelerin, Borsa 

İstanbul’da bulunan turizm işletmelerinin finansal başarısızlıkları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İşletmelerin 
finansal tablolarından yararlanarak 2009-2016 yılları arasındaki verileri yardımıyla Altman Z Skoru ile iflas riski 

taşıyıp taşımadığı ölçülmüştür. Aynı zamanda işletmelerin hisse senetlerinin döviz fiyatları hesaplanan Z Skoru ile 

karşılaştırılıp aradaki fiyat değişiminin ne kadar olduğu ölçülmüştür. Çalışmanın sonucunda 2015-2016 yıllarında 
yaşanan Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizinin neden olduğu sorunlar turizm işletmelerinin iflas riskini yükselttiği 

saptanmıştır. Ayrıca bu dönem için işletmelerin hisse senedi fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadığı 

gözlemlenmiştir. Regresyon analizi sonucunda ise iflas olasılığının fiyatlar üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı 
saptanmıştır. 

1.2. Araştırma Soruları 
Araştırmanın temel amacı, Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinin finansal 

başarısızlık risklerini Beaver modeliyle ölçmektir. Bu doğrultuda çalışma ile ilgili araştırma soruları aşağıdaki gibidir; 

 Türkiye’de halka açık konaklama işletmelerinin Beaver Modeline göre finansal başarısızlık riski nedir?

 Türkiye’de halka açık konaklama işletmelerinin Beaver Modeline göre finansal başarısızlığını en çok 
etkiyen oranlar nelerdir?

2.Yöntem
Çalışmada ikincil veriler kullanılarak belirlenen amaçlar doğrultusunda araştırmaya dahil edilen ve Borsa 

İstanbul’da işlem gören 11 konaklama işletmesinin 2012-2016 yıllarına ait finansal tabloları incelenmiş ve Beaver 

modeli uygulanmıştır. Elde edilen bulgular dâhilinde, Türkiye’deki halka açık konaklama işletmelerinin finansal 
başarısızlık riskleri ilgili yıllar itibariyle belirlenmeye çalışılmıştır. 

Analizde kullanılan model, ilk defa Beaver (1966) çalışmasında geliştirilmiştir. Bu çalışmada başarısızlık, 

işletmelerin finansal yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalması olarak tanımlanmıştır. Beaver (1966), 
araştırmasında 1954-1964 dönemlerinde başarısızlığa uğramış 79 işletme seçmiştir. Bu işletmeler Moody’s tarafından 

hazırlanan başarısız işletme listesinden ve Dun & Bradstreet tarafından hazırlanan listelerden seçilmiştir. Ardından 

işletmelerin varlık büyüklüklerine ve endüstriyel alanlarına göre Moody’s tarafından hazırlanmış 12.000 adet başarılı 
işletmenin bulunduğu listeden 79 başarılı işletme seçilmiştir. Bu liste oluşturulurken işletmeler, endüstri alanlarına ve 

büyüklüklerine göre sıraya konulmuş ve gruplandırılmıştır. 

Beaver, incelediği oranları literatürde en çok tercih edilme ve kullanım amaçlarını göz önünde bulundurarak 
6 başlıkta toplamıştır. Başarısız işletmelerin finansal başarısızlıklarının kendini göstermeye başladığı yıldan itibaren 

geriye dönük olarak 5 seneyi kapsayan ve finansal tablolardan elde edilen verilerle başarılı işletmelerin finansal tablo 

verileri karşılaştırmıştır. Beaver, oluşturduğu modelde aşağıdaki oranları kullanmıştır (Sevil, Başar ve Mehmet, 2013); 

 Nakit Akış/Toplam Borçlar 

 Net Kar/Toplam Varlıklar
 Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar 

 Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 

 Net Çalışma Sermayesi/Faaliyet Giderleri

 Net Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar

Beaver’ın araştırmasında, finansal oranların değerinin başarılı işletmelerde başarısız işletmelere nazaran

daha yüksek bulunduğu göze çarpmıştır. Başarısız bulunan işletme oranlarının, başarısız olarak nitelendirilen döneme 
doğru gidildikçe hızlı bir şekilde azaldığı saptanmıştır (Berk, 1998: 470). Beaver, en son olarak işletmelerin nihai 

olarak nakit akışı/toplam borç oranının işletmelerin finansal başarısızlıklarını önceden tahminlemede başarılı sonuçlar 

sergilediğini ortaya koymuştur (Aktaş, 1991; Sevil, Başar ve Mehmet, 2013). 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmada, Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinin finansal başarısızlık veya 

iflas risklerini Beaver modeliyle ölçmek ve yıllar arasında bir farklılık olup olmadığını ortaya koymak çalışmanın 

amacıdır. Çalışmada işletmelere ait finansal tablolar incelenerek Beaver modeli uygulanmıştır.  

2.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Çalışmanın evreni; Türkiye’de faaliyet gösteren halka açık 11 konaklama işletmesidir. Çalışmanın amacı 

doğrultusunda işletmelerin verileri Thomson Reuters Eikon veri tabanından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu‘nda 



574 

(www.kap.org.tr) yer alan finansal tablolardan yıllık veriler halinde temin edilmiştir. Çalışmaya dâhil edilen 

işletmelerin her biri için 2012-2016 yılları arasındaki Beaver modeline ait oranlar hesaplanmıştır. Bu bağlamda 11 

işletmenin beş yıl için ayrı ayrı 6 oranı hesaplanmış ve toplam olarak 330 gözlem gerçekleştirilmiştir. Çalışmada analiz 

kapsamındaki konaklama işletmeleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

Tablo 1. Analiz Kapsamındaki Türkiye’de Faaliyet Gösteren Halka Açık Konaklama İşletmeleri 

Borsa (Ülke) Halka Açık Konaklama İşletmeleri 

Borsa İstanbul 

(Türkiye) 

Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. (AYCES)*, Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler 

Yatırımlar A.Ş. (AVTUR)*, Kuştur Kuşadası Turizm Endüstrisi A.Ş. (KSTUR)*, 

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. (MAALT)*, Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 
(MARTI)*, Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş. (MERIT)*, Metemtur Otelcilik ve 

Turizm İşletmeleri A.Ş. (METUR)*, Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT)*, Tek-Art İnşaat 

Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. (TEKTU)*, Ulaşlar Turizm Yatırımları ve 
Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret Pazarlama A.Ş. (ULAS)*, Utopya Turizm İnşaat 

İşletmecilik Ticaret A.Ş. (UTPYA)*. 

*= Tabloda yıldızla işaretlenen işletme isimleri (Türkiye), çalışmanın bu kısmından itibaren tablodaki kısaltmalarıyla 

yer alacaktır. 

3. Bulgular
Çalışmanın amacı doğrultusunda bu bölümde Beaver modelinde elde edilen bulgulara göre, Borsa 

İstanbul’da işlem gören halka açık konaklama işletmelerinin sonuçları sunulmakta ve elde edilen bulgular 

yorumlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinin 2012-2016 yılları 
arasındaki Beaver modelinde hesaplanan oranları sunulmaktadır. Tabloda analize dahil edilen her bir konaklama 

işletmesinin isimleri Borsa İstanbul’daki kısaltmalarıyla belirtilmektedir. Tabloda ayrıca her bir işletmenin analiz 

süreci içerisindeki Beaver oranlarının yıllar bağlamında ortalaması sunulmaktadır. 

Tablo 2. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Konaklama İşletmelerinin Beaver Modeli Oranları 

T
ü

rk
iy

e 

İşl. Beaver Modeli Oranları 2016 2015 2014 2013 2012 Ort. 

A
Y

C
E

S
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar (0,01) 0,32  0,25  0,77  0,45  0,36 

Net Kar / Toplam Varlıklar (0,05) (0,01) (0,01) (0,01) 0,01  (0,01) 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,09  0,05  0,06  0,06  0,06  0,06 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,03) (0,01) (0,07) (0,05) (0,02) (0,04) 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,40  0,64  0,25  0,45  0,62  0,47 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. (0,19) (0,06) (0,34) (0,22) (0,13) (0,19) 

A
V

T
U

R
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 0,45  2,63  (3,46) 0,05  0,06  (0,05) 

Net Kar / Toplam Varlıklar 0,09  0,02  0,09  (0,00) (0,03) 0,03 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,18  0,12  0,08  0,10  0,08  0,11 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,09) (0,02) 0,33  (0,03) (0,02) 0,03 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,30  0,80  10,69  0,45  0,51  2,55 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. (10,35) (1,77) 55,46  (2,83) (1,29) 7,84 

K
S

T
U

R
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 1,19  0,68  1,10  1,96  2,66  1,52 

Net Kar / Toplam Varlıklar 0,04  0,10  0,15  0,18  0,11  0,12 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,05  0,18  0,16  0,10  0,07  0,11 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. 0,25  0,23  0,16  0,24  0,34  0,24 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 6,84  2,34  2,02  3,70  6,64  4,31 

Net Çalışma Sermayesi  / Faaliyet Gider. 9,04  13,01  6,01  9,15  9,25  9,29 

M
A

A
L

T
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 0,90  2,05  3,13  (2,72) 0,83  0,84 

Net Kar / Toplam Varlıklar 0,02  0,06  0,05  0,02  0,06  0,04 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,12  0,04  0,02  0,02  0,10  0,06 

Net Çalışma Sermayesi / Toplam Var. 0,29  0,34  0,27  0,20  0,23  0,27 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 3,49  10,18  17,58  12,88  10,54  10,93 

Net Çalışma Sermayesi  / Faaliyet Gider. 3,37  4,15  4,01  1,25  1,26  2,81 

M
A

R
T

I 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 0,15  0,09  0,09  0,14  (0,16) 0,06 

Net Kar / Toplam Varlıklar (0,12) (0,05) (0,09) (0,04) (0,03) (0,07) 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,46  0,35  0,60  0,46  0,34  0,44 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,19) (0,20) (0,17) (0,12) (0,10) (0,16) 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,26  0,35  0,56  0,68  0,72  0,51 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. (1,44) (2,47) (0,82) (0,58) (0,43) (1,15) 

M
E

R
IT

 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar (1,72) 2,07  4,72  (0,00) 0,00  1,01 

Net Kar / Toplam Varlıklar 0,17  0,16  0,21  0,34  0,06  0,19 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,08  0,09  0,10  0,14  0,08  0,10 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. 0,20  0,24  0,08  0,43  0,16  0,22 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 3,46  4,17  1,84  4,11  3,33  3,38 

Net Çalışma Sermayesi  / Faaliyet Gider. 0,71  0,95  0,38  2,08  0,93  1,01 

M
E

T
U

R
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 17,59  0,30  0,20  0,33  0,38  3,76 

Net Kar / Toplam Varlıklar 0,45  0,31  (0,23) (0,26) 0,22  0,10 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,12  0,83  1,29  1,05  0,82  0,82 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. 0,70  0,84  0,43  0,47  0,56  0,60 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 6,86  10,23  2,52  2,83  3,58  5,20 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. 0,34  3,03  6,72  4,77  2,93  3,56 

P
K

E
N

T
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar (0,34) 0,45  0,03  0,45  (0,09) 0,10 

Net Kar / Toplam Varlıklar (0,26) 0,02  (0,04) 0,08  (0,12) (0,06) 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,52  0,32  0,24  0,30  0,33  0,34 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,50) (0,23) (0,26) (0,12) (0,23) (0,27) 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,32  0,56  0,47  0,72  0,51  0,52 

Net Çalışma Sermayesi  / Faaliyet Gider. (0,66) (0,30) (0,33) (0,16) (0,26) (0,34) 

T E K T UNakit Akışı / Toplam Borçlar (0,04) (0,01) 0,25  1,08  0,63  0,38 
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Net Kar / Toplam Varlıklar (0,05) 0,01  0,01  0,01  0,01  0,00 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,41  0,31  0,07  0,03  0,01  0,17 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. 0,15  0,31  0,07  0,09  0,10  0,14 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 1,88  4,36  1,42  2,09  2,70  2,49 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. 4,29  4,07  1,14  0,99  1,63  2,42 

U
L

A
S

 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar (0,29) 0,14  (0,00) (0,21) 0,43  0,01 

Net Kar / Toplam Varlıklar (0,13) (0,15) (0,03) (0,08) (0,02) (0,08) 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,45  0,36  0,51  0,35  0,07  0,35 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,28) 0,21  0,00  (0,03) 0,20  0,02 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,39  1,72  1,01  0,77  5,76  1,93 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. (7,61) 1,51  0,02  (0,15) 1,09  (1,03) 

U
T

P
Y

A
 

Nakit Akışı / Toplam Borçlar 0,12  (0,28) 0,20  0,10  0,22  0,07 

Net Kar / Toplam Varlıklar (0,14) (0,10) (0,01) (0,11) 0,03  (0,07) 

Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar 0,43  0,36  0,29  0,32  0,28  0,34 

Net Çalışma Sermayesi  / Toplam Var. (0,15) (0,08) (0,19) (0,14) (0,03) (0,12) 

Dönen Varlıklar / K.V.Y.K. 0,49  0,66  0,37  0,50  0,85  0,57 

Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Gider. (1,09) (0,48) (1,05) (0,59) (0,21) (0,68) 

Ort. 0,66 0,71 (0,05) 0,49 0,63 

Tablo 2. incelendiğinde Beaver’ın oranlarından ilki olan Nakit Akış/Toplam Borçlar oranı, işletmenin bir 

döneminde faaliyetlerinden elde ettiği nakitleriyle toplam borçlarının mukayese edilerek, yükümlülükleriyle orantılı 

nakit kazanç sağlayıp sağlamadığını ifade etmektedir. Oran ne kadar yüksek olursa işletmelerin uzun vadeli borç 
sağlamaları o denli kolaylaşmaktadır. Söz konusu oranın 0.20 ya da daha yüksek olması yeterli görülmektedir 

(Schmidgall vd., 2003’den aktaran; Met, 2013: 124). AYCES işletmesinin Nakit Akış/Toplam Borçlar oranına ait 

değerleri 2016 yılına kadar istenilen oranın üzerindeyken 2016 yılında optimum düzeyin oldukça altında kalarak 
negatif değerdedir. AVTUR işletmesinin değerleri 2015 yılına kadar standardın altında gerçekleşmişken 2015 ve 2016 

yılında optimum düzeyin oldukça üstüne çıkılmıştır. KSTUR işletmesi tüm yıllar bağlamında istenilen düzeyin oldukça 

üstünde değerlere sahiptir. MAALT işletmesi yalnızca 2013 yılında negatif bir değer alarak optimum düzeyin oldukça 
altındadır ancak diğer tüm yıllarda optimal düzeyin üzerindedir. MARTI işletmesinin değerleri analize dahil edilen tüm 

yıllar itibariyle istenilen düzeyin oldukça altındadır. MERIT işletmesinin söz konusu oran açısından dalgalı bir seyir 

izlediği görülmektedir. İşletmenin değerlerine göre 2012, 2013 ve 2016 yıllarında istenilen düzeyin altındayken 2014 
ve 2015 yıllarında oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. METUR işletmesinin tüm yıllara ait oranları 

incelendiğinde işletmenin tüm yıllar bağlamında istenilen optimum düzeyin üstünde seyrettiği görülmektedir. 

İşletmenin 2016 yılına ait oranında optimum düzeyin oldukça üstüne çıkıldığı saptanmıştır. PKENT işletmesinin 
değerleri değerlendirildiğinde 2012, 2014 ve 2016 yıllarında standardın altındayken 2013 ve 2015 yıllarında standardın 

üstünde olduğu gözlemlenmiştir. TEKTU işletmesinin değerleri incelendiğinde 2015 yılına kadar standardın üstünde 

değerler söz konusuyken 2015 ve 2016 yıllarında standardın oldukça altında olduğu görülmektedir. ULAS işletmesinin 
değerlerine göre 2012 yılında optimum düzeyin üstünde olan değer 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında optimum 

düzeyin altında olduğu saptanmıştır. UTPYA işletmesinin değerleri incelendiğinde oran değerleri 2012 ve 2014 

yıllarında istenilen düzeyin üstündedir ve 2013, 2015 ve 2016 yıllarında istenilen düzeyin altında olduğu 
görülmektedir.  

Beaver’ın oranlarından ikincisi olan Net Kar/Toplam Varlıklar (Aktif Karlılık) oranı, ağırlama işletmesi 

varlıklarının genel karlılığını ifade etmektedir. Bu oran işletmenin gerçekleştirdiği her 100 TL’lik varlık yatırımı 
karşılığında kaç TL net kar sağladığını belirtmektedir. Karşılaştırma kıstaslarına göre düşük olduğu gözlemlenen 

oranın aşırı varlık yatırımının ya da yetersiz karların göstergesi olabilmektedir (Met, 2013: 98). AYCES işletmesi 

açısından aktif karlılık oranı 2012 yılında pozitif değerdeyken işletmenin sonraki tüm yıllarında negatif olduğu 
saptanmıştır. AVTUR işletmesinin değerleri incelendiğinde 2012 ve 2013 yıllarında negatif oranlara sahip olduğu 

ancak 2014, 2015 ve 2016 yıllarında pozitif değerlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. KSTUR işletmesinin değerleri 

tüm yıllar itibariyle pozitif değerler sergilemiştir. MAALT işletmesinin analize dahil edilen tüm yıllarda pozitif 
değerde olduğu görülmektedir. MARTI işletmesinin aktif karlılık oranları tüm yıllar bağlamında negatif bir seyirdedir. 

MERIT işletmesine ait oranları tüm yıllar için pozitiftir. METUR işletmesinin değerleri yıllara göre dalgalanma 

göstermektedir. İşletmenin değerlerinin 2013 ve 2014 yıllarında negatif olduğu ancak 2012, 2015 ve 2016 yıllarında 
pozitif olduğu saptanmıştır. PKENT işletmesinin aktif karlılık oranları 2012, 2014 ve 2016 yıllarında negatifken 2013 

ve 2015 yıllarında pozitif değerdedir. TEKTU işletmesinin yıllar bağlamında incelendiğinde 2012, 2013, 2014 ve 2015 

yıllarında pozitif olduğu ve değer oranını istikrarlı olduğu gözlemlenmiştir. İşletmenin 2016 yılına ait değerlerinde 
negatif olduğu saptanmıştır. ULAS ve UTPYA işletmesinin değerleri değerlendirildiğinde işletmenin tüm yıllarında 

negatif değerlere sahip olduğu görülmektedir.  
Beaver’ın oranlarından üçüncüsü olan Toplam Borçlar/Toplam Varlıklar (Finansal Kaldıraç) oranı, 

işletmelerin varlıklarının yüzde kaçını yabancı kaynaklarla finanse ettiklerini ifade etmektedir. Bu oranın kredi 

verenler açısından düşük olması istenirken işletme yöneticileri tarafından kaldıraç etkisinden yararlanarak karlılığı 
arttırmak amacıyla yüksek olması istenmektedir. Gelişmiş ülkelerde söz konusu oranın %50’nin üstüne çıkılması 

istenen bir durum değildir (Elmas, 2015: 199). AYCES işletmesinin finansal kaldıraç oranları tüm yıllar itibariyle 

pozitif bir tutum sergilemektedir. İşletme söz konusu varlıklarının çok düşük bir kısmını yabancı kaynaklarla finanse 
etmektedir. AVTUR işletmesinin sahip olduğu varlıkları yabancı kaynaklarla finanse etme durumu yıllar itibariyle artış 

eğilimi göstermektedir. KSTUR işletmesinin 2012-2015 yılları arasında varlıklarını yabancı kaynaklarla finanse 

etmede yükseliş gösterirken 2016 yılında bu eğilim düşüş göstermektedir. MAALT işletmesinin değerlerine göre 2012 
yılından 2015 yılına kadar yabancı kaynak kullanımı düşüş seyrederken 2016 yılında artış gösterdiği görülmektedir. 

MARTI işletmesinin değerleri incelendiğinde işletmenin değerlerinin oldukça yüksek olduğu hatta 2014 yılında 

optimal düzeyin üstüne çıktığı saptanmıştır. Söz konusu işletmenin durgunluk dönemlerinde yükümlülüklerini yerine 
getirme hususunda finansal açıdan sıkıntıya düşeceği söylenebilmektedir. MERIT işletmesinin değerleri 

değerlendirildiğinde tüm yıllar bağlamında genel olarak yabancı kaynak kullanımı azalma eğilimi göstermektedir. 
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METUR işletmesinin finansal kaldıraç oranının 2016 yılına kadar optimum düzeyin oldukça üstünde olduğu 

gözlemlenmektedir. İşletmenin 2016 yılındaki değerine göre işletme yabancı kaynak kullanımını diğer yıllara oranla 

oldukça indirgemiştir. PKENT işletmesinin değerleri incelendiğinde yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlediği 

görülmüştür. 2016 yılına kadar tüm yıllarda optimal düzeyin altında iken 2016 yılında optimal düzeyin üzerine çıktığı 

görülmektedir. TEKTU işletmesinin değerlerinin yıllar itibariyle artış gösterdiği ancak optimal düzeyin altında olduğu 

görülmektedir.  ULAS işletmesinin değerleri incelendiğinde tüm yıllar itibariyle artış eğilimi gösterdiği ve 2014 
yılında ise standart değerin üzerine çıktığı saptanmıştır. UTPYA işletmesinin oranları değerlendirildiğinde tüm yıllar 

bağlamında artış gösterdiği görülmektedir.  

Beaver’ın oranlarından dördüncü oranı olan Net Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar oranları 
incelendiğinde AYCES, MARTI, PKENT ve UTPYA işletmelerinin faaliyetlerine devam etmek için ihtiyaç duyduğu 

net işletme sermaye tutarlarının aktifler içindeki yüzdesi tüm yıllarda negatif olarak gözlemlenmiştir. Bu durum 

işletmelerin duran varlıklarının bir kısmı da kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse ettiğini göstermektedir.  KSTUR, 
MAALT, MERIT, METUR ve TEKTU işletmelerinin analize dahil olan tüm yıllarda net çalışma sermayesi/toplam 

varlıklar oranın pozitif olduğu saptanmıştır. İşletmelerden bazıları yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir. 
AVTUR işletmesi 2012, 2013, 2015 ve 2016 yıllarında negatif değerlere sahipken 2014 yılında pozitif değere sahip 

olduğu saptanmıştır. ULAS işletmesinin oranları değerlendirildiğinde 2012, 2014 ve 2015 yıllarında pozitif değerlere 

sahip olduğu ancak 2013 ve 2016 yıllarında negatif değere sahip olduğu görülmektedir.  
Beaver’ın oranlarından beşincisi olan Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar oranı (Cari Oran), 

bir işletmenin sahip olduğu dönen varlıklarla kısa vadeli borçlarını karşılamadaki gücünü ölçmektedir. Oranın imalat 

işletmeleri açısından 2 olması beklenirken ağırlama işletmelerinde alacaklar ve stokların görece az olması ve paraya 

çevrilme hızlarının fazla olması sebebiyle en az 1 olması yeterli görülmektedir (Met, 2013: 70). AYCES işletmesinin 

cari oran değerlerine bakıldığında işletmenin tüm yıllar genelinde kısa vadeli borçlarını dönen varlıklarıyla 

karşılayamadıkları söylenebilir. AVTUR işletmesinin değerlerine bakıldığında 2014 haricindeki tüm yıllarda optimum 

düzeyin altında kaldığını ancak 2014 yılında ise söz konusu oran standardının oldukça üzerinde olduğu saptanmıştır. 

Dolayısıyla işletmenin o yıl için sahip olduğu varlıkları atıl tuttuğu gözlemlenmektedir. KSTUR işletmesinin cari 

oranları incelendiğinde işletmenin tüm yıllar bağlamında değerlerinin optimum düzeyin üzerinde olduğu ve varlıklarını 

atıl durumda tuttuğu görülmektedir. MAALT işletmesinin tüm yıllar itibariyle standardın oldukça üstünde olduğu 

görülmektedir. Bu bağlamda işletmenin fonlarını atıl tuttuğu ve kaynaklarını etkin kullanmadığı söylenebilir. MARTI 

işletmesinin değerleri incelendiğinde tüm yıllar için optimum düzeyin altında kaldığı ve sahip olduğu varlıklarla kısa 

vadeli yabancı kaynaklarını karşılama hususunda yetersiz olduğu görülmektedir. MERIT işletmesinin 2012-2016 

yılları arasındaki değerlerine göre işletmenin oranlarının standardının üstünde seyir izlediği görülmektedir. METUR 

işletmesinin cari oranlarına göre işletmenin tüm yıllarda optimum düzeyin üzerinde olduğu ve kaynaklarını verimli 

kullanmadığı söylenebilir. PKENT işletmesinin cari oranları incelendiğinde tüm yıllar için standardın altında olduğu 

saptanmıştır. İşletmenin vadesi gelen kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirmede sıkıntıya düşeceği 

söylenebilmektedir. TEKTU işletmesinin değerleri incelendiğinde tüm yıllar bağlamında optimum düzeyin üzerinde 

olduğu görülmektedir. ULAS işletmesinin cari oranlarına göre 2012, 2014 ve 2015 yıllarında optimum düzeyin 

üzerindeyken 2013 ve 2016 yıllarında optimum düzeyin altına düştüğü gözlemlenmiştir. UTPYA işletmesinin 

değerlerine göre tüm yıllar bağlamında değerlerin standardın altında olduğu ve kısa vadeli yükümlülüklerini yerine 

getirme hususunda sıkıntı yaşayabileceği söylenebilmektedir.  

Beaver’ın oranlarından sonuncusu olan Net Çalışma Sermayesi / Faaliyet Giderleri oranı, bir işletmenin 

sahip olduğu net çalışma sermayesiyle faaliyet giderlerinin kaç kere ödenebileceği görülmektedir. AYCES, MARTI, 
PKENT ve UTPYA işletmelerinin net çalışma sermayesi/faaliyet giderleri oranı analize dahil edilen tüm yıllar için 

negatif olduğu saptanmıştır. İşletmelerin net çalışma sermayeleriyle faaliyet giderlerini karşılayamadıkları 

söylenebilmektedir. AVTUR işletmesinin değerleri incelendiğinde, 2014 yılı haricinde negatif değerlere sahip olduğu 
ve yine 2014 yılı haricinde net çalışma sermayesiyle faaliyet giderlerini karşılayamadığı görülmektedir. ULAS 

işletmesinin değerleri incelendiğinde, 2013 ve 2016 yıllarında negatif orana sahipken 2012,2013 ve 2016 yıllarında 

pozitif oranla net çalışma sermayesinin faaliyet giderlerini karşılayabildiği söylenebilmektedir. KSTUR, MAALT, 
MERIT, METUR ve TEKTU işletmelerinin değerleri incelendiğinde, analize dahil edilen tüm yıllarda elde edilen net 

çalışma sermayesi faaliyet giderleri oranlarının pozitif olduğu ve işletmelerin net çalışma sermayeleriyle faaliyet 

giderlerini karşılayabildikleri gözlemlenmiştir.  

5. Sonuç
İşletmelerin, teoride sınırsız olarak kabul edilen ömürlerini devam ettirebilmeleri, işletmelerin amaçları 

doğrultusunda belirledikleri kara ulaşabilmeleri ve bu kar düzeyini aynı seviyede tutabilmeleri gerekmektedir. 

Günümüzde teknoloji, ulaşım, harcanabilir gelir ve boş zamanın artması sonucunda çok hızlı bir şekilde büyüyen 

turizm sektörü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne göre yarattığı istihdam, hizmet verdiği insan sayısı, 
yarattığı gelir ve katma değerle dünyanın en büyük sektörü haline gelmiştir (Kandır, Karadeniz, Özmen ve Önal: 

2008). Turizm sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan konaklama işletmeleri hem kuruluş hem de işletme 

aşamasında yüksek sermaye yatırımı gerektirmektedir ve hem küresel, hem ulusal hem de sektörel gelişmeler finansal 
performansı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu açıdan konaklama işletmelerinin varlıklarını sürdürebilirlik ilkesi 

çerçevesinde devam ettirmeleri için güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda finansal 

başarısızlık ve iflas riskinin konaklama işletmeleri açısından da ölçülmesi ve yönetilmesi önem arz etmektedir. 
Konaklama işletmelerinin finansal başarısızlık riskinin önemi bağlamında bu çalışmada, Borsa İstanbul’da 

işlem gören konaklama işletmelerinde iflas riski Beaver modeliyle analizi edilmeye çalışılmıştır. Örneklem olarak 

Borsa İstanbul’da işlem gören 11 konaklama işletmesinin 2012-2016 yıllarına ait finansal tabloları incelenmiştir.  
Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre çalışmaya dahil edilen konaklama işletmelerinin Nakit 

Akışı/Toplam Borçlar oranları incelendiğinde, analize dahil edilen 11 işletmeden sadece 2 tanesinin (KSTUR ve 
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METUR) tüm yıllarda durumunun iyi olduğu ve faaliyetlerinden elde edilen nakitlerle yükümlülüklerini 

karşılayabildiği; MARTI işletmesinin her yılda optimum düzeyin altında olduğu faaliyetlerinden elde edilen nakitlerle 

yükümlülüklerini karşılayamadığı; AYCES ve MAALT işletmelerinin sadece birer yıl optimum düzeyin altına düştüğü 

ve AVTUR, MERIT, PKENT, TEKTU, ULAS ve UTPYA işletmelerinin dalgalı bir seyir izlediği ancak genel olarak 

istenilen düzeyin altında olduğu saptanmıştır. Oranın istenilen düzeyin altında olması, işletmelerin yükümlülüklerini 

karşılamada yetersiz olduğunu göstermektedir. Beaver modelinde Nakit Akışı/Toplam Borçlar oranı, işletmelerin 
finansal başarısızlıklarını ölçmede en etkili oran olarak vurgulanmaktadır. Bu nedenle söz konusu oran bağlamında 

genel olarak BIST Konaklama şirketlerinin finansal performanslarının çok iyi olmadığını söylemek mümkündür. 

Dolayısıyla konaklama işletmelerine; özellikle işletme faaliyetlerinden pozitif bir nakit akışı yaratmaları ve cirodan 
ziyade kar ve nakit girişlerini arttırmaya yönelik politikalar geliştirmeleri önerilebilir. 

Net varlık karlılık oranına göre, KSTUR, MAALT ve MERIT işletmelerinin verileri tüm yıllarda pozitif ve 

işletmelerin karlılık durumlarının iyi olduğu; MARTI ve ULAS işletmelerinin verilerinin tüm yıllarda negatif olduğu 
ve karlılıklarının yetersiz olduğu; AYCES, AVTUR, METUR, PKENT, TEKTU ve UTPYA işletmelerinin yıllar 

bağlamında dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. Bu oran bağlamında analize dahil edilen konaklama işletmelerinin 
büyük çoğunluğunun sıkıntılar yaşadığı görülmektedir. Dolayısıyla konaklama işletmelerine; maliyet ve gider 

kontrolünün daha etkin yapılması, fiyatlama stratejilerinin iyi belirlenmesi ve aktif büyüklüğünün optimal düzeyde 

tutulması önerilebilir. 
 Finansal Kaldıraç oranına göre söz konusu oranın %50’nin üstüne çıkılması istenen bir durum değildir ve 

analize dahil edilen işletmelerin genelinin istenilen optimum düzeyin altında olduğu; MARTI, PKENT ve ULAS 

işletmelerinin son yıllarında istenilen düzeyin üstünde olduğu ve METUR işletmesinin tüm yıllarında istenilen düzeyin 
üzerinde olduğu söylenebilir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin finansal kaldıraç düzeylerini genel olarak etkin 

bir şekilde yönetmeye çalıştıkları görülmektedir. Finansal kaldıraç oranının optimum düzeyden yüksek olan 

işletmelerin ise finansal kaldıraç düzeylerini daha etkin kullanmaya çalışmalarının,  sabit varlıklarının vadelerine 
uygun olan leasing gibi finansman kaynakları seçmelerinin ve satışlardaki belirsizlik nedeniyle olabildiğince 

özkaynaklardan yararlanmalarının işletmeler finansal risklerinin azaltılması bağlamında yarar sağlayacağı 

düşünülmektedir.  
İşletmelerin cari oranları incelendiğinde, AYCES, MARTI, PKENT ve UTPYA işletmelerinin kısa vadeli 

yükümlülüklerini karşılayamadıklarını,  AVTUR ve ULAS işletmelerinin dalgalı seyir izlediklerini ve KSTUR, 

MAALT, MERIT, TEKTU ve METUR işletmelerinin cari değerlerinin istenilen düzeyin üzerinde olduğu saptanmıştır. 
Bu bağlamda analize dahil edilen konaklama işletmelerinde dönen varlıkların ve bu varlıkların finansmanında 

kullanılan kısa vadeli yabancı kaynak kompozisyonunun likidite, kur ve faiz risklerine uygun olarak belirlenmesinin 

önemli olacağı düşünülmektedir. 
Net Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar oranı incelendiğinde, AYCES, MARTI, PKENT ve UTPYA 

işletmelerinin faaliyetlerine devam etmek için ihtiyaç duyduğu net işletme sermaye tutarlarının aktifler içindeki 

yüzdesi tüm yıllarda negatif; KSTUR, MAALT, MERIT, METUR ve TEKTU işletmelerinin pozitif olduğu ancak 
oranların çok yüksek olmadığı saptanmıştır. AVTUR ve ULAS ise yıllar itibariyle dalgalı bir seyir izlemektedir. 

Bahsedilen oranın düşük olması işletmelerin duran varlıklarının bir kısmı da kısa vadeli yabancı kaynaklarla finanse 

ettiğini göstermektedir ve bu durum işletmelerin günlük faaliyetlerin sürdürülebilirliğini ve likiditesini etkilemektedir. 
Bu bağlamda konaklama işletmelerine, dönen varlıklarının vadelerine uygun finansman kaynakları bulmaları, diğer bir 

ifadeyle minimum finansman dengesini gözetmeleri ve aşırı varlık yatırımlarından kaçınmaları önerilebilir. 

Net Çalışma Sermayesi/Faaliyet Giderleri oranına ait değerler incelendiğinde; AYCES, MARTI, PKENT ve 
UTPYA işletmelerinin negatif değerlere sahip olduğu ve bu işletmelerin faaliyet giderlerini karşılamada yetersiz 

oldukları saptanmıştır.  KSTUR, MAALT, MERIT, METUR ve TEKTU işletmelerinin değerlerinin ise pozitif olduğu 

ve bu işletmelerin net çalışma sermayeleriyle faaliyet giderlerini karşılayabildikleri belirlenmiştir. AVTUR ve ULAS 
işletmelerinin de dalgalı bir seyir izledikleri ancak genel olarak negatif değerlere sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

Burada da konaklama işletmelerine dönen varlıklarının finansmanında minimum finansman dengesini gözetmeleri ve 

bu bağlamda risk ve karlılık arasında sektörel gelişmelere bağlı olarak bir denge kurmaları önerilebilir. Ayrıca faaliyet 
giderlerini de kontrol altında tutmalarının önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Konuyla ilgili literatüre bağlamında konaklama işletmelerinin finansal başarısızlık risklerini ölçen kısıtlı 

sayıda çalışmaya ulaşılmış ancak Beaver modelini kullanarak BIST Konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık 
riskini ölçen bir çalışmaya tarafımızca rastlanmamıştır. Bu kapsamda çalışma sonuçlarının literatüre katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. Ayrıca Türkiye’deki konaklama işletmeleri bağlamında Beaver modelinin finansal başarısızlık 

riskinin belirlenmesi açısından nasıl kullanılacağıyla ilgili yatırımcılara ve yöneticilere yararlı bilgiler sunacağı 
düşünülmektedir. Analizde sadece BIST’te işlem gören halka açık 11 konaklama işletmesinin olması, halka açık 

olmayan işletmelerden veri elde edilememesi ve zaman sınırının olması çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Ayrıca 

konaklama işletmelerinin faaliyet alanlarının hepsinin konaklama olmakla birlikte yan faaliyet alanlarının da olduğu 
(yat marina işletmeciliği, alışveriş, ulaştırma gibi) göz ardı edilememelidir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda 

Türkiye’deki borsada işlem görmeyen konaklama işletmelerinin ve dünyadaki diğer konaklama işletmelerini de dahil 

ederek daha geniş örneklemi içeren çalışmaların yapılmasının daha genelleştirilebilir sonuçlara ulaşmada önemli 
olacağı tarafımızca düşünülmektedir.  
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Özet 
Günümüzde turizm sektörü fiyat rekabetinin yoğun yaşandığı ifade edilen ve kâr marjlarının düşük düzeylerde 

gerçekleştiği bir sektördür. Rekabetin yoğun yaşandığı sektörlerde ortalamanın üzerindeki ve altındaki kârların yok 

olması beklenen bir sonuçtur. Buna göre rekabet, kârları rekabetçi kâr oranı denilebilecek bir seviyede eşitler ve 
rekabetin yoğun olduğu sektörlerde kârların kalıcı olması beklenmez. Rekabetçi çevre hipotezi olarak adlandırılan bu 

durum mevcut literatürde birçok sektör için tartışılmıştır. Turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde kârların 

kalıcı olup olmadığını bilmek yaşanan rekabet hakkında bilgi verebilir. Bu doğrultuda çalışmada, turizm sektöründe 
faaliyet gösteren halka açık konaklama işletmelerinde kârlılığın kalıcı olup olmadığının tespit edilmesi 

amaçlanmaktadır. Net kâr marjı, özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı oranlarının kullanıldığı çalışmada Borsa 

İstanbul’da işlem gören 7 adet konaklama işletmesinin 2008-2017 dönemi çeyreklik verileri panel birim kök analizi ile 
test edilmiştir. Çalışmada özkaynak kârlılığı açısından kârların kalıcı olmadığı ve rekabetçi çevre hipotezinin geçerli 

olduğu saptanmıştır. Buna göre zaman içerisinde örneklemde yer alan işletmelerin kuramsal olarak özkaynak 

kârlılıklarında olumlu gelişmeler oluşacağı söylenebilir. Net kâr marjı ve aktif kârlılığı açısından elde edilen sonuçlar 
kârlılığın kalıcılığı olduğunu ve rekabetçi çevre hipotezinin geçersiz olduğunu ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kârlılığın Kalıcılığı, Net Kâr Marjı, Özkaynak Kârlılığı, Aktif Kârlılığı, Konaklama İşletmeleri, 

Borsa İstanbul 

Persistence of Profitability Analysis in Borsa Istanbul Lodging Companies 

Abstract 
Tourism is a sector where price competition is said to be intense and profit margins are low. In the sectors where 

competition is intense, it is anticipated that the profits above and below the average will disappear. According to this, 
competition equalize profits at a competitive profit rate, and in the sectors where competition is intense, it is not 

expected that the profit will be persistent. This situation, called the competitive environmental hypothesis, has been 

discussed for many sectors in the current literature. Knowing whether the persistence of profitability in the tourism 
sector will inform about the competition. In this context, it is aimed to determine whether the profits are persistent or 

not in the publicliy traded lodging companies. Net profit margins, return on equity and return on assets were tested by 

using panel data unit root analysis of quarterly data for 2008-2017 period of 7 lodging companies traded in Borsa 
Istanbul. It has been determined that profits in terms of return on equity are not persistence and competitive 

environment hypothesis is valid for return on equity. According to this result it can be said theoretically that the 

companies in the sample will have positive developments in equity profitability over time. The results obtained in 
terms of net profit margin and return on asset show that the competitive environment hypotesis is invalid and the 

profitability is persistent.  

Keywords: Persistence of Profitability, Net Profit Margin, Return on Equity, Return on Asset, Lodging Companies, 

Borsa Istanbul 
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Giriş 
Sektöre girişte kıstın olmadığı serbest piyasa koşullarında faaliyet gösteren işletmelerin bütün süreç ve 

sonuçlarına etki eden rekabet ortamı, işletmelerin kârlılığı açısından önem arz etmektedir. İş yaşamının kalıcı ve 

yaygın bir gerçeği olan (McAleese, 2004: 125) rekabet, başarıyı ödüllendiren, başarısızlığı cezalandıran disiplinli 

çoğulculuk mekanizmasıdır. Rekabet politikasının amacı ise bu mekanizmayı korumaktır. Bu nedenle rekabet 

politikası, piyasa ekonomisinde ekonomik politikanın temel taşını oluşturmaktadır (Neumann ve Weigan, 2006: 1). 
Rekabetin varlığı işletmelerin girdi maliyetlerinde, faaliyet süreçlerinde ve ortaya koyulan performansın başarısında 

belirleyici olabilmektedir. Rekabetin şiddeti, işletme ile ilgili kararları ve süreci etkilemenin yanı sıra elde edilen kârlar 

üzerinde de etkili olabilmektedir. Rekabetin görülmediği sektörlerde, işletmelerin sunmuş olduğu ürünün özelliklerine 
göre yüksek kârlar elde edilebilmekte ve uzun yıllar bu düzey korunabilmektedir. Teoride, rekabetin etkilerinden yola 

çıkarak işletme kârlılığı ile rekabet arasındaki ilişkiyi ortaya koyan rekabetçi çevre hipotezinin ortaya atan ilk 

çalışmalardan birisi Brozen (1970) çalışmasıdır. Brozen (1970)’a göre yoğun rekabetin görüldüğü piyasalarda oluşan 
fazla kâr, bir dengesizliği ve dolayısıyla geçici bir fenomeni temsil etmektedir. Diğer ifadeyle rekabetin ve kâr 

arasındaki ilişkinin sonucu olarak kârlar zamanla düzensizleşmektedir (akt. Bourlakis, 1997: 203). 

Rekabetçi çevre hipotezinden hareketle kârlılığın kalıcılığı hipotezi Mueller (1977) çalışmasıyla ortaya 
atılmıştır. Mueller kârların başlangıç (ilk) seviyesinden bağımsız olmadığını ve kârların rekabetçi bir getiri oranının 

üzerinde zaman içinde yakınsamadığını ifade etmektedir. Kârlılığın kalıcılığı hipotezi, piyasadaki rekabetin işletme 

kârlılıklarına etkisiyle ilgilidir. Rekabetçi piyasada, ekonomik kâr ve kayıpların uzun dönemde yok olması 
beklenmektedir. Diğer ifadeyle, rekabetteki artış sektördeki kârların rekabetçi oran ile eşit olduğu noktaya kadar devam 

etmektedir. Bu durum rekabetçi çevre hipotezi olarak anılmakta olup, rekabet baskısı altında ortalamanın altında ve 

üstünde bir kârın bulunmayacağı anlamına gelmektedir. Yani aşırı kâr veya zararlar rekabet koşulları altında devam 
edemeyecektir (İskenderoğlu ve Öztürk, 2016: 140).  

Rekabetçi çevre hipotezi, rekabet sürecinin uzun vadede tüm ekonomik kâr ve zararları ortadan kaldırdığını 

belirtmektedir. Eğer bir işletme aşırı kâr ederse, rakipler pazara girmekte ve benzer ürünleri daha düşük fiyatlarla 
sunarak kâr marjını düşürebilmektedirler. Bu durum rekabet altındaki işletmelerin kârlarının rekabetçi kâr oranına eşit 

oluncaya dek devam eder. Bir piyasada işletmeler ortalamanın altında kâr ettiklerinde yatırımcılar daha kârlı piyasalara 

yönelirler. En azından normal kârların geri kazanılmasına yönelik düzeltici önlemler alınmadıkça, ortalama kârlılıktan 
daha düşük olan işletmeler piyasadan silinir, yok olurlar (Cuaresma ve Gschwandtner, 2006: 465). İşletmelerin 

karşılaşacağı rekabetçi belirsizlikler stratejik yönetim teknikleriyle tam olarak ortadan kaldırılamamaktadır. Rakip 

işletmeler aşırı kârlara taklitçilik yoluyla cevap verecekleri için, aşırı kârlar asla kalıcı olmayacak ve ortalama düzeyine 
geri dönecektir. Uzun dönemde sunulan her yenilikte ise bu döngü tekrar edecektir (Can ve Öztürk, 2015: 326). Burada 

sözü edilen entropi’nin Adam Smith’in görünmez el ile olan ilgisi söz konusu olabilir.  

Mueller (1977) tarafından yapılan çalışmadan bu yana kârlılığın kalıcılığı alanında çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Yapılan teorik ve ampirik çalışmalar, piyasa yapısı ile sektördeki işletmelerin ekonomik performansı 

arasında yakın bir ilişkinin bulunduğunu göstermiştir. Rekabet daha yüksek üretkenlik ve verimlilik sağlamakta, bu 

sayede ekonominin büyüme hızına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Rekabetin doğasını ve derecesini anlamak, 
ulusal ve uluslararası politika açısından da önemli etkilere sahiptir. Gelişmekte olan piyasalarda, rekabet eksikliğinin, 

krizlerin temel nedeni olduğu iddiası da tartışılan bir diğer konudur (Kaplan ve Aslan, 2008; akt. Aslan, Köksal ve 
Öcal, 2011: 74). İşletmelerin kâr etmesi ve bu kârı uzun vadede sürdürülebilir kılması (Kindik ve Aslan, 2017: 610) 

işletme nihai amacı olan firma değeri maksimizasyonu ile sürekliliğin sağlanması için gereklidir.  

Rekabet ortamında işletmelerin uzun dönemde faaliyetlerini sürdürebilmeleri, rekabet üstünlüğü elde ederek 
ortalamanın üzerinde bir kârlılığa sahip olmasıyla mümkündür. Aksi durumda, işletmelerin faaliyetlerini uzun vadede 

devam ettirme potansiyelleri zayıflamaktadır (Can ve Öztürk, 2015: 326). Endüstrileşme ile birlikte işletmelerin 

faaliyetleri ve büyüklükleri değişmiştir. Bu değişimin sonucu olarak, işletmelerin karşılaştıkları rekabet daha zorlu bir 
hale gelmiştir (Zeren ve Öztürk, 2015: 2). 

Turizm, uzun yıllardır dünyada en hızlı büyüyen ve çeşitlenen faaliyetlerden biridir. Turizm işletmeleri, 

günümüzde çok çeşitli istek ve ihtiyaçları bulunan turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyet gösteren 
işletmelerdir. Çıkış yerinden varış yerine kadar ve vardığı yerde turistlerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik 

birçok alanda hizmet sunan turizm işletmeleri ülke ekonomileri için günden güne önemi artan bir konuma ulaşmıştır. 

Öyle ki, dünya gayri safi yurt içi hasılasının %10’u, istihdamın %9’u, ihracattaki 1.5 trilyon dolarlık pay ile dünya 
ihracatının %7’si, hizmet ihracatının %30’u turizm faaliyetleri ve işletmeleri tarafından yaratılmaktadır (UNWTO, 

2017). Bu kapsamda bu büyüme ve sürekli artan turistik hareketliliğe cevap verilebilmesi açısından konaklama 

işletmelerinin, faaliyet gösterdiği çevrede rekabetçi durumu dikkate alması gerekmektedir. Belirli bir sektörde 
rekabetçi çevrenin analiz edilerek durumun ortaya konması, hem fiili ve potansiyel işletmeler açısından hem de hisse 

senedi yatırımı yapan yatırımcılar açısından önem arz etmektedir. 

Açıklanan bilgiler doğrultusunda, bu çalışmada konaklama işletmelerinde kârlılığın kalıcılığının tespit 
edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla payları Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören çeyrek dönemlik ve eksiksiz verisi 

bulunan 7 adet konaklama işletmesi çalışmada incelenmekte olup ilgili işletmelerin Net Kâr Marjı (NKM), Özkaynak 

Kârlılığı (ÖK) ve Aktif Kârlılığının (AK) kalıcılığı analiz edilmektedir. İlgili kârlılık değişkenlerinin kalıcılığının 
tespitinde birim kök testinden yararlanılmaktır. Çalışma, belirlenen amaçlar doğrultusunda giriş bölümünü takiben dört 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde konu hakkında geçmiş çalışmaların kısaca özetlendiği literatür taraması ile 

ilgili araştırma sorularına yer verilmektedir. İkinci bölümde araştırma yöntemi kapsamında çalışmanın amacı, 
örneklem ve verilere yönelik bilgiler sunulmaktadır. Çalışmanın üçüncü bölümünde verilerin analizinde kullanılan 

birim kök testi hakkında kısa bilgilere yer verilmekle birlikte analiz neticesinde elde edilen bulgular tablolar halinde 

sunularak yorumlanmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar,  ilgili teoriler 
bağlamında tartışılarak öneriler sunulmaya çalışılmaktadır. 

 



581 

1. Literatür ve Araştırma Soruları 

1.1. Literatür Taraması 
İşletmelerde kârlılığın kalıcılığı konusunda Mueller (1977) tarafından ortaya atılan teori sonrasında birçok 

ampirik çalışma yapılmıştır. Özellikle bankacılık sektörüne ve imalat işletmelerine yönelik olarak kârlılığın 
kalıcılığının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Yapılan çalışmalarda kârlılığın 

kalıcılığının test edilmesi ile işletmelerin kârlılıkları konusunda fikir edinmenin yanı sıra, incelendiği sektörler ve 

ülkeler açısından rekabet çevresi hakkında da bilgi sahibi olmaya imkân sağlanmaktadır. Turizm sektörü kapsamında 
konaklama işletmelerini analiz edilen herhangi bir çalışma bulunmamakla birlikte sadece Hirsch ve Gschwandtner 

(2013)’in yiyecek endüstrisini analiz ettikleri çalışma dışında herhangi bir çalışmaya tarafımızca yapılan literatür 

taramasında rastlanmamıştır. Bu kapsamda konu hakkında literatür tarandığında farklı örnekler üzerinde çalışmalar 
yapılmış olup çalışmalar aşağıda kısaca özetlenmektedir. 

Bourlakis (1997), Yunan imalat işletmelerinde rekabetçi çevre hipotezi ve kârlılığın kalıcılığı hipotezini test 
etmiştir. 1958-1984 yıllarını kapsayan araştırmada rekabetçi çevre hipotezinin geçerli olduğu saptanmıştır.  

Cefis (1999), çalışmasında işletmelerin kârlılık ve inovasyon faaliyetlerindeki kalıcılığı incelemiştir. 

Birleşik Krallık’ta 82 imalat işletmesinin 1978-1991 yıllarını kapsayan çalışmada, düzenli inovasyon yapan 
işletmelerin ortalamanın üzerinde kazanç elde ettiği, aynı zamanda belirli aralıklarla inovasyon yatırımı yapan 

işletmelerin ortalama kârlılığın altında kalma ve başlangıç düzeyinde kârlılığa sahip olma olasılığının yüksek olduğu 

görülmüştür. Kısa dönemde ise işletmelerin inovasyon yatırım düzeyleri ile kârlılıkları arasında herhangi bir ilişkiye 
rastlanmamıştır.  

Goddard ve Wilson (1999) tarafından İngiltere’deki 335 işletmenin 1972-1991 döneminin incelendiği 

çalışmada kısa dönemde kârlılığın kalıcılığı saptanmıştır.  
Yurtoğlu (2004), yapmış olduğu çalışmada Türkiye’nin en büyük 172 imalat işletmesinde kârlılığın 

kalıcılığını işletme düzeylerinde ölçmeyi amaçlamıştır. Elde edilen sonuçlar, kârlılığın rekabetçi bir düzeyde 

birleştiğini göstermekte ancak işletmelerin önemli bir kesiminde bu yakınsamanın eksik olduğu görülmüştür. 
Çalışmada ayrıca, yüksek kârlılığın ve işletmeye özgü karakteristiklerin kârlılığın kalıcılığı üzerinde etkili olduğu 

saptanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye’deki rekabetin, gelişmiş ülkelerde görülen rekabet yoğunluğuna yakın 

olduğu söylenebilmektedir. 
Donduran (2008), çalışmasında Türk imalat işletmelerinde kârlılığın kalıcılığını 1986-2005 dönemi 

açısından incelemiştir. Yapılan çalışmada işletme büyüklüğü, büyüme ve kârlılık ilişkisi ve kalıcılığı incelenmiş olup, 

işletme büyüklüğü ve büyüme açısından kalıcılığın bulunmadığı, ancak kârlılıkta kalıcılığın literatürü destekler şekilde 
varlığı saptanmıştır.  

Bartoloni ve Baussola (2009), çalışmalarında hem sektörel hem de işletme kârlılığının kalıcılığını 

incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma sonucunda düşük ve yüksek kârlılığa sahip iki alt örnek grubunda da kârlılığın 
kalıcılığının olduğu,  uzun dönemde her iki grubunda kârlılıkların ve kalıcılığın azaldığı ve yüksek inovasyon 

duyarlılığının yüksek düzeyde kârlılığın kalıcılık göstermesine neden olduğu saptanmıştır.  

Aslan vd. (2010) Türkiye’deki en büyük 114 imalat işletmesinde 1985-2005 yılları arasında kârlılığın 
kalıcılığını incelemiştir. Araştırmada bölünmüş farklı dönemlerde kârlılık kalıcılığı açısından herhangi bir farklılık 

olmadığı saptanmıştır. Diğer yandan birinci kuşak birim kök testleri ile ikinci kuşak birim kök test sonuçlarına göre 

farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sonuca göre tüm örneklem açısından birinci kuşak birim kök testlerine göre kârlılığın 
kalıcılığı hipotezi geçersiz iken, ikinci kuşak birim kök testlerine göre kârlılığın kalıcılığı hipotezi desteklenmiştir. 

Aslan vd. (2011), Türk bankacılık sisteminde 2004-2009 yılları arasında çeyrek dönemlik olarak özkaynak 

kârlılığının kalıcılığını inceledikleri çalışmada rekabetçi çevre hipotezinin geçerli olduğunu saptamışlardır. 
Collins, Roman ve Chan (2011), tarafından yapılan çalışmada Amerikan havayolu endüstrisinde 

işletmelerin iş model seçimi ile kârlılık kalıcılığı ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmada düşük fiyatlı 

havayolu işletmelerinde görülen kalıcılığın geleneksel havayolu iş modelinde yer alan işletmelerin kalıcılığına göre 
düşük olduğu görülmüştür.  

İskenderoğlu, Aslan ve Öztürk (2011), yapmış oldukları çalışmada Türk bankacılık sektörünün 1998-2009 

dönemi aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığının kalıcılığını LM birim kök testi ile incelemişlerdir. Elde edilen sonuca 
göre incelenen dönem itibariyle Türk bankacılık sektöründe rekabetin yüksek olduğu saptanmıştır. Özkaynak kârlılığı 

ve aktif kârlılığı karşılaştırıldığında sonuçlar özkaynak kârlılığında rekabetin daha yüksek olduğunu göstermektedir. 

Gschwandtner (2012), çalışmasında Amerika Birleşik Devletleri’nde işletmelerde kârlılığın kalıcılığını üç 

dönem olarak karşılaştırmalı şekilde incelemeyi amaçlamıştır. 1950-1966, 1967-1983 ve 1984-1999 dönemlerinin 

incelendiği çalışmada bulgular, ABD ekonomisinin uluslararası rekabete açıldığı 1960-1980 dönemleri sonrasında 

rekabetin arttığına işaret etmektedir. Kârlılığın kalıcılığının anahtar belirleyicilerinin ise işletme ve endüstrinin 
büyüklüğü, endüstrinin büyümesi ve son yıllarda ise risk, reklam ve ihracat olduğu belirtilmiştir. 

Hirsch ve Gschwandtner (2013), yaptıkları çalışmada Avrupa yiyecek endüstrisinde kârlılığın kalıcılığını 

incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlara göre diğer sektörlerle kıyaslandığında yiyecek endüstrisinde yüksek rekabete 
bağlı olarak kârlılığın kalıcılığı derecesinin daha düşük olduğu görülmüştür. Ayrıca, işletme büyüklüğü kalıcılıkta 

önemli bir etken olarak görülmüşken, işletme yaşı, riski ve Ar-Ge yoğunluğunun negatif etkisi saptanmıştır. 

Can ve Öztürk (2015), Borsa İstanbul’da işlem gören 201 işletmenin kârlılıklarının kalıcılığını inceledikleri 
çalışmada 2007-2013 dönemi ele alınmıştır. İncelenen kârlılık göstergeleri aktif ve özkaynak kârlılığı, brüt kâr, faaliyet 

kârı, vergi öncesi kâr ve net kâr marjlarıdır. Değişkenlerin birim kök analizi ile test edildiği çalışmada ulaşılan 

sonuçlara göre, incelenen işletmelerden 51’inde uzun dönemde kârların kalıcılığı tespit edilmiştir. Diğer yandan uzun 
dönemde kalıcı kârlılığın daha yoğun görüldüğü değişkenler sırasıyla brüt kâr marjı, aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı, 

faaliyet kârlılığı, vergi öncesi kâr marjı ile net kâr marjı şeklinde olduğu gözlenmiştir. 
Gözbaşı ve Aslan (2015), Türkiye’de enerji sektöründe kârlılığın kalıcılığını 13 işletme ve 1997-2011 

dönemi açısından incelemişlerdir. Çalışma sonucunda enerji sektöründe kalıcılığın derecesinin yüksek olduğu 
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belirlenmiştir. Bu sonuca göre Türkiye’de yoğun rekabet nedenliyle piyasada kârların düşük olduğu hipotezi 

reddedilmektedir. 

Pervan, Pelivan ve Arneric (2015), Hırvatistan’da faaliyet gösteren bankalarda kârlılığın kalıcılığını 

incelemişlerdir. Çalışmada, banka özellikli, sektör özellikli ve makroekonomik olmak üzere üç başlıkta kârlılığın 

belirleyicileri incelenmiş olup, incelenen değişkenlerin bankaların kârlılıklarında istatistiki olarak anlamlı etkisinin 

olduğu saptanmıştır. Kârlılığın kalıcılığının ise yüksek kârlılığa sahip bankalarda oluşma olasılığının daha düşük 
olduğu ortaya konmuştur. 

Zeren ve Öztürk (2015), İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören imalat işletmelerinin aktif ve 

özkaynak kârlılıklarının kalıcılığını 2007-2013 yılları açısından incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, kâğıt, 
paketleme, baskı ve taş, toprak ve çimento üretimi sektörlerinde kârlılığın kalıcı olduğu ancak kimya, petrol, plastik, 

metal makineler, ana metal ve tekstil sektörlerinde ise kârlılığın kalıcı olmadığı saptanmıştır.  

İskenderoğlu ve Öztürk (2016), çalışmalarında 125 Türk imalat işletmesinde 2009-1 ile 2010-4 dönemlerini 
kapsayan çeyreklik kısa panel veri üzerinde aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı olmak üzere iki değişkende kârlılığın 

kalıcılığı incelenmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen işletmelerde kısa dönemde kârlılığın kalıcılık göstermediği ve 
rekabetçi çevre hipotezinin geçerli olduğu saptanmıştır.  

Tunay ve Mukhtarov (2016), çalışmalarında Azerbaycan bankalarının kârlarının kalıcılığını kısa ve uzun 

dönemli olarak incelemişlerdir. Elde edilen bulgular Azerbaycan bankacılık sektöründe gerek kısa gerek uzun 
dönemde kârların çok düşük oranda süreklilik gösterdiğini veya süreklilik göstermediğini ortaya koymuştur. Bu sonuca 

göre sektörde rekabetin yüksek olduğu söylenebilmektedir.  

Puziak (2017), çalışmasında Polonya’da kârlılığın kalıcılığını bütün ve endüstriler bağlamında incelemeyi 
amaçlamıştır. Çeşitli endüstrilerden 38.253 işletmenin 2006-2014 döneminde kârlılığın kalıcılığının incelendiği 

çalışmada, gerek tüm endüstri gerekse alt endüstriler bazında kârlılığın kalıcılığının düşük düzeyde olduğu ve bu 

kapsamda ülkede rekabetçi çevre hipotezinin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Eklund ve Lappi (2018), kârlılığın kalıcılığını Avrupa Birliği üyesi 18 ülkede rekabeti anlayabilmek üzere 

4700 işletme gözlemi üzerinde incelemişlerdir. 1995-2013 yıllarını kapsayan araştırmada kısa dönemli kârın 

kalıcılığında farklılıklar saptanmış olup bu sonuç AB üyesi ülkelerde rekabetçi çevrenin farklılaştığını ortaya 
koymaktadır. Ülkelerden Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan’ın en yüksek kalıcı kârlılığa buna karşın Birleşik Krallık’ın 

ise en düşük kalıcı kârlılığa sahip olduğu saptanmıştır. Çalışmada ayrıca, AB genelinde farklı sektörlerde ve AB 

genelindeki ülkelerde kalıcı daralmalar olduğuna dair anlamlı kanıtlara ulaşılmıştır. 
Araştırma Soruları 

Bu çalışmada payları Borsa İstanbul’da işlem gören ve faaliyet tanımında otel geçen konaklama 

işletmelerinde kârlılığın kalıcılığının panel veri birim kök analizi ve ayarlama hızı ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaç kapsamında çalışmada cevap aranacak araştırma soruları şu şekildedir; 

1. Halka açık konaklama işletmelerinin Net Kâr Marjları açısından kârlılığın kalıcılığı var mıdır? 

2. Halka açık konaklama işletmelerinin Özkaynak Kârlılıkları açısından kârlılığın kalıcılığı var mıdır? 
3. Halka açık konaklama işletmelerinin Aktif Kârlılıkları açısından kârlılığın kalıcılığı var mıdır?  

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın Amacı 
İşletmelerde elde edilen kârlılığın sürekliliği, diğer ifadeyle kârların yıllar itibariyle dalgalanmaların düşük 

ve belirli bir düzeyde olması kârlılığın kalıcılığı olarak anılmaktadır. Kârların işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörde 

belirli bir düzeyde süreklilik göstermesi olarak da ifade edilebilir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, halka açık 
konaklama işletmelerinde kârlılığın kalıcılığının incelenmesidir. Çalışmanın konaklama işletmelerinde kârlılığın 

kalıcılığın belirlenmesine yönelik literatürdeki eksikliği gidermesinin yanı sıra turizm sektöründe önem arz eden 

konaklama işletmeciliği alanında rekabetçi çevre hipotezinin test edilmesi yönünde de katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Kârlılığın kalıcılığının incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada, kalıcılığın test edildiği kârlılık 

değişkenleri; vergi sonrası net kârın net satışlara oranlandığı net kâr marjı, vergi sonrası net kârın özkaynaklara 

oranlanmasıyla hesaplanan özkaynak kârlılığı ve vergi sonrası net kârın toplam varlıklara oranlandığı aktif kârlılığı 

(Jagels ve Coltman, 2004; Ceylan ve Korkmaz, 2008) şeklinde ele alınmıştır. Bu kapsamda ilgili değişkenlerin 

hesaplanması bağlamında işletmelerin finansal durum tabloları ve kapsamlı kâr zarar durum tablosunda yer alan ilgili 

kalemler kullanılmıştır. Konaklama işletmelerinin değişkenlerinin hesaplanması amacıyla işletme finansal tablolarına, 
İş Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Mersin Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince desteklenen 

2017-2-TP3-2655 kodlu proje kapsamında üye olunan Thomson Reuters EIKON veri tabanından ulaşılmıştır. 

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmeleri çalışma evrenini oluşturmaktadır. BIST’te 
lokanta ve oteller grubunda yer alan işletme sayısı 12 olup, bunlardan 11 tanesi otelcilik alanında faaliyet 

göstermektedir. Çeyreklik gözleme sahip işletme sayısı 9 olup, çalışma dönemi itibariyle 7 işletmenin eksiksiz gözlemi 

bulunmaktadır. Çalışma kapsamında incelenen 2008Q1-2017Q4 dönemi itibariyle çeyreklik ve eksiksiz gözlemi 
bulunan işletmeler araştırma örneklemine dâhil edilmiş olup, örnekleme ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Araştırma Örneklemine İlişkin Bilgiler 

Kod İşletme Adı 

AVTUR Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. 

AYCES Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. 

MAALT Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. 

MARTI Martı Otel İşletmeleri A.Ş. 

METUR Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. 

PKENT Petrokent Turizm A.Ş. 

TEKTU Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. 

 

3. Analiz ve Bulgular 
Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde kârlılığın kalıcılığının test edildiği bu çalışmada, kârlılık 

oranlarına yönelik tanımlayıcı istatistikler ile kârlılığın kalıcılığının test edilmesi amacıyla yapılan Levin, Lin ve Chu 

(LLC) testi ile Im, Pesaran ve Shin (IPS) birim kök test sonuçları tablolar halinde gösterilmektedir. Öncelikle analize 

dâhil edilmiş BIST konaklama işletmelerinin 2008Q1-2017Q4 dönemlerine ait incelenen kârlılık değişkenlerine ilişkin 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 2’de sunulmaktadır.  

 

Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

 

DEĞİŞKEN 

NKM ÖK AK 

Ortalama -0.7483 -0.1855 -0.0055 

Ortanca -0.0383 -0.0090 -0.0070 

Maksimum 7.8675 3.8128 0.4314 

Minimum -14.194 -28.074 -0.2717 

Standart Sapma 2.3724 2.0116 0.0804 

Gözlem Sayısı 280 

 

Çalışma kapsamında incelenen değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistik değerlerinin yer aldığı Tablo 2 
incelendiğinde, net kâr marjı ortalamasının %-74 olduğu maksimum, minimum ve standart sapma değerlerine 

bakıldığında ise ilgili değişkende oynaklığın yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Özkaynak kârlılığı değişkenine ait 

değerler incelendiğinde ortalama özkaynak kârlılığının yaklaşık %-18,5 dolaylarında olduğu ve minimum, maksimum 

ve özellikle standart sapma değerlerine göre değişkenliğin olduğu söylenebilir. Son olarak ortalama aktif kârlılığı ise 

yaklaşık %-0,5 düzeylerinde olduğu ve minimum, maksimum ile standart sapma değerleri açısından değişkenliğin daha 

düşük düzeylerde olduğu Tablo 2’den anlaşılmaktadır. Bu veriler ışığında konaklama işletmelerinin ilgili dönem 
kârlılıklarının ortalamada negatif gerçekleştiği ve maksimum değerlerin düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Diğer 

yandan net kâr marjı ve özkaynak kârlılıkları standart sapma değerlerine bakıldığında oynaklığın yüksek olduğu 

görülmektedir.  
Kârlılığın kalıcılığının test edilmesinde birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın 

kullanılan yöntem birim kök (durağanlık) testleri olup, kârlılık oranlarının durağanlık göstermesi rekabetin ve 

yakınsamanın bulunduğuna işaret etmektedir.  
Belirli bir zaman serisini kapsayan verilerde tahmin edicilerin istatiksel tutarlılık ve özellikleri, verilerin 

durağan olup olmadığı yani birim kök içerip içermediğine bağlıdır (Hsiao, 2003: 298). Esas olarak tutarlı regresyon 

tahminlerinin elde edilmesi amacına dönük olarak verilerde durağanlık, birim kök analizleri ile araştırılmaktadır. 
Verilerin özelliğine ve ölçüm süreçlerindeki farklılıklara dayanan birçok birim kök testi geliştirilmiştir. Bunlar Dickey 

ve Fuller (1979) ile başlamakla birlikte, Cochrane (1988), Phillips ve Perron (1988) gibi çalışmalar zaman serilerinde 

birim kökü araştıran testlerdendir. Levin ve Lin (1992), Breitung ve Meyer (1994), Quah (1994), Im Pesaran ve Shin 
(1995), Harris ve Tzavalis (1996), Phillips ve Moon (1999) ve Breitung (2000) gibi diğer birim kök testleri ise panel 

verilerde durağanlığın test edilmesine imkân sunan birim kök testlerindendir. 

Levin, Lin ve Chu (2002: 18) havuzlanmış kesitsel zaman serisi verilerini kullanan bir süreci kapsayan 
birim kök analizi geliştirmiştir. Test edilen boş hipotez her bir zaman serisinin birim kök içerdiğini, alternatif hipotez 

ise her bir zaman serisinin durağan olduğunu ifade etmektedir (Baltagi, 2005: 240). Levin, Lin ve Chu (LLC) panel 

birim kök testi, tüm birimlerin aynı otoregresif parametreye (ρ) sahip olduğunu varsaymaktadır. Bu yöntemde sabitli 
(birim (sabit) etkiler) ve sabitli-trendli olmak üzere aşağıda sunulan farklı modeller oluşturulmakta ve test edilmektedir 

(Yerdelen Tatoğlu, 2013: 200). 

Sabitli Model:  

Sabitli ve Trendli Model:  

Birim kök testlerinde kurulan sabitli model; sabit parametre ile heterojen paneli, sabitli ve trendli model ise 
heterojen sabit ve bireysel trendleri içermektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 200).  

Im, Pesaran ve Shin (2003), homojenlik varsayımı açısından daha esnek bir yapıya izin veren ve bireysel 

birim kök test istatistiklerini ortalamayı temel alan bir test prosedürü önermektedir (Baltagi, 2005: 242). Im, Pesaran ve 
Shin (IPS)’de sıfır hipotezi paneldeki her bir dizinin bir birim kök içerdiğini test ederken, alternatif hipotezde ise her 

dizinin değil bir kısım zaman serilerinin birim köklere sahip olmasına imkân vermektedir (Baltagi, 2005: 242). IPS 
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testinin en önemli özelliği, verileri birleştirmek yerine tüm birimler için zaman serilerine ayrı ayrı birim kök testi 

uygulamasıdır. IPS’te test için kurulan hipotezler (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 212); 

IPS testinde, aşağıdaki modelden hareket edilmektedir. 

IPS t istatistiği, tüm bireysel ADF test istatistiklerinin bir ortalaması olup, t istatistiği ise aşağıdaki şekilde 

hesaplanmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 212).  

Kurulan modelde bireysel test istatistiklerini ifade etmekte olup  şeklinde 

elde edilmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2013: 212). 

Çalışmanın amacı doğrultusunda işletmelerin 2008Q1-2017Q4 dönemi Net Kâr Marjı, Özkaynak Kârlılığı 

ve Aktif Kârlılığı çeyreklik gözlemlerinde kârlılığın kalıcılığı Levin, Lin ve Chu (LLC) ve Im, Pesaran ve Shin (IPS) 

birim kök testleri ile analiz edilmiş olup test sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Birim Kök Test Sonuçları 

DEĞİŞKENLER 

YÖNTEM 

Levin Lin ve Chu Im Peseran Shin 

Sabitli Sabitli ve Trendli Sabitli Sabitli ve Trendli 

NKM -2.2162 1.1244 -4.6004* -2.0522 

ÖK -6.7107* -4.5302* -6.7024* -5.3701* 

AK -3.5748* 0.7153 -3.9352* -1.3660 
* sembolü %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Buna göre * sembolünün bulunduğu seriler 

durağandır. 

Konaklama işletmelerinde net kâr marjı, özkaynak kârlılığı ve aktif kârlılığının kalıcılığı Levin, Lin ve Chu 

(2002) ile Im, Pesaran ve Shin (2003) birim kök analizleriyle incelenmiştir. Birim kök test sonuçlarına göre net kâr 

marjı ve aktif kârlılığı açısından sıfır hipotezi reddedilememektedir. Diğer ifadeyle net kâr marjı ve aktif kârlılığı birim 

kök içermekte olup durağan seriler değildir. Buna göre iki kârlılık göstergesi açısından kârlılığın kalıcılığının söz 
konusu olduğu ve rekabetçi çevre hipotezinin geçersiz olduğu söylenebilmektedir. Her ne kadar kuramsal olarak bu 

konu kârların kalıcılığı olarak ifade edilse dahi net kâr marjı ve aktif kârlılığı değişkenlerinin ortalamalarının negatif 

olduğu bilindiğinden her iki kâr marjı anlamında zarar söz konusu olduğu ve zararların kalıcı olduğu söylenebilir. 
Buna göre örneklemde yer alan işletmelerin zararları kalıcı olup rekabet etkisi görülmemektedir. Rekabetçi çevre 

hipotezine göre bu işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için zararlarının belirli bir süre sonra ortadan kalkıp 

kâr edebiliyor olmaları gerekmektedir. Ancak net kâr marjı ve aktif kârlılığı açısından bir rekabet durumumu 
oluşmadığından ilgili işletmelerin kalıcı zararlara sahip olduğu ifade edilebilir. Diğer yandan konuya özkaynak kârlılığı 

açısından bakıldığında ise sıfır hipotezi reddedilmektedir. Buna göre özkaynak kârlılığı serisi birim kök içermemekte 

olup durağandır. Bu sonuca göre özkaynak kârlılığı açısından rekabetçi çevre hipotezinin geçerli olduğu söylenebilir. 
Bu sonuç özkaynak kârlılığı değişkeni açısından kârların kalıcı olmadığını ve ilgili kârların belirli bir ortalamaya dönüş 

sürecinde olduğunu ortaya koymaktadır. Net kâr marjı ve aktif kârlılığına benzer şekilde özkaynak kârlılığı açısından 

seri ortalamasının negatif olduğu Tablo 2’de ifade edilmektedir. Buna göre işletmelerin özkaynak kârlılığı açısından 
rekabet içerisinde olduğu ancak kâr sözkonusu olmadığı için zararlarının belirli bir ortalamaya dönme eğilimi 

içerisinde olduğu ifade edilebilir. Buna göre belli bir süre sonra örneklemde yer alan işletmelerin özkaynak 

kârlılıklarının pozitife dönmesi teori ile uyumlu bir beklentidir. 
Bu çalışmada yapılan birim kök test sonuçlarına göre özkaynak kârlılığının durağan olması nedeniyle 

kârlılığın ayarlama (yakınsama) hızını test etmek üzere birinci dereceden otoregresif tahminci şu şekilde hesaplanmıştır 

(İskenderoğlu ve Haykır, 2018: 291).  

 i işletmesinin t zamanındaki kârlılık göstergesidir.  Aşırı (düşük) kârlılığın göstergesi olan ayarlama 

hızını gösteren katsayıyı ifade etmektedir.  ise hata terimini ifade etmektedir.  

 her bir işletmenin t yılındaki kârlılık oranından, konaklama işletmelerinin t yılındaki ortalama kârlılık 

oranının düşülmesiyle hesaplanmaktadır.  
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burada 

şeklinde hesaplanmaktadır.  

 katsayısı endüstrideki rekabeti veya ayarlama hızını göstermektedir.  katsayısı sıfıra yakın bir değere 

sahipse kalıcılığın derecesinin düşük olduğunu, diğer ifadeyle yüksek düzeyde rekabetin bulunduğunu ortaya 

koymaktadır (Bektaş, 2007: 188). Diğer bir husus ise, işletmelerin kârlılık oranlarının dengesi veya uzun dönem 

kârlılık oranının göstergesi olan  oranıdır (Bektaş, 2007: 189). 

Bu kapsamda çalışmada özkaynak kârlılığı için yapılan ayarlama hızı analizi sonuçları Tablo 4’te 

sunulmuştur. Ayarlama hızını gösteren katsayısı 0.7422 olup normlara doğru olan yakınsamanın ortalamanın 

üzerinde olduğunu göstermektedir. Bu sonuç özkaynak kârlılığı açısından rekabetin yüksek olduğunu ortaya 

koymaktadır. Diğer yandan uzun dönemli ortalama kârlılık göstergesi olan  değerine (-0.1885) bakıldığında Borsa 

İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinin özkaynak kârlılığının negatif olduğu görülmektedir. Bu sonuca göre 
işletmelerin zararlarının kalıcı olmadığı zaman içinde daha olumlu özkaynak kârlılıklarına veya pozitif özkaynak 

kârlılıklarına sahip olacaklarını ortaya koymaktadır. 

Tablo 4. Özkaynak Kârlılığı Ayarlama Hızı ve Uzun Dönem Tahmini Kârlılık Oranları 

Değişken 

t ( ) 1- R2 

ÖK -0.1399 -12.1247 0.2578 0.7422 -0.1885 0.26 

4. Sonuç
Rekabetin bulunduğu ve yoğunlaştığı ortamda anormal getiriler zaman içerisinde rekabete bağlı olarak yok 

olmaktadır. Bunun yanı sıra anormal kayıplara sahip işletmeler ise rekabetçi oranlara ulaşamadıklarında zaman içinde 

yok olmaya mahkûm olmaktadır. Rekabetçi çevre hipotezi olarak anılan bu hipoteze göre, rekabetin bulunduğu 

endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelerin kârlılıkları kalıcı olmayacaktır. Sonuç olarak işletme kârlılıkları arasındaki 
farklılıklar uzun dönemde ortadan kalkacaktır.  

Turizmin ekonomik ve sosyolojik katkıları nedeniyle bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler önem arz 

etmektedir. Sermaye piyasalarında işlem görmek için halka arz olmanın, finansal kaynaklara erişim kolaylığı yanında 
yatırımcıya güven sağlama ve yüksek tutarda finansman kaynağının sağlanması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. Bu 

kapsamda turizm sektöründe halka açık ve belli büyüklüklere erişmiş olan konaklama işletmelerinin varlıklarını 

sürdürmesi açısından rekabetçi çevre altında kalıcı olması gereklilik arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada, 

konaklama işletmelerinde kârlılıkların kalıcılığının incelenmesi amaçlanmıştır. Payları Borsa İstanbul’da işlem gören 7 

adet konaklama işletmesinin 2008Q1-2017Q4 dönemi verilerinden hareketle kârlılığın kalıcılığı yapılan Levin, Lin ve 

Chu (2002) ve Im, Pesaran ve Shin (2003) birim kök testleri ve ayarlama hızı testi ile incelenmiştir. 
Analizlerden elde edilen sonuçlar payları Borsa İstanbul’da işlem gören konaklama işletmelerinde net kâr 

marjı ve aktif kârlılığı göstergeleri açısından kârların kalıcı olduğunu ve rekabetçi çevrenin geçersiz olduğunu ortaya 

koymuştur. Diğer yandan özkaynak kârlılığı açısından ise kârlılığın kalıcı olmadığını ve rekabetçi çevre hipotezinin 
özkaynak kârlılığında etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Elde edilen bu sonuç diğer ülke ve sektörlerde yapılan 

çalışmalarla (Bourlakis, 1997; Yurtoğlu, 2004; Bartoloni ve Baossola, 2009; İskenderoğlu vd., 2011; Zeren ve Öztürk, 

2015; Tunay ve Mukhtarov, 2016; Puziak, 2017; Eklund ve Lappi, 2018) benzerlik göstermekle birlikte Hirsch ve 
Gschwandtner (2013)’ın yiyecek endüstrisi üzerine yaptıkları çalışma ile de benzerlik göstermektedir. Ayrıca 

çalışmada kullanılan tüm kârlılık ölçütleri açısından analiz döneminde ortalamada zarar söz konusu olduğu 

değerlendirildiğinde özkaynak kârlılığı açısından geçerli bulunan rekabetçi çevre hipotezi ile ilgili işletmelerin 
özkaynak kârlılıklarında bir süre sonra düzelme görüleceği ve ilerleyen dönemlerde pozitif özkaynak kârlılıklarına 

ulaşmaları beklenmektedir.  

Çalışmanın sonuçları değerlendirilirken incelenen dönem itibariyle gerek küresel krizin gerekse Türk turizm 
sektöründe yaşanan krizlerin sektöre etkileri dikkate alınarak işletmelerin kârlılıklarına etkileri göz önüne alınmalıdır. 

Dış çevre koşullarından yoğun bir şekilde etkilenen turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin maliyet-fiyat 

politikalarını gözden geçirerek doğru bir fiyat politikasına sahip olup olmadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir. 
Rekabet edebilmek amacıyla belirlenmiş olan bir fiyatı, işletmenin katlandığı maliyetleri karşılayamaması servet 

kaybına neden olmaktadır. İşletmeler etkin bir maliyet ve gider kontrol sistemi ile katlanılan maliyet ve giderleri 

düşürecek adımlar atmalıdır. Ayrıca doğru pazarlama strateji ve politikalarının benimsenerek marka yaratılması ve 
katma değeri yüksek turistik ürünlerin ortaya konulması sayesinde maliyetinden yüksek fiyata sahip ürünlerin 

sunulması işletmeler açısından önem arz etmektedir.  

Yapılan bu çalışmanın az sayıda işletme ve dönemi kapsaması çalışmanın bir kısıtı olarak görülmektedir. 
Gelecekte yapılacak çalışmalarda daha fazla sayıda işletme ve daha uzun dönemin ele alınması genellenebilir 

sonuçların elde edilmesi ve literatürde görülen eksikliğin giderilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra 

farklı ülkeleri kapsayacak bir çalışmanın yapılması gerek sektörün gerekse ülkelerin karşılaştırılması açısından ve 
alanda görülen eksikliklerin giderilmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 
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Zincir Kafe İşletmesi Yöneticilerinin Malatya Turizmine Yönelik 

Görüşleri 
 

Hulisi BİNBAŞIOĞLU 
Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Malatya / Türkiye 

 

Özet 
Dünya çapında büyük bir faaliyet alanına sahip olan turizm sektörü, her ülke için önemli bir rol oynamaktadır. Bu 
noktada, yürütülen pek çok turizm faaliyeti, çeşitli sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara çözüm 

bulabilmek için sektörün içerisinde yer alan birçok paydaşın görüşleri de önem arz etmektedir. Turizm sektöründe 

konaklama ve seyahat işletmeleri ile birlikte yer alan bir diğer işletme de yiyecek-içecek işletmeleridir. Tüm dünyada 
veya ülkede faaliyet gösteren zincir kafe işletmeleri ise turizm sektörünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu 

doğrultuda Malatya ilinde faaliyet gösteren zincir kafe işletmelerinin yöneticilerinin, Malatya ilinin fiyat, fiziksel 

çevre, güvenlik, personel, ulaşım, altyapı ve üstyapı, pazarlama gibi öncelikli sorunları ile ilgili görüşlerini almak üzere 
bir çalışma yapılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Çıkan sonuçlar neticesinde, yöneticilerin turizm açısından en olumlu gördükleri unsurlar fiyat, güvenlik ve şehre 

ulaşım olarak ön plana çıkarken, olumsuz olarak düşündükleri unsurlar ise trafik, çevre, nitelikli personel ve tanıtım 
faaliyetleri olarak sıralanmaktadır. 

 

Anahtar kelimeler: Zincir kafe işletmeleri, Turizm, Malatya ili. 

Perception of Chain Café Managers about Tourism in Malatya 
 

Abstract 
The tourism industry which has a large field of activity around the world plays an important role for each country. At 

that point, many of the tourism activities cause various problems. In order to find solutions to these problems, 

perceptions of many stakeholders in the industry are also important. Food and beverage businesses take part in tourism 
industry with lodging and travel businesses. Chain café businesses operating in the whole world or in the country are 

an important part of the tourism industry. Accordingly, this study was carried out to get the perceptions of managers of 

the chain café companies operating in Malatya about Malatya’s priority issues such as price, physical environment, 
security, staff, transportation, infrastructure and superstructure, marketing. Semi-structured interview technique was 

used as qualitative research methods in the study. According to the results, the most positive perceptions of the 

managers in terms of tourism are price, security and city transportation, while traffic, environment, qualified staff and 
promotion activities are considered as negatives. 

 

Keywords: Chain café businesses, Tourism, City of Malatya. 

 

Giriş 
Turizm sektörü, sadece ülkeler için değil, bölgeler, şehirler hatta ilçeler için bile önemli bir rol 

oynamaktadır. Bunun en önemli nedeni ise turizmin sağladığı ekonomik faydadır. Bu nedenle, ülkeler bugün sadece 

ticari mallarıyla değil turizm faaliyetleriyle de rekabet etmektedirler (Ünal & Binbaşıoğlu, 2015). Bununla birlikte 
sektörün sosyal ve çevresel boyutları da üzerinde durulması gereken önemli hususlardır. Turizmin, ülkelere sağladığı 

ekonomik katkının yanında, kültürel ve siyasi birçok alanda da üstlendiği önemli unsurlar, sektörün sürdürülebilirliği 

açısından da çok önemlidir (Akkılıç & Günalan, 2007). Bu noktada, yürütülen pek çok turizm faaliyeti, çeşitli sorunları 
da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlara çözüm bulabilmek için sektörün içerisinde yer alan birçok paydaşın 

görüşleri de önem arz etmektedir. Çünkü farklı beklentilere sahip olsa da paydaşlar, bir şehrin turizm açısından 

gelişmesinde önemli roller üstlenmektedirler (Çetinsöz & Son, 2017). Turizm sektöründe konaklama ve seyahat 

işletmeleri ile birlikte yer alan bir diğer işletme de yiyecek-içecek işletmeleridir. Tüm dünyada veya ülkede faaliyet 

gösteren zincir kafe işletmeleri ise turizm sektörünün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Özellikle işletmelerin 
ulusal ve/veya uluslararası tecrübesi, turizm sektörüne katkıda bulunma adına oldukça önem arz etmektedir. 

Yapılan araştırmalar, çoğunlukla vatandaşların (Lankford, 1994; Bachleitner & Zins, 1999; Gümüş & 

Özüpekçe, 2009), otel işletmelerinin (Albeni & Ongun, 2005; Emir & Gül Yılmaz, 2010) ve seyahat acentelerinin 
(Akkılıç & Günalan, 2007; Sabbağ, 2011) görüşlerini almaya yönelik olmuşken önemli bir paydaş olan yiyecek-içecek 

işletmelerinin görüşlerinin alındığı çalışma sayısı ise çok azdır (Demiral & Özel, 2016). Ayrıca Malatya ilinde de 

turizm sorunları ve potansiyeline yönelik zincir kafe işletmelerinin görüşlerinin alındığı bir çalışmaya da literatürde hiç 
rastlanmamıştır. Bu nedenle, yapılan mevcut çalışmanın literatüre bu yönüyle katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

1. Literatür 
Hiç kuşku yok ki, bir bölgenin turizm açısından alacağı pazarlama kararlarının ve stratejik planlamaların 

başarılı olabilmesi için, kısa ve uzun vadede yerli ve yabancı turistlerin o bölgeyi seçimini etkileyen faktörlerin 
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bilinmesi gerektirmektedir (Seddighi & Theocharous, 2002). Bölgelerin turizm açısından elde edeceği bu başarı ise, 

sadece şehrin ekonomik gelişmesine yardımcı olmaz, aynı zamanda sosyal ve kültürel anlamda değişikliklere de neden 

olur (Giritlioğlu & Avcıkurt, 2010). Bütün bu değişim, şehirdeki vatandaşlara, kamu kurumlarına ve işletmelere de etki 

etmektedir. Özellikle turizm alanında faaliyet gösteren işletmeler, bu değişimlerden doğrudan etkilenmektedir. 

Pazarlama karma elemanlarından biri olan fiyat, turist tercihini etkileyen önemli bir faktördür (Dwyer vd., 

2000). Özellikle arz edilen turistik ürünlerin fiyatı, işletmelerin olduğu kadar, o şehrin turizm gelirlerini de 
etkilemektedir. Bir şehrin turizm açısından faaliyetleri değerlendirilirken, çevre unsurunun da ön plana alınması ve 

diğer unsurlarla bir arada düşünülmesinin çok önemli olduğu ortaya konmaktadır (Gümüş & Özüpekçe, 2009). 

Turistlerin bir destinasyonu ziyaret etmesinde güvenlik de önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. Bir bölgede 
yaşanan güvenlik ve emniyet sorunları, insanları o bölgeye karşı bakış açılarını da olumsuz yönde etkilemektedir 

(Sönmez, 1998; George, 2003). İnsanların turistik bölgeleri tercihlerini etkileyen bir diğer önemli husus da personel ve 

onların vermiş oldukları hizmettir. Turizm sektöründe çalışanların nitelikli olması, kendisine, çalıştığı işyerine ve 
dolayısıyla ülkesine kazanç sağlayacaktır (Köse, 2003). 

Turizm işletmeleri müşteri beklentilerini karşılayabilmesi için pazarlama faaliyetlerini daha etkin bir şekilde 
yürütmelidirler (Demiral & Özel, 2016). Destinasyonların pazarlanmasında gerçekleştirilen tutundurma çabaları, hiç 

kuşkusuz en önemli faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir şehrin turistik ürün olarak başarılı bir şekilde 

pazarlanabilmesindeki en önemli unsur o şehrin imajıdır (Baloglu & Mangaloglu, 2001; Pike, 2002; Giritlioğlu & 
Öksüz, 2016). İmajı yüksek olan şehirlerin pazarlanması daha da kolay olacaktır. Şehirlerin uzun vadeli uyguladıkları 

pazarlama stratejilerinde atabilecekleri en önemli adımlardan birisi de ulusal ve/veya uluslararası düzeyde marka haline 

gelmiş turizm işletmelerinin o şehirde faaliyet gösterilmesinin sağlanmasıdır (İri vd., 2011). Böylelikle gerek 
yurtiçinde gerekse yurtdışında faaliyet gösteren itibarlı firmalar, o şehrin tanınmasına, imajının gelişmesine ve turistik 

açıdan çekiciliğinin artmasına katkıda bulunacaktır. 

Bununla birlikte, destinasyonun başarılı bir şekilde pazarlanabilmesine etki eden en önemli faktörler 
arasında paydaşların katılımı gösterilmektedir (Alvarez, 2010). Turizm işletmeleri, yerel halk, kamu kurumları gibi 

birçok paydaş bir şehrin turistik açıdan pazarlanabilmesi için çaba göstermektedirler. Bu çaba bir sinerjiye dönüşerek, 

şehrin turizm bakımından kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu nedenle özellikle turizm işletmelerinin görüşleri, 
sektörün tam kalbinde yer alması nedeniyle çok önemli olmaktadır. Turizm işletmelerinin yöneticileri, turistlerle 

sürekli iletişimde olması sebebiyle, o şehrin turizm ile ilgili sorunları en doğru yansıtacak paydaşlar olarak 

değerlendirilmektedir (Sabbağ, 2011). Kentlerdeki yiyecek-içecek işletmeleri de otellerden daha fazla yabancı 
ziyaretçilerle iletişim kurduğundan, önemli bir paydaş olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca turizm sektöründe işletme 

yöneticilerinin görüşleri, artan rekabet ortamında oldukça önem arz etmektedir (Garrigos-Simon vd., 2008). 

Malatya ili ise önemli miktarda tarihi ve kültürel zenginliklere sahiptir. Başta Malatya’ya çok yakın 
mesafede, Adıyaman ilinde bulunan ve Dünya Kültürel Miras Listesinde yer alan Nemrut Dağı, Battalgazi ilçesinde 

bulunan ve Dünya Kültürel Miras Geçici Listesinde yer alan Arslantepe ile Akçadağ ilçesinde bulunan Levent Vadisi 

başta olmak üzere ilin sahip olduğu birçok tarihi ve kültürel zenginlikler vardır. Şehirde gerçekleştirilebilecek turizm 
aktiviteleri olarak da inanç turizmi, kültür turizmi, av turizmi ve balıkçılık, dağ ve doğa turizmi, atlı cirit, sportif olta 

balıkçılığı, rüzgâr sörfü, atlı doğa yürüyüşü ve yamaç paraşütü olarak sıralanmaktadır (Malatya Kültür ve Turizm İl 

Müdürlüğü, 2018). 
Gök & Tuna (2013:1) tarafından yapılan bir çalışmada, turizm pazarlaması açısından Malatya ilinin 

potansiyelini belirlemek amacıyla, yerel yöneticiler ve uzmanlarla anket yapılmış ve ilin turizm açısından güçlü ve 

zayıf yanlarıyla birlikte, fırsatları ve tehditleri ortaya konmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre Malatya ili turizminin 
güçlü yönleri sağlık tesisleri, zengin tarih, kültür ve tabiat varlıkları, coğrafi konum, iklim ve bozulmamış çevre olarak 

belirlenirken, zayıf yönleri tanıtım ve pazarlamanın yetersizliği, turizm bilincinin gelişmemiş olması, yatırımcılar için 

çekim merkezi olmaması, alt yapı ve hizmet kalitesinin yetersizliği, kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği, 
yerel yönetimlerin ilgisizliği ve eğlence ve alışveriş noktalarının yetersizliği olarak bulunmuştur. 

Bu çalışmada da Malatya’daki turizmle ilgili sorunların ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin neler olduğu 

araştırma sorusu olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda belirlenen sorunlar ve çözüm önerileri Malatya’da faaliyet 
gösteren zincir kafe işletmesi yöneticilerinin görüşleri alınarak ortaya konmuştur. 

 

2. Yöntem 

2.1. Araştırmanın amacı 
Dünya çapında ülkelere başta ekonomik olmak üzere sosyal, kültürel ve çevresel birçok önemli etkileri olan 

turizm sektörü bünyesinde birçok sorunu da bulundurmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulmak için yıllardır birçok 

araştırma yapılmıştır. Bu araştırmada da Malatya ilinin fiyat, fiziksel çevre, güvenlik, personel, altyapı ve üstyapı, 
pazarlama gibi öncelikli sorunları belirlenmiş ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Bunu ortaya koymak için de önemli bir turizm paydaşı olarak zincir kafe işletmelerinin yöneticilerinin görüşleri 

alınmıştır. 

 

2.2. Örneklem ve veri toplama 
Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. Bu araştırma; Malatya ilinde, 1-15 Nisan 

2018 tarihleri arasında, araştırmaya katılmayı kabul eden 8 adet zincir kafe işletmesi yöneticisi ile yarı yapılandırılmış 
mülakat yolu ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada zincir işletmelerin birden fazla şubesi varsa sadece bir tanesi ile 

görüşme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Malatya ilinde mevcut olan tüm zincir kafe işletmelerine ulaşılarak, işletmelerin 

yöneticileriyle görüşme yapılmıştır. Çalışmada, zincir kafe işletmelerinin seçilmesinin nedeni, oteller veya yerel halk 
dışında farklı paydaşların görüşlerinin alınması ve bununla birlikte ulusal ve/veya uluslararası işletmelerin 
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tecrübesinin, turizm sektörüne katkıda bulunma adına oldukça önem arz etmesi sebebiyle, turizm konusunda kapsamlı 

bilgi alınabileceğinin varsayılmasıdır. 

2.3. Verilerin toplanması 
Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği (görüşme formu yaklaşımı) 

kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama yöntemi olan görüşme yöntemi (Ateşoğlu, 2011: 

409), benzer konulara yönelmek için farklı insanlardan aynı tür bilgilerin alınması amacıyla hazırlanan bir sorular veya 
konular listesidir (Yıldırım & Şimşek, 2011: 122). Belirlenen konu üzerinden önceden hazırlanmış bir dizi sorular, 

daha ayrıntılı bilgi almak amacıyla katılımcılara sorulmuştur. Çalışmanın katılımcılarını, Malatya ilinde faaliyet 

gösteren zincir kafe işletmelerinin yöneticileri oluşturmaktadır. 
Araştırmada elde edilen veriler, nitel araştırmaların yapısı gereği, genelleme yapılmadan sadece, Malatya 

ilinde faaliyet gösteren zincir kafe işletmelerinin yöneticilerinin Malatya ilinde yürütülen turizm faaliyetlerine yönelik 

görüşlerinin ortaya konmasına çalışılmıştır. Hazırlanan görüşme soruları, turizm pazarlaması alanında ve nitel yöntem 
konusunda uzman ikişer öğretim elemanının görüşüne sunulmuştur. 

Araştırma, 2018 yılının Nisan ayı içerisinde, sekiz zincir kafe işletmesinin yöneticileri ile yüz yüze 
görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye başlamadan önce yöneticilere çalışmanın amacı detaylı bir şekilde 

açıklanmıştır. Veri kaybını en aza indirmek için ses kayıt cihazı kullanılmıştır ve bu konuda yöneticilerin izni 

alınmıştır. Sekiz işletme yöneticisi ile ortalama olarak 30’ar dakikalık bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

 

3. Bulgular 
Araştırma kapsamında görüşülen 8 yöneticinin kişisel bilgileri, Tablo 1’de verilmiştir. Tabloda görüldüğü 

gibi yöneticilerin yaşı 29-36 arasında iken, bunlardan ikisi kadın, diğer kalan altısı ise erkek yöneticilerdir. 
Yöneticilerden ikisi işletme sahibi iken geri kalan altı yönetici ise işletme müdürü olarak görev yapmaktadır. 

Meslekteki tecrübe süreleri ise 1 ile 17 yıl arasında değişmektedir. 

 
Tablo 1. Zincir Kafe İşletmesi Yöneticilerinin Kişisel Bilgileri 

Kod Yaş Cinsiyet Pozisyon Meslekteki Tecrübe 

Y-1 35 Kadın İşletme sahibi 1 yıl 

Y-2 36 Erkek Müdür 1,5 yıl 

Y-3 30 Erkek İşletme sahibi 10 yıl 

Y-4 29 Kadın Müdür 2 yıl 

Y-5 32 Erkek Müdür 9 yıl 

Y-6 36 Erkek Müdür 8 yıl 

Y-7 30 Erkek Müdür 17 yıl 

Y-8 30 Erkek Müdür 2 yıl 

 

Tablo 2’de ise zincir kafe işletmelerinin genel özelliklerine yer verilmiştir. Bu tabloya göre, işletmelerin 

Malatya’daki faaliyet süresinin 1 ile 21 yıl arasında olduğu görülmektedir. İşletmeler, hedef kitlelerinin ise genelde 18 
yaş üzeri herkes olduğunu belirtmektedirler. Zincir kafe işletmelerinin Türkiye’de mevcut olan işletme sayısı ise 28 ile 

405 arasında değişmektedir. 

 
Tablo 2. Zincir Kafe İşletmelerinin Genel Özellikleri 

Kod 
Malatya’daki 

Faaliyet Süresi 
Hedef Kitlesi 

Zincirin Türkiye’deki 

İşletme Sayısı 

İ-1 6 yıl 18 yaş üstü herkes 28 

İ-2 10 yıl Herkes 180 

İ-3 20 yıl 18-50 yaş arası herkes 309 

İ-4 2 yıl 18-40 yaş arası herkes 63 

İ-5 1 yıl Herkes 405 

İ-6 21 yıl 18-40 yaş arası herkes 40 

İ-7 7 yıl 18-50 yaş arası herkes 72 

İ-8 2 yıl 18 yaş üstü herkes 80 

 

Zincir kafe yöneticilerinin Malatya ilinin turizm faaliyetlerine yönelik yaklaşımları ile ilgili bulgular 

aşağıda verilmektedir. Yöneticilere ilk olarak Malatya’daki turistik ürünlerin fiyat politikasıyla ilgili düşünceleri 
sorulmuştur. Yöneticilerin öne çıkan ifadeleri ise şu şekildedir: 

Y-1: “İşletmelerin fiyatları genel olarak aynı düzeydedir. Ancak fiyatlar bence çok düşük ve bunların 

artması gerekiyor.” 
Y-2: “Kişiler Malatya’ya geldiği zaman, keyif alabildikleri ve vakit geçirebildikleri için o zamanı satın 

alıyorlar ve o satın alınan zamanın bir değeri yoktur bence. Sadece hizmeti doğru verdiğiniz sürece fiyatın çok önemli 

olacağını düşünmüyorum.” 
Y-3: “Geliri fazla olan bir sektör turizm. Fiyatlar belli düzeyde olduğu için bunun dışına çok çıkılamıyor. 

Fiyatlar Malatya şehri için düşünüldüğünde gayet uygun.” 

Y-4: “Fiyatlar Malatya’da hemen hemen eşdeğer. Hizmeti alan kişiler için fiyat bence bir sorun 
oluşturmuyor. Fiyatların genelde bu düzeyde kalacağını düşünüyorum.” 

Y-5: “Malatya’daki fiyatların diğer turistik illere nazaran daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, 

verilen hizmetin de kaliteli olduğunu düşünmekteyim.” 
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Y-6: “Özellikle Malatya’daki fiyatların ideal olduğunu düşünüyorum. Mesela benzer illerdeki fiyatlar daha 

yüksek. Fiyatların yükseldiğinde işletmelerin aynı sayıda müşteri çekebileceğini düşünmüyorum. Maliyetlerin yüksek 

olması da düşük fiyatlamayı zorlayan bir diğer unsur.” 

Y-7: “Fiyatlar ortalama olarak aynı. Malatya’daki zincir işletmelerin fiyatları merkezi olarak belirleniyor. 

Diğer işletmeler de buna benzer fiyatlamalar yapıyorlar.” 

Y-8: “Malatya’da fiyatlar gayet makul. Fiyat en çok da verilen turistik hizmetin kalitesine bağlı. Bize gelen 
ziyaretçilerden, genel olarak Malatya’daki fiyatlar konusunda olumlu tepkiler alıyorum.” 

Yukarıdaki ifadeler doğrultusunda, zincir kafe işletmesi yöneticilerinin Malatya’da sunulan turistik 

ürünlerin fiyatlarının çok uygun bulduğu ve işletmelerin benzer fiyatlara sahip olduğu görülmektedir. Özellikle 
maliyetler fiyatların aynı düzeyde kalmasını oldukça zorladığı ifade edilmektedir. Ancak kaliteli bir turistik hizmet 

verebilmek için buna uygun bir fiyatlama da yapılması gerekmektedir.   

Yöneticilere ikinci olarak Malatya’nın fiziksel çevresiyle ilgili düşünceleri sorulmuştur. Yöneticilerin öne 
çıkan ifadeleri ise şu şekildedir: 

Y-1: “Doğayı elimizde tutmuyoruz ve tamamen betonlaşmaya yönelmiş durumdayız. Çevre, taş yığınına 
çevrilmiş vaziyette. Yeşillenmede sadece yapay şekilde güçlendirmeye başvurulmakta artık. Malatya’da fiziksel 

çevrenin daha çok yeşillenmesi lazım.” 

Y-2: “Belediye fiziksel çevre anlamında iyi çalışıyor. Malatya’nın çeşitli bölgelerinin yeniden düzenlenmesi 
gibi iyi çalışmalar yapılıyor.” 

Y-3: “Fiziksel çevre açısından peyzaj alanları daha da iyileştirilebilir ve bu alanların sayısı arttırılabilir. 

Bunun dışında çevre açısından büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum.” 
Y-4: “Malatya’da peyzaj alanları yeterli değil benim görüşüme göre. Özellikle yapılan çalışmaların sürekli 

bozulup tekrar yapılması sıkıntılı olmaktadır.” 

Y-5: “Belediyenin çevre kirliliği açısından temizlik konusuna çok önem verdiğini gözlemliyorum. Peyzaj 
konusuna da önem veriyorlar şehirde.” 

Y-6: “Malatya’da fiziksel çevrenin geliştirilmesi çoğunlukla kaldırım ve yol çalışmaları üzerine olmaktadır. 

Yeşil alanımız daha da fazla olmalıdır bence. Özellikle gençlerin zaman geçireceği alanlar oluşturulmalıdır.” 
Y-7: “Peyzaj alanları, Malatya’da şu an yetersiz. Çevre düzeninde ise halen eksiklikler var. Daha özenli 

işler yapılması için çalışılması lazım.” 

Y-8: “Gereksiz çevre düzenlemelerinin yapılmaması lazım. Bu noktada şehirde düzensizlikler mevcut 
durumda.” 

Yerli ve yabancı turist çekebilmek için, bir kentin sahip olduğu fiziksel çevre de önem arz etmektedir. 

Yöneticilerin ifadeleri doğrultusunda Malatya’nın fiziksel çevresinin yeterli düzeyde olmadığı ve bu noktada halen 
eksiklikler olduğu görülmektedir. Özellikle bir cazibe merkezi olabilmek için fiziksel çevrenin önemi oldukça fazladır. 

Yöneticilere üçüncü olarak Malatya’nın güvenliği ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. İşletme yöneticilerinin 

öne çıkan ifadeleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 
Y-1: “Malatya güvenlik açısında sıkıntılı bir şehir değil fakat gözetimin daha da çok yapılması 

gerekmektedir.” 

Y-2: “Bence gayet sakin ve güvenli bir şehir Malatya. Çok ciddi olayların yaşandığını düşünmüyorum. Bu 
yüzden güvenlik konusunda her hangi bir problem bulunmamaktadır.” 

Y-3: “Malatya’yı gayet güvenli bir şehir olarak görüyorum.” 

Y-4: “Malatya bence genel olarak güvenli bir şehir.” 
Y-5: “Güvenlik konusu genel olarak iyi olmasına rağmen, ziyaretçilerin toplu olarak gezdikleri alanlarda 

güvenlik önlemlerinin daha da artması lazım.” 

Y-6: “Güvenlik konusunda öncelikle polis noktalarının fazlalaştırılması, devriyenin çoğaltılması 
gerekmektedir. Bunun dışında pek bir sorun görülmemektedir.” 

Y-7: “Malatya’da bazı bölgelerde yaşanan tatsız olaylardan sonra güvenlik tedbirleri daha da arttırılmış 

durumda. Bu açıdan uygulamaların iyi olduğunu düşünüyorum.” 
Y-8: “Malatya bu açıdan güvenli bir yer. Güvenlik açısından problem olduğu zaman ilgili yerlere de hızlı 

bir şekilde müdahale edilmektedir.” 

Güvenlikle konusuyla ilgili olarak, yöneticilerinin hepsinin Malatya’yı güvenli bir şehir olarak gördüğü 
söylenebilir. Bir şehrin turist çekebilmesi için önemli etkenlerden biri olan güvenlik unsuru, Malatya ili için bir avantaj 

sağlayabilmektedir.   

Yöneticilere dördüncü olarak Malatya’nın ulaşım, altyapı ve üstyapı ile ilgili düşünceleri sorulmuştur. 
İşletme yöneticilerinin öne çıkan ifadeleri ise şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Y-1: “Şehrin altyapısı turizm açısından yetersiz. Trafik sorunu büyük bir problem. Turizm hareketliliğin 

artması da trafiği çok fazla etkiliyor.” 
Y-2: “Malatya’ya ulaşım çok kolay ve her araçla mümkün. Malatya artık büyük şehir olduğu için altyapının 

daha da geliştirilmesi gerekir.” 

Y-3: “Özellikle şehir içi ulaşımın ve altyapının yetersiz olduğunu düşünüyorum.” 
Y-4: “Malatya’ya ulaşım açısından bir sıkıntı yok. Ancak şehrin altyapısı çok iyi değil.” 

Y-5: “Şehir içi ulaşım konusunda araç sayılarının artırılması gerekiyor bence.” 

Y-6: “Malatya’ya ulaşım çok kolay ama altyapı ve üstyapının yeterli olduğunu düşünmüyorum.” 
Y-7: “Şehir içi ulaşım sıkıntılı olmasına rağmen, Malatya’ya ulaşımın ziyaretçiler açısından çok rahat 

olduğunu düşünüyorum.” 
Y-8: “Altyapı ve üstyapı çalışmalarının uzun süre devam ediyor olması ziyaretçi çekilmesi açısından 

dezavantaj olabilir.” 
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Çalışmada elde edilen bulgular neticesinde turizm açısından, Malatya’ya ulaşımın çok kolay olduğu ve 

alternatif araçların bulunduğu, ancak kent içi ulaşım, altyapı ve üstyapıda eksiklikler olduğu yorumu yapılabilir. 

Zincir işletme yöneticilerine beşinci olarak Malatya’da turizm sektöründe çalışan personel ile ilgili 

düşünceleri sorulmuştur. Yöneticilerin öne çıkan ifadeleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Y-1: “Sektörde çalışan personelin en iyi hizmeti vermesi gerekli. Güler yüz belki de en önemli unsur. 

Misafirler isteklerinin karşılığını en iyi şekilde almalı. Ancak şehirdeki işletmelerde çalışanların bunu çok iyi 
yapmadığı kanısındayım.” 

Y-2: “İşletmeler, çalışacak kalifiye personel bulmakta zorlanıyorlar. Çünkü sektörde çalışacak kalifiye az 

insan var. Bu da ziyaretçilere sıkıntı yaratabiliyor. Artık tecrübesiz olan veya turizm mezunu kişileri geliştirerek, 
yetiştirerek devam etmeye çalışıyoruz.” 

Y-3: “Personel çok iyi eğitimli olmadığı için sektörde birçok sıkıntılar yaşanabiliyor.” 

Y-4: “Ben kendi işletmemde çalışan personelimden memnun olamama rağmen, sektördeki işletmelere 
baktığımda bu memnuniyet pek görünmüyor.” 

Y-5: “Sektörde çalışanların eğitim durumları genellikle düşük oluyor. Bence personelin yaratacağı en 
büyük farklılık ise güler yüz ve diksiyondur.” 

Y-6: “Şehirdeki çoğu işletme, kendini yetiştirmiş personel sıkıntısı yaşıyor.” 

Y-7: “Sektörün önceliği güler yüzlü ve işi sahiplenecek elemanlardır. Ancak bunu her zaman bulamıyoruz.” 
Y-8: “Çalışanların motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sektörde eğitimli personelin 

çalışması önemlidir.” 

Yöneticilerden elde edilen bulgular sonucunda, Malatya’da turizm sektöründe çalışan personelin çok 
nitelikli olmadığı söylenebilir. Özellikle sektörün temel unsuru olarak değerlendirilen nitelikli personelin bulunmasının 

da oldukça zor olduğu belirtilmiştir. 

Zincir işletme yöneticilerine altıncı olarak Malatya’nın turizm açısından pazarlanması ile ilgili düşünceleri 
sorulmuştur. Yöneticilerin öne çıkan ifadeleri ise şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Y-1: “Şehrin reklamı çok iyi yapılmadığı için, turist sayısının artmadığını düşünüyorum. Bu nedenle, 

yetkililerin şehrin tanıtılması için, yurt içi ve yurt dışı reklamları arttırmaları lazım.” 
Y-2: “Malatya, ulusal basında çok yer almadığı için tam olarak tanınmıyor bence. İnsanlar kayısı cenneti 

olarak bilirler ama kayısı zaten yurt dışına ihraç ediliyor. Belki yurt dışında daha fazla biliniyoruz ama yurtiçinde 

yeteri kadar bilinmiyoruz. Bu yüzden yetkililerin daha fazla reklam ve tanıtım yapması lazım.” 
Y-3: “Pazarlama faaliyetlerinin yeterli olmamasından dolayı, yeteri kadar tanınmıyoruz bence.” 

Y-4: “Malatya tanınan bir şehir ama daha çok kayısısı biliniyor.” 

Y-5: “Turizm açısından çok iyi pazarlama faaliyetinin yürütüldüğünü düşünmüyorum.” 
Y-6: “Sektörün gelişmesi için reklâm konusunda biraz daha çaba gösterilmesi lazım. İşletmelerin de bu 

konuda farklılıkları yok. Bence turistik açıdan doğru ürün tanıtımı yapılmıyor.” 

Y-7: “Turizm açısından şehrin reklam ve tanıtımı az yapılıyor. Bu yüzden gezilip görülmesi gereken yerler 
bilinmiyor. Malatya’nın yerlisi bile bazı turistik yerleri bilmiyor.” 

Y-8: “Pazarlama çabaları yeterli değil. Sadece kayısı başkenti olması yetmiyor. Bu konuda daha 

profesyonel çalışmaların olması gerekiyor.” 
Yöneticilerin, Malatya’nın turizm açısından pazarlanmasını yeterli görmediği söylenebilir. Bununla birlikte 

işletme yöneticileri, Malatya’nın en çok kayısısı ile tanındığını ama turizm sektörü açısından bunun yeterli olmadığını 

belirtmişlerdir. 
Yöneticilere yedinci olarak Malatya’da turizmin gelişmeme nedenleri ile ilgili görüşleri sorulmuştur. 

İşletme yöneticilerinin öne çıkan ifadeleri şu şekilde gerçekleşmiştir: 

Y-1: “Potansiyel var fakat reklam ve tanıtım eksikliği çok bu yüzden gelişmiyor.” 
Y-2: “Reklam ve tanıtım eksikliği. Biz tarihi ve doğal varlıklarımızı tanıtamadığımız sürece turist 

çekemeyiz. Turist geliyor ama yeteri miktarda değil.” 

Y-3: “Malatya turizm açısından önemli bir potansiyele sahip, fakat reklam ve tanıtım yeterli olmadığı için 
turizmi geliştiremiyoruz.” 

Y-4: “Turistik alanlar yetersiz kalıyor ve bu yerler de turistlerin dikkatini çekmiyor. Reklam ve tanıtım 

arttırılmalı.” 
Y-5: “Turizmin gelişmemesinin tek bir sebebi varsa o da tanıtıma yatırım yapılmamasıdır.” 

Y-6: “Şehrin turistik bir potansiyeli var ve turist de çekmekte. Ama bu sayı o kadar da yeterli değil.  

Turizmin gelişmemesinin en büyük nedeni ise pazarlamanın yapılmamasıdır.” 
Y-7: “Ülke olarak yaşanan terör, vb. tatsız olaylar şehrin turizmini de sıkıntıya sokabiliyor.” 

Y-8: “Tanıtım eksikliği Malatya’da turizmin gelişmemesinde en önemli sorun olarak ortaya çıkmaktadır.” 

Son olarak, yöneticilerden elde edilen bulgular neticesinde, Malatya’da turizmin gelişmeme nedeninin 
tanıtım eksikliği olduğu söylenebilir. Şehrin önemli bir potansiyele sahip olmasına rağmen bunun değerlendirilemediği 

ve bu noktada pazarlama faaliyetlerinin artırılması gerektiği yöneticiler tarafından ön plana çıkarılmaktadır.  

 

4. Sonuç 
Bir şehrin turizm faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için o ildeki paydaşların bu sürece katılımı 

çok önemlidir. Turizm işletmeleri de bu paydaşlar içerisinde sektörün tam merkezinde yer alması sebebiyle önemli bir 

aktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ulusal ve/veya uluslararası zincir kafe işletmelerinin yöneticilerinin bir 
yerel aktör olarak, o şehrin turizmi hakkındaki görüşleri çok değerlidir. Bu çalışmada da zincir kafe işletmesi 

yöneticilerinin Malatya ilinin turizmine yönelik olarak görüşleri alınmıştır. 
Araştırmaya katılan yöneticilerin oldukça genç (ortalama yaş: 32) olduğu görülmektedir. Ayrıca mesleki 

tecrübelerine bakıldığında ortalama altı yıl gibi bir süre ortaya çıkmıştır. Yöneticilerin yaşlarıyla oranlandığında 
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tecrübe sürelerinin fazla olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, zincir kafe işletmelerinin faaliyet süresi de ortalama 9 

yıl olarak tespit edilmiştir. Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren firmaların Malatya’da da hizmet verdikleri 

görülmektedir. İşletmelerin hedef kitle olarak genelde 18 yaş üzeri herkesi belirlediği söylenebilir. Bunun yanında 

birçoğunun daha çok gençleri çekmeye yönelik aktiviteler içerisinde olduğu, yapılan yorumlardan çıkarılabilir. 

İşletmelerin yurtiçindeki diğer işletme sayılarını bakıldığında ise, söz konusu zincir işletmelerin büyüklüğü ortaya 

çıkmaktadır. 
Yapılan araştırmanın sonucuna göre, zincir kafe işletmelerinin yöneticileri, Malatya ilinde yürütülen turizm 

faaliyetlerinin fiyatlarına oldukça uygun bulmaktadırlar. Verilen hizmetle birlikte değerlendirme yapan yöneticiler, 

fiyatların daha da yüksek olabileceğini belirtmektedirler. Bununa birlikte bazı yöneticiler, fiyatların yükselmesiyle 
turist sayısının artacağını düşünmediklerini de ifade etmişlerdir. 

Yöneticiler, Malatya’nın fiziksel çevresiyle ilgili olarak, genelde yeşil alanların az olduğunu belirtmişlerdir. 

Ayrıca, başta belediye olmak üzere kamu kurumlarının kentin fiziksel çevresinin iyileştirilmesi adına çalışmalar 
yürüttüğünü ifade etmişlerdir. Katılımcılar, şehirde gençlerin daha çok vakit geçirebileceği, özenle düzenlenmiş daha 

fazla peyzaj alanlarının olması yönünde beklentilerini açıklamışlardır. 
Malatya’nın güvenliği ile ilgili olarak da işletme yöneticilerinin, kenti çok güvenli bir yer olarak 

vurguladıkları görülmüştür. Güvenlikle ilgili, kentte çok büyük olayların yaşanmadığı, bir huzur kenti olduğu ve 

yaşanan bazı olaylara da anında müdahale edilerek insanların huzurlu bir şekilde gezmelerine fırsat sağlandığı ifade 
edilmiştir. 

Özellikle turizm faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından önem teşkil eden ilin ulaşım, 

altyapı ve üstyapısı ile ilgili düşünceler de çok olumlu değildir. Şehre diğer illerden ulaşım açısından hiçbir sorun 
görülmezken ve hatta kara, hava ve demiryolu ile her türlü ulaşımın kolaylıkla sağlandığı da ortaya konmaktadır. 

Ancak şehir içi trafiğinin yoğun olduğu ve artan ziyaretçi sayısı ile bunun daha da çok sıkıntı yaratacağı yöneticiler 

tarafından düşünülmektedir. Şehirde altyapı ve üstyapıda da eksiklikler olduğu belirtilmiştir. Bunların turizm 
potansiyelini değerlendirmede önemli bir eksiklik olduğu görülmektedir. 

Turizm sektöründe çalışan personelin kalifiye olması gerektiği hususunda fikir birliğinde olan yöneticiler, 

Malatya’da böyle personel bulma noktasında sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. İşletmelere gelen özellikle yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin, iyi eğitimli personel eksikliğinden dolayı bekledikleri hizmetin karşılığını tam olarak 

alamadıkları görülmektedir. 

Zincir işletme yöneticileri, Malatya’da turizm açısından yürütülen pazarlama faaliyetlerini yeterli 
bulmamaktadırlar. Bu noktada en büyük eksikliğin reklam ve tanıtım olduğu ön plana çıkmaktadır. Özellikle bu sonuç, 

Gök & Tuna (2013) tarafından yapılan çalışmada da Malatya ilinin zayıf yönleri arasında gösterilmektedir. Mevcut 

araştırmada şehrin, tarihi ve turistiktik yerlerinden ziyade daha çok kayısı meyvesi ile bilindiği ifade edilmektedir. Son 
olarak da işletme yöneticileri, Malatya’da turizmin gelişmeme nedenleri arasında en çok yeterli tanıtımın 

yapılmamasını göstermektedir. Bütün yöneticiler, bu noktada reklam ve tanıtım eksikliğini ön plan çıkarmaktadırlar.  

Elde edilen sonuçlardan yola çıkarak, Malatya ilinde turizmin geliştirilmesi için çeşitli öneriler sunulabilir. 
Öncelikle Malatya ilini pazarlama faaliyetlerine daha profesyonel bir şekilde yapılması sağlanabilir ve tanıtımı hem 

yurtiçinde hem de yurtdışında artırılabilir. Bu noktada, birçok ülkede de örnekleri olan bir Destinasyon Yönetim 

Birimi’nin kurulması faydalı olabilir. Ayrıca şehir içi trafiği bir düzene kavuşturularak, gelen ziyaretçilerin daha rahat 
bir şekilde vakit geçirmesi sağlanabilir. Çevre konularına daha çok önem verilerek, şehrin güzelleşmesi ve çekici hale 

getirilmesi sağlanabilir. Bu noktada belediyelere de önemli görevler düşmektedir. Çünkü belediyelerin turizmle ilgili 

kültürel faaliyetler, tanıtım faaliyetleri, çevre faaliyetleri ve denetim faaliyetleri olmak üzere görev ve sorumlulukları 
vardır (Kılıç, 2006). Özellikle şehre gelen ziyaretçilerin vakit geçirmesi sağlayacak daha çok turistik tesisin kurulması 

sağlanabilir. Bunlar dışında, sektörde çalışacak personelin geliştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarıyla birlikte 

işletmeler işbirliğine gidilebilirler. Bu sayede, sektörün istediği nitelikte personel yetiştirilmesi sağlanabilir. 
Araştırma, Malatya ilinde faaliyet gösteren zincir kafe işletmeleri ile sınırlıdır. Bu noktada gelecekte 

yapılacak çalışmaların, konaklama işletmeleri gibi diğer paydaşlarla ve ayrıca turizmin daha yoğun yaşandığı 

bölgelerde ve daha fazla yönetici ile yapılmasının faydalı olması beklenmektedir. 
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Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Girişimcilik Niyeti: 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm Yüksekokulu Örneği 
 

Olcay KILINÇa , Uğur KILINÇa, Utku ONGUNa 
a Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşl. ve Otel. Y.O. , Burdur / Türkiye 

Özet 
Yeni bir işletme açma kararı üzerinde niyetin etkisi son yıllarda birçok çalışma tarafından incelenmektedir. Bilişsel 

kararların girişimcilik üzerindeki etkisinin ortaya konması ile sektörel ve ekonomik katkılarından dolayı devletler 

tarafından da desteklenen girişimlerin sayısı artabilecektir. Bazı araştırmalar turizm endüstrisinin girişimcilik açısından 
olumlu bir ortam sunduğunu söylese de, turistik ürünün kendine has özelliklerinin yanı sıra turizm işletmelerinin büyük 

sermaye gerektirmesi, sektörde risklerin ve belirsizliğin yüksek olması girişimcileri tehdit eden unsurlardır. Bu 
bağlamda turizm sektöründe faaliyet gösterenlerin girişimci olmaları için girişimcilik niyetlerinin yüksek olması 

gerekmektedir. Turizm sektörü diğer sektörleri ateşleyici bir özelliğe sahip olduğundan turizm girişimcilerinin 

sayısının yüksek olması, diğer sektörlerdeki girişimcileri de olumlu etkilemektedir. Turizm öğrencileri geleceğin 
potansiyel girişimcileri olarak görüldüğünden, öğrencilerin girişimcilik niyetleri turizm sektörü ve ilişkide olan 

sektörleri etkileyecektir. Çalışmanın temel amacı olarak turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik niyeti boyutunun 

saptanması ve eğitim aldıkları bölüm, eğitim süresi (eğitim gördükleri sınıf), demografik özellikler ve iş deneyimi 
özelliklerinin girişimcilik niyetini etkileyip etkilemediğinin ortaya konması belirlenmiştir.  Ölçümde kullanılan 

girişimcilik niyeti anketinden faydalanılmıştır. Elde edilen veriler istatistiki testlere tabi tutularak sadece eğitim süresi 

ile girişimcilik niyeti arasında ilişki görülmüştür.  Çalışmanın evrenini, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda eğitim gören toplam 689 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri 129 

öğrenciye yüzyüze görüşme yöntemi ile uygulanan soru formu aracılığı ile toplanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Girişimcilik niyeti, turizm eğitimi, girişimcilik. 

 

Abstract 
The effect of the intention on decision of establishing a company had been searched by many researches in last years. 
By displaying the cognitive decisions the number of enterpreneurs who were supported by the governments because of 

the industrial and economic effects will be increase. In spite of various studies explain that tourism industry supply a 

good atmosphere for enterpreneurship, in real world the specilizations of the touristic products, the need to the big 
capital for establishing tourism companiesand the high risks in the tourism industry are threats the enterpreneurs. 

Under these conditions the enterpreneurial intention should be high for who acts in tourism industry. Increasing the 

number of the tourism enterpreneurs affects positively the other industries’ enterpreneurs. The tourism students were 
seen as the potential tourism enterpreneurs. Because of this reason the enterpreneurial intention of the students’ will 

affect the tourism industry and other industries which are connected with tourism.The main objectives of the study are 

analysing the level of the enterpreneurial intention of the tourism students and analysing the effects of the science 
department, education time (class), demographic characteristics, work experience on to the enterpreneurial intention. 

Enterpreneurial intention scale has been used for collecting datas. After analysing the datas by the statistical tests, just 

one connection has founded which is between enterprenuerial intention and  education time. The universe of the study 
is composed of 689 students of Mehmet Akif Ersoy University Tourism and Hotel Management College. The datas has 

been collected with face to face technique from 129 students by a questionnaire form. 

 

Keywords: Entrepreneurial intention, tourism education, entrepreneurship 

 
Giriş 
 Girişimcilik konusu gerek teorik gerek ise pratik alanda son yıllarda oldukça önem verilen bir konu haline 

gelmiştir. Günümüz şartlarında gerek bireyler, gerek ise devletler açısından var olabilmek ve iyi şartlara ulaşabilmenin 
en önemli yolu olarak üretim gösterilmektedir. Ekonomik anlamda fazla vermek, zenginliğin bolluğun ve refahın en 

önemli etkeni olarak görülmektedir. Ekonomik açıdan fazla vermenin yolu ise üretimden geçmektedir. Liberal 

ekonomide ise üretim özel şirketler tarafından yapıldığı için üretim yapan şirket sayısı ve üretim çeşitliliği arttıkça 
ekonomik olarak iyileşme görülmektedir. Bu bağlamda girişimcilerin ekonomiye katkıları büyüktür ve girişimciler 

hemen hemen her alanda desteklenmektedir. Bu desteklerin amacı ise üretim yapma veya işletme açma niyetindeki 

kişilerin bu niyetlerini harekete geçirmektir. Girişimcilik niyeti kişilerde girişimciliğin ortaya çıkabilmesi için gerekli 
en önemli şart olarak gelişmektedir. Girişimcilik niyeti bireyin kendi içerisinde taşıdığı ortaya çıkmış veya sınırlı 

sermaye, riskler gibi nedenlerle henüz ortaya çıkmamış ancak uygun şartlar altında kendi üretim aracı veya işletmesini 

her an kurmasına neden olacak temel düşünce yapısı olarak tanımlanabilir. Bir toplumda girişimcilik niyetinin yüksek 
olması gelecekte girişimci sayısının artacağı, dolaylı olarak üretim ve gelirlerin artma potansiyeli olduğunun göstergesi 

olarak kabul edilmektedir. 

 Turizm alanında girişimcilik konusu turizm endüstrisinin kendine has özellikleri nedeniyle bazı noktalarda 
farklılık göstermektedir. Talebin esnek oluşu, ürünün hizmet ağırlıklı niteliği, arzın esnek olmayışı, özellikle tur 

operatörlüğü veya otel işletmeciliği gibi konularda büyük sermaye gereksinimleri turizm girişimciliğini 

farklılaştırmaktadır. Ülkemiz dünyadaki en önemli turistik çekim yerlerinden birçoğunu içerisinde barındırmaktadır ve 
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turizmin ülke ekonomimize yaptığı doğrudan ve dolaylı katkılar önemli düzeydedir. Bu bağlamda ülkemizdeki turizm 

girişimcilerinin sayısının artması nicel ve nitel açıdan turistik ürün çeşitliliğini, turizm endüstrisinin büyüklüğü ve 

önemini ve turizm gelirlerini önemli ölçüde etkileyecektir. 

 Girişimcilik niyeti bireylerin girişimcilik konusuna yönelik bakış açısı olarak değerlendirildiğinde, henüz 

girişimci olmadan erken zamanlarda ortaya çıkan bir olgudur. Bu nedenle literatürdeki girişimcilik niyeti çalışmaları 

genelde eğitimi devam eden gençler üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
 Bu çalışmada turizmde lisans eğitimi alan gençlerin girişimcilik niyetinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

Turizm eğitimi alan gençlerin girişimcilik niyetidüzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır. Diğer yandan alınan eğitimin 

girişimcilik niyetini nasıl etkilediği ölçülmeye çalışılmıştır. Konaklama işletmeciliği ile mutfak ve gastronomi sanatları 
eğitimleri her ne kadar turizm işletmeciliği bilimi altında verilse de iki alanın yapısal farklılıkları bulunmaktadır. Bu 

yapısal farklılıklar göz önünde bulundurularak çalışmada konaklama işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları 

alanlarında eğitim gören gençlerin girişimcilik niyeti düzeyleri arasındaki fark da incelenmeye çalışılmıştır. Son olarak 
çalışmada geçmiş sektör deneyiminin girişimcilik niyeti üzerine etkisi de incelenmiştir.  

 

1. Literatür ve hipotezler 

1.1. Girişimcilik Kavramına Genel Bakış 

Literatüre göre kabul gören ilk girişimcilik kavramı 18. yy. ortalarında Cantillon tarafından yapılmıştır. 
Cantillon girişimci kavramı üzerinde durarak, kar elde etmek amacı doğrultusunda bir işi düzenleyen ve işin risklerini 

üstlenen kişiyi girişimci olarak tanımlamıştır (Döm Tomak, 2015: 1). Girişimcilik konusu günümüzde hem iş dünyası 

hem de politika çevrelerince oldukça önemsenmektedir. Girişimciler sayesinde yeni fikirlerin kar getirici olanaklara 

dönüşmesinin ekonomik gelişimi desteklemesi bu durumun en önemli sebebidir (Türker ve Sönmez Selçuk, 2009).   

Literatürdeki çalışmaların bir kısmı girişimcilik kavramı üzerinde dururken, büyük bir çoğunluğu girişimci 
kavramı üzerinde durmuştur. Girişimcilerle ilgili olarak Vries’e göre girişimcilerin bir takım özellikleri vardır. Bu 

özellikler; “girişimciler yaratıcıdır, girişimcilerin risk alma yoğunlukları genellikle işletme büyüdükçe azalır, iş 

pozisyonlarını kendileri belirlemedikçe girişimciler belirlenmiş iş pozisyonlarına uyum sağlamakta güçlük çekerler, 
girişimciler, üst yöneticiler tarafından koltuklarını tehdit edici bireylerdir, girişimcilerin kar, büyüme gibi basit 

işletmecilik hedefleri ötesinde kendilerini kahraman yapacak gerçekleşmesi çok zor hedefleri vardır ve girişimciler 

karakterlerini yaptıkları işe yansıtırlar” (De Vries, 1999). Thompson ise girişimcinin özelliklerini on madde altında 
sıralamış ve girişimciliğin boyutları olduğunu savunmuştur. Söz konusu çalışma girişimcileri, sert ve yumuşak 

girişimciler olarak ikiye ayırmıştır (Thompson, 1999). 

Girişimcilik süreci; bir kişinin kabiliyetlerine bağlı olarak fırsatların uygun şekilde değerlendirilerek sonuç 
vermesini sağlayacak yönetim davranışı olarak tanımlanabilir. Bu tanıma dayanarak girişimciler değişim yapma 

yetkisine sahip olan ama belkide ince algılamaları olmayan bireylerdir. Girişimciler, sadece karla ilgilenen egolu 

insanlar olarak bilinmekle beraber, bu tanım çok basit ve yetersiz kalmaktadır. Girişimci; yeni fırsatlar bulmayı ve bu 
fırsatları değerlendirmeye yönelik hareketi başlatmayı hedefleyen vizyona sahip insandır (Thompson, 1999). 

Girişimcilik, günümüz dünyasının ekonomik anlamda devamlı büyümesini sağlayabilecek en önemli unsurlardan birisi 

olarak görülmektedir. Bu nedenle iş dünyası ve politika alanında girişimci sayısı ve yoğunluğunu arttırmaya yönelik 
birçok çalışma ve araştırma yapılmaktadır. Ancak bazı kişiler girişimci olmaya yönelirken, diğerlerinin neden 

yönelmediği sorusu merak uyandırmıştır. Bu sorunun cevabını bulabilmek için bireylerin çevrelerini ve öznel 

davranışlarını incelemek için girişimcilik konusu psikolojik ve sosyolojik açıdan da incelenmektedir (Garcia ve 
Moreno, 2010). Son zamanlarda girişimcilik boyutunu açıklamak için bilişsel boyuttaki sosyo-psikolojik süreçlere 

daha fazla önem verilmektedir (Douglas ve Shepherd, 2000). Girişimcilik konusu alt anlamlar taşıyan gömülü bir olgu 

olarak görüldüğünden beri bir kişinin çevresi ve kendi çevresi içerisinde algıladığı konumu ile ilgili konular çok 
önemli görülmeye başlamıştır (Jack ve Anderson, 2002). Araştırmalar girişimciliğin itici ve çekici faktörlere bağlı 

olarak geliştiğini savunmaktadır. Ancak bu faktörlerden bağımsız olarak bir endüstri alanındaki işsizlik, ihtiyaç fazlası 

işgücü ve iş tatminsizliği gibi olumsuz durumların girişimciliği etkilediği bilinmektedir (Mueller ve Thomas, 2000). 
Çekici ve itici faktörler bireysel dışa dönüklüğü etkilemektedir. İtici ve çekici faktörler her ne kadar girişimcilik 

konusunda dışsal etkileri ele alsa da bu faktörlerin kişisel özellikler veya içsel tavırlar üzerindeki etkisi çok düşüktür. 

Diğer bir deyişle bireylere her ne kadar fırsat sunulsa da, fırsatların değerlendirilmesi bireysel yetenek ve motivasyona 
bağlıdır (Lee-Ross, 2017). 

Girişimcilik niyeti davranışsal niyet kapsamında ele alınıp, girişimci olmak için bilinçli bir amaç anlamını 

taşımaktadır (Wilson vd., 2007). Girişimcilik niyeti Bandura’nın (1977) sosyal bilişi teorisine dayalı kendine özgü 
bilişsel bir süreç olarak anlaşılmalıdır (Lee-Ross, 2017). 

 

1.2. Girişimcilik Niyeti 

 Girişimcilik zaman içerisinde ortaya çıkan bir süreç olarak görülebilir (Gartner vd., 1994). Bu bağlamda 
girişimcilik niyeti sürecin ilk basamağıdır ve bu süreç bazen girişim yaratma uzun sürecinin de bir parçasıdır (Lee ve 

Wong, 2004). Başlamaya niyet etmek girişimsel davranış sergilemenin ön habercisidir. Niyet davranışın en iyi ve tek 

öncüsüdür. Girişimsel davranışları ortaya çıkaran niyet ihtiyaçlar, değerler, istekler, alışkanlıklar ve inançlar gibi 
birçok unsurdan etkilenmektedir. Niyeti etkileyen bilişsel değişkenler “motivasyonel geçmiş” olarak 

adlandırılmaktadır. Olumlu bir geçmişe sahip olmak başlama niyetini olumlu etkilemektedir. Bunların yanı sıra 

durumsal faktörler de girişimsel niyeti etkilemektedir. Zaman sınırlılığı, görev zorluğu, diğer insanların etkisi ile 
yaratılan sosyal baskı gibi unsurlar durumsal faktörlere örnek olarak verilebilir. Girişimcilik niyeti çalışmaları 

öncelerinde bu etkileri göz ardı ederek başlamıştır. Ancak dışsal etkilerin çalışmalara dahil edilmemesi sonuçların 

önyargılı olmasına neden olmuştur(Linan ve Chen, 2009). Dışsal etkilerin girişmcilik niyeti üzerindeki etkisinin de 
ölçülebilmesi için “planlanmış davranış teorisi” girişimcilik niyeti modeline dahil edilmiştir (Ajzen, 2002). Sonraki 
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çalışmalarda planlanmış davranış teorisinin de girişimcilik niyetini açıklamada yetersiz kaldığını ve bu durumun 

bireysel normların etkisinin göz ardı edilmesi sonucunda ortaya çıktığı iddia edilmiştir (Peterman ve Kennedy, 2003). 

Tüm bu bulgular ışığında sonuçta girişimsel niyeti ölçmek için psikoloji ve girişimcilik literatürünün bir karması 

olarak “Girişimcilik Niyeti Ölçeği” (GNÖ) ortaya çıkmıştır.     

 
1.3. Turizmde Girişimcilik 

 Turizm girişimcisini tanımlayabilmek için öncelikle turizm girişimi iyi anlaşılmalıdır. Yasal bir turistik 
girişim, kanunlara uygun bir şekilde yolcu ve ziyaretçilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayarak kar elde etmeyi 

amaçlayan seyahat acentesi, motel, diskotek, eğlence parkı gibi işletmelerdir. Buna bağlı olarak turistik girişimi ortaya 

çıkaran veya yaratan kişi de turizm girişimcisi olarak tanımlanır. Turistik girişimin tanımı açık iken her turistik girişim 
sahibi turizm girişimcisi olarak tanımlanamaz. Turizm girişimciliği tek bir bilinçle ortaya çıkmayıp üç farklı bilişsel 

bileşim sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki yüksek bilgi birikimi gerektiren ve çoğu zaman takım çalışması ile 

sağlanabilen altyapı sürecidir. İkincisi “Arkadaşlarım işçi olarak çalışmaya razı iken neden ben kendi motelimi, 
işletmemi vs. kurmak istiyorum?” sorusuna neden olan kişisel seviye ve üçüncü boyut ise kişisel sürecin toplumsal 

politikalarca desteklenmesidir (Koh, 1996). Endüstri alanı kaynaklara sosyal olarak ulaşım imkanı sağlamaktadır. Bu 

özellik birçok turistik girişimin geçmişte bu endüstride çalışmış kişiler tarafından yaratılmasına neden olmaktadır 
(Starr ve Fondas, 1992). Bu açıdan turizme bilişsel oryantasyon süreci turizm girişimciliğini doğru orantılı olarak 

etkilemektedir (Koh, 1996). Yatırım düzeyi de turizm girişimciliğini doğrudan etkilemektedir. Küçük ölçekli fırsatlara 

yönelen girişimcilerkaynak sağlama da bireysel ve akışına bırakır bir şekilde bu süreci gerçekleştirirken, büyük ölçekli 

fırsatlar söz konusu olduğunda profesyonel bir yaklaşımla kaynak arayışı ve değerlendirilmesi yapılması 

gerekmektedir. Bu bağlamda yatırım ölçeği büyüdükçe girişimcinin girişimi gerçekleştirme kararına devam etme 

süreci karmaşıklaşmaktadır (Brownlie, 1994). Turizm alanında yeni girişimlerin büyük bir kısmı kuruluşlarından 
itibaren ilk üç yıl içerisinde batmaktadır (Hisrich ve Peters, 1995). Bu nedenle turizm girişimleri konusunda en büyük 

sorunlardan bir tanesi sürdürülebilirliktir. Turizm girişimlerinin sürdürülebilir olmasının en önemli etkenlerinden bir 
tanesi turizm alanında eğitimli ve deneyimli girişimciler tarafından girişimlerin yaratılmasıdır (Koh, 1996). 

 Turizm girişimciliği potansiyel kaynakların üretime katkı sağlaması ve ekonomik kaynak haline 

dönüştürülmesi açısından çok önemlidir. Turizm girişimcileri sayesinde bir yörenin iklimi, yeryüzü şekilleri, bitki 
örtüsü, tarihi varlıkları vs. bir anda turistik çekicilik olabilecek turistik kaynağa dönüşebilmektedir. Turizm 

girişimcileri genel girişimcilerin turistik olmayan girişimleri ortaya çıkardıkları yerlerde turistik girişimleri yaratırlar. 

Turizm varlıklarının hali hazırda olanlarının büyük çoğunluğu maddi olmayan varlıklardan oluşmaktadır. Bu manevi 
varlıkları bir ürün haline getirmek büyük maddi yatırımlar gerektirmektedir ve bu durum da turizm girişimcisinin 

risklerini diğer girişimcilere oranla katlayarak arttırmaktadır. Diğer yandan turizmin hizmet ağırlıklı olması turizm 

girişimcisinin hizmet konusunda bilgili olmasını gerektirmektedir. Turizmin sezonluk oluşu, turizm girişimcileri 
içinayrı bir risk oluşturmaktadır. Turistik ürünün taşınamaz olması turizm girişimcisinin dağıtım kanallarında da etkili 

olmasını gerektirmektedir (Koh ve Hatten, 2002). 

 

1.4. Hipotezler / Araştırma Soruları 
 Girişimcilik niyeti girişimciliğin ortaya çıkabilmesi için bireylerde olması gereken en önemli ön şartlardan 

birisidir. Bu bağlamda çalışmalar girişimcilik niyetinin bireylerde girişimciliğin ortaya çıkabilmesi için gerekli kaynak, 

deneyim, konu ile ilgili bilgi olmadan da var olabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle de girişimcilik niyeti çalışmaları 
genelde girişimci olma potansiyeli olan gruplar üzerinde çalışılmıştır.Turistik ürünün kendine has özellikleri nedeni ile 

turizmde girişimcilik konusu farklılaşmaktadır. Turizm alanında girişimcilik niyeti boyutunun değişebileceği göz 

önüne alınarak çalışmada hedef kitle olarak turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik niyeti boyutu incelenmiştir.  
 Çalışmada evren olarak belirlenen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Yüksekokulu’nda Konaklama İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri olmak üzere öğrenciler iki 

ayrı bölümde eğitim görmektedirler. Konaklama İşletmeciliği bölümündeki öğrenciler ağırlıklı olarak otel işletmeciliği 
ile ilgili eğitim almaktadır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde verilen eğitim ise ağırlıklı olarak restoran ve 

yiyecek-içecek işletmeciliği konularını kapsamaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmeleri ve yiyecek içecek 
işletmelerinin kuruluşları karşılaştırıldığında konaklama işletmeleri genelde yiyecek-içecek işletmelerine oranla çok 

daha fazla yatırım gerektiren, daha karmaşık ve çok yönlü işletmelerden. İşletme yapılarının bu farklılığının 

öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeylerini etkileyip etkilemediği araştırmanın ilk sorusu olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın bu sorusu göz önüne alındığında araştırma hipotezlerinden ilki aşağıda şekilde incelenmektedir: 

H1: Konaklama işletmeciliği eğitimi alan öğrenciler ile gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alan öğrencilerin 

girişimcilik niyeti düzeyleri arasında fark yoktur. 
 Ülkemizde turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulu ve dengi okullarda temel eğitim dört yıl süresince 

verilmektedir. Verilen eğitim süresi boyunca öğrencilerin turizm işletmeciliği, otelcilik, yiyecek-içecek işletmeciliği 

alanlarında teorik ve pratik bilgisi her geçen eğitim yılı boyunca artmaktadır. Bu bağlamda lisans eğitiminin ilk yılında 
olan öğrenciler ile son yılına gelmiş olan öğrencilerin sektörel bilgisi ve deneyiminin aynı olmayacağı 

düşünülmektedir. Yıllar içerisinde öğrencilerin edindiği gerek teorik, gerek se sektörel bilgi ve deneyimin girişimcilik 

niyeti düzeylerini nasıl etkilediği ayrı bir merak konusudur ve araştırmanın ikinci sorusunu meydana getirmektedir. Bu 
bağlamda araştırmanın ikinci hipotezi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: 

H2: Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulunda eğitim alan öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyleri 

arasında eğitim alınan sınıf düzeyine göre fark yoktur. 
 Girişimcilik niyeti üzerine yapılan çalışmaların birçoğunda demografik özelliklerin girişimcilik niyeti 

üzerine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmaların tümünde demografik değişkenlerin girişimcilik niyeti düzeyini etkilediği 

görülmüştür. Bu çalışmada da farklı olarak turizm lisans eğitimi alan öğrenciler hedef kitle olarak seçildiği için turizm 
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işletmeciliği ve otelcilik eğitimi alan öğrencilerin demografik özelliklerinin girişimcilik düzeyini etkileyip etkilemediği 

de ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü hipotezi: 

H3: Turizm işletmeciliği ve otelcilik yüksekokulunda eğitim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyleri 

demografik özelliklere göre fark göstermemektedir. 

şeklinde ifade edilebilir. 

 Yapılan çalışmalarda üniversite öğrencileri ve girişimcilik eğitimi alanlar daha sıklıkla hedef kitle olarak 
seçilmektedir. Dergipark üzerinden yapılan incelemede girişimcilik niyeti üzerine yayınlanmış on yedi farklı çalışmaya 

rastlanmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu üniversite öğrencileri üzerine yapılmıştır. Hedef kitle olarak üniversite 

öğrencilerinden iktisadi ve idari bilimler alanında eğitim görenler daha fazla tercih edilmiştir. 
 

2. Yöntem 

 Planlanmış davranış teorisine göre girişimcilik niyeti girişimsel davranışta bulunmaya çabalayan insanların 

taşıdığı bir özelliktir ve davranışa dönüşebilecek üç güdüsel faktörü içermektedir. (Linan ve Santos 2007). Bu 
faktörlerden ilki “başlamaya yönelik tutum”(kişisel tutum)dur. Kişisel tutum, kişisinin diğer unsurlardan bağımsız 

olarak bireysel olarak taşıdığı girişimci olmakla ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmelerini içermektedir. İkinci 

faktör olan “öznel norm” girişimcilik davranışları konusunda algılanan sosyal baskının taşınıp taşınamadığı ile ilgilidir 
(Ajzen, 2001). Son faktör olan “algılanan davranışsal kontrol” girişimci olmayı kolay ya da zor bir şey olarak görmeyi 

ifade etmektedir (Linan ve Chen, 2009).  

 
  

Şekil 1’de girişimcilik niyetinin modellenmiş hali görülmektedir. Linan ve Chen’e göre (2009) kişisel 

tutum, özel normlar ve algılanan davranışsal kontrol bir yandan girişimcilik niyetini etkilemekte iken diğer yandan özel 
normlar hem kişisel tutumu hem de algılanan davranışsal kontrolü etkilemektedir. Ayrıca demografik değişkenler ve 

çevre özelliklerinin kişisel tutum, öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrol üzerinde de etkisi vardır.   

 Linan ve Chen’in modelinde kişisel tutum, öznel normlar ve algılanan davranışsal kontrolün girişimsel 
niyet üzerine etkisinin ölçülmesi temel amaçtır. Ancak bu çalışmada kişisel tutum, öznel normlar ve algılanan 

davranışsal kontrol sabit kabul edilerek konaklama işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları öğrencilerinin 

girişimsel niyetleri arasında bir fark olup olmadığı incelenecektir. Araştırmanın modeli amaç başlığında daha ayrıntılı 
sunulmaktadır. 

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
 Araştırmada hipotezler başlığı altında da biraz açıklandığı üzere temel olarak konaklama işletmeciliği ile 

mutfak ve gastronomi sanatları bölümü öğrencilerinin girişimsel niyet düzeyleri arasında bir fark olup olmadığı 

incelenmektedir.  
 Turistik ürünün kendine has özellikleri turistik ürünü meydana getirme sürecinde diğer sektörlere oranla 

beraberinde farklı riskler getirmektedir. Bu nedenle turizm girişimciliği klasik girişimcilik anlayışından farklılık 

göstermektedir. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde dergipark verilerine göre girişimcilik niyeti ile ilgili 
yapılmış 17 çalışma vardır. Bu çalışmalar ağırlıklı olarak üniversite öğrencilerinin niyetleri üzerine yoğunlaşmıştır. 

Çalışmaların bazıları da girişimcilik eğitimi verilen gruplar üzerine yapılmıştır. Ancak çalışmaların hiçbirinde turizm 

alanında eğitim gören öğrencilere yer verilmemiştir (Kahya ve İmamoğlu, 2015; Şeşen vd., 2014; Naktiyok ve 
Timuroğlu, 2009; Özgül vd., 2017; Karaarslan ve Özbakır, 2017; Timuroğlu ve Çakır, 2014;Aydıntan vd., 2014; Önay 

vd., 2017; Seyrek ve Gül, 2017; Türker ve İnel, 2016; Alparslan vd., 2017; Kalkan, 2011; Çelik vd., 2014; Ocak vd., 

2016; Doğan ve Yılmaz, 2017; Çetin ve Taşdemir, 2017; Başol vd., 2011). Turizm öğrencilerini hedef alan sadece 
Sakarya Üniversitesi’nde girişimcilik eğilimi konulu bir çalışmaya rastlanmıştır (Ulama, 2016). Bu bilgiler ışığında 

araştırmanın amaçlarından ilki turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeylerinin ölçülmesidir. Turizm 

alanında girişimcilik anlayışı farklılık gösterdiği için turizm eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyleri 
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farklılık gösterebilir. Yerli literatürde turizm öğrencilerinin girişimcilik niyeti düzeylerini ölçmeye yönelik bir 

çalışmaya rastlanmadığı için çalışma özgün ve ulusal yazın alanında bir boşluğu doldurmaya aday bir çalışmadır. 

 Turizm girişimcileri, turizm işletmelerinin çok küçük ölçekli olanlardan tutun da çok büyük yatırımlar 

gerektiren kompleks işletmelere kadar çeşitlilik göstermesi nedeni ile çok farklı düzeylerde olabilmektedir. Bu 

bağlamda turizm girişimcileri kendi öz kaynakları ile harekete geçebilme potansiyeline sahip öz girişimciler ve 

finansal destek başta olmak üzere kompleks firmaları harekete geçirmek için gerekli tüm alanlardan destek alması 
gereken profesyonel girişimciler olmak üzere iki temel gruba ayrılabilirler (Koh, 1996). Yiyecek-içecek işletmeleri 

konaklama işletmelerine oranla genelde çok daha düşük sermaye, daha sınırlı konularda uzmanlık ile faaliyete 

geçirilebilmektedir. Konaklama işletmeciliği alanında eğitim gören öğrenciler geleceğin potansiyel profesyonel otel 
yöneticileri olarak görüldüğünden konaklama işletmelerine yönelik bilgilerle eğitilmektedir. Gastronomi ve mutfak 

sanatları alanında eğitim gören öğrenciler özellikle aşçılık ve yiyecek-içecek işletmeciliği alanı ile ilgili bilgilerle 

donatılmaktadır. Diğer yandan konaklama işletmeciliği öğrencileri ders uygulamalarını, stajlarını iş başında 
eğitimlerini konaklama işletmelerinde tamamlamaktadır. Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencileri ders 

uygulamaları, staj ve işbaşında eğitim gibi uygulamalı eğitimlerini genelde mutfak veya restoran işletmelerinde 
tamamlamaktadır. Söz konusu durumda konaklama işletmeciliği öğrencileri gastronomi ve mutfak sanatları 

öğrencilerine oranla gerek teorik gerek uygulamalı bilgi edinimlerini çok daha büyük ölçekli, büyük sermayeli ve 

karmaşık yapılı bir sektör içerisinde sağlamaktadır. Bu bağlamda konaklama işletmeciliği alanında eğitim gören 
öğrenciler ile gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik seviyelerinde farklılaşma 

olabilir ve çalışmanın bir diğer amacı söz konusu olası farklılığı ölçmektir. Yapılan yazın taramada ulusal ve 

uluslararası alanda bu konu ile ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma bu nedenle literatüre katkı 
yapmaya aday bir çalışmadır. 

 Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin büyük bir kısmı ülkemizdeki öğrenci yerleştirme sistemi nedeni 

ile söz konusu alanda ilk defa eğitim almaktadır. Bu nedenle lisans eğitiminin ilk yılındaki alana yönelik yabancılık ve 
bilgisizlik eğitim yılları içerisinde teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde azalacaktır. Eğitim konusu ile ilgili 

alandaki bilgi ve tecrübenin artması ile söz konusu alana yönelik girişimcilik niyeti seviyesinin de değişkenlik 

gösterebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmanın bir diğer amacı, alınan eğitim süresinin (burada öğrenciliğin 
devam ettiği sınıf seviyesi ele alınmıştır) girişimcilik niyeti üzerine etkisini ortaya koymaktır. Literatürde farklı 

alanlarda eğitim gören öğrencilerin eğitim seviyesi ve düzeyine göre girişimcilik niyetini ortaya koyan sınırlı sayıda 

çalışma olup, turizm eğitimi alan öğrencilere yönelik benzer bir çalışmaya rastlanmamıştır. 
 Araştırmanın evreni zaman ve maddi sınırlılıklardan dolayı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm 

İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile sınırlanmıştır. Bu bağlamda araştırma örnek olay incelemesi özelliği 

taşımaktadır ve genelleme yapılması açısından uygun değildir.  
 Araştırmada Linan ve Chen’in (2009) “girişimcilik niyeti” ölçeğinden ve modelinden yararlanılmıştır. 

Ancak araştırmanın amacı doğrultusunda ve uygulanacak istatistiki testlere uygunluk açısından sözkonusu modelde yer 

alan “kişisel tutum, öznel düzey, algılanan davranışsal kontrol” boyutları modelden çıkartılmıştır. Sonuç olarak 
araştırmanın modeli Şekil 2’de görüldüğü üzere oluşturulmuştur. 

 

 
 

 

 
 

 

Şekil 2: Araştırmanın Modeli 
 

2.2. Örneklem ve Veri Toplama  
 Araştırma Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (MAKÜ 
Turizm) öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. MAKÜ Turizm Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği ile 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü olmak üzere iki bölümde aktif olarak eğitim vermektedir. Konaklama 

işletmeciliği bölümü 2013, Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ise 2017 yılından beri eğitim vermektedir. 
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümüne kayıtlı 117, konaklama işletmeciliği bölümüne kayıtlı 572 olmak üzere 

toplam 689 öğrenci yüksekokulda eğitim görmektedir. Bir başka deyişle çalışmanın evreni 689 öğrenciden 

oluşmaktadır.  
 Çalışmada olasılıksız yöntemlerden kasıtlı örneklem yöntemi kullanılarak önceden oluşturulmuş çoktan 

seçmeli sorulardan oluşan anket formu aracılığı ile yüzyüze görüşülerek 129 öğrenciden elde edilen verilerden 

faydalanılmıştır. Başka bir deyişle çalışma örneklemi evrenin yaklaşık % 20’sini kapsamaktadır.  
 Araştırmanın veri toplama aşamasında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir anket formundan 

yararlanılmıştır. Soru formunda katılımcıların girişimsel niyet düzeylerinin ölçülmesi amacı ile Linan ve Chen’in 

2009’da geliştirdiği girişimcilik niyeti ölçeğinden faydalanılmıştır. Orijinal ölçekte araştırmacılar kendi modellerine 
uygun olarak girişimcilik niyetini etkilediği düşünülen “kişisel tutum, öznel düzey, algılanan davranışsal kontrol” 

boyutlarını ölçmeye yönelik sorularda bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı ve temel amaç doğrultusunda 

uygulanacak istatistiki ölçümler göz önüne alınarak araştırmada sadece temel girişimcilik niyeti boyutuna yer 
verilmiştir. Cevaplayıcılara girişimcilik niyetlerine yönelik olarak toplam altı soru yöneltilmiştir. Sorular beşli likert 

tipi ölçek yöntemi ile yöneltilmiştir. Soru formunun diğer kısmında katılımcılara daha önce turizm sektöründe çalışıp 

çalışmadıkları, eğitim gördükleri bölüm, eğitim gördükleri sınıf, cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir seviyesi ile ilgili 
kapalı uçlu toplam 7 soru sorulmuştur. Katılımcılara yönelik toplam 180 soru formu dağıtılmış olup 42 tanesi hiç 

cevaplanmamış, 9 tanesi ise güvenilir şekilde cevaplanmadığı görülerek veri setinden çıkartılmıştır.  

Girişimcilik 

Niyeti 

Eğitim 

görülen 
bölüm 
Eğitim 

görülen süre 

(sınıf) Turizm 
alanında iş 

deneyimi 
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 Araştırmada verilerin incelenmesinde bağımsız değişkenlerin sözel, bağımlı değişkenin sayısal verilerden 

oluşması ve araştırmanın temel amacına uygun olması nedeni ile hiyerarşik olmayan kümeleme analizi kullanılmış ve 

veriler yorumlanmaya çalışılmıştır. 

Bulgular 

 Araştırma verileri istatistiki paket program aracılığı ile incelenmiştir. İlk olarak ölçeğin güvenirliğinin 

ortaya konması amacı ile Alfa modeli güvenirlik analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda cronbach alfa değeri 0,924 
olarak saptanmıştır. Bu değer ölçeğin yüksek güvenilirlik düzeyinde olduğunu göstermektedir. İkinci olarak normallik 

testi verilere uygulanmıştır.  
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Tablo 1: Normallik Testi Sonuçları 

 Kolmogorov-Simirnov Testi Sonuçları 

Sektör Deneyimi Sınıf Cinsiyet Yaş Medeni Hal Gelir Bölüm 

Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık Frekans Anlamlılık 

Girişimcilik 

Saplantısı 

129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

Mesleki Amaç 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

İşletme açma 

çabası 

129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

İşletme açma 

kararlığı 

129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

İşletme açma 

düşüncesi 

129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

İşletme açma 

hedefi 

129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 129 ,000 

  
 Tablo 1’e baktığımızda her bir bağımsız değişkene göre bağımlı değişkenlerin Kolmogorov-Simirnov normallik testi sonuçları görülmektedir. Test sonuçlarına göre hiçbir veri grubu 

normal dağılmamaktadır. 
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Tablo 2: Demografik Özellikler Tanımlayıcı İstatistikler 

  Frekans Aritmetik 

Ortalama 

Standart Hata Yüzde 

Sınıf  129 1,98 0,93 100 

1.Sınıf 58 45 

2. Sınıf 31 24 

3. Sınıf 25 19,4 

4. Sınıf 15 11,6 

Cinsiyet  129 1,64 0,43 100 

Erkek 47 63,6 

Kadın 82 36,4 

Yaş  128 2,55 0,61 100 

<18 2 1,6 

18-20 65 50,8 

21-23 51 39,8 

24-26 9 7,0 

27-29 1 0,8 

Medeni Hal  128 1 0 100 

Evli 0 0 

Bekar 128 100 

Gelir  127 2,44 0,148 100 

<500 46 36,2 

500-750 31 24,4 

751-1000 29 22,8 

1001-1250 6 4,7 

1251-1500 7 5,5 

1501-1750 4 3,1 

1751-2000 2 1,6 

2001-2250 1 0,8 

2251-2500 0 0 

>2501 1 0,8 

Bölüm  129 1,21 0,36 100 

Konaklama 102 79,1 

Gastronomi 27 20,9 

Sektör Geçmişi  129 1,38 0,43 100 

Var 80 62 

Yok 49 38 

 
 Tablo 2’ye göre örneklemin % 45’i birinci sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Yüksekokulun gastronomi ve 

mutfak sanatları bölümünün sadece birinci sınıflarının aktif olması bu duruma sebep olarak gösterilebilir. 

Katılımcıların yaklaşık üçte biri kadınlardan oluşmaktadır. Bu durumda evrenin genel durumu ile benzeşmektedir. 
Örneklemin yarısından fazlası 18-20 yaş aralığındadır. Örneklemin tümü bekardır. Örneklemin neredeyse dörtte 

üçünün geliri 1000 TL. ve altındadır. Katılımcıların yaklaşık beşte biri gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 

öğrencisidir. Yine bu bölümün sadece birinci sınıflarının eğitim vermesi doğal olarak bu sonucu getirmektedir. Yine 
katılımcıların yaklaşık dörtte üçünün turizm sektöründe geçmişte deneyimi bulunmaktadır. 

 

Tablo 3: Girişimcilik Niyeti Boyutları Tanımlayıcı İstatistikleri 

 Frekans Aritmetik Ortalama Standart Hata 

Girişimcilik Niyeti 

Ortalaması 

129 3,62 ,954 

Girişimcilik Saplantısı 129 3,51 ,104 

Mesleki Amaç 129 3,41 ,092 

İşletme açma çabası 129 3,92 ,094 

İşletme açma kararlığı 129 3,68 ,100 

İşletme açma düşüncesi 129 3,54 ,101 

İşletme açma hedefi 129 3,68 ,100 
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Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların girişimcilik düzeyi boyutlarına verdikleri cevaplar görülmektedir. 

Katılımcılar en yüksek düzeyde işletme açma çabası niyetinde iken, en düşük mesleki amaç niyetinde oldukları 

görülmektedir. 

 

Tablo 4: Kruskal-Wallis Hipotez Testi Sonuçları 

  Bölüm Sınıf Turizm Deneyimi 

Girişimcilik Niyeti 

Ortalaması 

Ki-Kare Değeri ,317 17,076 ,041 

Anlamlılık (Sig.) ,574 ,001 ,840 

Girişimcilik 

Saplantısı 

Ki-Kare Değeri ,003 12,486 ,047 

Anlamlılık (Sig.) ,955 ,006 ,828 

Mesleki Amaç Ki-Kare Değeri ,149 8,7 1,580 

Anlamlılık (Sig.) ,699 ,034 ,209 

İşletme Açma 
Çabası 

Ki-Kare Değeri ,633 11,202 ,462 

Anlamlılık (Sig.) ,426 ,011 ,497 

İşletme Açma 

Kararlılığı 

Ki-Kare Değeri ,026 14,621 ,043 

Anlamlılık (Sig.) ,871 ,002 ,836 

İşletme Açma 

Düşüncesi 

Ki-Kare Değeri 1,138 12,417 ,099 

Anlamlılık (Sig.) ,286 ,006 ,754 

İşletme Açma 

Hedefi 

Ki-Kare Değeri 2,195 22,244 1,991 

Anlamlılık (Sig.) ,107 ,000 ,158 

 

 Tablo 4’te hipotez testi sonuçları sunulmuştur. Araştırma hipotezlerinin bağımsız ve bağımlı değişkenlerine 

yapılan normallik testi sonuçlarına göre veriler normal dağılım göstermediğinden. Hipotez testi olarak Kruskal-Wallis 
hipotez testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre eğitim görülen süre (sınıf) ile girişimcilik niyeti arasında ilişki tespit 

edilmiştir (p<,05). İlişki girişimcilik niyetinin her boyutunda görülmektedir. Eğitim görülen bölüm ve turizm deneyimi 

ile girişimcilik niyetinin hiçbir boyutunda ilişki bulunmamıştır. 
 

Tablo 5: Eğitim Görülen Süreye Göre (Sınıf)Kümeleleme Analizi İlk Küme Merkezleri Tablosu 

İlk Küme Merkezleri 

 Kümeler 

1 2 3 

Girişimcilik Niyeti Ortalaması 1,00 3,17 3,17 

Girişimcilik Saplantısı 1 1 5 

Mesleki Amaç 1 2 4 

İşletme Açma Çabası 1 3 3 

İşletme Açma Kararlılığı 1 4 2 

İşletme Açma Düşüncesi 1 5 1 

İşletme Açma Hedefi 1 4 4 

 
 Tablo 5’te hiyerarşik olmayan kümeleme analizine göre eğitim görülen süreye göre ilk küme merkezi 

sonuçları görülmektedir. Merkez sonuçlarına göre birinci küme merkezi genelde girişimcilik niyetinden uzaktadır. 

İkinci ve üçüncü kümeler ise girişimcilik niyetine yakındır.  
 

Tablo 6: Eğitim Görülen Süreye Göre (Sınıf)Kümeleleme Analizi Son Küme Merkezleri Tablosu 

 Kümeler 

1 2 3 

Girişimcilik Niyeti 
Ortalaması 

 2,16 4,36 3,39 

Girişimcilik Saplantısı 2 4 4 

Mesleki Amaç 2 4 3 

İşletme Açma Çabası 3 5 4 

İşletme Açma Kararlılığı 2 5 3 

İşletme Açma Düşüncesi 2 4 3 

İşletme Açma Hedefi 2 4 3 

  

Tablo 6’da eğitim görülen süreye göre girişmcilik niyeti boyutlarının son küme merkezleri görülmektedir. 

Tablodaki verilere göre birinci kümede işletme açma çabası dışındaki girişimcilik niyeti boyutları düşük çıkmıştır. 
Sadece işletme açma çabası orta düzeyde görülmektedir. İkinci küme girişimcilik niyeti açısından en yüksek 

ortalamalara sahip gruptur. İşletme açma çabası ve kararlılığı en üst seviyede diğer boyutlar ise yine yüksektir.  



604 

Üçüncü küme ise girişimcilik niyeti orta düzeyde olan gruptur. Bu grupta girişimcilik saplantısı ve işletme açma çabası 

yüksek diğer boyutlar orta seviyededir. 

 Kümeleme analizi sonuçlarında küme üyeliği tablosu ve veri seti de birlikte incelendiğinde ikinci kümenin 

ağırlıklı olarak bir sınıf öğrencilerinden oluştuğu ve sınıf yükseldikçe tekrar sayısının azaldığı görülmüştür (34 birinci 

sınıf, 15 ikinci sınıf, 12 üçüncü sınıf, 2 dördüncü sınıf). Ayrıca sınıf yükseldikçe girişimcilik niyeti yüksek olan 

gruptan, düşük olana doğru bir eğilim görülmektedir. 
 Demografik özelliklere de kümeleme analizi uygulanmış olup kümeler arasında bariz ve anlamlı bir fark 

görülmediği için demografik özellikler ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi sergileyen veriler ve tablolara bu 

bölümde yer verilmemiştir. Ayrıca hipotez testinde ilişki görülmeyen eğitim görülen bölüm ve turizm alanında iş 
deneyimi ile ilgili kümeleme analizi sonuçları hipotez testinde fark çıkmadığı için incelenmemiştir. 

 

3. Sonuç 
 Girişimcilik niyeti özellikle 2000’li yıllardan itibaren gerek bilimsel yazın alanın da gerekse uygulama da 

önemsenen bir konu haline gelmiştir. Bazı ülkelerde veya bölgelerde maddi kaynakların çok olmasına rağmen girişim 

ve girişimci sayısı az iken tam tersi bazı ülkelerde veya bölgelerde kaynakların az olup, girişim ve girişimci sayısının 
çok oluşu girişimcilik konusunun sadece var olan kaynaklar ve çevresel imkanlarla açıklanmayacağını göstermiştir. 

Sonraki dönemlerde yapılan çalışmalar girişimcilik konusu üzerine bireysel tutum ve davranışların etkisi üzerine 

olmuştur ve algılanan davranışsal kontrol kuramı bağlamında girişimcilik niyetinin önemi ortaya konmuştur. Turizm 
alanında girişimcilik konusu turizm endüstrisinin ve turistik ürünün kendine has özellikleri nedeni ile farklılık 

göstermektedir. Özellikle son yıllarda turizm sektörü bileşenlerinin küreselleşme kapsamında çok büyük ölçekli 

yatırımlara dönüşmesi, turizm girişimciliğini nicel ve nitel olarak etkilemiş ve değiştirmiştir. Bu bağlamda turizm 
alanında girişimcilik konusunda yapılan çalışmalar diğer alanlara oranla oldukça sınırlı kalmaktadır. Girişimcilik niyeti 

konusundaki çalışmaların büyük çoğunluğu iktisat ve işletme alanında eğitim gören bireyler üzerinde yoğunlaşmış 

olup turizm alanında eğitim görenlerin girişimcilik niyeti üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma 
turizm alanında eğitim görenlerin girişimcilik niyeti düzeyini ortaya koyarak alandaki bilgi boşluğunu doldurmaya 

aday bir çalışmadır.  

 Araştırmanın dört temel amacı ve bu amaçlara bağlı üç hipotezi bulunmaktadır. Araştırmanın temel 
amaçları “turizm alanında lisans eğitimi gören öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyini belirleme;, konaklama 

işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim görenlerin girişimcilik niyetleri arasında bir fark olup 

olmadığını ortaya koymak; eğitim gören öğrencilerin öğrenim süresi (sınıf) ile girişimcilik niyeti arasında bir ilişki 
olup olmadığını incelemek ve turizm alanında geçmiş iş deneyiminin girişimcilik niyeti üzerine etkisi olup olmadığını” 

incelemektir. 

 Toplanan verilerin derlenmesi ve istatistiki testler aracılığı ile incelenmesi sonucunda “konaklama 
işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim görenlerin girişimcilik niyetleri arasında bir fark  

olmadığı”, “turizm alanında geçmiş iş deneyiminin girişimcilik niyeti üzerine etkisi olup olmadığı” ve “eğitim gören 

öğrencilerin öğrenim süresi (sınıf) ile girişimcilik niyeti arasında bir fark olduğu” belirlenmiştir. Turizm alanında 
eğitim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyi beşli likert ölçeğine göre 3,62 olarak bulunmuştur. Bu sonuca göre 

turizm alanında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti düzeyi orta-üst olarak değerlendirilebilir. Öğrencilerin 
işletme açma çabalarının en yüksek (3,92), mesleki amaç olarak girişimci olma düzeyinin en düşük (3,41) değeri aldığı 

görülmüştür.  

 Öğrencilerin girişimcilik niyeti ile eğitim görülen bölüm arasında bir farklılık görülmemiştir. Yiyecek –
içecek sektörüne yönelik eğitim alanlar ile konaklama işletmeciliği sektörüne yönelik eğitim alanlar arasında bir fark 

görülmemesi araştırmacı açısından ilgi çekici bulunmuştur. Çünkü yiyecek-içecek işletmelerinin kuruluş yatırımları 

konaklama işletmelerine oranla çok düşüktür. Bu nedenle gastronomi ve mutfak sanatları eğitimi alanların girişimcilik 
niyetlerinin daha yüksek çıkması olasıdır. Ancak örneklem grubunda gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim 

gören sadece birinci sınıf öğrencilerinin olması sektör ile ilgili bilgilerinin henüz sınırlı olmasına neden olabilir. Bu 

nedenle çalışmanın farklı turizm alt alanlarında daha uzun süreli eğitim görmüş bir kitle ile yenilenmesi durumunda 
daha farklı sonuçlar elde edilebilir. 

 Hipotez testleri sonucunda öğrencilerin eğitim süresi (sınıf) ile girişimcilik niyeti arasında fark 

bulunmuştur. Konu ile ilgili yapılmış geçmiş çalışmalarda girişimcilik niyeti ile eğitim süresi arasında genelde pozitif 
korelasyon bulunmuştur. Ancak araştırmada kümeleme analizi sonuçları genel bulguların tam aksine eğitim süresi ile 

girişimcilik niyeti arasında negatif korelasyon olduğunu göstermiştir. Bu durum örneklem grubunun tek bir eğitim 

kurumunda eğitim gören sınırlı sayıda olması nedeni ile olabilir. Bu nedenle araştırma aynı düzeyde eğitim veren farklı 
eğitim kurumlarının öğrencilerine yönelik daha geniş bir örneklem grubu ile yinelenebilir. Diğer yandan turizm 

alanında son yıllarda yaşanılan krizler, sektör içi aşırı rekabet, sektördeki çalışma koşulları ve sektöre özel diğer 

koşullar eğitim gören öğrencilerin sektör ile ilgili bilgi ve deneyimi arttıkça girişimcilik niyetinin düşmesine de neden 
olabilir.  

 Araştırma bulgularına göre turizm alnında geçmiş iş deneyimine göre girişimcilik niyeti düzeyinde önemli 

bir değişim olmadığı belirlenmiştir. Çalışmada katılımcıların geçmiş iş deneyimleri derinlemesine incelenmemiştir. 
Geçmiş iş deneyimlerindeki işyerinin büyüklüğü, profesyonelliği, konumu, örgüt iklimi gibi konular bireyler üzerinde 

farklı etkiler yaratabilir. Bu nedenle sonraki çalışmalarda farklı geçmiş iş deneyimlerinin girişimcilik niyeti üzerine 

etkisinin incelenmesi literatürdeki bir boşluğu daha dolduracaktır. 
 Sonuç olarak araştırma turizm alanında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik niyeti boyutunu incelemesi 

açısından orijinal bir çalışmadır. Ancak çalışmanın tek bir üniversitedeki sınırlı bir evren üzerine yapılmış olması 

genellenebilirliğini düşük kılmaktadır. Gelecek çalışmalarda evrenini ve örneklemi daha geniş alınarak yapılması 
durumunda daha genellenebilinir bulgulara ulaşılacaktır. Araştırma sonuçlarından en dikkat çekici bulgulardan birisi 

eğitim süresi arttıkça girişimcilik niyetinin düşmesidir. Bu durumun sınırlı evren ve örneklem sebebi ile olup olmadığı 
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yine ancak daha geniş bir evren düzeyinde araştırmaların yapılması ile ortaya çıkabilir. Söz konusu bulgunun Mehmet 

Akif Ersoy Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’na has bir durum olduğu kabul edildiğinde bile 

bu duruma eğitim şeklinin mi, öğrencilerin sektöre bakış açısının mı, sektörün özelliklerinin mi veya başka bir 

durumun mu neden olduğunun bulunması için yeni çalışmalar yapılabilir. 
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Özet 
Bilişim (bilgi ve iletişim) sistemleri, turizm işletmelerinde kullanım alanı yaygınlaşan sistemler olarak ortaya 
çıkmaktadır. Turizm işletmelerinin emek yoğun bir özellik göstermesine karşın bilişim sistemlerinin uyarlandığı birçok 

bölüm veya faaliyet alanı bulunmaktadır. Nitekim bilişim sistemleri, hem yenilik (inovasyon) bakımından varolan bir 

işletmede dönüşüm yaratabilir,hem de yeni bir girişimciliğin ilk aşaması olan iş fikrinden itibaren planlama içinde ele 
alınabilir. Bu süreçte doğru bilişim sistemlerine karar vermek stratejik bir önem taşımaktadır. Nitekim bir turizm 

işletmesine uygun bilişim sistemlerinin seçilmemesine veya işletmede insan kaynağının bilişim sistemlerini kullanma 

konusunda eğitilmemesine bağlı olarakhizmette gecikme, sisteme veri girişinin unutulması, yanlış veya eksik veri 
girişi yapılması şeklinde birbirini tetikleyen sorunlardan söz edilebilir. 

Bu çalışmanın amacı, bilişim sistemleri kapsamında turizmden örneklere ve otel yönetim sisteminde karşılaşılan 

sorunlara yer verilmesiyle birlikte Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) veya büyük ölçekli turizm 

işletmelerinin bilişim sistemlerini daha iyi anlamasını sağlamak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak turizmin 

geleceğinde önemini vurgulamaktır. Bu doğrultuda kavramsal bir çalışma gerçekleştirilmiştir.Diğer taraftan yerli bir 

ürün olan ve genellikle konaklama işletmesi kapsamında kullanılan Talya Bilişim-Elektra Otel Yönetim Sistemi durum 
çalışması (örnek olay) şeklinde ele alınmıştır. Bu kapsamda Elektra Otel Yönetim Sistemi Fethiye bölge bayi 

yetkilisiyleyüz yüze bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmenin temel amacı,konaklama sektöründe otel yönetim 

sistemlerinde en çok karşılaşılan sorunlarıve bu sorunların faaliyet süreçlerinde hangi değişimlere yol açtığını 
saptamaktır. Çalışma sonucunda sistemde en çok karşılaşılan sorunun, çalışan tarafındanönbürodaturistik tüketicinin 

giriş ve çıkış kaydının sisteme işlenmesinin unutulması ve gün sonu kontrollerinin yapılmamasıolduğu belirlenmiştir. 

Bu sorunların ise parasal işlemlerde başka etkilereyol açtığı anlaşılmıştır. Bu doğrultuda uygulayıcılara ve 
araştırmacılarasorunların çözümü konusunda bazı öneriler sunulmuştur. 
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The Role and the Future of Information and Communication Systems on 

Tourism Businesses 
 

Abstract 
Information communication technologies have appeared as expanding systems in tourism enterprises. Although 
tourism enterprises are mainly based on labor, there are quite many departments and business segments in which 

information communication technologies are adapted. Hence information communication technologies not only can 

create transformation in the sense of information, but also it can be handled for planning of a business idea which is 
regarded as a first step of entrepreneurship. Deciding on the right information communication systems is of strategic 

importance in this process. Thus depending on a convenient information technologies’ not being chosen and the human 

source’s not being educated well enough, some triggering one after one problems may arise such as forgetting data 
input and incomplete or incorrect data input. 

The purpose of this study, within the scope of information communication systems, together giving encountered 

problems and samples in hotel management system is to provide a better understanding of information systems by 
Small and Medium Enterprises (SMEs) or large scale tourism enterprises and to emphasize importance in parallel with 

technological developments in the future of tourism. A conceptual study has been carried out in this sense. On the 

other hand, Talya Information Elektra Hotel Management System, a local product generally used for accommodation 
was examined as the case study. Within this framework Fethiye District Authority of Elektra Hotel Management 

System authorized person was interviewed. The main purpose of the interviewing is to determine the most encountered 

problems in accommodation sector hotel management and what changes are led to by these problems on the business 
process. As a result of the study, it is determined that the most common problem in the system is the forgetting to 

process the check-in and check-out of the touristic consumer and the end of day controls by the employee in the front 

office. It was understood that these problems are cause other effects on monetary transactions. In this respect, some 
proposals are put forward for both practitioners and researchers. 

 

Key Words: Information Communication System, Tourism Enterprises, Hotel Management System, Automation 
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Giriş 
Bir organizasyon içinde bilginin istenilen anda, yerde ve ihtiyaca göre kullanımı karmaşık bir yapı 

gösterirken teknolojik gelişmeler doğrultusunda ise faaliyet için harcanan zamanın azalması, faaliyetle ilgili birden 

fazla işlem sonucu oluşan belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve maliyetlerin azaltılması gibi avantajlar sunması 

sayesinde bilişim sistemleri ve teknoloji uygulamaları gündeme gelmiştir (Çakmakçı, 2012).Bu uygulamalar doğru bir 

şekilde yapılmadığı takdirde ise farklı sorunlara yol açtığı ileri sürülebilir. Bu doğrultuda konaklama işletmelerinin 
bilişim sistemi kullanımında belirtilen avantajları elde edebilmesine yönelik mevcut durumun tespit edilmesi 

önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırma, bilişim sistemlerinin rolünü açıklayarak bu sistemler arasından otel 

yönetim sistemi kullanımında karşılaşılan sorunların bir taraftan alanyazın araştırmasıyla ve diğer taraftan görüşme 
yapılmasıyla ortaya çıkarılmasınave bu sorunların nasıl değişimlere yol açtığınınbelirlenmesine yönelik 

gerçekleştirilmiştir. 

 

1. Literatür 
Bilişimsistemi, teknik bakımdan karar vermeyi ve kontrolü desteklemek için bilginin toplanması, 

dönüştürülmesi, işlenmesi, saklanması ve ilgili alanlara veya kişilere dağıtılması gibi birbirleriyle ilişkili bir yapıyı 
ifade etmektedir. Kısaca işletme veya çevresiyle ilgili önemli kişiler, yerler ve şeyler hakkında bilgilerin yer aldığı bir 

yapıdır. Sırasıyla veri-bilgi sistemi ve bilgi şeklinde süreç basamakları izlenirken bu süreçte organizasyon, teknolojive 

yönetim boyutları içinde de bir etkileşim mevcuttur. Ayrıca bilişim sistemleri bilgi yönetimini (Kurgun, 2006) 
sağlayan ve tek bir teori veya yaklaşımla açıklanamayan, sosyo-teknik sistemler olarak açıklanmaktadır. Dolayısıyla 

makineler, zihinsel yatırımlar ile sosyal ve organizasyonel yatırımların uyumlu birleşmesi sonucu oluştuğu belirtilebilir 

(Laudon ve Laudon, 2007).Bu bilgiler ışığında bilişim sistemlerinin bilgi-iletişim teknolojilerini kapsadığı 
anlaşılmaktadır. 

 

1.1 Bilişim Sistemlerinin Turizm İşletmeleri-Tüketici-Devlet Arasındaki İşlevleri 
Turizm endüstrisinde bilişim sistemlerinin kullanılması iç ve dış çevreyle uyum sorununa bir çözüm yolu 

olarak hem stratejik hem de taktiksel bir konudur. Bunlar arasında yer alan yönetim bilgi sistemi, hangi bilginin, 

kimlere, ne zaman, nerede ve nasıl ulaştırılması gerektiğinibelirlemede kullanılan önemli bir unsur olarak 

tanımlanabilir (İraz ve Zerenler, 2008).Turizm işletmesinin günlük operasyonlarında ilgili verinin ortaya çıkartılması, 
toplanması, işlenmesi ve iletilmesi için doğru ve zamanında bilginin elde edilmesi önem arz etmektedir.Diğer taraftan 

işletmeler, yönetim kademesinin alacağı çeşitli kararların sonucunda ve günlük faaliyetlerde hızlı ve yoğun bilgi 

akışının güçlü etkisini hissetmektedir. Bu durum, turizm işletmelerinin faaliyetlerini gerçekleştirirkenbilişim 
sistemlerini yüksek değerli bir araç haline getirmektedir (Kurgun, Kurgun ve Güripek, 2007). 

İşletme-İşletme: Bilişim sistemlerinde yeniliklerin ortaya çıkması sonucu sadece merkezi rezervasyon 

sistemleriyle çalışmak yetersiz kalmaya başlamıştır. Merkezi rezervasyon sisteminin yanı sıra küresel dağıtım kanalları 
devreye girmiştir. Öte yandan akıllı sistemlerinve cihazların geliştirilmesi, mobil cihazların özelliklerinin arttırılması 

ve bunların birçok kişi tarafından kullanılmasıgibi faktörler turizm işletmeleri tarafından stratejik, teknik ve 

operasyonel yapılarında doğrudan bir değişimi gerekli kılarak bu işletmeleri, varlıklarını sürdürme gayesiyleişbirliği 
içinde bir uyuma zorlamıştır. Nitekim bir taraftaninternetin ve hafıza donanımlarının ucuzlaması gibi gelişmeler 

yaşanmıştır vebilginin paylaşılma maliyetidüşmüştür.Diğer taraftan ise bölgesel bilgiden küresel bilgiye doğru bir 
geçiş olmuştur (Yıldız ve Yıldız, 2015). 

Bilişim sistemleri, hem kendi içindeyöneticiler ve çalışanlar/bölümler arasında (intranet), hem de işletmeyle 

oteller, tur operatörleri, seyahat acentaları, ulaştırma işletmeleri, tedarikçiler, turizm örgütleri ve yönetim birimleri 
arasında iletişim ağında (extranet) zaman tasarrufu sağlaması bakımından önemli bir işleve sahiptir. Dolayısıyla işlerin 

kolaylaştırılmasında, gerekli bilginin aktarılmasında ve hatanın azaltılmasında işletmeler sahip oldukları 

sorumlulukları koordineli yürütebilmektedir. Böylece dijital işletmeler de ortaya çıkmaktadır(Tutar, Kocabay ve 
Kılınç, 2007; Ünüvar, 2008; Buhalis, 2003; Manjunatha, Srivanas ve Neetha, 2016). 

İşletme-Tüketici: Teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizm işletmelerinde bilişim sistemlerinin kullanım 

alanı yaygınlaşmıştır.Bunun nedenleri iki şekilde sıralanabilir: İlk neden, değişen ve hızlı bilgi arayan turistik talebin 
tatmin edilmesine yönelik küresel boyutta yer almaktır.İkinci neden ise tüketiciye özel ürünler sağlamak isteğinden 

kaynaklanmaktadır (Yıldız ve Yıldız, 2015). 

İşletme-Devlet:Turizm işletmeleri kuruluş aşamasında devlet ve yerel birimler ile iletişim kurmaktadır. 

Ayrıca birer e-işletme olarak e-ticaret gerçekleştirmeleri, ulusal ve uluslararası alanda e-devlet kavramını da ortaya 

çıkarmaktadır. Devletin, özellikle insan kaynağına ulaşmada, yeni girişimlerin meydana gelmesinde ve yatırımların 

gerçekleştirilmesinde önemli bir rolü bulunmaktadır. Diğer taraftan devlet, vergi indirimleriyle ilgili bilgileri, yasal 
değişiklikleri aktarma, muhasebe kayıt, plan veya gerekli izin belgelerinin onayı gibi işlemleri bazı programlar 

aracılığıyla sistem üzerinden gerçekleştirmeye olanak tanımaktadır (Borouji Hojeghan ve Nazari Esfangareh, 2011). 

Özetle turizm işletmeleri, çalışanlarla, turistik tüketiciyleve dış çevreyle ilişkisinde, 
- yeni ürün, hizmet veya iş modelleri tasarlamak, değer yaratmak, 

- verimliliği sağlamak, 

- hızlı bir şekilde faaliyette bulunmak veya karar vermeyi geliştirmek,  
- hayatta kalmak, 

- sürdürülebilirrekabet fırsatı yakalamak, 

- ölçülebilir sonuçlar elde etmek, 
- esnek bir yapıya sahip olmak, 

- maliyetleri azaltmak, 

- ihtiyaç olan veriyi toplamak, depolamak ve ilgili bölümlere veya işletmelere dağıtmak, 
- kontrol olanağı sağlamak, 
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- doğrudan iletişim kurmak, misafir ilişkilerini etkin yönetmek, tanıtım ve satış yapmak, 

- hizmet kalitesini arttırmak, 

- zaman tasarrufu sağlamak, 

- küreselpazarda yer almak gibi avantajları kazanmak için bilişim sistemlerinden faydalanmaktadır(Bogetić, 

Antić ve Lekić, 2015; Vukadinović, Knežević ve Damnjanović, 2016; Demirel, 2017). 

 

1.2 Turizm İşletmeleriKapsamında Bilişim Sistemlerinin Rolü 
Turizm işletmelerinde bilişim sistemleri birbiriyle bağlantılı birçok sistem veya bağlantısız sistemler 

bakımından geniş bir alanda kullanılmaktadır. Ulaştırma işletmeleriincelendiğinde, havalimanlarında veri tabanı uçuş 
bilgi, bagaj işleme, bina yönetim(iklimlendirme sistemi, aydınlatma, yangın uyarı, güvenlik sistemi gibi), kapı 

yönetim, coğrafi bilgi, ramp yönetim sistemi gibi sistemler örnek olarak gösterilebilir. Diğer bir örnek iseOrtak 

Kullanımlı Terminal Ekipmanı (CommonUse Terminal Equipment-CUTE) sistemi,havayolu şirketlerine ve yer hizmeti 
şirketlerine gerçek zamanlı bilgiye ortak erişim sağlayan önemli bir sistemdir(Kuyucak, 2007). Bu bilgilere ek olarak 

Buhalis (2004),bilişim sistemlerinin stratejik ve taktiksel kullanımını, havayolu işletmeleriyle yaptığı bir çalışma 

sonucunda internet arayüzleri aracılığıyla müşteri ve paydaşlarla ilişki kurulması,özel bağlantılar aracılığıyla dışsal 
ortaklarla faaliyet yürütülmesive iç sistemler veya intranet aracılığıyla operasyonel ve stratejik ihtiyaçların giderilmesi 

bakımından üç şekilde olduğunu belirlemiştir. Diğer taraftan ulaştırma işletmelerinde elektronik biletleme ve çevrimiçi 

rezervasyon yapılması önemli gelişmeler olarak ortaya çıkmıştır.  
Seyahat acentaları ele alındığında ise sözleşmelerin yapılması, rezervasyon, operasyon, tur ve fatura 

düzenleme tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gibi işlemler genellikle bilişimve otomasyonsistemleri aracılığıyla 

gerçekleşmektedir. Buna örnek vermek gerekirse, SEJOUR incomingacenta otomasyon sistemi en çok bilinenler 
arasındadır. Ayrıca seyahat acentaları, doğrudan hizmet verebildiği gibi, çevrimiçi olarak küresel dağıtım sisteminde 

(AMADEUS, SABRE vb.)yer alabilmektedir(Kärcher, 1996; Akgün ve Çizel, 2017). 
Örneğin İstanbul’da gerçekleştirilen bir çalışmada 530 katılımcının uyruklarına göre seyahat satın almada 

en çok tercih ettikleri çevrimiçi seyahat acentaları incelenmiştir. Bu çalışma sonucunda çevrimiçi seyahat satın almada, 

Almanya uyruklu turistlerin %68,4’ünün ilk sırada Tui.com’u; Amerika uyruklu turistlerin %30,2’si ilk sırada 

Expedia.com’u; Fransa uyruklu turistlerin %29,8’inin ilk sırada Booking.com’u;İngiltere uyruklu turistlerin %52,1’i 
ilk sırada Thomson.co.uk’u; Türkiye uyruklu turistlerin %28,1’i ilk sırada Booking.com’u ve Rusya uyruklu turistlerin 

%48,8’i ilk sırada Tez-tour.com’u belirttiği saptanmıştır(Buluk ve Boz, 2016). 

Konaklama işletmelerikapsamında bilişim sistemleri ele alındığında, bu işletmeler tarafından bilişim 
sistemleri arasından otomasyon sistemlerinin yaygın olarak kullanıldığı, fonksiyonlarına göre ise özellikle önbüro-

odalar, muhasebe ve yiyecek-içecek bölümlerindedaha yaygın bir şekilde işlev gördüğü belirtilebilir.Bunun nedeni 

olarak özellikle konaklama işletmelerinde parasal işlemlerin birkaç noktadan yürütülmesinden kaynaklı birden fazla 
gelir merkezinin bulunması, dolayısıylabu faaliyetlerin yürütüldüğü bölümlerdeise hata, hile ve risk olasılıklarının öne 

çıktığıilerisürülmektedir. Bu yüzden sözü edilen işletme faaliyetlerini kontrol etmede, büyük ölçekli konaklama 

işletmelerinde daha yetersiz kalındığıanlaşılmaktadır. Diğer taraftan konaklama işletmelerinde sabit maliyetlerin 
yüksek olması doğrultusunda bu maliyetleri azaltan önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemlerden bazıları, 

bilişim sistemlerinin konaklama işletmelerine yerleştirilmesi sonucu bu gibi olumsuzlukları barındıran olasılıkların 
azaltılacağı ve maliyetlerin düşürüleceği görüşüdür. Nitekimotomasyonsistemleriningenellikle büyük ölçekli otel 

işletmelerinin tümünde kullanım alanı varken, buna kıyasla küçük ölçekli otel işletmelerinde ise sınırlıbir şekilde 

kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı ifade edilebilir. Küçük ölçekli otel işletmelerinin yönetimde koordinasyonu daha 
etkin ve verimli sağlamasının bunda etkili olduğu belirtilebilir.Bu yüzden iç kontrol sistemi kapsamında otomatik 

içecek servis makinelerinin, satış noktası terminal sistemlerinin (Point of Sales [POS], barkod-el terminali 

sistemleri)ve web tabanlı sistemler(semantik web teknolojileri, web üzerinden sipariş alma vb.) gibi sistemlerin yaygın 
olarak kullanıldığı dikkat çekmektedir (Gönen ve Ergün, 2008; Latha, Raju, Satyanarayana ve Srinivas, 2011; 

Çakmakçı, 2012; Bemile, Achampong ve Danquah, 2014). 

 

1.3 Konaklama İşletmelerinin Temel Fonksiyonları Kapsamında Bilişim Sistemlerinin 

ve TeknolojiUygulamalarının Rolü ve Geleceği 
Konaklama işletmelerinin fonksiyonlarına göre kullanılan ve gelecekte yaygınlaşacağı tahmin edilen bilişim 

sistemleri ve teknoloji uygulamalarıTablo 1’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1: Konaklama İşletmesi Fonksiyonlarına Göre Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Uygulamaları 

Konaklama İşletmesi 

Fonksiyonları 

Kullanılan Bilişim Sistemleri ve Teknoloji Uygulamaları 

Yönetim Uluslararası-küresel bilgi sistemi, veri işleme sistemi, yönetim bilgi sistemi, üst 

yönetim bilgi sistemi, stok yönetim sistemi, karar destek sistemi, kurumsal sistemler, 

tedarik zinciri yönetim sistemi, tüm fonksiyonlar için geçerli olan otel yönetim 
sistemi 

Önbüro Rezervasyon kayıt, oda işlemleri, kasa işlemleri, ofis otomasyon sistemi, otomatik 

uyandırma sistemi, giriş kaydına gerek kalmadan doğrudan odaya geçiş sağlayan 

sistemler, kablosuz ve akıllı sistemler (sensörlü aydınlatma sistemleri, ses sistemleri, 
iklimlendirme sistemleri, oda kapısı güvenlik sistemleri, oda tuvaletindeki sensör 

yardımıyla idrar testine göre sağlık bilgisi veren sistemler vb.), uzman/yapay zeka 
sistemleri (Belçika’da GhentMarriottHotel’de 19 farklı dil konuşabilen Mario adında 

bir robotun çalışması) 
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Yiyecek-İçecek-Mutfak Minibar ürün tedarik sistemi, akıllı sistemlerin kullanılması (yemek öğün listesinin 

sunulması, el terminallerinin kullanılması, plajdan akıllı telefon üzerinden sipariş 

alma, kulaklıklı mikrofon sistemi, turistik tüketici bilgilerine (alerjik unsurların 

kaydının tutulması vb.) göre ürün sunabilme, akıllı ambalaj sistemi (Radyo Frekanslı 

Tanımlama Etiketleri [RFID] kullanılması gibi), akıllı-otomatik ağırlık veya içecek 

ölçme sistemleri, gaz seviyesi ölçe sistemi, eksik ürün gösterme sistemi, 
havalandırma sistemleri, soğutucu sistemleri, POS sistemi, görüntüleme sistemleri 

(akıllı mutfak uygulamaları), iş süreci takip sistemi 

Kat Hizmetleri Kendi kendini temizleyen veya buğulanmayı önleyici ayna, cam, seramik, bina-oda 

yüzeyleri, kumaşlar (nanoteknoloji kullanımı),akıllı perde veya cam karartma 
sistemleri, yalıtım sistemleri, haberleşme sistemleri, RFID uygulamaları 

İnsan Kaynakları Çalışanperformans yönetim sistemi,sanal gerçeklik sistemiyle eğitim uygulamaları 

Muhasebe-Finansman İç kontrol Sistemi, e-devlet uygulamaları, finansal varlık yönetim sistemi 

Misafir İlişkileri Müşteri ilişkileri yönetim sistemi (tebrik kartı gönderme vb.), uzaktan iletişim kurma 
(Tele-konferans, video-konferans, web konferans, simultane vb.) sistemleri, 

multimedya sistemi, parasız kartlı sistemler, boş zaman faaliyetlerini aktaran 

görüntüleme sistemi, teleferik-asansör sistemi 

Pazarlama-Satış Sanal gerçeklik sistemi yardımıyla işletme ve çevre gezisi sağlama (simülasyon 

kullanımı gibi), 3D görüntü sistemleri, 3D yazıcı sistemleriyle elde edilen eşyalar-

ürünler (az bagaj taşıma faydası, rakiplerin fiyatlarına göre fiyatlandırma sistemleri, 
satış izleme sistemleri, küresel dağıtım sistemi 

Boş Zaman Faaliyetleri Çocuk takip sistemi (RFID bulunan bileklikler aracılığıyla mobil telefonda çocuğun 

konumundan takip edilebilmesi), turnike sistemleri, ses sistemleri, görüntü sistemleri, 

faaliyet bilgilendirme sistemi 

Kaynak: (Laudon ve Laudon, 2007; Gönen ve Ergün, 2008;Kocaman ve Sarımehmetoğlu, 2010; Perker, 2010; 

Guttentag, 2010; Çakmakçı, 2012; Anous, 2014; Marriott International, 2015; Gökalp ve Eren, 2016; Azran, Zaid, 

Sakeeb, Althaff ve Fernando, 2017;Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum), 2017’den uyarlanmıştır. 
 

Otel yönetim sistemleri ise gelir kontrolünü sağlamak için konaklama işletmelerinin kullandığı en önemli ve 

yaygın sistemler arasındadır.Böylelikle konaklama işletmeleriiç ve dış çevreye uyum sağlayabilmektedir. 
 

1.4 Otel Yönetim Sistemi: Elektra 
Elektra yazılımı, Talya Bilişim firması tarafından üretilmiştir. Talya Bilişim, kendini Elektra Otel Yönetim 

Sistemi (a, 2018)web sitesinde (http://www.elektraotel.com/tr/)20 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji 
geliştiren, çözüm üreten, üç bölgede (Ankara, Antalya ve İstanbul) ofisi, Türkiye çapında 38 bayisi olan, yazılımları 

aktif olarak 2500’den fazla tesiste kullanılan, aynı zamanda ürettiği yazılımları yurt dışına ihraç eden bir teknoloji 

firması olarak tanıtmaktadır. Sistem ile ilgili kurulum işlemleri ve eğitim hizmetlerinin ücretsiz olduğu veiki yıl üretim 
hatalarından kaynaklı teknik hizmetin garanti kapsamında olduğu yönünde bilgiler de yer almaktadır (Elektra Yönetim 

Sistemib, 2018).İşletme ürünü hakkında diğer otel yönetim sistemlerine kıyasla üstünlüklerini, ‘‘Neden 
Elektra?’’sorusunun yanıtını ise aşağıdaki gibi sıralamıştır: 

- Esnek bir yapı içinher işletmeyle uyumlu hale getirme 

- Modülleri ilgili fonksiyonlara göre kurulabilme. Böylece veri tekrarını ortadan kaldırma, zaman ve 
emektentasarrufsağlama 

- Öğrenmesinin kolay, kullanımının pratik olması. Birçok işlemi klavye üzerinden kısa yol tuşlarıyla 

gerçekleştirebilme (Sistemi bilen çalışan bulma kolaylığı) 
- Geliştirilen raporlama sistemi üzerinden sınırsız sayıda ve istenilen formattaraporlamayapabilme 

- Tecrübeli bir marka olması (23 yıldır faaliyet göstermekte), 7 gün 24 saat teknik hizmet vermesi 

- Hizmet verilen sektörlerde değişen ihtiyaçların sürekli izlenerek, ihtiyaçlar temelinde 
programlarındasürekligeliştirilmesi ve kapsamlı bir sistem sunması 

- Veri güvenliği sağlaması. 

Bilişim sistemlerinde özellikle veri girişlerinin doğru gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Eğer veri 

girişi yapılırken veri, hatalı veya eksik girilirse, işletme faaliyetlerindebüyük olasılıkla gecikmeli, yanlış, eksik, fazla 

veyahatalı mal-hizmet üretimi, sunumu veya ücret/fiyat hesaplaması gerçekleşeceği belirtilebilir. Bu gibi aksaklıkların 

veya olumsuzlukların bir otelde en aza indirgenmesi ise arzulanan bir durumdur. 
 

2. Araştırma Yöntemi 
Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı temel alınmıştır. Konaklama işletmelerinde Elektra otel yönetim 

sistemi kullanımında‘‘nasıl’’ hatalarla veya sorunlarla karşılaşıldığını, en çok karşılaşılan sorunların neler olduğunu, 
bunların nasıl değişimlere yol açtığını ve uygulama süreçlerini deneyimlerden yola çıkarak saptanması için bir durum 

çalışması gerçekleştirilmiştir (Yin, 2003; Hancock, Windridge ve Ockleford 2009, Arıkan, 2011; Yıldırım ve Şimşek, 

2016). 
 

2.1 Araştırma Problemi ve Amacı 
Turizm işletmelerinde bilişim sistemlerinin kullanılması birçok avantajı işletmeye taşıdığı gibi, aynı 

zamanda yapılan hatalar veya unutkanlıklar yüzünden bazı sorunları da ortaya çıkarmaktadır. Bu doğrultuda bilişim 

sistemleri arasındayaygın bir şekilde kullanılan otel yönetim sistemi üzerindekisorunları ele alan ve bu sorunların ne 

http://www.elektraotel.com/tr/
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gibi değişikliklere yol açtığına yönelik alanyazında doğrudan yapılmış bir çalışmayla karşılaşılmamış olması bir 

eksiklik ve problem olarak hissedilmiştir. Dolayısıyla çalışmada otel yönetim sistemi kullanıcıları kapsamında 

karşılaşılan sorunların saptanarak bunların aktarılması ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak 

amaçlanmıştır.Araştırmanın diğer bir amacı ise alanyazındaki otel yönetim sistemiyle ilgili bilgi eksikliğinin 

giderilmesidir. Araştırmanın önemi buradan kaynaklanmaktadır. 

 

2.2 Örneklem ve Veri Toplama 
Bu çalışmada örneklem seçme işlemi, araştırma yönteminden (durum çalışması) kaynaklı olarak bir 

sınırlılığı beraberinde getirmiştir. Bunun nedeni, tek tek otel yöneticileri ve bölüm yöneticilerine ulaşmada zorlukların 
olması ve teknik bilgi eksikliği olabileceği varsayımından hareketle alanında uzman olan ve teknik destek sağlayan 

bölge yetkilisiyle çalışma yürütülmüştür. Fethiye bölgesinde yaygın bir şekilde kullanılan Elektra otel yönetim sistemi 

bölge yetkilisiörneklem için seçilerek, yetkilinin deneyimlerine bağlı aktardığı bilgiler ele alınmıştır. Böylece veriler, 
birincil ve ikincil veri kaynaklarındantoplanmıştır. Birincil veri toplama tekniğinde yarı yapılandırılmış yüzyüze 

görüşme tekniği uygulanmıştır. İkincil veriler kapsamında alanyazındaki ilgili çalışmalardan ve web sitelerindeki 

bilgilerden faydalanılmıştır. Elde edilen ham veriler betimsel analize göre kodlamalar gerçekleştirilerek ve önemli 
görülen ifadeler ele alınarak kategorilere göre incelenmiştir (Türnüklü, 2000;Hox ve Boeije, 2005; Burnard, Gill, 

Stewart, Treasure ve Chadwick, 2008; Yıldırım ve Şimşek, 2016) 

Katılımcıya 25.07.2018 tarihinde yarı yapılandırılmış sorular yüz yüze görüşmedesorulmuştur. Görüşme 
süreci önceden kendisinden randevu alınarak başlatılmıştır. Görüşmeyaklaşık ikisaat sürmüştür. Katılımcıya 

görüşmede toplam dört temel soru ve dokuzalt soru yöneltilmiştir.Kayıt sonunda dört sayfa metin elde edilmiştir.Bu 

doğrultuda elde edilen araştırma bulguları aşağıda açıklanmıştır. 

Bulgular 

Görüşme yapılan katılımcı, erkek, 42 yaşında, bekar ve lise mezunudur. Fethiye’deki büyük ölçekli 

konaklama işletmelerinin yanı sıra küçük ve orta büyüklükteki konaklama işletmeleri tarafından da % 90 oranında 
Elektra otel yönetim sisteminin kullanıldığı ifade edilmiştir. Bu bulgudan hareketle araştırma kapsamında konaklama 

işletmelerinde Elektra otel yönetim sisteminde karşılaşılan temel sorunlar temasına yönelik kategorilerin ortaya 

çıkarılması amacıylaelde edilen verileranaliz edilmiştir. Bu yüzden öncelikle otel işletmesininhangi bölümlerinde 
sorunlarla karşılaşıldığı ve bu sorunların ortaya çıkış nedenleriyle birlikteişletmede yol açtığı değişiklikler ve 

iyileştirme durum bulguları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Konaklama İşletmelerinin Fonksiyonlarına Göre Elektra Otel Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar, 

Sorunların Ortaya Çıkış Nedenleri ve Yol açtığı Değişiklikler 

Yönetim: Yöneticilerin isteğini karşılamayan raporların sunulması ve yöneticiler tarafından ise sunulan 

raporların okunmasında sorunlarla karşılaşılabildiği, raporlama kapsamında genellikle yöneticileri ilgilendiren hangi 
gelirin nereden geldiğini, nereden tahsilat olacağınıve o günkü doluluk oranlarını gösteren raporların önemli 

görüldüğü, bunun nedenininise bölümlere göre aylık ve yıllık toplam ciroların bir önceki aynı dönemle kıyaslanmasına 

ve tahminlere olanak vermesine yönelik yapıldığı belirtilmiştir.Gelir ve doluluk oranının ise birlikte ele alınmasının 
daha doğru olacağı vurgulanmıştır. 

Önbüro: Elektra otel yönetim sisteminde önbüro yönetim sisteminin en sık para kontrolünün sağlanması 
amaçlı kullanıldığı, eğer her şey dahil sistemle çalışılıyorsa pos ve stok yönetim sisteminin yer aldığı ifade edilmiştir. 

Raporları etkileyen üç temel işlemin sistemde yer aldığı, birincisinin folyo transferi, ikincisinin folyo silme ve 

üçüncüsünün ise folyo değiştirme işlemleri olduğu aktarılmıştır. Bunlar arasından folyo transferi dışındakilerin 
bulunduğu gün içinde yapılması gerektiği, bu hususta sistemde gün sonu işleminden sonra herhangi bir düzeltmeye izin 

verilmediği belirtilmiştir. Bu işlemlerdeyapılan hatanın veya kötü niyetle bir işlem yapıldıysabunun ortaya 

çıkarılmasının denetimlerle mümkün olduğu yönünde açıklama getirilmiştir. Ayrıca bu hatalar için yetkilendirilen kişi 
tarafından ‘‘+veya –düzeltme’’ (correction) işlemiyle iyileştirmeye gidilebildiği ifade edilmiştir. Turistik tüketicinin 

folyosunda özellikle düzeltmelerden veya transferden dolayı kalabalık bir işlem listesi görünse de en doğru yolun bu 

olduğu belirtilmiştir. Diğer bir örnek iserezervasyonun alındığı tarihteki kur ile tatil sonrası yedi gün içinde (fatura 
kesilmesi gereken süre) kur farkının ortaya çıkması, işletme tahsilatında değiştirme işleminin yapılamamasından dolayı 

gelirin parayla eşitlenmesi işlemiyle düzeltilebileceği şeklinde açıklanmıştır. Bunun nedeninin ise idari açıdan soru 

işaretleri oluşmasının engellenmesi olduğu bildirilmiştir. Bu gibi durumlar için alınabilecek önlemler arasında ise bu 
kurun sabitlenmesi veya giriş kaydı olan tarihin sistemde belirtilebileceği önerilmiştir. Önbüro faaliyetlerinde 

karşılaşılan en büyük sorunlar bakımından gün sonu kontrollerinin yapılmaması, turistik tüketicinin otele giriş ve çıkış 

kayıt kontrollerinin sağlanmaması ile oda fiyat listesi kontrolünün gerçekleştirilmemesi sıralanmıştır.Sözgelimi otel 
işletmesine üç gün önce giriş yapmış bir turistik tüketicinin kaldığı odanın boş görünmesi, turistik tüketicinin ücretsiz 

tatil yapmasına veya tekrar aynı oda için rezervasyon alınmasına yol açtığı; diğer taraftan otel işletmesine turistik 

tüketicinin çıkış kaydının yapılmaması ise odanın henüz dolu görünmesine neden olduğu, bu gibi durumların ise 
acentalar veya muhasebe bölümüyle de parasal işlemler başta olmak üzere önemli sorunlara yol açabildiği ifade 

edilmiştir. 

Pazarlama ve Satış:Rezervasyon yazılırken dönemsel olarak fiyatlarda değişiklik yapılması doğrultusunda 
fiyatlar arasındaki ortaya çıkan farklılığa dikkat edilmesi gerektiğinin ve rezervasyon alış ile kontrat tarihlerinin göz 

önünde bulundurulmasının önemi vurgulanmıştır. Aksi taktirdeodalar için fiyat basılamadığı ve kontratta fiyatın 

çıkmadığı açıklanan önemli bir bilgidir. 
Kat Hizmetleri-Genel Alan ve Teknik:Bu bölüm faaliyetlerinde sisteme bilgi girişindeöncelikle teknik 

hizmet bölümüyle birlikte faaliyetlerininternet üzerinden cep telefonu uygulaması yardımıyla eşzamanlı olarak 

yürütüldüğüne yönelik örnekler verilmiştir. Sözgelimi katılımcı:‘‘Odadaelektrik prizinde bir sorun varsa kat hizmetleri 
teknik bölüme sorunu bildirir…Dolayısıyla arıza neden kaynaklandı? Bakım zamanı geldi mi? ya da Malzeme ne 
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zaman değişti?Ne kadar sürede tamir yapıldı? Tamir masrafı ne kadardır? gibi sorulara yanıt verilir’’ şeklinde 

açıklamıştır. Bölüm faaliyetlerinde herhangi bir önemli sorun ortaya çıkmadığı ise belirtilen diğer önemli bir bilgidir. 

Yiyecek İçecek-Mutfak: Yiyecek içecek bölümünde depo kapsamında katılımcı ‘‘mal depoya girer’’ ve 
ardından ‘‘depodan çıkar’’ ifadelerine yer vererekbunun biraltın kural olduğunu, bu kayıtlarda sorunlarla 

karşılaşılabildiğini, çay ve kahve gibi içeceklerin alışta kahvaltı olarak ve satışta ise içecek olarak işlem gördüğünü, 

bunun nedeninin ise bu içeceklerin kahvaltıda genellikle ücretsiz verilmesinden dolayı tükendiğini, ancak satışlarda ise 
gelir elde edilmesinden dolayı içecek şeklinde bilgi giriş işlemlerinin yer aldığını belirtmiştir.Ayrıcadepoda gösterilen 

ve işlenen veriden farklı olarak alt depoya farklı fiyat veya miktarda malzeme bilgisi hatalı girilirse, burada yapılacak 

işlemin alış faturası silinirse çıkış fişinin de silinmesi ve çıkış fişinin iptal edilmesi gerektiği açıklanmıştır. Diğer 
taraftan stoklarda yer alan malların alış fiyatlarının zaman içinde değişmesinden dolayı depoda kalan malların ne kadar 

değerde olduğunun, ‘‘stoklar hareket ağırlıklı ortalama fiyat hesaplaması’’na göre yapıldığı ifade edilmiştir.Bu analizin 

ise Katma Değer Vergisi (KDV) hariç bedel üzerinden hesaplanması gerektiği söylenmiştir. Bu hususlarda hatalarla 
karşılaşıldığı belirtilmiştir. 

İnsan Kaynakları:Bu bölüm faaliyetlerinde sistemde herhangi önemli bir sorunla karşılaşılmadığı ancak 
yasa değişikliklerinin takip edilmesi ve güncellenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Misafir İlişkileri:Bölüm faaliyetlerinden özellikle indirimli oda satışı ve belirli günler için ücretsiz hizmet 

sağlanması durumunda bunların sisteme bilgi girişinin ve memnuniyet anketlerinin sisteme işlenmesiyle birlikte 
analizinin önemli olduğu, veritabanı oluşturmanın bir birikime göre yapıldığı ancak ayrıntılıişlem yapılabilen CRM 

modülünü (turistik tüketicinin sevdiği yemek kaydı gibi isteklerinin yer alabildiği ve tüm bölümlere otomatik 

gönderilen bilgiler, anket uygulamaları vb.) Fethiye’de kullanan herhangi bir otel işletmesi bulunmadığı belirtilmiştir. 
Bu bölüm faaliyetlerinde pek fazla sorunla karşılaşılmadığı yönünde bilgi aktarılmıştır. 

Muhasebe-Finansman:Bu bölüm faaliyetlerinde sistem üzerinden e-fatura ve e-devlet uygulamalarına 

bağlı olarak güncellemeler yapıldığı, bu değişikliklerin takip edilmesi gerektiği ve önemli sayılabilecek herhangi bir 
sorunla karşılaşılmadığı bildirilmiştir. 

SpaveWellness:Bu bölüm faaliyetlerinde sorunlarla karşılaşılmadığı ifade edilmiştir. 

Özetle Elektra otel yönetim sistemi üzerinde otel işletmesi fonksiyonlarına göre her bölüm kapsamında 
önemli sayılabilecek sorunlarla karşılaşılmadığı, bu bakımdan temel sorunların ortaya çıkartılmasına yönelik 

analizintekrar yapılması sonucu Şekil 1’de incelenebileceği gibi elde edilen bulguların yönetim, önbüro, pazarlama ve 

satış, yiyecek-içecek ve mutfak olmak üzere toplam dört kategori altında toplandığı ve kategorilere bağlı toplam 13 
altkategorinin olduğu belirlenmiştir. 

 
Şekil 1:Elektra Otel Yönetim Sistemi’nde Karşılaşılan Temel Sorunlar 

 

Elde edilen bulgulara göre sonuçların değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda ise uygulayıcılara ve 

araştırmacılara bazı öneriler aşağıdaki gibi sunulmuştur. 
 

3. Sonuç ve Değerlendirme 
Çalışmanın ilk önemli sonucu,Elektra otel yönetim sisteminde karşılaşılan temel sorunlartemasında toplam 

dört kategori belirlenmiştir. Bunlar: yönetim, önbüro, pazarlama ve satış, yiyecek-içecek ve mutfak bölüm 

faaliyetlerindekisorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Çalışmanın ikinci önemli sonucu ise diğer bölümlerde önemli 

sorunlar bulunmamasına karşın bu bölümlerde çalışanların dikkat etmesi gereken hususların özellikle yasa 
değişikliklerine bağlı güncellemeler ve anket verilerinin girişleriile analizi gibi faaliyetler kapsamında olduğu 

anlaşılmaktadır. Çalışmanın üçüncü önemli sonucu, insan kaynağından kaynaklı sorunlar meydana gelmesidir. Ortaya 

çıkan temel sorunların yol açtığı iş süreçlerindeki değişimlerinise özellikle parasal işlemlerin yürütüldüğü önbüro ve 
yiyecek içecek gibi bölümlerde yaygın bir şekilde olmasındanve birden fazla gelir merkezinin de bu bölümlerde yer 

almasından dolayı muhasebe bölüm faaliyetlerini ve diğer işletmelerle ilişkileri de etkilediği yönündedir. Çalışmanın 

diğer önemli sonuçlarıarasında iseverilerle ilgili yapılan hataların yetkilendirilen çalışan tarafından düzeltilebildiği 
ancak bunu yapmak yerine ilgili işlem kontrollerinin rutin bir şekilde günlük gerçekleştirilmesi önerisidir.Nitekim 

turistik tüketicinin konaklama işletmesine giriş işleminde rezervasyon yaptırdığı odanın dolu olduğunu öğrendiği 

zaman, bu sorunu çalışanın,turistik tüketiciyi başka otele yönlendirme davranışıyla halletmesi veya işletmeye karşı 
olumsuz görüşlerin olumlu hale dönüştürülme çabasının daha zor olacağı tahmin edilmektedir.Bu çalışma sonuçlarının 

alanyazındaki Gönen ve Ergün’ün (2008), Latha, Raju, Satyanarayana ve Srinivas’ın(2011),BoroujiHojeghan ve 
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Nazari Esfangareh’in(2011), Çakmakçı’nın (2012), Bemile, Achampong ve Danquah’ın (2014), Bogetić, Antić ve 

Lekić’in (2015), Vukadinović, Knežević ve Damnjanović’in (2016) ve Demirel’in (2017) elde ettikleri çalışma 

sonuçlarıyla paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Çalışma sonuçlarından hareketle: 

Uygulayıcılara, konaklama işletmelerinin kullandığı sistemlere yönelik işe giriş aşamasından itibaren 

uygulamalı eğitimlerin verilmesi,parasal işlemlerde özellikle tahsilat kısmında bir değişikliğin mesleki etiğe aykırı bir 
davranış şeklinde anlaşılabileceğinin açıklanması önem arz etmektedir. 

Turizm alanında eğitim veren okullarda yer alan otomasyon dersi gibi dersler kapsamında ise önbüro ve 

yiyecek içecek uygulamalarıağırlıklı olmak üzere bir hatanın diğer bölüm faaliyetlerinde ve misafir/tedarikçi 
ilişkilerinde yol açtığı sorunlarınanlatılmasıönerilmektedir. 

Araştırmanın durum çalışmasını içermesi, araştırma sonuçlarının genellenebilirliği önündeki engellerden 

biri olarak gösterilebilir. Bu doğrultuda bilişim sistemleri konusunda farklı örneklemler üzerinde, karma yöntemler 
kullanılabilir. Benzer çalışmaların yapılmasıyla hem alanyazındaki boşluğun doldurulmasına hem de çalışma 

sonuçlarının kıyaslanmasına önemli bir katkı sunulabilir. 
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Yerli ve Yabancı Turistlerin Çevrimiçi Yorumları Işığında Türkiye’de 

Gastronomi Müzeleri İçin Yeni İçeriklerin Tartışılması 
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Özet 
Gastronomiye dayalı değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem taşıyan gastronomi müzeleri, turistlerin 

destinasyon tercihlerinde güncel bir çekicilik kaynağı oluşturmaktadır. Son yıllarda gastronomi müzelerinin sayısı 
gerek ülkemizde gerekse diğer ülkelerde artmakta ve bu müzeler destinasyonların tanıtım ve pazarlama sürecinde etkin 

bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan gastronomi müzelerinin hizmet kalitesi ve ziyaretçi 

sayısının artırılması ve gelecek yıllarda açılabilecek yeni gastronomi müzeleri için olası temaların tartışılması 
açısından faydalı olacağı düşünülen bulgular elde etmek amacıyla yerli ve yabancı müze ziyaretçilerinin çevrimiçi 

yorumları incelenmiştir. Bu süreçte, Gaziantep, Hatay, Çanakkale, İstanbul ve Muğla şehirlerinde farklı temalarla 

(yerel mutfak kültürü, tıbbi ve aromatik bitkiler, zeytinyağı, çikolata ve bal) ziyaretçi çeken gastronomi müzelerine 
yönelik dünyada en fazla kullanıcı sayısına sahip seyahat web sitesi (tripadvisor.com) üzerinden paylaşılan çevrimiçi 

ziyaretçi yorumları içerik analizine tabi tutulmuştur. İlgili müzeler en fazla yorum alan ilk 5 müze olduğundan 

araştırma örneklemi olarak seçilmiş ve 02.07.2018 - 08.07.2018 tarihleri arasında toplam 372 ziyaretçi yorumu 
çözümlenmiştir. Çalışma sonucunda, Türkiye’de gastronomi müzesi ziyaretinden memnuniyet oranının oldukça yüksek 

düzeyde olduğu tespit edilmiş ve yorumların içeriğine dayalı birtakım öneriler tartışılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Gastronomi müzeleri, yeni içerikler, yerli ve yabancı turistler, çevrimiçi yorumlar 

 

Discussing New Themes for Culinary Museums in Turkey in the Light of 

Domestic and International Tourists’ E-Reviews 
 

Abstract 
Culinary museums, which are important in terms of transferring gastronomic values to future generations, constitute a 

current source of attraction in tourists’ destination preferences. In recent years, the number of culinary museums has 

increased in our country and in other countries and these museums are effectively used in the promotion and marketing 

of destinations. In this study, domestic and foreign tourists’ e-reviews were investigated in order to obtain findings that 
would be beneficial for increasing service quality and the number of visitors of the museums in Turkey, and discussing 

possible themes for the new museums that could be opened in next years. In this process, e-reviews on the world’s 

largest travel web site (tripadvisor.com) for the museums in Gaziantep, Hatay, Çanakkale, İstanbul and Muğla cities 
attracting the visitors with different themes (local culinary culture, medical and aromatic plants, olive oil, chocolate 

and honey) were subjected to content analysis. Since the museums are top five in terms of the number of e-reviews, 

they were determined as research sample, and a total of 372 e-reviews were resolved between 02.07.2018 and 
08.07.2018. In conclusion, the level of satisfaction with the visit of culinary museums in Turkey have been found to be 

a fairly high level and some suggestions based on the content of the reviews were discussed. 

 

Keywords: Culinary museums, new themes, domestic and foreign tourists, e-reviews 

 

Giriş  
2018 yılı itibariyle dünyada yaşayan yaklaşık 7,6 milyar insanın 4,1 milyarı (neredeyse %54) internet 

kullanıcısıdır. Türkiye’de ise internet kullanım oranı %70 civarındadır (internetworldstats.com, 2018). ABD’de 
internet kullanıcılarının %75’inden fazlası aktif olarak sosyal ağ sitelerini kullanmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinde 

16-74 yaş arasında bulunan tüm internet kullanıcılarının yarısı seyahat ve konaklama rezervasyonlarını internet 

üzerinden gerçekleştirmektedir (Page, 2014: 262). Bununla birlikte, turistler zaman ve coğrafi sınırlamalar olmaksızın 
sosyal ağlar üzerinden seyahat tecrübelerine ilişkin yorumlarını paylaşabilmektedirler (Limberger, Anjos, Meira ve 

Anjos, 2014: 60). Çevrimiçi seyahat platformlarında kullanıcılar tarafından üretilen içerik (paylaşılan yorumlar), 

potansiyel turistlerin seyahat planlama davranışlarını etkileyebildiği için destinasyonlar açısından büyük önem 
taşımaktadır (Banerjee ve Chua, 2016: 125; O’Connor, 2010: 760). Nitekim turistler, sosyal ağlarda paylaşılan 

yorumlara güven duymaktadırlar (Filieri, Alguezaui ve McLeay, 2015: 174). Çünkü bu yorumlar tarafsız ve herhangi 

bir maddi kazanç gütmeyen diğer tüketiciler tarafından paylaşılmaktadır (Page, 2014: 262). Ritchie ve Crouch (2003: 
68)’a göre, bir destinasyonun sahip olduğu temel kaynakları ve çekiciliklerine yönelik turist görüşleri/çevrimiçi 

yorumlar, o destinasyon ziyaretinin ana motivasyon kaynağını oluşturmaktadır. Bu nedenle, günümüzde birçok turizm 
işletmesi, hizmet kalitesini ve ziyaretçi sayısını artırmak amacıyla ziyaretçi yorumlarının incelenmesi kapsamında bir 
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araç olarak sosyal ağ web sitelerini kullanmaya başlamıştır (Zheng, Youn ve Kincaid, 2009: 719). TripAdvisor, 

yaklaşık 7,5 milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri (müzeler, tarihi mekânlar vb.) kapsayan ve aylık 

ortalama 455 milyon ziyaretçisinin 630 milyon yorum ve görüşünün yer aldığı, dünyanın en büyük seyahat web 

sitesidir (tripadvisor.com.tr, 2018).   

Günümüzde daha çok turistin ilgisini çekmek amacıyla sunum tarzlarını değiştiren, modern ve cazibesi 

yüksek müze sayısı artmaktadır. Birçok müze aldığı sponsorluklarla mali güçlerini arttırmaya çalışarak daha iyi hizmet 
vermek için faaliyetler yürütürken, uluslararası müzelerle daha iyi rekabet edebilme şanslarını artırmaktadır (Özdemir, 

2014: 55-56). ABD’de NASA Havacılık ve Uzay Müzesi (Washington), Kennedy Uzay Merkezi (Florida) ve Johnson 

Uzay Merkezi (Texas) her yıl yaklaşık 12 milyon ziyaretçi çekmektedir (Page, 2014: 70). Müzeler, Avrupa’da en çok 
ziyaret edilen yerlerin başında yer almaktadır. Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkelere giden turistlerin yarısından fazlası 

müzeleri ziyaret etmektedir. Bu kapsamda, müzeler bulundukları bölgelere de büyük ekonomik katkı sağlamaktadır 

(Şener, 2016: 28-29). 
Bu çalışmada, Türkiye’de bulunan gastronomi müzelerine yönelik Tripadvisor seyahat sitesi üzerinden 

paylaşılan çevrimiçi yorumlar incelenmiştir. Böylelikle, mevcut gastronomi müzelerinin hizmet kalitesi ve ziyaretçi 
sayısının artırılması ve gelecek yıllarda açılabilecek yeni gastronomi müzeleri için olası temaların tartışılması 

açısından faydalı bulguların elde edildiği düşünülmektedir. 

 

1. Literatür İncelemesi  
Müzeler; genellikle kâr amacı gütmeden sürekli olarak toplumun hizmetinde olan, toplumun entelektüel 

açıdan gelişmesini sağlayan, insanlar ve çevre için maddi delil toplayan, bu delilleri muhafaza ederek sunan ve 

sonucunda eğitim ve eğlence olanağı sağlayan mekânlardır (Sezgin, Haşıloğlu ve İnal, 2011: 202). Karataş (2011: 3) 
ise müzeleri; uygarlık tarihine ait her çeşit objenin, bilimsel kurallar altında sergilenerek, insanların beğeni ve kültürel 

birikimini artıran, ilgili araştırmacılara veri sunan, tarihi verilerin gelecek kuşaklara aktarıldığı ve nihayetinde 

bulunduğu bölgeye turistik bir talep oluşturan yerler olarak tanımlamıştır. Müzeler ne kadar çok insanın ilgisini 
çekebilirse devletten de o kadar çok mali destek alabilecekleri için daha özenli yapılandırılmaya çalışılmaktadır 

(Özdemir, 2014: 55). 

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı 198 müze 
ve 139 düzenlenmiş ören yeri olmak üzere, ziyaret edilebilir 337 ünite hizmet vermektedir. Bununla birlikte, 

Türkiye’de genellikle belediyeler, ticaret odaları, valilikler, kaymakamlıklar ve özel girişimciler tarafından işletilen 

özel müze statüsünde müzeler yer almaktadır (www.kulturvarliklari.gov.tr). Özel müzeler statüsünde bulunan 
gastronomi müzeleri, mutfak kültürünün turistik bir pazarlama ürünü haline gelmesi ile beraber, destinasyonlarda bir 

çekicilik kaynağı oluşturmaya başlamaktadır (Bekar, Arman ve Sürücü, 2017: 468). Gastronomi müzesi kavramı, farklı 

disiplinleri bir arada tutan yapısıyla sadece müzecilik değil; aynı zamanda tarım, yemek endüstrisi, beşerî ve sosyal 
bilimler, arkeoloji, etnografya, sanat tarihi, coğrafya gibi disiplinlerin gastronomi ve mutfak sanatları ile 

birleşmesinden oluşmuş, turistik bir çekim unsuru oluşturan kültürel alanlardır 

(http://www.foodmuseum.com/foodheritage/food-books). 
Yılmaz ve Şenel (2014) gastronomi müzelerini; kültürel mirasa dayalı, endüstri mirasına dayalı, kırsal 

turizme dayalı ve popüler kültüre dayalı müzeler olmak üzere 4 başlık altında incelemişlerdir. Bu kapsamda, gerek 

ülkemizde gerek dünyada farklı konseptlerde gastronomi müzelerinin varlığından söz edilebilir. Özellikle kültür 
turizmi kapsamında kültürel mirası yansıtan müzeler, ülkemizde giderek yaygınlaşmaktadır. Yine, kentlerde veya 

sanayi bölgelerinde de endüstriye dayalı gastronomi müzeleri bulunmakta, kırsal turizme yönelik kırsal bölgelerde de 

gastronomi müzeleri gün geçtikçe popülerleşmektedir. Türkiye’de farklı illerde geçmişte kullanılan mutfak araç ve 
gereçleri, bölgeye ait gıdalar, üretim alanları vb. unsurlar sergilenmek üzere bir araya getirilmiş ve müzeye 

dönüştürülmüştür (Sormaz ve Güneş, 2016: 28). 2017 yılı itibariyle Türkiye’de turizme açılan 17 gastronomi 

müzesinin ad, şehir, tema, açılış yılı ve internet erişim adresi bilgileri Tablo 1’de görülmektedir. İlgili tablo 
incelendiğinde, 15 farklı şehirde bulunduğu görülen müzelerin zeytinyağı, çikolata, şarap, bal gibi farklı temalarla 

faaliyet gösterdiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, kamu ve özel girişimler sonucunda müzelerin son yıllarda (özellikle 

son 10 yılda) artış gösterdiği görülmektedir. 
 

Tablo 1. Türkiye’de Bulunan Gastronomi Müzeleri 

Müzenin Adı Şehir 
Açılış 

Yılı 
Tema İnternet Erişim Adresi 

1. Adatepe Zeytinyağı 

Müzesi  
Çanakkale 2001 

Zeytin ve zeytinyağı 

türevleri 
https://www.adatepe.com/ 

2. Edremit Evren Ertür 
Tarihi Zeytinyağı 

Aletleri Müzesi 

Balıkesir 2005 Zeytin üretim aletleri 
http://kazdagiekoturizm.com/proj
ect/edremit-evren-ertur-tarihi-

zeytinyagi-aletleri-muzesi/ 

3. Ekmek Müzesi Ankara 2007 Ekmek yapımı 
http://www.ankarahalkekmek.co

m.tr/EkmekMuzesi.aspx 

4. Emine Göğüş Mutfak 

Müzesi  
Gaziantep 2008 

Geleneksel mutfak 

kültürü  

http://eminegogusmutfakmuzesi.o

rg/ 

5. Atatürk Orman 

Çiftliği Müze ve Sergi 
Salonu 

Ankara 2010 
Şarap, eski üretim 

ekipmanları 

http://www.aoc.gov.tr/Portal/Gezi

yerlerimiz/ataturk-orman-ciftligi-
muze-ve-sergi-salonu/37 

6. Kutman Şarap Müzesi  Tekirdağ - Şarap üretimi   http://www.kutmansaraplari.com/ 

7. Marmaris Bal Evi Muğla 2011 Arıcılık, bal http://www.marmarisbalevi.com.t

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
http://www.foodmuseum.com/foodheritage/food-books
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r/  

8. Hacıbanlar Evi 

Mutfak müzesi  
Şanlıurfa 2011 Mutfak kültürü 

https://www.sanliurfa.bel.tr/icerik

/70/28/mutfak-muzesi 

9. İstanbul Gastronomi 
Müzesi  

İstanbul - Mutfak müzesi https://msa.com.tr/muze 

10. Oleatrium Zeytin ve 

Zeytinyağı Tarihi 

Müzesi 

Aydın 2011 Zeytinyağı üretimi http://www.oleatrium.com/ 

11. Hatay Tıbbi ve 

Aromatik Bitkiler 

Müzesi 

Hatay 2012 
Tıbbi ve aromatik 
bitkiler 

http://www.hatay.gov.tr/tibbi-ve-
aromatik-bitkiler-muzesi 

12. Ekomüze Zavot 
Peynir Müzesi 

Kars 2012 
Peynir üretimi yapım 
aşamaları 

http://coikk.com/bogatepe-koyu-
ve-peynir-muzesi/ 

13. Antakya Mutfak 

Müzesi 
Hatay 2017 Mutfak kültürü 

http://hataygastronomi.com/arsivl

er/2691 

14. Kahramanmaraş 

Tematik Mutfak Müzesi 

Kahraman

maraş 
2017 Mutfak kültürü 

http://www.dulkadiroglu.bel.tr/i/

mutfak-muzesi.html 

15. Köstem Zeytinyağı 

Müzesi 
İzmir 2017 Zeytinyağı http://kostemzeytinyagi.com/ 

16. Pelit Çikolata Müzesi İstanbul - Çikolata 
http://www.pelitcikolatamuzesi.c

om/ 

17. Kapurcuk Kültür ve 

Gastronomi Evi 
Muğla 2017 Mutfak kültürü http://www.kapurcuk.com/ 

Kaynak: Mankan’ın (2017b) çalışmasından yararlanılarak geliştirilmiştir. 

 

İlgili yazın incelendiğinde ise, gastronomi müzelerini ele alan çeşitli çalışmalara rastlanmıştır. Sezen 
(2018), gastronomi müzeleri ile ilgili yaptığı çalışmasında müze ve gastronomi ilişkini açıklayarak, ülkemizdeki ve 

dünyadaki gastronomi müzeleri hakkında bilgi vermiştir. Bununla birlikte, gastronomi ve mutfak temalı müzelerin 

popülerleşmeye başladığını vurgulamıştır. Yeşilyurt ve Arıca (2018), Gaziantep’te bulunan Emine Göğüş Mutfak 
Müzesi ziyaretçilerinin deneyimlerini Tripadvisor aracılığıyla incelemiş ve bu kapsamda eğitim, kaçış, tarihsel 

hatırlatıcılık ve çalışanlarla yaşanılan deneyim boyutlarının ön plana çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Şahin ve Aydın 

(2017), kültürel ve gastronomik bir değer olarak gastronomi müzelerinin önemini vurguladıkları çalışmalarında, 
Oleatrium Müzesi (Aydın/Kuşadası) örnekleminde gastronomi müzelerinin, bulunduğu bölgede gastronomi turizminin 

gelişmesine katkı sağladığına, bölgede ürünlerin tanıtımını gerçekleştirdiğine ve sonuç olarak ekonomik bir kazanç 

sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Serinkaya (2017), Emine Göğüş Mutfak Müzesi kapsamında, Gaziantep mutfak 

kültürünün geleneksel konulardaki mekânsal ve sosyal yansımalarını incelemiştir. Bekar vd. (2017), gastronomi 

müzesi olarak faaliyet gösteren Marmaris Bal Evi’nin turizmde çekicilik unsuru olarak kullanılmasını ve bölgenin 

turizm faaliyetlerine katkısını incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, Marmaris Bal Evi’nin bulunduğu yöreye 
yönelik turizm talebini artırdığı ve çam balının ulusal ve uluslararası platformda tanıtılarak, Marmaris’in markalaşma 

çabalarına katkı sağlayacağı tespit edilmiştir. Mankan (2017a; 2017b), gastronomi müzeleri ile ilgili yapmış olduğu 

çalışmalarında, dünyadaki ve Türkiye’deki gastronomi müzelerini incelemiştir. 
Sormaz ve Güneş’in (2016) yaptığı çalışmada, Türkiye’deki ve dünyadaki gastronomi müzelerinin önemi 

vurgulanmıştır. Şahinoğlu (2015), mutfak müzelerinin somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasında önem taşıdığını 

vurgulamıştır. Yılmaz ve Şenel (2014), Türkiye’den ve dünyadan gastronomi müzelerine örnekler vererek, gastronomi 
müzelerini sahip olduğu farklı işlevlere göre sınıflandırmışlardır. Williams (2013), yeme-içme ile ilgili unsurların 

korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında gastronomi müzelerinin önem taşıdığını, ziyaretçilerine farklı 

deneyimler sunduğunu ve gelecekte gastronomi müzelerinin sayısında artış olacağını ileri sürmüştür. Yağar (2012), 
Antalya ilinin mutfak kültürünü ele almış ve Antalya için bir mutfak müzesi önerisi sunmuştur. Lam (2011), 

gastronomi müzelerini tasarım açısından inceleyerek, Washington D.C. Ulusal Alışveriş Merkezinde yer alan bir 

müzenin tasarımı üzerine odaklanmıştır. Çalışma sonucunda mimari yapı, yemek, insan ve tasarım arasında interaktif 
bir deneyim ilişkisi ortaya konulmuştur. Koz (2009) ise, mutfak kültürünün müzelerde ne şekilde yer alacağına ve 

mutfak müzelerinin özelliklerine değinmiş, ardından saray ve mutfak kavramları üzerinde durarak, saray mutfaklarının 

bu işlevler dâhilinde ne şekilde değerlendirileceği konusunda öneriler geliştirmiştir. 
 

2. Yöntem 
Bu araştırmada, Türkiye’de bulunan gastronomi müzelerinin hizmet kalitesi ve ziyaretçi sayısının 

artırılması ve gelecek yıllarda açılabilecek yeni gastronomi müzeleri için olası temaların tartışılması açısından faydalı 

olacağı düşünülen bulgular elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, kullanıcı sayısı bakımından dünyanın en büyük 

seyahat web sitesi (tripadvisor.com) üzerinden yerli ve yabancı müze ziyaretçilerinin paylaşmış oldukları yorumlar 
içerik analiziyle çözümlenmeye çalışılmıştır. Karasar (2017: 229-231), ‘belgesel tarama’ olarak nitelendirdiği nitel veri 

analiz yönteminde, iki tür taramadan söz etmiştir. Bunlar; genel tarama (literatür taraması) ve içerik çözümlemesidir. 

İçerik çözümlemesi (content analysis), belirli bir metnin, kitabın, belgenin içeriğinde gizli kavram, ilke ve özellikleri 
anlama ve anlatma amacıyla yapılan bir taramadır. Belgelerdeki bakış açısı, felsefe, dil, anlatım gibi özellikler, 

derinliğine yapılacak çözümlemelerle anlaşılmaya çalışılır (Karasar, 2017: 231). Karagöz (2017:602)’e göre ise içerik 

çözümlemesi; mesaj değeri taşıyan her türlü verinin bir amaç doğrultusunda taranması, kategorilere (temalara) 
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ayrılması, özetlenmesi ve elde edilen bulguların araştırma amacı doğrultusunda analiz edilmesi ve yorumlanması 

işlemlerini içeren bir yöntemdir.  

Araştırma evrenini, Türkiye’de faaliyet gösteren gastronomi müzelerine yönelik yerli ve yabancı turistlerin 

Tripadvisor üzerinden paylaşmış oldukları çevrimiçi yorumları oluşturmaktadır. 2017 yılı itibariyle Türkiye’de 

bulunan 17 gastronomi müzesinin 11’i Tripadvisor’da ziyaretçi yorumuna açılmıştır. İlgili müzelere yönelik 

02.07.2018 - 08.07.2018 tarihleri arasında toplam 414 yorum paylaşılmış ve en fazla yorum alan ilk beş müze için 
toplam 372 yorum tespit edilmiştir. Bu nedenle, en fazla yorum alan ilk beş müze araştırma örneklemi olarak 

belirlenmiş ve ilgili yorumlar içerik analiziyle çözümlenerek, elde edilen veriler araştırma amacına dayalı temalar 

altında sınıflandırılmıştır. 

 

3. Bulgular 
Tablo 2’de, Türkiye’de bulunan 17 gastronomi müzesine yönelik Tripadvisor üzerinden paylaşılan 

çevrimiçi yorum sayıları verilmiştir. Müze ziyaretçilerinden 206 yorum alan Emine Göğüş Mutfak Müzesi 

(Gaziantep), ilgili platformda en fazla yorum alan müze konumundadır. Adatepe Zeytinyağı Müzesi ziyaretçilerinden 

65 yorum alarak, Emine Göğüş Mutfak Müzesini takip etmiştir. Öte yandan, Kutman Şarap Müzesi ise toplam 3 yorum 
alarak, Tripadvisor’da yoruma açık müzeler arasında yorum sayısı bakımından son sırada yer almıştır. 

 

Tablo 2. Türkiye’de Bulunan Gastronomi Müzelerinin Puan Türlerine Göre Aldıkları Çevrimiçi Yorum Sayıları 
(n=414) 

Müze Adı 

Puan Türü 
Toplam 

Berbat Kötü Ortalama Çok İyi Mükemmel 

n % n % n % n % n % n % 

Ö
rn

ek
le

m
 

Emine Göğüş Mutfak Müzesi 3 1 11 5 41 20 70 33 81 41 206 100 

Adatepe Zeytinyağı Müzesi 0 0 0 0 3 7 36 55 26 38 65 100 

Pelit Çikolata Müzesi 1 1 2 3 8 12 16 25 35 59 62 100 

Marmaris Balevi 0 0 1 4 1 4 3 13 17 79 22 100 

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Müzesi 
1 5 1 5 1 5 3 17 11 68 17 100 

Şanlıurfa Mutfak Müzesi 0 0 0 0 1 8 4 33 7 59 12 100 

Ekomüze Zavot Peynir Müzesi  1 8 1 8 1 8 2 17 7 59 12 100 

Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı 

Tarihi Müzesi 
0 0 0 0 0 0 2 28 5 72 7 100 

Köstem Zeytinyağı Müzesi 0 0 0 0 0 0 1 25 3 75 4 100 

Kapurcuk Kültür ve Gastronomi 

Evi 
0 0 0 0 0 0 0 0 4 100 4 100 

Kutman Şarap Müzesi 
1 

3

3 
0 0 0 0 1 33 1 34 3 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 

 
Şekil 1. Türkiye’de Bulunan Gastronomi Müzelerine Yönelik Çevrimiçi Yorumların (n=414) Puan Türüne Göre 

Yüzdelik Dağılımı 
 

Şekil 1’de, Türkiye’de bulunan gastronomi müzelerine yönelik paylaşılan 414 çevrimiçi yorumun puan 

türüne göre yüzdelik dağılımı görülmektedir. Buna göre, gastronomi müzelerinin neredeyse yarısı (%48) ‘mükemmel’ 
puan türüyle yorumlanmıştır. Öte yandan, kötü ve berbat puanlı yorumlar, gastronomi müzelerine yönelik paylaşılan 

tüm çevrimiçi yorumların yalnızca %6’sını oluşturmaktadır. 

Tablo 4’te, Emine Göğüş Mutfak Müzesine yönelik paylaşılan çevrimiçi yorumların içeriği verilmiştir. Bu 
kapsamda, 14 farklı tema tespit edilmiş ve ilgili temalar ziyaretçiler tarafından tekrarlanma sayısına göre sıralanmıştır. 

İlgili müzenin Gaziantep mutfak kültürü ve tarihi hakkında yazılı ve görsel bilgiler sunması, 132 ziyaretçi tarafından 

tekrarlanarak, en fazla tekrar sayısına ulaşmış ve müze yorumlarının %44’ünü oluşturmuştur. Müze giriş ücretinin 
makul bulunması, 50 ziyaretçi (%16) yorumunda değinilerek, ikinci sırada yer almıştır. Öte yandan, 2 ziyaretçi (%1) 

müzede dekor olarak konulan mankenlerin ürkütücü olduğunu ve 1 ziyaretçi ise (%0)  müzede tuvaletin bulunmadığına 

dikkat çekmiştir. İlgili müzeye yönelik bazı temalarda paylaşılan yorumlar/yorumların bir bölümü şu şekildedir: 
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 “Gaziantep mutfağı, tarihi ve eski ağırlamalar konusunda yeni bilgiler katıyor insana”… 32 

 “Antep’in geçmişine mutfak kültürüne yolculuk yaptık her şeyi ile mükemmel itina ile düzenlenmiş bir 

müze”… 

 “Girişi 1 tl olan müze (öğrenciye 50 kuruş)”… 

 “Gaziantep mutfağında geçmişte ve halen pişmekte olan ve hiç bilmediğiniz lezzetlerin resimlerini ve 

kullanılan kap kacak ve mutfak aletlerini güzel bir teşhirle bir arada görmek”… 

  “Geçmiş zamanda yaşanan Antep ev kültürünü çok mükemmel dizayn yaparak ziyaret edenleri duygusal 

anılara götürüyor”… 

 … “5 dakika okuyarak öğrenerek gezersen 15 dakikada tamamlanacak bir mekan.” 

 …“mutfak var ama bu ziyarette hiçbir şey pişirilmiyor.” 

 …“ancak yemekler hakkında daha detaylı bilgi bulunabilirdi. Hatta giriş ücreti artırılarak hafif 

tadımlıklar da eklenebilirdi.” 

 

Tablo 4. Emine Göğüş Mutfak Müzesine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçeriği 

Temalar n % 

1. Gaziantep mutfak kültürü ve tarihi hakkında yazılı ve görsel bilgiler sunulması 132 44 

2. Giriş ücretinin makul bulunması 50 16 

3. Küçük/şirin olması 25 8 

4. Sergilenen eşyaların geçmişi anımsatması/duygulandırması 22 7 

5. Kısa sürede gezilebilmesi 19 6 

6. Özenle tasarlanmış olması 15 5 

7. Görevlilerin kibar ve ilgili olması 9 3 

8. Yemek pişirilmemesi/sunulmaması 8 3 

9. İçeriğinin zayıf olması 8 3 

10. Konumunun beğenilmesi 6 2 

11. Bilgilendirme yazılarının yetersiz olması 3 1 

12. Park yerinin olmaması/sokağının dar olması 3 1 

13. Dekor olarak konulan mankenlerin ürkütücü olması 2 1 

14. Tuvaletin bulunmaması 1 0 

Toplam 303 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 
Tablo 5’te, Adatepe Zeytinyağı Müzesine yönelik paylaşılan çevrimiçi yorumların içeriği verilmiştir. Bu 

kapsamda, 16 farklı tema tespit edilmiş ve ilgili temalar ziyaretçiler tarafından tekrarlanma sayısına göre sıralanmıştır. 

İlgili müzede zeytinyağı yapımı ve tarihçesine yönelik yazılı ve görsel bilgiler sunulmasına ilişkin 41 ziyaretçi yorumu 
(%29) tespit edilmiştir. Bu temayı, 33 ziyaretçi yorumuyla (%24) müze girişindeki kafede ve hediyelik eşya 

mağazasında sunulan ürünlerin (zeytin, zeytin reçeli, zeytinyağı, zeytinyağı sütü, zeytinyağı dondurması, sabun, 

şampuan vb.) beğenilmesi ve/veya satın alınması izlemiştir. Öte yandan, müzenin geçmişe götürmesi ve/veya 
duygulandırması, sit alanı üzerinde olması ve Küçükkuyu33 ekmeğinin beğenilmesi ikişer defa (%1) tekrarlanırken, 

müzede bilgilendirme yazılarının yetersiz bulunması yalnızca bir ziyaretçi (%1) tarafından yorum olarak paylaşılmıştır. 

İlgili müzeye yönelik bazı temalarda paylaşılan yorumlar/yorumların bir bölümü şu şekildedir: 

 …“zeytinin zeytinyağına, sabuna dönüşümünün en iyi şekilde görülebileceği tüm makinelerin mevcut 

olduğu bir alan var. Yan tarafta ise satış mağazası mevcut”… 

  “Zeytinyağı gayet başarılı. Gitmişken denemelisiniz Sabunlarını da aldık ama henüz denemedik. Özel bir 

yağları var zeytinyağı sütü diyorlar, o da tam kahvaltılık bir ürün.” 

 …“kullanılan malzemeler, belgeler ve özlü sözler bu gezinizi daha da keyifli kılacak. Müzenin yanında, 

Adatepe'nin lezzetli ürünlerini ve hediyelik eşyalarını bulabileceğiniz dükkana uğramadan ayrılmamanızı 

öneririm.” 

 “2 katlı, küçük bir müze ama içindekiler görülmeye değer bahçedeki satış yeri biraz pahalı ama güzel 

hediyelikler var.” 

 “Küçük ama şirin bir müze, tabi çıkarken zeytinyağı almayı unutmayın.” 

 “Çok güzel bir yer..Bulunduğu Adatepe köyü tam gezilecek bir yer”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
32 Yorumun daha önce başladığını veya devam ettiğini ifade etmektedir.  
33 Müzenin bulunduğu Ayvacık ilçesine bağlı bir turistik bir destinasyondur. 
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Tablo 5. Adatepe Zeytinyağı Müzesine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçeriği 

Temalar n % 

1. Zeytinyağı yapımı ve tarihçesine yönelik yazılı ve görsel bilgiler sunulması 41 29 

2. Girişindeki kafede ve hediyelik eşya mağazasında sunulan ürünlerin (zeytin, zeytin reçeli, 
zeytinyağı, zeytinyağı sütü, zeytinyağı dondurması, sabun, şampuan vb.) beğenilmesi/satın 

alınması 

33 24 

3. Küçük/şirin olması 10 7 

4. Bulunduğu yerin turistik bir destinasyon olarak beğenilmesi 9 6 

5. Ulaşımının kolay olması 8 6 

6. Görevlilerin kibar ve ilgili olması 6 5 

7. Atmosferin/binasının beğenilmesi 5 4 

8. Girişin ücretsiz olması 5 4 

9. Hediyelik eşya mağazasında sunulan ürünlerin pahalı gelmesi 5 4 

10. Özenle tasarlanmış olması 4 3 

11. Ortamın temiz olması 3 2 

12. Kısa sürede gezilebilmesi 3 2 

13. Geçmişe götürmesi/duygulandırması 2 1 

14. Sit alanı üzerinde olması 2 1 

15. Küçükkuyu ekmeğinin beğenilmesi 2 1 

16. Bilgilendirmenin yetersiz bulunması 1 1 

Toplam 139 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 

Tablo 6’da, Pelit Çikolata Müzesine yönelik paylaşılan çevrimiçi yorumların içeriği verilmiştir. Bu 
kapsamda, 18 farklı tema tespit edilmiş ve ilgili temalar ziyaretçiler tarafından tekrarlanma sayısına göre sıralanmıştır. 

İlgili müzede yer alan çikolatadan yapılmış heykeller, çikolata şelaleleri gibi eserlerin beğenilmesi ve/veya 

fotoğraflanması, 36 ziyaretçi (%24) tarafından tekrarlanmıştır. Müzeye ulaşımın zor olması; yerinin merkezi olmaması, 
23 ziyaretçi (%16) tarafından ifade edilmiştir. Öte yandan, bir ziyaretçi (%1) müzenin hediyelik eşya bölümünde 

satılan ürünlerinin marketlerde bulunabildiğine yönelik yorum paylaşmıştır. İlgili müzeye yönelik bazı temalarda 

paylaşılan yorumlar/yorumların bir bölümü şu şekildedir: 

 “Burada çikolatadan bir sürü heykel yapmışlar. Aslında sadece heykel değil. Çikolata Şelalesi de 

yapmışlar. Benim en sevdiğim çikolata heykeli ise Mona Lisa ve Albert Einstein. Tabii sadece bunlar 
değil. Çikolatadan ev, Nuh'un gemisi, .. gibi bir sürü şey. Bunlarla yetinmemişler bir katta çalışanları 

gösteriyorlar. Nasıl yaptıklarını, süslediklerini. Çikolata ikram ediyorlar ama pasta, dondurma veya 

diğer tatlılar parayla satılıyor”… 

 …“çok iyi organize edilmiş tarihi ve ünlü karakterlerin tamamı çikolatadandır”… 

 …“sadece çocukların değil büyüklerin ilgisini çeken tasarımlar görülmeye değer”… 

 

Tablo 6. Pelit Çikolata Müzesine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçeriği 

Temalar n % 

1. Çikolatadan yapılmış heykeller, çikolata şelaleleri gibi müze eserlerinin beğenilmesi/ 
fotoğraflanması 

36 24 

2. Ulaşımın zor olması/merkezi olmaması 23 16 

3. Girişte yapılan çikolata ikramının beğenilmesi 12 8 

4. Kahvaltı, brunch (pazar günü), akşam yemeği imkânı sunması/yemeklerin beğenilmesi 12 8 

5. Hediyelik eşya dükkânında satılan ürünlerin beğenilmesi/satın alınması 11 8 

6. Tüm yaş gruplarına hitap etmesi/aileyle gidilebilmesi 8 5 

7. Görevlilerin ve özellikle müze sahibinin kibar ve ilgili olması 7 5 

8. Küçük olması 6 4 

9. Giriş ücretinin makul bulunması  6 4 

10. Yakınında ufak çaplı bir hayvanat bahçesi bulunması (koyun, keçi, midilli vb.) 4 3 

11. Atmosferin beğenilmesi (çikolata kokusu) 4 3 

12. Ortamın temiz/nezih olması 4 3 

13. Giriş ücretinin ve satışı yapılan pasta, dondurma gibi tatlıların pahalı gelmesi 3 2 

14. Eğlenceli gelmesi 3 2 

15. İnsanı çocukluğuna götürmesi/çocuk gibi hissettirmesi 3 2 

16. Çikolatanın ve pastanenin/müzenin tarihiyle ilgili bilgi sunulmaması 2 1 

17. Çikolata yapılışına dair görsel bilgi sunması 2 1 

18. Hediyelik eşya dükkanında satılan ürünlerin marketlerde bulunabilmesi 1 1 

Toplam 147 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 
Tablo 7’de, Marmaris Bal Evi Müzesine yönelik paylaşılan çevrimiçi yorumların içeriği verilmiştir. Bu 

kapsamda, 7 farklı tema tespit edilmiş ve ilgili temalar ziyaretçiler tarafından tekrarlanma sayısına göre sıralanmıştır. 

İlgili müzede satışa sunulan organik bal ürünlerinin (bal, polen, propolis, arı sütü vb.) beğenilmesi ve/veya satın 
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alınması, 18 ziyaretçi (%46) yorumunun içeriğini oluşturmuştur. Bu kapsamda, müze ziyaretçilerinin neredeyse 

yarısının müzede satılan bal ürünlerini beğenerek satın aldıkları ifade edilebilir. Müzede bal üretimi, arıcılık ve bal 

arılarının çevre için önemiyle ilgili yazılı ve görsel bilgiler sunulmasına ilişkin tema, 9 ziyaretçi (%23) yorumunda 

tespit edilmiştir. Öte yandan, müzenin özenle tasarlanmış olması, manzara güzelliğine sahip olması, içeriğinin zayıf 

olması (çam ve çiçek balı dışında farklı bal türlerinin olmaması) ve satışa sunulan ürünlerin köylülerin sattıklarına göre 

pahalı gelmesi ikişer defa (%5) tekrarlanarak, en az tekrarlanan temalar olarak tespit edilmiştir. İlgili müzeye yönelik 
bazı temalarda paylaşılan yorumlar/yorumların bir bölümü şu şekildedir: 

  “Arıların doğada ne işe yaradığını şimdi anladım. görevlilerin ilgi alakası çok iyi, teşekkürler. Organik 

balınızı almayı sakın unutmayın.” 

 …“görevliler genç ve güler yüzlü içeride size arı ve bal hakkında çok güzel bilgi veriyorlar sinevizyon 

gösterisi var biz çok beğendik gönül rahatlığı ile ballarımızı aldık”… 

 “Bal evi dediğin bu kadar zayıf durmamalı. Daha özenli ve güzel bir yer haline getirilmeli. Yalandan 

yanlıştan 2 bal kovanı atmakla bi tane bal heykeli dikmekle olmaz bence.” 

 

Tablo 7. Marmaris Bal Evi Müzesine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçeriği 
Temalar n % 

1. Satışa sunulan organik bal ürünlerinin (bal, polen, propolis, arı sütü vb.) beğenilmesi/satın alınması 18 46 

2. Bal üretimi, arıcılık ve bal arılarının çevre için önemiyle ilgili yazılı ve görsel bilgiler sunması 9 23 

3. Görevlilerin kibar ve ilgili olması 4 11 

4. Özenle tasarlanmış olması 2 5 

5. Manzara güzelliğine sahip olması 2 5 

6. İçeriğinin zayıf olması (çam ve çiçek balı dışında farklı bal türlerinin olmaması) 2 5 

7. Satışa sunulan ürünlerin (köylülerin sattıklarına göre) pahalı gelmesi 2 5 

Toplam 39 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 

 
Tablo 8’de, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesine yönelik paylaşılan çevrimiçi yorumların içeriği 

verilmiştir. Bu kapsamda, 10 farklı tema tespit edilmiş ve ilgili temalar ziyaretçiler tarafından tekrarlanma sayısına 

göre sıralanmıştır. İlgili müzede, bölgenin endemik bitki türleri ve sağlığa yararlarına dair yazılı bilgiler sunulması 
ve/veya bitkilerin canlı, kurutulmuş ve esans hallerinin sergilenmesi, 12 ziyaretçinin (%33) yorumunda değinilen 

başlıca tema olarak tespit edilmiştir. Müze görevlilerin kibar ve ilgili olmasına ilişkin 6 ziyaretçi (%16) yorumu tespit 
edilmiştir. Öte yandan, müzenin kolay ulaşılabilir olması, müzede bitki çayı ikramı yapılması ve müzede bir kafe 

bulunmaması ikişer defa (%5) tekrarlanırken, müzenin kısa sürede gezilebilmesi ve temiz olması ise (%3) tekrarlanma 

sayısına ulaşamayarak, yalnızca bir/birer ziyaretçi tarafından ifade edilmiştir. İlgili müzeye yönelik bazı temalarda 
paylaşılan yorumlar/yorumların bir bölümü şu şekildedir: 

  “Türkiye'nin ilk ve tek bitki müzesidir. Kuru bitkilerden ve esanslara kadar var.. İlerde de satışı 

yapılacakmış.. Güvenlik arkadaşın ilgi ve kibarlığı çok güzeldi..Orta avluda bir kafeterya bile yapılabilir 
soluklanmak için iyi olur.” 

 “Hatay ilinin tıbbi ve aromatik bitkiler kategorisinde Türkiye ihtiyaçlarının %20 sini karşıladığını 

bilmiyordum.. İlginç bir deneyim oldu.. Çok yeni bilgiler edindim.” 

  “2000in üzerinde endemik bitkiye sahip olan bölge adına güzel düşünülüp hayata geçirilmiş bir proje. 

Önce bitkilerin fotoğraflarını görüp haklarında bilgi alıyorsunuz. Ardından bazı bitkilerin örnekleriyle ve 

son olarak hülasa odasında yağlarıyla karşılaşıyorsunuz. Mutlaka ziyaret edilmeli. Satınalma şansı 

olmasını isterdim.” 

 “Antakya coğrafyasının aromatik bitkileri konusunda bilgilenirken güzel binayı ve avluyu gezme şansınız 

var. Yeri merkezi konumda ve giriş ücretsiz.” 

 …“burada gerçek bitki çayları satılabilir veya bu bitkilerden elde edilmiş macun, toz vs satılabilir”… 

 “Siz aramotik bitkiler müzesi yapacaksınız ve burada şifalı bitkileri tanıtacaksınız ama almak istediğiniz 

bir bitki olduğunda almak bir yana masa ve sandalyeleri bulunan ve bir cafe olduğunu düşündüğünüz 

terasta su bile alamayacaksınız”… 

 

Tablo 8. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesine Yönelik Çevrimiçi Yorumların İçeriği 
Temalar n % 

1. Bölgenin endemik bitki türleri ve sağlığa yararlarına dair yazılı bilgiler sunulması/ bitkilerin canlı, 

kurutulmuş ve esans hallerinin sergilenmesi 
12 33 

2. Görevlilerin kibar ve ilgili olması 6 16 

3. Özenle tasarlanmış olması 4 11 

4. Bitki/baharat/bitki çayı satışının yapılmaması 4 11 

5. Girişin ücretsiz olması 3 8 

6. Ulaşımın kolay/merkezi olması 2 5 

7. Bitki çayı ikramı yapılması 2 5 

8. Kafe bulunmaması 2 5 

9. Kısa sürede gezilebilmesi  1 3 

10. Temiz olması 1 3 

Toplam 37 100 

Not: Yüzdelik değerler tam sayıya yuvarlanmıştır. 
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4. Sonuç ve Öneriler 
Türkiye’de bulunan gastronomi müzelerinin puan türlerine göre (berbat, kötü, ortalama, çok iyi ve 

mükemmel) aldıkları toplam 414 yorumun yüzdelik dağılımında, ziyaretçilerin neredeyse yarısının mükemmel (%48), 

büyük bir bölümünün çok iyi (%33) ve oldukça küçük bir bölümünün ise kötü (%4) ve berbat (%2) puan türleriyle 

ilgili müzeleri yorumladıkları bulgusu dikkate alındığında, Türkiye’de gastronomi müzesi ziyaretinden memnuniyet 

oranının oldukça yüksek düzeyde olduğu ifade edilebilir. Bu kapsamda çikolata, bal, zeytinyağı, peynir gibi temalara 
ek olarak, şehirlerimizin sahip olduğu gastronomik nitelikte coğrafi işaretlerin tema olarak belirlendiği farklı müzeler 

açılabilir. Ayrıca, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yenilebilir ot müzesi, baharat müzesi gibi ilgi çekebilecek yeni müze 

projeleri hayata geçirilebilir. Öte yandan, Emine Göğüş Mutfak Müzesi ziyaretçilerinin neredeyse yarısı (%44) 
yorumlarında; müzede Gaziantep mutfak kültürü ve tarihi hakkında yazılı ve görsel bilgiler sunulduğuna değinmiştir. 

Bu bağlamda, mutfak müzelerinin, mutfak kültürünün tanıtımına katkı sağlaması açısından büyük önem taşıdığı 

düşünülerek, farklı şehirlerde yeni mutfak müzelerinin açılması önerilebilir. Araştırma kapsamında elde edilen diğer 
bulgulara dayalı, mevcut ve/veya sonraki müzeler açısından geliştirilen öneriler ise şu şekilde sıralanabilir: 

 Müze ziyareti sonunda dinlenmek için küçük bir kafe veya şehrin/bölgenin yöresel yemeklerinin 

sunulduğu bir yiyecek-içecek işletmesi açılabilir. Ayrıca, müzelerin yakınında hediyelik eşya satışının 

yapıldığı küçük ölçekli işletmeler açılabilir. Böylelikle, yerel halkın da turizm hareketliliğinden gelir 

elde etmesi sağlanabilir. 

 Giriş ücretleri artırılarak, müze temasına ilişkin yemekler/paket ürünler hazırlanarak ziyaretçilere 

tadımlıklar sunulabilir. 

 Müzeler, panoramik şehir turları veya kültür ve gastronomi turlarının rotalarına eklenebilir. 

 Müzelerde yemek kursları kapsamında günlük atölye çalışmaları gerçekleştirilerek, dileyen 

ziyaretçilerin bu çalışmalara katılımı sağlanabilir.  

 Müzelerin temalarıyla ilgili bilgilerin bulunduğu kitap, dergi ve CD gibi yazılı ve görsel dökümanlar 

hazırlanarak satışa sunulabilir. 
Bu çalışmanın temel sınırlılığı, araştırma alanı olarak yalnızca Tripadvisor seyahat sitesinin belirlenmiş 

olmasıdır. Sonraki araştırmalarda, müzelere yönelik diğer seyahat siteleri veya Google yorumları incelenebilir. Ayrıca, 
Türkiye’nin müze turizmi potansiyeli incelenebilir ve müze turizmi açısından gelişmiş ülkelerle çeşitli karşılaştırmalar 

yapılabilir. Öte yandan, diğer müzelerin de (örn. kent müzeleri) çevrimiçi değerlendirmeleri incelenerek, müze 

turizminin geliştirilmesine katkı sağlayacak bulgular tartışılabilir. 
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Özet 
Dışarıda yeme içme kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte yemek yapma faaliyeti üçüncü kişilerin eline geçmiştir. 

Böylelikle zaman içerisinde toplum refahının da gelişimi ile paralel olarak yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler 
hakkında bir beklenti oluşmuştur. Beklentilerin karşılanmaması nedeni ile ortaya çıkan şikâyet davranışı internetin 

yayılmasıyla beraber sanal ortama taşınmış ve şikâyet etme davranışı daha kolay hale gelmiştir. Sonuç olarak ortaya çıkan 

şikâyet sitelerinden biri de ‘’şikâyetvar.com’’ dur. Şikayet siteleri müşterilere şikâyet etme davranışı sergilemede büyük 
kolaylık sağlarken işletmelere de tek tıkla kendileri hakkındaki olumsuz düşünceleri görme fırsatı sağlamaktadır. Bu 

bağlamda yapılan çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren 5 büyük fast food işletmesinin ne tür şikâyetler aldığını 

incelemek ve bu şikâyetleri giderebilmek adına ne gibi yollar izleyebileceklerine dair önerilerde bulunmaktır. Araştırma 
kapsamında şikayetvar.com sitesinden alınan verilere betimsel analiz uygulanmıştır. Araştırma sonucunda fast food 

işletmelerinin en fazla ‘’Geç teslimat/teslim etmeme’’ ve ‘’Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme’’ konularında şikâyet 

aldıkları bulgulanmıştır. Bu bağlamda teorik ve pratik alana yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Fast food, Şikâyet, Şikayetvar.com  

 

A Research on Customer Complaints Regarding the Services of 

International Fast Food Businesses 
 

Abstract 
Along with the emergence of the concept of eating and drinking outside, the cooking activity has been overtaken by third 

parties. Thus, in parallel with the development of community prosperity over time, there was an expectation about 

businesses that provide catering services. With the spread of the internet, the complaints behavior that has been caused by 
the lack of expectations has been moved to the virtual environment and the complaining behavior has become easier. One 

of the resultant complaint sites is "şikâyetvar.com". While complaints sites offer great convenience in displaying 

complaints to customers, one click on businesses provides the opportunity to see negative thoughts about themselves. In 
this context the aim of the study is to examine what kind of complaints received 5 large fast food companies operating in 

Turkey and make recommendations for ways that they can track paths in order to resolve these complaints. In the scope of 

the research Descriptive analysis was applied to the data obtained from Şikayetvar.com site. As a result of the research, it 
was detected that fast food companies complained mostly about '' late delivery '' and '' wrong or different product delivery 

''. In this context, theoretical and practical suggestions have been made. 

 

Keywords: Fast food, Complaint, Şikayetvar.com 

 

Giriş 
İnsanların evlerinden uzakta barınma ve yeme-içme gibi ihtiyaçlarını gidermeleri uzun bir geçmişe 

dayanmaktadır. Bu nedenle hem konaklama hem de yeme-içme işletmelerinin tarihi de köklü bir geçmişe dayanmaktadır. 
13. Yüzyıl civarında ortaya çıkan kervansaray ve hanlarla birlikte ilk yiyecek-içecek işletmeleri de ortaya çıkmıştır. Fast 

food’un doğduğu yer olan Amerika’da ilk restoranlar 1870’lerde önemli hale gelmeye başlamıştır. Bununla birlikte ilk fast 

food örnekleri Birinci Dünya Savaşı’nda görülmüştür. 1930’lu yıllara gelindiğinde hamburgerlerin yanına patates 
kızartması ve içecekten oluşan bir menü konulmuştur. 1940-1970 yılları arasında özellikle arabaya servis yapılan (drive-in) 

sunum şekli popülerliği arttırmıştır. 1950’lerde ilk olarak Mc Donalds ile başlayan büyük fast food zincirleri önce 

Amerika’da sonra da dünyanın genelinde yayılmaya başlamış ve fast food kavramı ortaya çıkmıştır (Yaman, 2007: 4-6). 
Günümüzde kadınların çalışma hayatındaki etkinliğinin artması, ev dışında geçen sürenin uzaması gibi nedenlerden fast 

food gibi hızlı, pratik ve kolay yeme içme şekilleri yaygınlaşmıştır (Kılıç ve Şanlıer, 2007: 32). 

Müşteri beklentileri ile verilen hizmet arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığında müşteriler bu uyuşmazlığı 
giderebilmek adına şikâyet etme davranışı sergilemektedirler. İşletmeler açısından şikâyet ise bir fırsat olarak görülmelidir. 

Müşteri şikâyetleri işletmeler açısından ne kadar iyi ve ilgili olduklarını göstermek açısından önemlidir. Çünkü şikâyetiyle 

ilgilenilmiş ve çözülmüş bir müşteri hiç şikâyet etmemiş müşteriden muhtemelen daha sadık olacaktır (Ok, 2011: 4-5). Bu 
bağlamda yapılan çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren 5 büyük fast food işletmesinin ne tür şikâyetler aldığını 

ve bu şikâyetlere verdikleri cevapları incelemektir. 
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1. Fast Food Kavramı 
Fast food, hazırlanması ve servisi hızlı bir biçimde yapılan ve hızlı bir biçimde tüketilen yiyecekleri 

kapsamaktadır (Davis, Lockwood, Pantelidis ve Alcott, 2008: 61). Türk Dil Kurumu tarafından fast food; kısa sürede 

hazırlanan ve yemek için az zaman harcanan hafif yiyecek olarak tanımlanmıştır (TDK, 2017). Ancak fast food kavramına 

pek çok farklı tanımlama getirilmiştir. Bu tanımlamalar fast food kavramının bazen sistem, bazen işletme bazen de ürün 

olarak ele alınmasına vesile olmuştur. Ürün boyutu ile fast food, maliyeti düşürmek adına genellikle karton veya plastik 
kaplarda verilmektedir. Fast food yüksek derecede işlem görmüş, standartlaştırılmış hazırlanma ve pişirme metodları 

bulunan yiyeceklerden oluşmaktadır (Wisa ve Narsi, 2005: 3). Bunlara örnek olarak:  hamburger, patates kızartması, pizza, 

döner, dürüm, köfte ekmek gibi yiyecekler verilebilir (Dündar, 2015: 174).  Fast food yiyecekleri diğer yiyeceklerden 
ayıran başlıca özellikler ise şunlardır (Price, 1997: 439) :  

-Fast food yiyecekler diğer yiyecek çeşitlerine göre daha ucuzdur.  

-Ürün müşteriye hızlı bir biçimde sunulur. Örneğin yaklaşık olarak 5 dakikada servis edilirler. Paketlenerek müşterinin 
evine ulaştırılması ise yaklaşık olarak 30 dakika sürer. 

-Elle yemeye uygun yiyeceklerdir. Tek kullanımlık ambalajlama yapılır ve tek kullanımlık çatal bıçak yardımı ile 

tüketilebilirler.  
-Atıştırmalık gıdalara göre dayanıklılığı azdır. Dakikalar veya bir saat içerisinde ısısını kaybetmeden tüketilmektedirler.  

Bir sistem olarak bakıldığında ise fast food, sınırlı bir menü dâhilinde standart ürünlerin kullanıldığı ve çok 

sayıda müşteriye kısa bir sürede hizmet verildiği bir restoran sistemidir. Bu sistem ile çalışan restoranların bazı özellikleri 
bulunmaktadır. Böyle restoranlarda oturulan yerler rahat değildir, masa düzeni sıkışıktır ve yan masalardan ne 

konuşulduğu duyulabilir. Buradaki amaç, yemeğin hızlı bir biçimde tüketilmesini ve diğer müşterilere yer açılmasını 

sağlamaktır. Bu gibi restoranlarda servis personeli bulunmaz. Self servis restoranlara iyi birer örnektirler. Yalnızca masada 
kalan artıkların toplanması ve masa düzeninin sağlanması adına personeller bulunmaktadır. Bu nedenle bu tip restoranlarda 

bahşiş bırakılmaz, bırakılsa bile bu hesabın yüzdesine göre değil, para üstü olarak verilen bozukluklardan oluşur (Erbay, 

2006: 56).  
Fast food işletmeleri özellikle personel giderlerini azaltarak daha kısa sürede kara geçmektedirler. Bu 

işletmelerdeki fiyatların diğer işletmelerin yiyecek içecek fiyatlarına göre daha düşük olması ve rahatlığı nedeniyle 

tüketiciler yiyecek içecek işletmelerini ‘’evden uzakta ev’’ olarak nitelendirmektedirler (Kara, Kaynak ve Küçükemiroğlu, 
1995: 16). Bir fast food işletmesinin karakteristik özellikleri şunlardır: (Özleyen: 2005, 10) 

-Restoranın hamburger, tavuk balık gibi temel bir ürünü bulunmaktadır.  

-Ulusal veya uluslararası zincir şeklinde faaliyet gösterirler. 
-Self servis, paket servis, arabaya servis gibi servis çeşitleri bulunmaktadır. 

-Zincir restoranların ürün kalitesi, restoranın fiziksel özellikleri gibi konularda belirli standartları bulunmaktadır. 

-Zincir restoranlarda fiyatlar bölge veya ülke genelinde aynıdır. 
-Yiyeceklerin geneli dondurulmuştur ve yoğunlaştırılmış içecekler kullanılır. 

-Ürünler özellik ve fiyat belirten fiyat etiketleri ile fiyatlandırılmıştır. 

-Yiyeceklerin hazırlanması az elemana ihtiyaç duyulacak bir biçimde otomatikleşmiştir  
Fast food restoranlar kısa süreli hizmet verdikleri için iç mekân tasarımları pratik ve standart malzemeden 

oluşmaktadır. Örneğin fast food restoranlarda yoğun müşteri devinimine dayanıklı malzemeler kullanılırken alakart 
restoranlarda daha göze hitap eden malzemeler kullanılabilmektedir.  Tablo. 1’de fast food ve alakart hizmet veren 

restoranların yapısal karşılaştırılmalı tablosu verilmiştir (Kaya, 2011: 35-39). 

 
Tablo 1. Fast Food ve Alakart servis veren restoranların karşılaştırılması 

Servis 

Şekli 

Malzeme  

Mobilya 

 

Renk 

 

Aydınlatma 

 

Aksesuar Döşeme Duvar Tavan 

 

 

 

 

Fast 

Food 

Sirkülasyon 

sonucu oluşan 

aşınımlara 

dayanıklı, 

ekonomik olan, 

seramik gibi 

malzemeler tercih 

edilmelidir. 

Kolay 

temizlenebilir 

boya, seramik ve 

mdf üzeri 

laminant kaplama 

gibi malzemeler 

tercih edilmelidir.  

Panel 

asma tavan 

sistemi 

tercih 

edilmelidir. 

Sirkülasyon 

sonucu 

oluşan 

aşınmalara 

dayanıklı, 

ekonomik 

malzemelerd

en üretilmiş 

mobilyalar 

tercih 

edilmelidir.  

Restoranın 

kimliği ile 

uyumlu 

renkler tercih 

edilmelidir. 

Müşterileri 

heyecanlandıra

n canlı ve 

parlak renkler 

tercih 

edilmelidir.  

Sirkülasyon 

yoğunluğund

an dolayı 

aydınlatma 

düzeyi 

yüksek bir 

ışık sistemi 

tercih 

edilmelidir.  

Basit 

dekoratif 

yüzey 

panoları 

tercih 

edilebilir.  

 

 

 

Alakart 

Sirkülasyonun 

yoğun olduğu 

bölgelerde doğal 

taş, mermer, 

oturma 

bölümünde ise 

halı, ahşap gibi 

sıcak ve sessiz bir 

ortam yaratan 

malzemeler tercih 

edilmelidir. 

Özel boyalar 

veya tasarıma 

bağlı olarak ayna, 

doğal taş, doğal 

ahşap, duvar 

kâğıdı, kumaş 

tercih edilmelidir.  

Alçı asma 

tavan ve 

tasarıma 

bağlı 

olarak 

birtakım 

kaplama 

malzemele

ri tercih 

edilmelidir.  

Özel, seçkin 

ve şık 

görünmelidir.  

Tamamen 

restoranın 

kimliğine ve 

tasarımına 

bağlı olarak 

tercih 

yapılmalıdır.  

Sarı sıcak bir 

aydınlatma 

tercih 

edilmelidir.  

Masa 

örtüsü, 

şamdan, 

vazo, 

çiçekler, 

dekoratif 

objeler, 

heykeller, 

tek defaya 

özgü duvar 

resimleri 

tercih 

edilebilir.  
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2. Müşteri Şikâyeti Kavramı  
Günümüzde müşterilerden geribildirim almak çok önemli bir hale gelmiştir. Eğer müşterilerden sağlıklı bir 

geribildirim alınamazsa ve iletişim kurulamazsa bu durum müşteri kaybını da beraberinde getirecektir (Plymine, 1991: 79). 

Şikâyet etmek Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre: ‘’ birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı ilgili makama veya daha üst 

makamlardakine bildirmek.’’ veya ‘’sızlanmak’’ olarak tanımlanmıştır. Şikâyet etme davranışı ise genel bir anlamda 

memnuniyetsizliği ifade etmektedir (Sujithamrak ve Lam, 2005: 291). Yani şikâyet müşterinin olumsuz geribildirimi 
anlamına gelmektedir (Bell, Mengüç ve Stefani, 2004: 114). Satın aldığı mal veya hizmetten gerektiği faydayı alamadığını 

düşünen bireyler bu memnuniyetsizlik halini birkaç biçimde gösterebilmektedirler. Bunlar (Akan ve Kaynak, 2008: 3): 

-Rahatsızlığını sözlü bir biçimde iletme 
-Memnuniyetsizlik duyduğu işletmeye bir daha gitmeme 

-İşletmeye şikâyette bulunma 

-Müşterileri korumaya yönelik faaliyet gösteren birimlere başvurma 
-Umursamama ve aynı işletmeyi tercih etme  

Barlow ve Moller (1998)’in yaptığı çalışma sonucunda 3 ayrı şikâyet düzeyi ortaya çıkmıştır. Birinci düzey 

şikâyette müşteriler memnuniyetsizlik yaratan unsurları satış görevlisi veya hizmet sağlayıcı kişilere yani işletmeye 
doğrudan anlatmaktadırlar. İkinci düzey şikâyette müşteriler rahatsızlık yaratan unsurları işletmeyle değil tanıdıklarına ve 

yakın çevresine anlatmışlardır. Aynı zamanda işletmeyle iş yapmaktan vazgeçmişlerdir. Üçüncü düzeyde ise müşteriler 

memnuniyetsizlik yaratan konuyu avukatlar, gazeteler veya tüketici dernekleri gibi üçüncü kişilere iletmişlerdir (Ok, 2011, 
8). Yani müşteriler memnuniyetsizlik yaratan unsurları sadece işletmeyle değil yakınlarıyla ve üçüncü kişi ve kuruluşlar ile 

de paylaşabilmektedirler (Köse, 2007: 38). Şikâyet kanalları pek çok olmakla birlikte bunlardan birisi de internetteki 

şikâyet siteleridir. Şikâyet sitelerine olumlu veya genellikle olumsuz olmak üzere işletme veya ürünler hakkında görüş 
bildirilebilmektedir ve böyle siteler internet bloglarından daha etkin bir işleve sahiptir. Bunun nedeni müşterilerin ve 

işletmelerin yapılan şikâyetler ve verilen cevaplar üzerinden bir araya gelebilmesidir. Şikâyet sitelerine yapılan şikâyetlere 

e-şikâyet adı verilmektedir ve Özkaynar (2010) yaptığı çalışmada diğer şikâyet kanallarına göre e-şikâyetin bazı 
farklılıklarını ortaya konmuştur. Bunlar Tablo.2 ‘de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Şikâyet Yerlerinin Çeşitli Faktörler Açısından Farklılıklarının Karşılaştırılması 

 
İşletmeye 

Şikâyet 

Üçüncü Kişi Ve 

Kurumlara Şikâyet 
Şikâyet Sitelerine E-Şikayet 

Amaç Yönünden Tazmin Tazmin 
*İntikam alma isteği *Diğer insanları uyarma 

isteği *Duyguları paylaşma isteği *Hızlı 

tazmin için tehdit 

Gerekli Zaman 

Yönünden 
Uzun Uzun Kısa 

Şikâyet Maliyeti 

Yönünden 
Pahalı Pahalı Ucuz 

Başkalarını Etkileme 

Açısından 
Etkisiz Az etkili Çok etkili 

 İşlem Karmaşası 

Açısından 
Karmaşık Karmaşık Basit 

Kullanım Sıklığı 

Açısından 
Orta Düşük Yüksek 

 

Şikâyet sitelerini kullanan muhtemel müşteriler, yeni ürün almadan önce diğer müşterilerin olumsuz 

deneyimlerini okuyarak ürün hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Ayrıca Özkaynar (2010)’ın yaptığı çalışmada alınan 
ürünün hatalarından herkesin haberi olması gerektiği düşünen katılımcıların oranı %94’tür. Bununla birlikte diğer 

muhtemel tüketicileri haberdar etmekten hoşlanan kişi oranı da %97,3 olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmadan 

hareketle şikâyet sitelerinin etkin kullanıldığı ve önemli olduğu, işletmelerin de şikâyet sitelerine gereken önemi vermeleri 
gerektiği söylenebilir (Alabay, 2012: 151). 

 

3. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Araştırmanın amacı Türkiye’de fast food sektöründe faaliyet gösteren uluslararası 5 işletmenin sunduğu 

hizmetler ile ilgili şikâyetlerin incelenmesidir. Araştırma için seçilen işletmelerin hizmetleriyle ilgili ‘Şikâyetvar.com’ 

sitesi incelenerek en çok tekrar eden şikâyetler tespit edilecektir. Ayrıca işletmelerin müşteri memnuniyeti sağlayabilmeleri 

için, ortaya çıkarılan unsurlara dikkat etmeleri konusunda işletmelere tavsiyelerde bulunulacaktır.  
Araştırma, Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası beş fast food işletmesinin hizmetlerle ilgili şikâyetlerinin 

yer aldığı, ‘’Şikâyetvar.com’’ sitesinde yer alan şikâyetlerin betimsel analiz yoluyla incelenmesini içermektedir. “Betimsel 

analizde, elde edilen veriler, daha önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır. Bu analizin amacı, ham 
haldeki verilerin okuyucuların anlayabileceği ve isterlerse kullanabileceği bir şekle sokulmasıdır” (Coşkun, Altunışık, 

Bayraktaroğlu, Yıldırım, 2015: 324). Bu bağlamda,  şikâyetlerin incelemesi yapılırken, sitede yer alan hizmetlerle ilgili 

şikâyet başlıkları listesi örnek olarak kullanılmıştır. Araştırma için www.sikayetvar.com platformunun seçilme nedeni; 
‘’Türkiye’de şikâyet konusunda en popüler site olması, 3 milyona yakın üyesinin bulunması, aylık yaklaşık 3 milyon 

ziyaretçinin platformu ziyaret etmesi, sınırları belirli şikâyet sürecinin uygulanması, şikâyetlerin gerçek kişiler tarafından 

yapıldığını doğrulayan kişi doğrulama sisteminin olması ve işletmeler tarafından şikâyetlere cevap veriliyor olması 
şeklinde sıralanabilir’’ (Limon ve Arpacı, 2016: 91).  
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Araştırma verilerinin iyi yorumlanabilmesi için şikâyet başlıklarını ve firmaları içeren bir inceleme tablosu 

oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında toplam 1554 şikâyet incelemeye alınmıştır. Araştırmaya konu olan fast food 

işletmelerinin isimleri gizli tutulmuş ve adlarından veya firma baş harflerinden bağımsız olarak birer harf kodu verilmiştir. 

Oluşturulan tabloda; ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’, ‘’Kalite ve Lezzetin Kötü Olması’’, ‘’Yanlış veya Farklı Ürün 

Gönderme’’, ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’, ‘’Hijyen Eksikliği’’ olmak üzere 5 adet şikâyet başlığı, 5 adet fast food işletmesi 

ve incelenen şikâyetlerin toplam sayıları ve yüzdelik oranları belirtilmiştir. İkinci tabloda ise firmaların en çok şikâyet 
alınan şikâyet başlığına göre ayrıldığı bir tablo hazırlanmıştır. Şikâyet başlıkları şikayetvar.com sitesindeki 11 şikâyet 

başlığından derlenmiş 5 adet şikâyet ögesini içermektedir. İlgili şikâyetler 17.12.2016 ile 17.12.2017 tarihleri arasında 

incelenmiştir. Seçilen 5 fast food işletmesi Türkiye’de de faaliyet gösteren şube bakımından en fazla restoranı bulunan 
uluslararası fast food işletmeleri arasındadır.  

 

4. Bulgular 
Araştırmaya dâhil edilen işletmelere ait şikâyetvar.com sitesinde incelenen şikâyetlere bakıldığında en fazla 

şikâyet edilen konunun %39,3 ile ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’  olduğu belirlenmiştir. ‘’Yanlış veya Farklı Ürün 

Gönderme’’ başlığı ise toplam şikâyetlerin 32,3’ünü oluşturmaktadır. Bu başlıklardan sonra sırası ile ‘’Kalite ve Lezzetin 
Kötü Olması’’ %16,4, ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’ %6,1 ve ‘’Hijyen Eksikliği’’ %4,3 toplam şikâyetlerin ana konularını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte en fazla şikâyet alan firma toplamda 501 şikâyetle ‘’B’’ firması olmuştur. En az şikâyeti 

alan firma ise 112 şikâyetle ‘’A’’ firması olarak tespit edilmiştir. Aşağıda tablo.1’de firma ve şikâyet başlıklarının 
incelenmesi gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Firmalar ve Şikâyet Başlıklarının İncelenmesi 

                          

                                   Firmalar 

 

Şikâyet Başlıkları 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

 

D 

 

 

E 

 

 

Toplam(%) 

 

 

Yüzde(%) 

Geç Teslimat veya Teslim etmeme 15 48 262 197 89 611 39,3 

Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme 33 280 106 61 22 502 32,3 

Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 33 94 90 27 12 256 16,4 

Bozuk Ürün Gönderme 16 57 10 10 2 95 6,1 

Hijyen  

Eksikliği 

15 22 24 3 3 67 4,3 

Toplam 112 501 492 298 128 1554 100 

Yüzde(%) 7,2 32,2 31,6 19,1 8,2 100  

 

Şikâyet edilen konuların firmalara göre dağılımına bakıldığında B firmasının en çok ‘’Yanlış veya Farklı Ürün 
Gönderme’’ konusunda şikâyet aldığı söylenebilir. B firmasına ait toplam 501 şikâyetin %55,8’ini bu konu 

oluşturmaktadır. Konu ile ilgili müşteri şikâyetlerine bakıldığında; ‘’B Firması Parayı Doğru Aldı Siparişi Yanlış 

Gönderdi.’’ gibi şikâyetler ile karşılaşılmaktadır. B firmasının en çok şikâyet aldığı ikinci konu ‘’Kalite ve Lezzetin Kötü 
Olması’’ başlığıdır. Diğer şikâyet başlıklarına bakıldığında ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’, ‘’Geç Teslimat veya Teslim 

Etmeme’’, ‘’Hijyen Eksikliği’’ olarak sıralanmaktadır. B firması ayrıca incelenen başlıklar kapsamında 501 şikâyet ile en 

çok şikâyet alan firmadır.  
C firmasının en çok şikâyet aldığı konu ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’ konusudur. Bu başlıktaki 

şikâyet sayısı toplam şikâyetlerin %53,2’sini oluşturmaktadır. Konu hakkındaki şikâyet başlıklarından biri; ‘’C firması Geç 

Gelen Sipariş ve Buz Gibi ürünler!’’ şeklindedir. C firmasının en çok şikâyet aldığı ikinci konu ise ‘’Yanlış veya Farklı 
Ürün Gönderme’’ başlığıdır. Diğer şikâyet başlıkları sırasıyla ‘’Kalite ve Lezzetin Kötü Olması’’, ‘’Hijyen Eksikliği’’ ve 

son olarak ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’ olarak belirlenmiştir. C firması toplamda 492 şikâyet ile en çok şikâyet alan ikinci 

firmadır. 
D firması en çok ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’ konusunda şikâyet almıştır. Bu konu toplam 

şikâyetlerin %66,1’ini kapsamaktadır. Bu konu hakkındaki şikâyetlere örnek olarak; D firması Bir Arka Sokağa 1 Saat 10 

Dakika Sonra Gelen Sipariş.’’ gibi şikâyet başlıkları gösterilebilir. D firmasının en çok şikâyet aldığı ikinci konu ise 
‘’Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme’’ başlığıdır. D firmasının en çok şikâyet alan diğer başlıkları ise sırası ile ‘’Kalite ve 

Lezzetin Kötü Olması’’, ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’ ve ‘’Hijyen Eksikliği’’ olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ‘’D’’ firması 

toplam şikâyetlerin %19,1’ini alarak en çok şikâyet alan üçüncü firma olmuştur.  
E firmasının en çok şikâyet alan başlığı %69,5 ile ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’ konusu olmuştur. Bu 

başlık altındaki bazı şikâyetlere örnek olarak; ‘’E firması Geç Gelen Hatta Gelmeyen Ürün!’’ verilebilir. E firmasının en 

çok şikâyet aldığı ikinci konu ise ‘’Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme’’ başlığıdır. E firmasının en çok şikâyet alan diğer 
başlıkları ise sırası ile ‘’Kalite ve Lezzetin Kötü Olması’’, ‘’Hijyen Eksikliği’’ ve ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’ olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca E firması toplam şikâyetlerin %8,2’sini alarak en çok şikâyet edilen dördüncü firma olmuştur.  

A firmasının en çok şikâyet alan başlıklarından ilki ‘’Kalite ve Lezzetin Kötü Olması’’dır. Bu başlık toplam 
şikâyetlerin %29,4’ünü oluşturmaktadır. Bu başlığa; ‘’A firması Kalitesi Artık Bitti.’’ İfadesi örnek olarak gösterilebilir. A 

firmasının en çok şikâyet alan ikinci başlığı ise ‘’Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme’’dir. A firmasının diğer şikâyetleri 

sırasıyla; ‘’Bozuk Ürün Gönderme’’, ‘’Hijyen Eksikliği’’ ve ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’ başlıklarıdır. Bununla 
birlikte A firması toplam şikâyetlerin %7,2’sini alarak en az şikâyet edilen firma olmuştur. Aşağıda tablo.2’de şikâyet 

başlıklarının firmalara göre dağılımı gösterilmiştir.  
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Tablo 4. Şikâyet Başlıklarının Firmalara Göre Dağılımı 

Firmalar Şikâyet Başlıkları ∑i ∑i % % (100,0) 

(1) B 

(1.1) Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme 280 

501 

55,8 

32,2 

(1.2) Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 94 18,7 

(1.3) Bozuk Ürün Gönderme 57 11,3 

(1.4) Geç Teslimat veya Teslim Etmeme 48 9,5 

(1.5) Hijyen Eksikliği  22 4,3 

(2) C 

(2.1) Geç Teslimat veya Teslim Etmeme 262 

492 

53,2 

31,6 

(2.2) Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme 106 21,5 

(2.3) Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 90 18,2 

(2.4) Hijyen Eksikliği 24 4,8 

(2.5) Bozuk Ürün Gönderme 10 2,03 

(3) D 

(3.1) Geç Teslimat veya Teslim Etmeme 197 

298 

66,1 

19,1 

(3.2) Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme 61 20,4 

(3.3) Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 27 9,06 

(3.4) Bozuk Ürün Gönderme 10 3,3 

(3.5) Hijyen Eksikliği 3 1 

(4) E 

(4.1) Geç Teslimat veya Teslim Etmeme 89 

128 

69,5 

8,2 

(4.2) Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme 22 17,1 

(4.3) Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 12 9,3 

(4.4) Hijyen Eksikliği 3 2,3 

(4.5) Bozuk Ürün Gönderme 2 1,5 

(5) A 

(5.1) Kalite ve Lezzetin Kötü Olması 33 

112 

29,4 

7,2 

(5.2) Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme  33 29,4 

(5.3) Bozuk Ürün Gönderme 16 14,2 

(5.4) Hijyen Eksikliği 15 13,3 

(5.5) Geç Teslimat veya Teslim Etmeme 15 13,3 

 

5. Sonuç 
Bireylerin yaşadıkları yer dışında geçirdikleri sürenin uzaması, boş zamanlarını daha efektif kullanma isteği, 

fast food’un kendisinden ileri gelen basitliği ve yoğun hayat döngüsü (Paeratakul, Ferninand, Champagne, Ryan ve Bray, 

2003; 1338) gibi olgular fast food tüketiminin nedenlerinden bazılarıdır. Burada dikkat edilmesi gereken bu sebeplerin 
hepsinin zamanla alakalı olduğudur. Bireyler zamandan kazanmak adına ucuz ve hızlı yemeklere yönelmiş, böylece fast 

food ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. Fast food doğası itibariyle hızlı, basit ve neredeyse yarı otomatik bir sistemdir. 

Yiyecekler hazırlandıktan sonra hızla servis edilmezse; sıcaklıklarını ve lezzet özelliklerini büyük oranda kaybederler. Bu 
nedenle hız ve zaman hem fast food yiyecek içecek hizmeti veren işletmeler için hem de bireyler için en önemli 

faktörlerden biridir. Nitekim ‘’Geç Teslimat veya Teslim Etmeme’’ ve ‘’Yanlış veya Farklı Ürün Gönderme’’ hakkında en 

fazla şikâyet edilen konular olmuştur ve araştırmaya konu olan dört işletmenin de en fazla şikâyet aldığı başlıklardandır. 
Bu bağlamda, ilgili başlıklar altındaki şikâyetlerin azaltılabilmesi adına işletmelerin; çalışanların işletmenin temel amaçları 

doğrultusunda eğitimden geçirilmesi, iş yoğunluğunun yüksek olduğu restoranlarda personel sayısının arttırılması, 

işletmeye uyum programlarının düzenlenmesi, çalışanların belirli dönemlerde rotasyona tabi tutulması gibi önlemler 
alması yerinde olacaktır.   

‘’Kalite ve Lezzetin Kötü Olması’’ en çok şikâyet alan üçüncü konu başlığı olmakla birlikte bir işletmenin de 

en fazla şikâyet aldığı konudur. Kalite ve lezzet kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle personel hatasından 
kaynaklanan soğuk veya tam pişmemiş ürünlerin gönderilmesi kalitenin veya lezzetin de az olması olarak 

görülebilmektedir. Böyle durumlarla karşılaşmamak adına ürünler iyi incelenmeli, personel ürünler hakkında 

bilgilendirilmelidir. ‘’ Bozuk Ürün Gönderme’’ ve ‘’Hijyen Eksikliği’’ diğer şikâyet edilen konulardır. Bu tip durumlarda 
işletmeler şikâyet doğrultusunda hareket edip sorunun kaynağına inmelidir. Özellikle bozuk ürün ile ilgili şikâyetler 

işletmelerin ivedilikle ele alması gereken konuların başında gelmektedir. Bir müşterinin sağlığını etkileme riski bulunan 
herhangi bir ürün satışa sunulmamalı, bu tip şikâyetler müşteri ile birebir iletişime geçilerek çözüme kavuşturulmalıdır.  
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Özet 
Araştırmada Anamur ilçesinin marka kimliğini ve marka kişiliğini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın 

örneklemini Anamur protokolü, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmecileri ve bazı kurum amirlerinden oluşan 52 kişi 
oluşturmaktadır. Araştırmada Anamur’un marka kimliğini belirlemeye yönelik yedi açık uçlu soru ve Aeker (1997)'in 

destinasyon marka kişiliği ölçeği uygulanmıştır. Açık uçlu sorular yoluyla elde edilen verilerin nitel analiz 

yöntemlerinden içerik analizi uygulanırken, destinasyon marka kişiliği için ise betimleyici analiz tekniklerinden 
aritmetik ortalama ve standart sapma sonuçları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Anamur’un marka kimliğinin 

oluşturulmasında sahip olduğu “doğal değerler” ve “tarihi ve kültürel değerler” boyutları önemli rol oynamaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler:Destinasyon Marka Kimliği, Marka Kişiliği, Anamur 

 

Research on Brand Identitiy and Personality of the District of Anamur 
 

 

Abstract 
The brand identity and brand personality of the district of Anamur are aimed to be determined in this research. The 
sampling of the research contains 52 people consisting of the protocol of Anamur, non-governmental organizations, 

tourism establishments and some managers of institutions. Seven open-ended questions and Aeker (1997)’s scale of 

destination brand personality were conducted to determine the brand identity of Anamur in this research. Content 
analysis was applied, which is one of the qualitative analysis methods, to the data obtained through open-ended 

questions and for the destination brand personality, results of arithmetic mean and standard deviation were calculated, 

which are two techniques of descriptive analysis. According to the research findings, “natural values” and “historical 
and cultural values” have a significant role in the creation of brand identity of Anamur. 

 

Keywords:Destination BrandIdentity, Brand Personality, Anamur 

 

Giriş 
Antik dönemde sembolik ve dekoratif simgeler ve objeler imparatorlar, krallar tarafından otorite ve gücü 

ilan etmek adına amblemler biçiminde eser ve ürünlerinde kullanılmışlardır. Romalılar kartalı, Japonlar krizantemi, 

Fransızlar ise aslanı simge ve obje olarak kullandılar (Knapp, 2000:87). Osmanlı döneminde marka kavramı “alamet-i 
farika”  (fark oluşturan işaretler) olarak nitelenmiştir. Yapılan bir tanıma göre marka; “satıcı veya üretici işletmenin 

mahsullerinin hüviyeti ve rakip mallardan farklı kılıcı ismi ve simgesidir” (İslamoğlu, 1996:265).  

Hızlı bir şekilde ilerleyen çağımız bireysel, kurumsal, kentsel ve ulusal pazarlama sektöründe tüketicilerin 
isteklerine karşılık verebilmek ve onları memnun edebilmek için bir hayli rekabetçi duruma gelmiştir. Tüketicilerin 

isteklerini gidermede ağır kalan ve bunu erken fark edemeyen işletmeler zaman içerisinde rakiplerinin gerisinde 

kalacak ve potansiyel müşteri kazanamadıkları gibi; hali hazırdaki müşterilerini de rakiplerine yitirebileceklerdir 
(Kocabay, 2014: 1). 

Uygarlıklar, yalnızca yakın geçmiş dönemimizden başlayarak değil, çok uzun dönemlerden itibaren mal ve 

hizmetlerini markalamaktadırlar. Araştırmacılarca yapılmış olan kazı çalışmalarında Fransa’nın Güneyinde bulunan 
Lascaux Mağaralarının duvarları üzerinde Milattan Önce 15.000 yıllarına kadar dayanmış olduğuna inanılmış olan 

aidiyet göstergesinin bir biçimi olan çok miktarda el emarelerine rastlanmıştır. Yunanlılar, Mısırlılar, Çinliler ve 

Romalılar gibi geçmiş zaman medeniyetler de aidiyet ve kaliteyi ispatlamak adına çanak ve çömleğin ve diğer 
eşyaların üstlerine mühürler bulundurmuşlardır (Perry & Wisnom, 2003:11).   

Araştırmada Anamur ilçesinin marka kimliğini ve marka kişiliğini belirlemek amaçlanmaktadır. Kitabın 

mevcut ve son bölümünü, marka, marka kimliği, destinasyon markalaşma süresi, marka kişiliği ve Anamur’un marka 
kimliği ve kişiliğini belirlemeye yönelik araştırma sonuçlarından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Anamur 

protokolü, sivil toplum kuruluşları, turizm işletmecileri ve bazı kurum amirlerinden oluşan 52 kişi oluşturmaktadır. 

Araştırmada Anamur’un marka kimliğini belirlemeye yönelik yedi açık uçlu soru ve Aeker (1997)'in destinasyon 
marka kişiliği ölçeği uygulanmıştır. Açık uçlu sorular yoluyla elde edilen verilerin nitel analiz yöntemlerinden içerik 

analizi uygulanırken, destinasyon marka kişiliği için ise betimleyici analiz tekniklerinden aritmetik ortalama ve 

standart sapma sonuçları belirlenmiştir. Araştırma bulgularına göre Anamur’un marka kimliğinin oluşturulmasında 
sahip olduğu “doğal değerler” ve “tarihi ve kültürel değerler” boyutları önemli rol oynamaktadır.  
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1. Literatür 

1.1. Marka Kavramı 
1960’lı senelerden beri pazar kısımlarının daralması ve her bir Pazar kısmı içinde bulunan rakip çeşit 

miktarının yükselmesiyle netleşen rekabet olgusu,1980’li yılların başından beridir ulaşım ve bilgi teknolojilerinde 
gerçekleşen ilerlemelerle anlaşılır bir yükseliş göstermiştir. Meydana gelen bu mücadele olgusu, işletmeleri bir yandan 

kalite, yenilik, fiyat ve tasarım gibi çeşit ile ilgili elle tutulur değerlerde iyi olmaya zorlar iken öte yandan da 

mücadelen korunmak adına kullanılabilecek değişikleşme alternatiflerini de bir hayli düşürmektedir. Vaziyet böyle 
gerçekleşince çeşitle ilgili olarak somut olmayan yargıları da ihtiva eden marka kavramı, modern zamanların rekabet 

savaşlarında ve sektörde pazar payının koruma altına alınmasına yenilginin ve zaferin belirleyicisi durumuna gelmiş 

olmaktadır (Leventoğlu, 2012).  
 (AMA) Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) yapmış olduğu tanıma göre, “bir işletmenin veya bir grup 

işletmenin mal ve hizmetlerini tespit etmeye ve rakiplerinin mal ve hizmetlerinden değişik kılmaya yarayan terim, isim, 
işaret, dizayn (tasarım), sembol veya tüm bunların bileşimi markadır” (Stanton, 1975:214; Kotler &Armstrong, 2003; 

Odabaşı & Oyman, 2004:360).  

Marka, herhangi bir işletmenin mal veya hizmetlerinin ötekilerden farklı kılmasın olanaklı kılan her çeşit 
simge ve imgedir. Şekiller, sözcükler, sayılar, harfler, renk tertipleri ya da bütün bu imgelerin kombinasyonları ve hatta 

şahıs isimleri bile marka olabilme ihtimali olan işaretlerdir (Çetin, 2009:14). 

Ünlü yazar Stephan King ise markayı şu şekilde tanımlamıştır: “Ürün bir fabrikasyondan çıkmış olan bir 
şey ya da nesnedir, marka ise müşterilerce alınmış olan bir yargı”. Çeşit rakiplerin birer kopyası gibidir, marka ise 

sadece tek ve hastır. Herhangi bir ürün hemen eskiyebilir fakat marka ise daimdir” (akt.Yıldız, 2006: 4). 

Marka kavramının net bir biçimde idrak edilebilmesi adına tanımı ile birlikte işlevlerinin de bilinmesi 
elzemdir: Marka, herhangi işletmenin ürününü rakiplerinin ürünlerinden değişik kılmayı sağlamaktadır. Örneğin, su 

değişik işlevlere sahip olan bir ürün değildir. Nitekim marka ile birlikte işletmeler mal ve hizmetlerini değişik kılmakta 

ve kendilerine sadık olabilen müşteriler yaratabilmektedirler (Blythe, 2001:135). 
 

1.2. Marka Kimliği 
Müşterilerini, rakiplerini ve şahsını değerlendiren işletme, marka yaratmaya çalışmadan önce marka 

kimliğini belirgin bir biçimde belirlemek durumundadır. Söz konusu marka kimliği, işletmelerin müşterilerine sunmuş 
oldukları bütün hizmetlerin toplamını ifade etmektedir. Dolayısıyla, bulunan işlevleri, yararları, katkıları, performansı, 

deneyimi, kalitesi ve markaya sahip olunduğun zamanki değerini ifade eder. İşletmelerin müşteriler gözünde nasıl 

algılandıklarının özü marka kimliğinden geçer. Başka bir adı ise marka özdeşleştirme de olan marka kimliği olgusu, 
bireylerin akıllarında, markaya karşı direk veya dolaylı bir şekilde bağlantı kurmuş oldukları her şeyi ifade eder. 

Dünyaca ünlü fast-food McDonald’s markası insanın aklında, hızlı servis ve eğlence; Dünyaca ünlü araç Volvo 

markası ise güvenlik ve sağlamlık kavramları yaratabilir. İşte tüm bu durumlar marka kimliğini yaratır. Büyük ve etkin 
bir marka kimliği yaratmak işletmeye birçok yönden çeşitli yararlar sağlamaktadır (Aaker, 1995:209). Diğerlerinden 

farklı olmayı sağlar. Müşteriye, satın almada geçerli nedenler sunmaktadır. Müşteriye her zaman güven ve tutarlılık 

aşılar. Müşterinin ürünlere ve eserlere karşı duygularını etkiler. Marka yayma adına güçlü temeller yaratır. Söz konusu 
işletmelere sektörde güçlü bir yer edinme sağlar. 

 
Şekil 13.1. Marka Kimliği ve Marka Piramidi (Kapferer, 2006). 

 
 

 

1.3. Destinasyon Markalaşma Süreci  
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 Yerin yeterliliklerinin, yeteneklerinin ve kaynaklarının analizini yapmak, bir destinasyonun marka 

kimliğinin tanımlanmasına zemin hazırlamaktadır. Destinasyon marka modeli önerisinde marka kimliği 6 temel unsura 

bağlıdır (Risitano, 2006).   

 Marka kültürü, halkın (ruhu, gelenekleri, aktiviteleri, gastronomisi vb.) ve ülkenin (tarihi sit alanları,  

anıtları, kilise ve camileri vb.) kültürel yönlerine dayanan karakteristik sistemini belirler. 

 Marka karakteri, destinasyonun bütünlük, güvenilirlik ve dürüstlük açısından nasıl algılandığı ve içsel 

yapısı ile ilgilidir.  

 Marka kişiliği, insana özgü karakterlerin markayla özdeşleştirilmesidir (Aaker, 1997). Heyecanlı, dürüst, 

yetenekli, ılımlı vb. insan kişiliği özelliklerini yansıtması.  

 Marka adı, destinasyonun orijinal olmalı ve destinasyona yönelik turistlerin aklında çağrışım yapması 

gerekir ve belirgin, telaffuz edilebilir ve hatırlanabilir olmalıdır.  

 Marka logosu (ve sembolleri), bir destinasyonu tanımlamayı sağlayan temel unsurdur. Örneğin güzel bir 

manzara, ünlü bir anıt, yöreye özgü bir gelenek sembollerle ifade edilebilir. Destinasyon diğer rekabetçi 

yerlerle kıyaslandığında net ve ayırt edici bir logo kullanılması gerekmektedir. 

 Marka sloganı, verilen bir sözü taahhüdü temsil eder, yerin sunumu sonucu sağladığı kazanç ve değer, 

destinasyonun temel işlevsel, duygusal veya deneyimsel niteliklerine bağlıdır.  

Bu kadar büyük bir önemi bulunan marka kimliğini yaratabilmek adına işletmelerin birtakım araçları 
kullanmaları elzemdir. Bu araçlar şu şekilde olmaktadır (Kotler, 2009:93-95):  

Sahip Olunan Sözcük: Marka ismi, hedef sektördeki müşterilere söylendiği zaman pozitif manada bir 

diğer sözcüğü akıllarında çağrıştırması gerekir. Federal Express bir gecede, Volvo-Emniyet, Mercedes- Mühendislik, 

BMW-Sürüş kalitesi gibi 

Slogan: Birçok işletme, kendi marka veya işletme için, tekrar edilen bir sloganı ilave etmektedirler. Buna 
benzer sloganı devamlı kullanmanın, yaratılmış olan marka prestijine neredeyse bilinçaltı ve hipnotik bir etkisi 

bulunur. Dünyanın en sevdiği havayolu-British Airways, Daima daha iyi-Miele gibi.  

Renkler: Markanın tanınmasına yardım etmek adına, bir işletmenin ya da markanın tutarlı bir renk grubu 
kullanması gerekir. Caterpillar, bütün iş makinelerini sarı renge boyaması gibi.  

Semboller ve Logolar: İşletmelerin müşterilerle irtibatların bir sembolü yada bir logoyu kullanmaları gibi. 

 

1.4. Markanın Faydaları 
Aaker, Benet ve Garolera (2001), markaların fonksiyonel ve sembolik yararlar taşıdığını ve bu yararların 

tüketicilerce marka kişiliği özelliklerinin algılanmasında, kültürden kültüre değişiklikler gösterebileceğini, markanın 

işlevsel fayda fonksiyonlarının algılanmasında kültürler arasındaki farklılıkların çok etkisi bulunduğunu 
belirtmektedirler. Solomon (1986)’a göre örneğin Levi’s markasının tüketicinin aklında dayanaklı olduğunu, lakin 

markanın tüketiciye vermiş olduğu sembolik faydada Levi’s markasının güç ve bağımsızlığı ifade etmesi, toplumlar 

adına farklılık arz edebilir (akt.Aaker, Benet ve Garolera , 2001:493). 

Aaker, Benet ve Garolera (2001), markaların fonksiyonel ve sembolik yararlar taşıdığını ve bu yararların 

tüketicilerce marka kişiliği özelliklerinin algılanmasında, kültürden kültüre değişiklikler gösterebileceğini, markanın 

işlevsel fayda fonksiyonlarının algılanmasında kültürler arasındaki farklılıkların çok etkisi bulunduğunu 
belirtmektedirler. Solomon (1986)’a göre örneğin Levi’s markasının tüketicinin aklında dayanaklı olduğunu, lakin 

markanın tüketiciye vermiş olduğu sembolik faydada Levi’s markasının güç ve bağımsızlığı ifade etmesi, toplumlar 

adına farklılık arz edebilir (akt.Aaker, Benet veGarolera , 2001:493). 

 Marka, etkileyici tanıtım ve diğer tutundurma uğraşlarını kullanılarak işletme imajı ve ürün imajı yaratmaya 

yardımda bulunur (Odabaşı ve Oyman, 2004:360). 

 Marka ile birlikte üretici, rakiplerinden değişik bir fiyat yaratma imkanına ulaşabilir. Birçok kurum ve 

kuruluş fiyat harici rekabeti arzular ve markalama belirli bir seviyede bunu temin etmede yardımda bulunur 
(Odabaşı ve Oyman, 2004:360). 

 Marka tescil (onay) edilerek legal bir yer kazanır ve marka sahibine teminat verir (Akdeniz, 2003:29). 

 Marka, müşterileri tatmin etmek adına tespit edilecek kalite seviyesi ile ilgili olarak işletmelere malumat 

verir (Keller, 2003:9). 

 Marka finansal açıdan geri dönüş sağlamaktadır (Keller, 2003:9). 

 Marka, işletmelerin yüksek seviyede karlı hedef pazar yaratmalarına imkan sağlamaktadır(Odabaşı ve 

Oyman, 2004:360). 

Marka sahibi işletmeler tüketicilere pek çok açıdan yarar temin etmektedir. Örneğin, işlevsel yararlar, 

markaların sorun çözme kabiliyetiyle ilgili bir durumdur; deneysel yararlar markanın bilişsel veya duyusal 
ilişkilendirilmesini anıştırır. Sembolik marka yararıysa söz konusu tüketicilere bu markaları kullanarak bir sosyal sınıf 

aidiyeti temin edebilmelerini sağlamaktadır. Bununla birlikte, bu biçimde marka kullanımı kullananın kendini 

algılaması üstünde olumlu bir etki yaratır. Sembolik yararlar, aynen kişilik karakteristiklerinin marka ile 
münasebetlendirilmesi gibi markaların kişiliğinden ortaya çıkmıştır (Özçelik ve Torlak, 2011: 362). 

 

1.5. Marka Kişiliği 
 Marka kişiliğinin oluşmasında markanın sahibi olanların özellikleri önemli yer tutmaktadır. Örneğin bir 
kentin marka kişiliğinin oluşumunda kentin halkı olan insanların özellikleri önemlidir. Aaker (1997)’e göre marka 

kişiliği, insana özgü karakterlerin markayla özdeşleştirilmesidir. Marka kişiliği, insani özellikler olan, şirin, dürüst, 

çalışkan, cesur ve akıllı gibi sıfatları taşıyabilir. Birçok araştırmacı marka kişiliğini anlamak için araştırmalar 
yapmıştır. Marka kişiliğinin ölçümünde Aaker’in (1997) geliştirdiği “Marka Kişiliği Ölçeği” kullanılmaktadır. Bu 

ölçek 5 boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar: Samimiyet, Heyecanlı, Yeterlilik, Entelektüel ve Serttir. 
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1.6. Marka ve Marka Kimliği İle İlgili Alan Yazın 
Kapferer (1986),“Beyond Position Retailer’s Identity” (Perakendeci Kimliğinin Ötesinde) isimli 

çalışmasında “Marka Kimliği” kavramını ilk olarak kullanmıştır. Marka kimliği, bir markayı anlamlı ve benzersiz 

kılan şeylerin tümünü içerdiğini belirtmiştir. Ayrıca marka kimliği, birçok değerlerin oluşturduğu marka 

bireyselliğinin temelini içerisine alarak, bir markayı diğer markalardan farklılaştırmayı sağlamak şeklinde 
açıklamaktadır. 

Mccarthy & Perreault(1991),“Essentials of Marketing”, pazarlamanın temelleri ile ilgili bir kitap 

yayınlayarak markalaşma ve marka kimliği konusunda yapılan ilk çalışmalardan birine imza atmışlardır. Bu çalışma 
ile ilgili birlikte gittikçe popülerliği artan marka konusu üzerinde birçok çalışmaya ilham vermişlerdir. 

Assael (1993),“Marketing Principles & Strategy”, “Pazarlama İlkeleri ve Stratejisi” isimli çalışmasında o 

döneme ait gelişen marka kimliği ve pazarlama prensipleri üzerinde durmuş ve konu ile ilgili olarak kendi 
yorumlamasına göre stratejiler belirlemiştir.   

Bradley (1995),“International Marketing Strategy” uluslararası pazarlama stratejisi isimli çalışmasında, 

marka yönetimi ve marka kimliği üzerinde durmuş marka yönetimi ile ilgili olarak gerekli ilkeler ve prensipler ve 
günümüz geçerli olan markalarını tanıtarak konuyu bir araya getirmiştir.  

Aaker ve Keller (1990),“Consumer Evaluations of Brand Extensions, “Journal of Marketing” Marka 

Boyutları Tüketici Değerlendirmeleri ve Pitta ve Katsanis (1995) “Understanding  Brand Equity For Succesful Brand 
Extensions,” “Journal of Consumer Marketing” “Başarılı Marka Boyutları İçin Marka Değerini Anlamak” isimli 

çalışmalarında marka kimliği kapsamında Levi’s isimli markanın markalaşma süreci üzerinde durmuştur. 

Perry ve Wisnom (2003),“Global Markaların Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında marka kimliğine önem 
vermiş ve bir kurumun ürün ve hizmeti konumlandırma, marka adı, deneyim, logo, mesaj ve etiket gibi kontrol 

edilebilir unsurların marka kimliğini oluşturan etmenler olduğunu belirtmişlerdir. 

Magin, Algesheimer, Huber ve Herrmann (2010),“The Impact of Brand  Personality and Customer 
Satisfactionon Customer’s Loyalty: Theoretical Approach and Findings of a Causal Analytical Study in the Sector of 

Internet Service Providers”, Marka Kişiliğinin ve Müşteri Memnuniyetinin Müşterinin Sadakatine Etkisi: İnternet 

Servis Sağlayıcıları Sektöründe Bir Nedensel Analitik Çalışmanın Teorik Yaklaşımı ve Bulguları isimli çalışmasında 
konu başlığı ile ilgili olarak çalışmalar yapılmış ve markalaşmanın internet ortamındaki durumu hakkında bilgiler 

vermektedirler. 

Harris ve David (2005),“Assessing the Human Element in Service Personality Formation: Personality 
Congruency and the Five Factor Model”, Hizmet Kişiliğinin Oluşumunda İnsan Unsurunun Değerlendirilmesi: Kişilik 

Kontaktlığı ve Beş Faktör Modeli isimli çalışmasında hizmet kişiliği, marka kimliği ve bunun üzerinde etkili olan insan 

unsurunu ele alarak beş farklı model üzerinde durulmuştur. 
Cutura (2006),“The  Impact of Ethnocentrism on Consumers’ Evaluation Processes and Willingness to Buy 

Domestic vs. Imported Goods in the Case of Bosnia and Herzegovina” Tüketicilerin Değerlendirme Süreçlerinde 

Etnosentrizmin Etkisi ve Bosna Hersek Hukukunda İçişleri ve İthal Mal Alımı isimli çalışmasında marka konusunda 
Bosna Hersek ülkesinde ithal ürün ve milli ürünlerin karşılaştırılması konusu ele alınmıştır. 

Kapferer (2006),sunduğu “Marka Kimliği ve Marka Piramidi” modelinde ise çoğu markanın kimliğini 
oluşturan alt boyuttan söz edilmektedir. 

Çifci ve Cop  (2007) “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon 

Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma” isimli çalışmalarında günümüz iş yaşamında artık bulunmazsa olmaz bir 
duruma gelmiş olan marka ve marka idaresi kavramları ile alakalı olarak kavramsal açıklamalar yapılmış ve üniversite 

talebelerinin kot pantolon marka istekleri tespit edilmeye çalışılmış ve bu konu üzerinde marka kimliğine değinilmiştir. 

Üniversite talebelerinin sahip olmuş oldukları bazı demografik fonksiyonlarına göre, kot pantolon marka isteklerinin 
değişip değişmediği incelenmeye alınmıştır. 

Guthrie, Kim ve Jung (2008), “The  Effects of Facial Image and Cosmetic Usage on Perceptions of Brand 

Personality”, Yüz Görüntüsü ve Kozmetik Kullanımının Marka Kişilik Algılarına Etkisi isimli çalışmasında kozmetik 
ürünleri ile ilgili bilgiler verilmiş ve bu alanda önde olan Nivea ve Elidor gibi markaların hangileri olduğunu ve bu 

markaların kimliklerine ait bilgiler ile dünya çapındaki etkileri markalaşma süreçlerini ele almışlardır. 

 

2.Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada Anamur ilçesinin marka kimliğini ve marka kişiliğini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırma 

Anamur'un marka kimliğini belirlenmesinde Anamur protokolüne, STK'lara, turizm işletmecilerine ve bazı kurum 

amirlerine uygulanmıştır. Bu nedenle araştırmanın örneklemini, Anamur’da 10.02.2018-15.04.2018 tarihleri arasında 
Anamur protokolü, STK'lar, turizm işletmecileri ve bazı kurum amirlerinden oluşan 52 kişi oluşturmaktadır. Veri 

toplama yöntemi olarak nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak açık uçlu 

sorular ve 5’li likert tipi derecelendirme ölçeği sorularının bir arada bulunduğu anket kullanılmıştır. Anket formu 3 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular 

bulunmaktadır. İkinci bölüm Anamur’un marka kimliğini belirlemeye yönelik 7 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. 

Üçüncü bölümde ise Aeker (1997)'in geliştirdiği ve Artuğer ve Çetinsöz (2014)'ün Türkçeye uyarlayıp yapı 
geçerliliğini sağladıkları 4 boyutlu (heyecan verici, sert, yeterlilik ve samimiyet) destinasyon marka kişiliği ölçeği 

uygulanmıştır. Açık uçlu sorular yoluyla elde edilen verilerin analizi Strauss ve Corbin (1990)’in betimsel analiz süreci 

ile gerçekleştirilirken,  (Yıldırım ve Şimşek, 2011) nicel veriler bir istatistik paket programının betimleyici analiz 
tekniklerinden aritmetik ortalama ve standart sapma uygulanmıştır.  Araştırmanın keşfedici bir amaca sahip 

olmasından dolayı çalışmada araştırma soruları kullanılmıştır. İfade ediliş kolaylığı ve bir varsayıma dayanma 

zorunluluğunun olmayışı nedeniyle soru cümleleri (Karasar, 2004: 67) kullanılması tercih edilmiştir. Türkiye’de daha 
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önce denenmiş ve etkinliği kanıtlanmış yedi araştırma sorusu kullanılmıştır (Gelibolu, Kanıbir, Saydan, Tutar ve 

Yavuz, 2014; Yavuz, 2007); 

Araştırma soruları; 

 Anamur’un ulusal ve uluslararası düzeyde çekiciliğe sahip özellikleri nelerdir? 

 Anamur’un imajı için ilçenin öne çıkabilecek değerlerini belirtiniz? 

 Anamur’un bir turizm kenti olabilmesi için sahip olduğu öncelikli değerleri nelerdir? 

 Anamur’u diğer turizm kentlerinden farklı kılan turistik değerleri nelerdir? 

 Anamur’u çağrıştıran temel sözcük neler olabilir 

 Anamur’un logosunda yer alması gereken simgeler neler olmalıdır? 

 Anamur’un logosu ne renk olmalıdır? 

 Anamur’un marka kişiliği nedir? 

 

3. Araştırmanın Bulguları 
 Katılımcıların %90.4'ü erkek, %32.7'sinin memleketleri Anamur, yaş aralığının %48’lik kısmını 41-50 yaş 

arası oluşturmakta, ayrıca katılımcıların %88.5'i lisans ve lisansüstü eğitim almış olup, %61.5'i ise resmi kurum 

yöneticilerinden oluşmaktadır.  
 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 
Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Erkek 47 90.4 

Kadın  5   9.6 

 

Yaşadığı Şehir 

Anamur 17 32.7 

Diğer 35 67.3 

 

 

Yaş  

20 Yaş ve altı 0 0.0 

21-30 Yaş 2 3.8 

31-40 Yaş 11 21.2 

41-50 Yaş 25 48.1 

51-60 Yaş   13 25.0 

61 Yaş ve üstü 1 1.9 

 

 

 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 0  0.0 

Lise 5  9.6 

Ön Lisans 1  1.9 

Lisans 39 75.0 

Lisansüstü 7 13.5 

 

Meslek 

Resmi Kurum Yöneticisi 32 61.5 

Banka Müdürü 9 17.3 

Meslek Odası/STK Temsilcisi 6 11.5 

Turizm İşletmecisi 5 9.6 

Toplam 52 100,0 

 Katılımcılara açık uçlu ilk soru Tablo 2’de Anamur'un ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olduğu 

çekicilikleri belirleme yönelik sorumuzda katılımcılar tarafından toplamda 210 ifade belirtilmiştir. 210 ifadenin 

anlamlaştırılması ve geçersizlerinde elenmesi sonucunda 196 ifadeye inmiştir. Bu ifadeler "tarihi ve kültürel unsurlar", 
"doğal unsurlar", "tarımsal unsurlar" ve "coğrafi konum" başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Katılımcılar Anamur’un 

en fazla ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olduğu çekiciliklerin doğal unsurlar (%58.1) olduğunu ifade etmişlerdir. 

 
Tablo 2. Anamur’un Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Sahip Olduğu Çekicilikler  
Çekicilikler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Unsurlar 41 20.1 

Tarihi Eserler 14  

Ören Antik Kenti 12  

Mamure Kalesi 10  

Yörük Kültürü 5  

Doğal Unsurlar 114 58.1 

Doğal Güzellik 41  

Deniz 28  

Plajı 15  

Çukurpınar ve Köşekbükü Mağaraları 10  

Yaylalar 6  

Ormanı 5  

Bitki Çeşitliliği 5  

İklim 4  

Tarımsal Unsurlar 32 16.3 

Muz 16  

Tarım 10  

Çilek 4  

Tropik Bitkiler 2  

Coğrafi Konum 9 4.6 

En Güney Ucu 9  

Toplam 196 100 
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Tablo 3’de Anamur’un imajında öne çıkabilecek değerler üzerine katılımcılara görüşleri sorulduğunda 

çoğunlukla genel ifadeler kullanıldığı için 176 toplam ifadeden geçersiz olanlar çıkarıldığında toplam 118 ifade 

değerlendirmeye alındı. İfadeler “Tarihi ve Kültürel Değerler”, “Doğal Değerler” ve Tarımsal Değerler” boyutları 

çerçevesinde 9 yerel imaj değeri belirlenmiştir. Bunların içerisinde en çok Anamur’un imajında boyut olarak 

değerlendirildiğinde “Tarihi ve Kültürel Değerler” (%45), ifade olarak ise deniz-kum-güneş  (%19.0) ilk sırayı 

almaktadır. Aslında deniz kum güneş ifadesi iklim ve doğa ifadeleri ile birlikte değerlendirildiğinde (%29.5) 
Anamur’un imajında öne çıkması gereken en önemli değerinin denizi ve doğasının olması gerektiği belirlenmektedir. 

İmaj çalışmalarında mutlaka Ören antik kenti, Mamure kalesi, yöresel kültürün ve muzun yansıtılması gerektiği 

görülmektedir.  
 

Tablo 3. Anamur’un İmajında Öne Çıkabilecek Değerler 

Değerler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Değerler 54 45.0 

Ören Antik Kenti 20 16.0 

Mamure Kalesi 18 15.5 
Yöresel Kültür 16 13.5 

Doğal Değerler 43 37.0 

Deniz-Kum-Güneş 22 19.0 
İklimi ve Doğası 12 10.5 

Caretta-Carettalar 5 4.5 

Yaylaları 4 3.0 

Tarımsal Değerler 21 18.0 

Muz 16 13.5 

Çilek 5 4.5 

Toplam  118 100 

  

Tablo 4’de Anamur’un bir turizm kenti olabilmesi için sahip olduğu öncelikli değerleri sorusuna 
katılımcılar toplamda 168 öncelikli değerler üzerine ifade belirtmişlerdir. Bu ifadeler sınıflandırılıp 

anlamlaştırıldığında 130 adet değerler üzerine ifade belirtilmiştir. İfadeler anlamlarına göre sınıflandırıldığında, "Tarihi 

ve Kültürel Değerler", “Alt ve Üst Yapı”, "Doğal Değerler" ve "Etkinlikler" olarak 4 boyut belirlenmiştir. İfadeler 
arasında Anamur’u farklı kılabilecek değerler, Ulaşım Kolaylığının Sağlanması (%23.1), Konaklama Tesisleri 

(%17.6), Doğa ve Deniz  (%14.6), Yeni Liman (%10.0) ve Eko Turizm (%7.6) olarak belirtmişlerdir.  

 
Tablo 4. Anamur’un Bir Turizm Kenti Olabilmesi İçin Sahip Olduğu Öncelikli Değerler 

Değerler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Değerler 12 9.2 

Tarihi Eserler 7 5.3 
Yöresel Kültür 5 3.8 

Alt ve Üst Yapı 80 61.5 

Ulaşım Kolaylığının sağlanması 30 23.1 

Konaklama Tesisleri 23 17.6 

Yeni Liman 13 10.0 
Halkın Bilinçlenmesi 10 7.6 

Reklam ve Tanıtım 4 3.0 

Doğal Değerler 33 25.3 

Doğa ve Deniz 19 14.6 

Eko Turizm 10 7.6 

Doğa Sporları 4 3.0 

Etkinlikler 5 3.8 

Fuar ve Etkinlikler 5 3.8 

Toplam 130 100 

 
 Katılımcılara Tablo 5'de belirtildiği gibi Anamur'u diğer turizm kentlerinden farklı kılan turistik değerler 

sorulmuştur. Katılımcılar 155 ifade belirtmişler ancak bazı cevapların anlamsızlığından dolayı ifade sayısı 130’a 

düşürülmüştür. İfadeler anlamlarına göre sınıflandırıldığında, "Tarihi ve Kültürel Değerler",  "Doğal Değerler", 
"Tarım" ve “Coğrafi Konum” olarak 4 boyut belirlenmiştir. İfadeler arasında Anamur’u farklı kılabilecek değerler, 

Doğal Güzelliği (%20.7), Denizi (%19.2), sahili  (%12.3), bakirliği (%10.7) ve Anemurium Antik Kenti (%8.4) olarak 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 5. Anamur’u Diğer Turizm Kentlerinden Farklı Kılan Turistik Değerler 

Değerler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Değerler 23 17.6 

Anemurium Antik Kenti 11 8.4 
Mamure Kalesi 6 4.6 

Yerel Kültürün Korunmuşluğu 6 4.6 

Doğal Değerler 94 72.6 

Doğal Güzelliği 27 20.7 

Deniz 25 19.2 

Sahili 16 12.3 

Bakirliği 14 10.7 
Astım Mağarası (Köşekbükü Mağarası) 7 5.3 

Yaylalar 5 3.8 

Tarım  5 3.8 

Tarım 5 3.8 

Coğrafi Konum 8 6.1 

Konumu 4 3.0 
Sakin ve Güvenli 4 3.0 

Toplam 130 100 

  

Tablo 6'da katılımcılara Anamur'u çağrıştıracak 5 temel sözcük sorulmuştur. Katılımcılar 205 sözcük 

belirtmişlerdir. Sözcükler anlamlarına göre belirlenen boyutlar sonucunda ifade edilen sözcük sayısı 5 temel boyut 
altında 179'a düşmüştür. İfade edilen sözcükler  "Tarihi ve Kültürel Değerler", " Doğal Değerler", " Tarım ve 

Gastronomi", “Coğrafi Konum” ve Halk Kültürü” boyutları altında sınıflandırılmıştır. Belirtilen sözcükler arasında en 

çok belirtilen ifadeler Muz (%25.1), Deniz ve Doğa (%21.2), Çilek (%14.5) ve Yörük (%6.7) olmuştur.  
 

Tablo 6. Anamur’u Çağrıştıran Temel Sözcükler 

Sözcükler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Değerler 16 8.9 

Mamure Kalesi 9 5.0 
Anemurium Antik Kenti 7 3.9 

Doğal Değerler 62 34.6 

Deniz ve Doğa 38 21.2 

Yaylaları  8 4.4 

Güneş 6 3.3 

Plaj 5 2.7 

Toros Dağları 5 2.7 

Tarım ve Gastronomi 79 44.1 

Muz 45 25.1 

Çilek 26 14.5 
Seralar 4 2.2 

Gölevez 2 1.1 

Batırık 2 1.1 

Coğrafi Konum 5 2.7 

En Güney Uç 5 2.7 

Halk Kültürü 17 9.4 

Yörük 12 6.7 

Yerel Sözcükler (Houyn, Gelget, Neregiden, Adı batasıca, Ulen Herif ) 5 2.7 

Toplam 179 100 

  

Katılımcılara Tablo 7'de Anamur'un logosunda yer alması gereken simgeler neler olabileceği sorulmuştur.  

Katılımcıların tarafından 180 ifade belirtilmiş olup bunlar  "Tarihi ve Kültürel Değerler", "Doğal Değerler" ve "Tarım 
ve Gastronomi" boyutları altında sınıflandırılmıştır. Logoda yer alınması istenen ifadeler belirtme sıklıklarına ve 

anlamlarına göre sınıflandırıldığında toplam 153 ifadeye düşürülmüştür. En fazla logoda yer alınması istenen simgeler, 

muz (%26.1), deniz (%20.9), Mamure Kalesi (%12.4), çilek (%11.1) ve caretta carettalar  (%10.4) belirtilmiştir.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



637 

Tablo 7. Anamur’un Logosunda Yer Alması Gereken Simgeler 
Simgeler Sayı (f) Yüzde (%) 

Tarihi ve Kültürel Değerler 36 23.5 

Mamure Kalesi 19 12.4 

Anemurium Antik Kenti 10 6.5 

Yörük Kadını 7 4.5 

Doğal Değerler 60 39.2 

Deniz 32 20.9 

Caretta Carettalar 16 10.4 

Güneş 7 4.5 

Doğa 5 3.2 

Tarım ve Gastronomi 57 37.2 

Muz 40 26.1 

Çilek 17 11.1 

Toplam 153 100 

 

 Tablo 8’de katılımcılara Anamur'un logosunda yer alması gereken renkler sorulmuştur. Katılımcıların 
verdikleri ifadeler toplam 146’dır. Ancak Anamur'a özgü verilen simgesel ifadeler boyutlandırılarak 

anlamlaştırılmıştır. Buna göre katılımcıların belirttikleri renkler 141’e indirilmiş olup "Doğayı Anımsatan Renkler" ve 

"Muz, Çilek ve Hijyeni Anımsatan Renkler" başlıkları altında boyutlandırılmıştır. Katılımcılar en fazla doğayı 

anımsatan renklerin (%57.5) seçilmesini tercih etmişlerdir.  

 

Tablo 8. Anamur’un Logosunda Yer Alması Gereken Renkler 
Renkler Sayı (f) Yüzde (%) 

Doğayı Anımsatan Renkler 81 57.5 

Mavi 40 28.3 

Yeşil 38 26.9 

Açık Mavi 3 2.1 

Muz-Çilek ve Hijyeni Anımsatan Renkler 60 42.5 

Sarı 30 21.2 

Beyaz 15 10.6 

Kırmızı 15 10.6 

Toplam 141 100 

 
 Katılımcılara son olarak Aeker (1997)'in geliştirdiği ve Artuğer ve Çetinsöz (2014)'ün Türkçeye uyarlayıp 

yapı geçerliliğini sağladıkları 4 boyutlu (heyecan verici, sert, yeterlilik ve samimiyet) destinasyon kişiliği ölçeği 

uygulanmıştır. Marka Kişiliği ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı 0.95 çıkmıştır. Bu durum ölçeğin yüksek derecede 

güvenilir olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2008:405). Katılımcılar Anamur’u en çok güvenilir ( =4.13) olarak 

ifade etmişlerdir. Anamur’u kişilik anlamında orijinal ( =4.11) bir destinasyon kişiliği olarak görürlerken, neşeli 

( =4.09) bir mizaca da sahip olduğunu düşünmektedirler.  

 
Tablo 9. Anamur İlçesi Destinasyon Kişiliği 
Destinasyon Kişilik Özellikleri Art.Ort. Stand.Sap. 

       Heyecan Verici           3,47 1.03 

Çağdaş 3.53 .91 

İyi Görünümlü 3.46 1.01 

Genç 3.59 .82 

Cazibeli 3.61 .97 

Havalı 3.26 1.26 

Eşsiz 3.59 1.19 

Modern 3.28 1.01 

Heyecan Verici 3.44 1.09 

Sert      3.33 1.00 

Güçlü 3.53 .99 

Erkeksi 3.32 1.06 

Sert 3.15 .97 

       Yeterlilik                     3.68 1.07 

Güvenilir 4.13 .92 

Kendinden Emin 3.63 1.10 

Samimi 3.67 1.09 

Dürüst 3.65 1.06 

Başarılı 3.67 1.09 

Zeki 3.71 1.01 

Lider 3.34 1.26 

        Samimiyet                3.97 0.98 

Neşeli 4.09 .91 

Orjinal 4.11 1.06 

Arkadaş Canlısı 3.73 .99 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 
Araştırmada Anamur ilçesinin marka kimliğini ve marka kişiliğini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda, mevcut araştırma; Anamur protokolüne, STK'lara, turizm işletmecilerine ve bazı kurum amirlerine 

uygulanarak Anamur’un marka kimliği ve kişiliği belirlenmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılar Anamur’un en fazla ulusal ve uluslararası düzeyde sahip olduğu çekiciliklerin doğal unsurlar 

olduğunu vurgulamışlardır. Bu doğrultuda, deniz, plaj, güneş, orman ve Toroslar gibi doğal değerlerin marka kimliğini 
belirlemede etkili olabileceği görülmektedir. Diğer yandan, ifade olarak ele alınan deniz kum güneş, iklim ve doğa 

ifadeleri Anamur’un imajında öne çıkması gereken en önemli değerinin denizi ve doğasının olması gerektiği 

belirtilmiştir. Bunların yanında katılımcılar Anamur’un imaj çalışmalarında mutlaka Ören antik kenti, Mamure kalesi, 
yöresel kültürün ve muzun yansıtılması gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırmada katılımcılar Anamur’un turizm kenti 

olabilmesi için sahip olduğu değerleri, ulaşım kolaylığının sağlanması, konaklama tesisleri, doğa ve deniz, yeni liman 

ve eko turizm olarak belirtmişlerdir. Tüm bunların yanında Anamur’u farklı kılabilecek değerler ise, doğal güzelliği, 
denizi, sahili, bakirliği ve Anemurium Antik Kenti olarak ifade edilmiştir.  

 Anamur’u çağrıştıran sözcükler arasında muz ve çileğin ilk sırayı almaları, Anamur’un diğer unsurlar ile 

(tarihi ve kültürel değerleri, doğal unsurları ve halk kültürü)  entegre edilerek güçlü bir marka imajının yaratılmasının 
yanında ilçenin marka kimliğinin belirlenmesine de katkı sağlayacaktır. Anamur’un logosunda yer alması gereken 

renkler sorulduğunda katılımcılar en fazla doğayı anımsatan renklerin seçilmesinin gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

cevaplar ışığında sahip olunan doğal güzelliklerin Anamur’un marka kimliğine ve güçlü bir marka oluşumuna olumlu 
etki edebileceği görülmektedir.  

Tığlı (2003) marka kişiliğini, tüketicinin çeşitli markaları birbirinden ayırt edebilmesine olanak sağlayan 

kişilik özelliklerinin markalara atfedilmesiyle oluştuğunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, katılımcılar Anamur ilçesi 
destinasyon marka kişiliği konusunda, Anamur’u en çok güvenilir olarak belirtmişlerdir.  Diğer yandan, Anamur’u 

kişilik olarak orijinal görmelerinin yanında neşeli bir mizaca sahip olduğunu da ifade etmişlerdir. Aksungur (2008)’a 

göre turizmde özellikle turizm ürünleri hakkında tüketici kitlelerini bilgilendirmek ve turizm talebini bir yöre, bölge ya 
da ülkeye yönlendirmeye çalışmak için tanıtma faaliyetlerinden faydalanılması gerekmektedir. Bu yüzden marka 

kimliğinin belirlenmesinde ve markalaşmanın tüm süreçlerinde destinasyon tanıtım süreci etkili rol oynamaktadır. 

Özellikle Anamur ilçesinin tanıtım sürecinde çekicilik düzeyi yüksek belirtilen doğal unsurlarının yanında ilçenin 
imajında öne çıkabilecek değerlerden olan muz ve çileğin de destinasyon tanıtım sürecinde ön plana çıkarılması 

gerekmektedir. Bu ifadeler doğrultusunda, araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulguları baz alarak bir marka stratejisi 

geliştirip, tanıtım faaliyet çalışmaları yapılmalıdır.  
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Özet 
Araştırmanın amacı alternatif turizm türü olan mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden etmenleri 

belirlemektir. Araştırmada ziyaretçileri motive eden etmenlerin belirlenmesi için nitel araştırma yöntemlerinden içerik 

analizi tercih edilmiştir. Ziyaretçilerin yorumları bağlamında en yaygın seyahat uygulaması olan www.tripadvisor.com 
sitesinde belirlenen olumlu ve olumsuz 167 yoruma içerik analizi uygulanmıştır. Veriler NVIVO11 programı ile analiz 

edilmiştir. Araştırma bulgularında ziyaretçileri motive eden çekici faktörler, doğal güzellik, sağlık, gastronomi, 

macera, tarihi ve hikayesi boyutları altında sınıflandırılırken, itici faktörler ise tanıtım eksikliği ve altyapı sorunları 
olarak belirlenmiştir.  

 

AnahtarKelimeler: AlternatifTurizm, MağaraTurizmi, İçerik Analizi, Aynalıgöl, Aydıncık 

 

Factors Motivating Visitors of Cave Tourism as an Alternative Kind of 

Tourism: Content Analysis about the Cave of Aynalıgöl (Gilindire) 
 

Abstract 
The aim of the research is to determine the factors motivating tourists who prefer cave tourism, which is an alternative 
kind of tourism. In the research, content analysis, which is one of the qualitative research methods, was preferred in 

order to find out the factors which motivate visitors. For visitors’ comments, content analysis was applied to positive 

and negative 167 comments obtained from the most commonly-used travel website, tripadvisor.com. Data were 
analyzed through NVIVO11. While visitors’ comments in the research findings were being classified under the 

categories of attractive factors that motivate visitors, natural beauty, health, gastronomy, adventure, history and story, 

demotivating factors were also determined such as, lack of advertisement and infrastructure problems.  

 

Keywords: Alternative Tourism, Cave Tourism, Content Analysis, Aynalıgöl, Aydıncık 

 

Giriş 
Deniz-kum-güneş üçlüsüne yönelmiş yoğun talep, özellikle kıyı kesimlerinde ciddi olumsuzluklar meydana 

getirmiştir. Mevcut turizm işletmelerinin kitle turizmine yönelik hizmetlere yoğunlaşması, bu turizm türünün dışında 

beklentileri ve istekleri olan önemli orandaki potansiyel turistlerin isteklerinin karşılanamamasına neden olmuştur. 
Potansiyel turistlerin bu yöndeki beklentileri, bu kitleye verebilecek yeni turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bu yöndeki beklentileri karşılamaya çalışan turizm türünün adı alternatif turizmdir (Çelik Uğuz, 2011). 

“Yumuşak turizm, sürdürülebilir turizm, yeşil turizm” gibi kavramlarla da ele alınan (Lauria & Long, 2017) alternatif 
turizm, kitle turizminin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan arındırılmış olarak ve flora ve fauna açısından çeşitliliğin 

yüksek olduğu yerlerde yürütülen, yerel kültüre saygılı davranılmasını baz alan bir turizm türüdür (Brohman, 1996).  

Albayrak (2011)’a göre “alternatif turizm, geleneksel turizm anlayışına yeni bir yön vermek amacıyla, yeni turistik 
ürünlerin bir araya getirilmesi için oluşturulmuş turizm çeşididir”. Alternatif turizmin temel amacı, bir yandan gün 

geçtikçe farklılaşan insanların beklentilerine daha iyi şekilde cevap vermek, diğer yandan da ülkelerin potansiyellerini 

kullanmalarını sağlayarak, ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlarını artırmaktır. 
Turizm ve seyahat alanında turistlerin motivasyonlarını araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Baloğlu ve 

Uysal (1996) motivasyonu,“spor/aktivite arayanlar”, “macera arayanlar”, “kentsel yaşamı arayanlar” ve “sahil ve tatil 

arayanlar” şeklinde pazar segmentlerine göre itici ve çekici motivasyon kaynaklarını kullanarak belirtmişlerdir. Aynı 
zamanda turizm alanında birçok çalışmada davranışsal psikolojiye yansıyan kaçma, dinlenme ve macera arzusu gibi 

çekici motivasyon faktörlerinin yanı sıra, çekim yeri nitelikleri ve altyapı gibi dışsal, durumsal veya bilişsel 

motivasyonlar olarak değerlendirilen itici motivasyon faktörleri araştırılmıştır (Caber& Albayrak, 2016; Wu&Pearce, 
2014;Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013;Kim, Kim, Park &Guo, 2008;Dann, 1981).  

Alternatif turizm, sürdürülebilir bir kalkınma modeli çerçevesinde yöredeki insanların ve turistlerin 

ekonomik, sosyal ve estetik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yönetildiği (Avcıkurt, 1997), turizm bölgelerinde yaşam 
kalitesinin artırılması, özellikle kırsal alanlarda kalkınmanın teşvik edilmesini, kültürel bütünlüğün, ekolojik süreçlerin, 

biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlamaktadır (Kaypak, 2010).Diğer yandan  eko turizm (doğa turizmi), fiziksel 

çevre unsurlarına zarar vermeden bu çevreden yararlanmayı temel alan bir alternatif turizm türüdür (Yılmaz, 2016). 
Eko turizm aktiviteleri doğrudan fiziksel çevre üzerinde yapıldığı için eko turizmde sürdürülebilirlik oldukça 

önemlidir. Bunun yanında, öğrenme, eğlenme ve dinlenme temelli aktiviteler olarak üç temel başlık altında 

toplanmaktadır (Weaver, 2001; Polat ve Önder, 2006; Tetik, 2012). 
Ülkemizde çoğu Toros Dağları’nda olmak üzere bu şekilde oluşmuş 35-40 bin mağaranın bulunduğu tahmin 

edilmektedir (Öcal ve Özcan 2013). Turizme kazandırılan mağaralarda hem yerel hem de ulusal ölçekte altyapı 

çalışmalarına devam edilmektedir.  
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Mevcut araştırmanın amacı da alternatif  turizm türü olan mağara turizmini tercih eden turistleri motive 

eden etmenleri belirlemektir. Araştırmada ziyaretçileri motive eden etmenlerin belirlenmesi için nitel araştırma 

yöntemlerinden içerik analizi tercih edilmiştir. Ziyaretçilerin yorumları bağlamında en yaygın seyahat uygulaması olan 

Tripadvisor.com sitesinden yararlanılmıştır. Doğru bir tanıtım stratejisi ile sadece Mersin bölgesinin değil tüm 

dünyanın ilgisini çekebilecek potansiyele sahip olmasından dolayı Mersin ilinin Aydıncık ilçesinde bulunan Aynalıgöl 

(Gilindire) mağarasını ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yorumları analiz edilmiştir.  

 

1. Literatür 

1.1. Mağara Turizmi 
TDK (2018) mağarayı “bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak kullanılabilen yer 

kovuğu, in” olarak tanımlamaktadır. Mağaraların derinliği bazen yüzlerce metreye ve uzunluğu da onlarca kilometreye 

ulaşabilmektedir.Arpacı, Zengin, & Batman, (2012).Mağaracılık, “mağaraların araştırılması veharitalanması amacıyla 

yapılan bir doğa sporudur.Mağara ortamının bilimsel açıdan incelenmesi ileilgilenen bilim dalı “speleoloji” 
(mağarabilim), bu amaçla mağara araştırmaları yapanlar ise “speleolojist”(mağarabilimci) olarak adlandırılmaktadır. 

İnsanların turizm etkinliklerini seçerken sahip oldukları hobilerin alternatif turizmin çeşitlenmesinde önemli rol 

oynadığı görülmektedir. Hobiye dayalı olarak geliştirilen alternatif turizm çeşitlerinden biri de mağara turizmidir 
(Arpacı vd., 2012). Bahse konu turizm etkinliğine katılım sağlayan kişilerin genellikle mağara sporuna ilgi duyan ve 

bu sporu icra eden kişiler olduğu görülmektedir. (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012). Bu turizm etkinliği için profesyonel 

mağaracıların fikirlerinin turizm sektörünü yönlendirmek ve bu alanda gerek işletmeciler ve gerekse turistlerin 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir. 

Sportif amaçlarla mağara araştırmaları yapanlara “caver” (mağaracı), bu spor dalına ise “caving” 

(mağaracılık) denmektedir.  Bu bağlamda  Benli vd. (2017)’nin profesyonel mağaracıların değerlendirmelerini ortaya 
koyan çalışması ön plana çıkmaktadır. Yazarlar ülkemizdeki mağara sporunun gelişmesi ve sistematik bir biçimde 

uygulanması ve müteakiben turizm alanında faydalanılmasına yönelik profesyonel mağara sporcularının görüşlerini 

ortaya koymayı amaçlamışlardır. Bu kapsamda bahse konu spor ile profesyonel anlamda ilgilenen 19 sporcuya anket 
uygulamışlardır. Çalışma sonucunda profesyonel mağara sporcularının, mağaraların turizme açılmasında kaçak 

girişimleri (define avcılığı vb.) engellemek açısından devletin kontrolünün olması gerektiği, turistlerin güvenliği ve 

emniyeti açısından bilgilendirilmelerinin önemli olduğu, uzman rehberlerin önemli olduğu ve mağaralar ile ilgili 
çalışmalarda üniversitelerin ilgili bölümlerinin katılım sağlamasının faydaları olacağı görüşlerine sahip oldukları tespit 

edilmiştir. 

Mağaralar oluşum şekline göre doğal ve yapay mağaralar olarak iki gruba ayılır. İnsanların kazdığı (kaya 
mezarları ile volkanik tüf veya marnlarda açılan yeraltı şehirleri, kaya evleri ve tapınaklar, meyve-sebze depoları... vb. 

) veya hayvanların oyduğu boşluklar yapay mağaraları oluştururlar”(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2018b).  

Arpacı vd. (2012) mağaranın yağın kullanım alanları olarak; “turizm faaliyetleri, doğal depoculuk, 
hayvansal ürün olgunlaştırma ve koruma, kültür mantarcılığı, solum yolu tedavileri, askeri sığınak, yarasa gübresi 

üretimi ve sıvılaştırılmış gaz, doğalgaz ve akaryakıt depolanmasını’’ belirtmişlerdir. 

Mağaraların turizm açısından en önemli özelliği, mağara ortamında damlama, akma, buharlaşma,durgun su 
ortamı gibi çökelme mekanizmaları nedeniyle oluşan şekillerin biçim,renk, yoğunluk ve boyutları açısından sunduğu 

görselliktir (Soykan, Efe, Sönmez, & Cürebal, 2008). Mağara turizmi, speleolojik yapıları içeren turizme verilen 
oldukça yeni bir isimdir. Mağara turizmi, Brezilya, Endonezya, Rusya ve Romanya’da özel ilgi turizmi biçimi olarak 

tanımlanırken, labirentler, dar pasajlar, yüksek nem oranı ve doğal ışık eksikliği nedeniyle bu tür turizm, Kırgızistan, 

Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, İtalya, Fransa, İspanya ve Meksika gibi ülkelerde ise macera turizmi ve kırsal 
turizme dahil edilmiştir (Knežević & Žiković, 2011). Ayrıca Mağara turizmi katılımcıları, turizm endüstrisinde doğa 

bilinci oluşmasına ve doğanın korunmasına önemli katkılar yapmaktadır (Asanizde, Tsikarishvili, & Bolashvili, 2010). 

Mağara turizmi bir öğrenme temelli ekoturizm etkinliği olarak, yeni bilgiler öğrenme, keşfetme gibi ilgilerin 
karşılanmasına yönelik fırsatlar sunmaktadır (Soykan vd., 2008). Bu kapsamda bir turizm destinasyonunda turistik 

amaçlı gezilebilecek mağaraların bulunması önem arz etmektedir. Ülkemizde mağara turizmi açısından Mersin ilindeki 

mağaraların ön planda olduğu görülmektedir. Bu kapsamda Mersin ilindeki mağaraların envanter çalışması daha önce 
Akdağ (2013) tarafından incelenmiştir. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tespit etmiş olduğu 

kriterlersonucunda turizme açılmış olan mağaralar; Kanlıdivane Obruğu, Cennet ve Cehennem Çukurları, Eshab-ı Kehf 

Mağarası, Köekbükü Mağarası ve Narlıkuyu (Astım) Mağarasıdır. Diğer taraftan sportif ve macera amaçlı 

gezilebilecek mağaraların sayısının ise bahse konu çalışmada 150’den fazla olduğu tespit edilmiştir (Akdağ, 2013). 

Bahse konu bölgede bu sayılarda mağara olması Mersin bölgesini mağara turizmi açısından önemli bir turizm 

destinasyonu haline getirebileceği görülmektedir. 
Mersin ili uzun sahil şeridine rağmen kıyı turizminden diğer Akdeniz ve Ege bölgesi sahillerinde bulunan 

illere göre yeterli fayda sağlayamadığı düşünüldüğünde alternatif bir turizm etkinliği olan mağara turizminin Mersin 

ilinin turizm destinasyonu olmasında katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Özellikle çok sayıda mağarası ile tüm 
dünyada mağara sporu ve turizmi ile ilgili olan kişilerin bölgeye çekilmesinin şehrin turizm merkezi olmasında katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca diğer alternatif turizm etkinlikleri ile beraber mağara turizminin 

düzenlenmesinin turistlere çeşitlilik sağlayacağı ve bölgeyi çekim alanı haline getirebileceği değerlendirilmektedir. 
Kültür ve turizm Bakanlığı (2018), herhangi bir mağaranın turizme açılması için bazı kriterler belirlemiştir. 

Kriterlerin karşılanması durumunda bu mağaralara ruhsat verilmektedir. Bu kriterler;  

• Mağaranın turizm açısından önem arz eden ve turizme hizmet veren yerleşim merkezlerine yakın olması, 
• Mağaranın sahip olduğu morfolojik ve diğer oluşum özelliklerinin farklı ve ilgi çekici bir takım unsurları 

taşıması (kendi özelinde çekici bir özelliğe haiz olması), 
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• Doğal etkenlerle oluşan mağaraların yanı sıra insanların barınak, sığınak, ibadet yeri ve depolamacılık gibi 

amaçlar için kazdıkları veya oydukları yapay mağaralar da bulunmaktadır. Bu özellikteki mağaraların 

arkeolojik ve kültürel değer taşıması, 

• Mağaraya ulaşımın kolay ve rahat sağlanabilmesi, 

• Mağaraya girişin ve çevresinin oraya gelen ziyaretçilere hizmet vermeye uygun düzenleme yapılmasına 

(otopark, kafeterya vb.) elverişli olması gerekmektedir. 

 

1.2. Mağara Turizmine Yönelik Motivasyon Etmenleri 
Motivasyon kelimesi en sade hali ile “kişiyi bir davranışı sergilemeye iten içsel ve dışsal uyarıcılar” olarak 

tanımlanmaktadır.İçsel motivasyonda, bireyler, içsel haz alarak ilgi ve merak duyduğu eylemlere katılmayı, dışsal 

motivasyon (güdülenme) ise bireyin bir takım ayrıcalıklar elde etmesi amacıyla eylemlerde bulunmasını ifade 

etmektedir (Mutlu ve ark., 2011). Motivasyon kavramı tüketici davranışları literatürü kaynaklıdır (Caber& Albayrak, 
2016;Farmaki, 2012). Motivasyon, tüketici karar süreci ve turist davranışını anlamak için önemli bir yapının başlangıç 

noktası olmasından dolayı, turizm ve seyahat alanında akademisyenler tarafından uzun yıllardır yaygın şekilde 

araştırılan bir konu olmuştur (Albayrak, 2016; Farmaki, 2012;Brent, Aaron&Pam, 2010).Turistik ürünü ve çekimyerini 
pazarlamak için, pazarlama uzmanlarının tüketici davranışlarını ve seyahat kararlarına neden olan motive edici 

faktörleri anlayabilmelidir. Nasıl ve niçin seyahat ettiğini, karar verdiğini ve belli bir çekimyerini seçtiğini anlamak, 

çekimyerinden ne beklediklerini ve gereksinimlerini karşılamak anlamak turizm akademisyenleri arasında oldukça 
eleştirel bir konu olmaktadır (Harman, 2014; Sirisack, Xayavong, Phongsavath,&Vongsanga, 2014; Rızaoğlu, 2004; 

Dann, 1981).  

Turistlerin seyahat davranışlarını etkileyen motivasyon unsurları;çekimyerine ait olan çekici ve turistlerin 
seyahat motivasyonunu belirleyen itici faktörler olarak iki şekilde belirtilmektedir (Kurnaz, Çeken ve Kılıç, 2013).İtici 

seyahat motivasyonları, bireylerin içsel dürtüleriyle ortaya çıkan ihtiyaçlar ya da motivasyonel faktörler olarak 

kavramsallaştırılabilirken, çekici seyahat motivasyonlarının, itici motivasyonun tersine içsel değil, destinasyonun 
özellikleri ve çekicilikleriyle ilgili olduğu söylenebilir (Dalgıç & Birdir, 2015; Kim, Lee & Klenosky, 2003: 170). 

Garda &Karaçor (2016) ilk etapta bir bireyin günlük hayatın monotonluğundan uzak kalma isteği 

durumunda üç seçeneğinin bulunduğunu belirtmişlerdir. Bu seçenekler yerel bölgede bulunan herhangi bir sosyal 
etkinliğe katılmak, akraba eş-dost ziyaretleri ve son olarak iş amaçlı seyahatler olarak belirtmişlerdir. Bundan dolayı 

boş zaman deneyimlerinin doğasını biçimlendiren spesifik güdüleri; sosyo-psikolojik faktörler (itici faktörler) ve 

kültürel faktörler (çekici faktörler) şeklinde ikiye ayırmışlardır.  
Kim, Kim, Park, & Guo (2008) mağara turizmine katılanları geliş amaçlarına göre kategorilendirmişlerdir. 

Yazarlar çalışmalarında 537 kişiye anket uygulamışlardır. Toplanan verilere kümeleme analizi temelinde motivasyon 

faktörlerini kullanarak, "kaçış arayışında olan grup"; "bilgi ve yenilik arayan grup" "yenilik arayan grup" ve 
“sosyalizasyon grubu" olmak üzere 4 temel grup belirlemişlerdir. Ayrıca katılımcıların sosyo-demografik özellikleriile 

tercih edilen mağara ve memnuniyet düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar tespit etmişlerdir.  

Akca, Sayılı ve Cafri (2016) turist çekim yeri olarak Ballıca Mağarasını ziyaret edenlerin aynı gün 
yaptıkları harcamalar ileturistlerinsosyo-ekonomik özellikleri arasında farklılıkları ve tutumlarını belirlemeye yönelik 

bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonuçlarında turistlerin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ve harcamaları 
arasında anlamlı farklılıklar tespit etmişlerdir. Ayrıca turistlerin ziyaret nedenlerinin sırasıylasadece mağarayı görmek 

için (%55), merak nedeni ile (%34),  piknik ve mağara ziyareti için (%15) ve sağlık için (%9)  ziyaret ettiklerini 

belirtmişlerdir. Katılımcılar mağarayı “olağanüstü” (%85) şeklinde ifade ederken, mağaranın tanıtımını ise “yetersiz”  
(%89) bulmuşlardır. Son olarak katılımcılar mağara hakkında bilgiye ağırlıklı olarak “arkadaş ve akrabalardan”  (%78) 

ulaştıklarını belirtmişlerdir.  

Rachmawati&Sunkar (2013) çalışmalarında Endonezya’da sosyo-demografik, davranışsal ve psikografik 
özelliklerin dahil olduğu mağara seyahati ve turizmine katılan ziyaretçilerin motivasyonları üzerine 

odaklanıldığıtüketici temelli pazar koşullarını belirlemeyi amaçlamışlardır. Araştırma sonucunda katılımcıların ağırlıklı 

olarak düşük gelir grubuna ait olduklarını, arkadaşları ile seyahate çıktıkları, ziyaret sürelerinin 3 saat ve daha düşük 
sürede olduğu, ziyaret zamanı için uzun veya hafta sonu tatillerini tercih ettiklerini, eğlenmek ve hoş vakit geçirecek ve 

fotoğraf çekme gibi aktiviteleri tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Ayrıca ziyaretçilerin temel motivasyon kaynaklarının 

ise rekreatif, kültürel ve macera amaçlı olduğunu tespit etmişlerdir.  
Shavanddasht, Karubi&Sadry (2017) İran’da bulunan Alisadr mağarasını ziyaret edenlerin çekimyeri 

memnuniyetleri ve içsel ve dışsalmotivasyonları arasında ilişkileri ve jeoturizm bağlamında turistlerin 

motivasyonlarını deneysel olarak belirlemeyi amaçlamaktadırlar. Araştırmacılar 400 kişiden anket yöntemi ile birincil 
veri toplamışlar ve analiz etmişlerdir. Araştırma sonucunda temel içselmotivasyon olarak “zevk, dinlenme, macera 

arama, sosyalleşme ve kaçış” ve dışsal olarak kişisel “identified”, yansıtma “introjected” ve dışsal düzenleme 

“externalregulation” boyutlarını belirlemişlerdir. Ayrıca içsel ve dışsal motivasyonların çekimyeri memnuniyeti 
üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu belirlemişlerdir.  

 

1.3. Aydıncık Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası 
Aynalıgöl Mağarası da denilen Gilindire Mağarası, Aydıncık ilçesinin 7,5 km güneydoğusunda, Sancak 

Burnu ile Kurtini Deresi arasında yer alıyor. Giriş ağzı denize bakan mağaraya denizden ve karadan ulaşılabiliyor. 

Toplam 555 metre uzunluğu olan Gilindire Mağarası, yatay olarak gelişmiş bir mağaradır. Akdeniz’in güzel 

koylarından birinin hemen kenarında bulunan Gilindire Mağarası’nın içi, her türden damlataş oluşumları ile kaplıdır. 
Mağaranın sonunda bulunan büyük göl ve bu gölün kenarında yer alan ve adacıklar oluşturan sarkıt, dikit, sütun, 

duvar, perde damlataşları ve mağara iğneleri mağarayı büyüleyici bir ortama dönüştürmüşlerdir(Gilindire Mağarası, 

2018).  
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Ana galerinin bazı bölümlerinde yer yer yarasalar yaşamaktadır. Ayrıca denizden ve karadan ulaşılabilen 

mağaranın etrafındaki koylar, Akdeniz Fokunun yaşam alanını oluşturmaktadır. Gerek bu canlılar, gerekse doğanın 

güzelliği, mağaranın önemini ve cazibesini iyice artırmaktadır.Mağarada bulunan sarkıt-dikit gibi oluşumlar tarih 

boyunca su altında kaldığından atmosferik değişimlerden etkilenmeden günümüze kadar ulaşmıştır(Gilindire Mağarası, 

2018).  

Su altında kalan oluşumların, küresel iklim değişikliği öncesinde oluştuğu, bünyelerinde önceki buzul 
çağına ilişkin bütün hidrolojik ve atmosferik verileri saklı tuttuğu anlaşılmıştır. Gilindire Mağarası, bu özellikleriyle 

yaşanmış son iklim değişikliğine ilişkin, Doğu Akdeniz’de bulunan tek kayıt noktasıdır. Bu özellikleri nedeniyle 

mağara yerbilimciler tarafından eşsiz olarak kabul edilir ve bir laboratuvar niteliğindedir. Mağara turizm açısından da 
değerlendirilebilir olması nedeniyle 2013 yılında milli parklar kanunu kapsamında “GilindireMağarası Tabiat Anıtı” 

adıyla tescil edilmiştir(Gilindire Mağarası, 2018).  

Gilindire Mağarası’nın bir diğer özelliği de antik dönemde biliniyor olması. Mağarada bulunan tatlı sudan 
faydalanmak isteyen ve bulunduğu yerdeki küçük limana demirleyen gemilerden kaldığı düşünülen geç neolitik 

döneme ait seramik buluntuları mağaranın eski dönemlerde kullanıldığını gösteriyor(Gilindire Mağarası, 2018).  
Gilindire Mağarası çok değil, bundan 8 – 10 sene önce bir çoban tarafından tesadüfen keşfedilmiştir. 

Aydıncık’ın denize dik inen kayalık yamaçlarında keçilerinin peşinde dolanan bir çoban, yakıcı Akdeniz güneşinden 

saklanacak bir kovuk ararken, bir kirpi fark eder. Kirpi, çalılıkların arasından geçip kayalıkların arasında gözden 
kaybolur. Kirpinin nereye kaybolduğunu merak eden çoban onu izler ve bir insanın ancak geçebileceği kaya deliğinden 

geçerek mağara ağzına adım atar. Aynı zamanda Aydıncık bölgesinin çok önemli bir doğal mirasını keşfetmiştir 

(Gilindire Mağarası, 2018).  

 

2. Araştırma Yöntemi 
 Araştırma kapsamında verileri analiz etmede NVIVO 11 programından yararlanılmıştır. Öncelikle 

25.03.2015-25.03.2018 tarihleri arasında Tripadvisor.com web sitesinde yer alan yorumlar Word ortamına aktarılmış, 
kelimelerde yapılmış olan yazım yanlışları düzeltilmiş, Türkçe’ den farklı dillerde yapılmış olan yorumlar Türkçe’ ye 

çevrilmiştir. Daha sonra 167 yorum içerik analizine tabi tutulmuştur. 

 

3. Bulgular 
Araştırma örneklemine dahil olan yerli turistlerin demografik bilgilerine, tripadvisor da bulunan 

yorumcunun profil bilgilerinden ulaşılmıştır. Yorumcuların profil bilgilerine değerlendirildiğinde bazı yorumcular özel 

bilgilerinin gizli kalmasını istedikleri için bu tip sosyal medya hesaplarına kimlik bilgilerini vermemektedir. Bundan 
dolayı 167 yorumcunun demografik bilgilerinde geçersiz veya eksik bilgi fazla bulunmuştur. Yorumcuların %65’inin 

erkek, %19’u ağırlıklı olarak mağaranın bulunduğu Mersin ilinde yaşayanlar tarafından yorumlar yazılmıştır.  Yorum 

yapanların ortalama yaş aralığı ise %53 ile 25-49 yaş aralığı oluşmaktadır. Yaş tespitinde katılımcıların %38’i yaşlarını 
sosyal medya hesaplarında belirtmemişlerdir. TripAdvisor’da ayrıca yorum yapanların yaptıkları yorumların sayısı ve 

sıklığına göre değerlendirilen bir sınıflandırma bulunmaktadır. Bu sınıflandırmada en az yorum yapan yorumcu 

1.seviye ve sürekli gittiği yer konusunda fikirlerini belirten en üst konum ise 6.seviye ile değerlendirilmektedir.  
Mevcut araştırmaya dahil olan ziyaretçiler arasında ise %27 ile 3. seviyedeki yorumcular % 24 ile 4.ve5. seviye 

yorumcular yer almaktadır.  

 
Tablo 1. Katılımcıların demografik özelliklerine göre dağılımı 
Değişken Grup Sayı (f) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Erkek 109 65.3 

Kadın 54 32.3 

Geçersiz 4 2.4 

 

 

Yaşadığı Şehir 

Mersin 32 19.2 

Adana 13 7.8 

Ankara 8 4.8 

Antalya 6 3.6 

İstanbul 5 3.0 

Diğer 27 16.2 

Geçersiz 76 45.5 

 

 

Yaş  

25-34 Yaş 45 26.9 

35-49 Yaş 44 26.3 

50-64 Yaş 14 8.4 

65 Yaş ve Üzeri  1   0.6 

Geçersiz 63 37.7 

 

 

 

TripAdvisor Katılım  

Düzeyi 

1.Seviye  32 19.2 

2.Seviye 30 18.0 

3.Seviye 45 26.9 

4.Seviye 20 12.0 

5.Seviye 20 12.0 

6.Seviye 18 10.8 

Geçersiz 2 1.2 

Toplam 167 100,0 
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TripAdvisor’da gidilen yer hakkında yorumculardan genel puanlama (Mükemmel…Berbat) istenilir. En son 

güncellenmiş katılımcı sayısı ile (N=180) Tablo 2’de araştırmaya dahil olan yorumcuların % 99’u Aynalıgöl 

(Gilinderis) mağarasını “mükemmel” ve “çok iyi” bir çekim yeri olarak değerlendirmektedirler.   

 

Tablo 2. Aynalıgöl (Gilinderis) Tripadvisor.com GezginPuanı 

 

 

Turistlerin Çevrimiçi Puanlaması 

Derecelendirme f % 

Mükemmel 159 89 

Çok İyi 18 10 

Ortalama 3 1 
Kötü 0 0 

Berbat 0 0 

Genel Toplam 180 100.0 
Kaynak: https://www.tripadvisor.com.tr, 05.06.2018 

 

Tablo 3.Yorumlardaen çok ifade edilen 30 sözcük 

Sözcük Harf sayısı Sayı % 

Mağara 6 143 1,82 

İçine 5 78 0,99 

Yer 3 74 0,94 

Güzel 5 68 0,86 

Mutlaka 7 65 0,83 

Harikası 8 60 0,76 

Doğa 4 56 0,71 

Mağaranın 9 54 0,69 

Göl 3 53 0,67 

Var 3 53 0,67 

Gereken 7 49 0,62 

Muhteşem 8 48 0,61 

Değer 5 43 0,55 

Görülmesi 9 41 0,52 

Denize 6 38 0,48 

Mağaraya 8 37 0,47 

Kesinlikle 10 36 0,46 

Giriş 5 34 0,43 

Harika 6 32 0,41 

İçinde 6 30 0,38 

Biraz 5 29 0,37 

Nemli 5 29 0,37 

Aydıncık 8 28 0,36 

İyi 3 28 0,36 

Mağarası 8 28 0,36 

Mersin’e 8 28 0,36 

Sarkıt 6 27 0,34 

Aynalıgöl 9 26 0,33 

Büyük 5 23 0,29 

Gerçekten 9 23 0,29 

 
Tablo 3 incelendiğinde, katılımcıların en çok (f = 143, %1,82) mağara sözcüğünün geçtiği görülmektedir. 

En çok geçen 30 sözcük genel olarak incelendiğinde oldukça olumlu sözcüklerin ifade edildiği görülmektedir. Ayrıca 

Aynalıgöl, Aydıncık vb. mağaranın mekanını belirten sözcükler de dikkat çekmektedir. 
Resim 1 incelendiğinde; mağara, yer, harika, güzel, muhteşem, görülmesi, mutlaka vb. sözcükler dikkat 

çekmektedir. Bu sözcüklerin olumlu çağrışımlar yaptığı ifade edilebilir. Sözcük bulutunda yer alan ve en fazla tekrar 

eden 30 sözcük Tablo 2’de verilmiştir. 
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Resim1. Katılımcıların görüşlerinden elde edilen sözcük bulutu 

 
Araştırma kapsamında mağara hakkında yapılan yorumlar irdelendiğinde “Motive edici- Çekici”,  

“Motivasyonu Bozan-İtici”, olmak üzere iki tema ortaya çıkmıştır. 

 
Tablo 4.Katılımcıların görüşlerine dayalı olarak ortaya çıkan temalar 

Tema Alt Tema  Frekans 

Çekici 

(Dışsal)Faktörler 

  316 

Olumlu Faktörler 

Altyapı  İmkanları                                                        23 

Doğal güzellik                                                            166 
Ekonomi                                                                       22 

Gastronomi                                                                     9                                                  

Hikayesi                                                                        29 
İşletmecilik                                                                     3 

Ulaşılabilirlik                                                                  3   

Olumsuz Faktörler 

Tanıtım ve Pazarlama Eksikliği                                   11                    

İşletmecilik                                                                     5  

İtici (İçsel) 

Faktörler 

  61 

Fiziksel zorluk                                                             56 

Sağlık                                                                             2 

Macera                                                                           1                                                                  
Teknoloji                                                                        2 

Toplam   377 

 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcı görüşlerine dayalı olarak toplam 377 ifade olduğu görülmektedir. Bu 

görüşlerden 316’sı çekici(dışsal) faktörler, 61’iise itici(içsel) faktörler olarak değerlendirilmiştir. 

Motive Edici Çekici Faktörler ve Motivasyonu Bozan İtici Faktörler ile İlgili Örnek Yorumlar 

Motive Edici Çekici (Dışsal) Faktörler 

Doğal güzelliğe yönelik 

“Mutlaka gidilmesi görülmesi gereken doğa harikası bir yer içine girince büyüleniyorsunuz. Dışının 

manzarası mükemmel,  imkânı olan herkesin gitmesini tavsiye ederim.” 

“Muhteşem bir deniz ve doğanın arasında kalmış gizli bir masal diyarı.” 

“Yurdumuzda pek çok mağara var ve eminim ki hepsi görülmeye değer. Gilindire Mağarası ise ayrı bir 

güzel ve büyüleyici.” 

“Yıllardır Mersin’e giderim ama 2017 yazında bu doğa harikası yeri görmek nasip oldu. İçi, dışı, iniş yolu, 
manzarası harika.” 

“Dışarıdan girişi de deniz manzaralı tavsiye ederim.” 

“Dünyanın sekizinci harikası olmaya aday.” 
“Dünyanın 8. değil 1. harikası” 

“Tam bir dünya mirası buz devrinden kalma” 

“Sarkıt ve dikitlerle enfes bir manzara var içeride ve Turizm Bakanlığı çok önem vermiş” 

Fiziksel olarak büyüklüğüne yönelik 

“Şu ana kadar gördüğüm mağaraların hepsinden büyük. Damlataş ve Dim mağarası bunun yanında sadece 
oyuk gibi kalır.” 

“Türkiye’de şu an muadili yok.. Antalya’daki Damlataş mağarasının falan 20 katını hayal edin.. Gidince 

kendinizi farklı bir evrende falan sanıyorsunuz..” 
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Altyapıya yönelik 

“Yolları da eskisi gibi değil çok güzel duble yol ve tüneller haline geldi” 

“İsterseniz rehber ile geze bilirsiniz. Ücreti siz belirliyorsunuz.” 

“Mağaranın bulunduğu yerde tesis var. WC ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabileceğiniz bir işletme mevcut” 

Gastronomi ve fiyatlara yönelik 

“Giriş biletinizi alıp, önce harika manzaralı kafede oturabilirsiniz, kafede gözleme güzel 5 TL, mısır 
haşlama 3 TL yani yüksek fiyat yok.” 

“Sıkma börek ve çay bulabileceğiniz bir kafeterya var.”  

“Çıkışta muhteşem deniz manzarasıyla 500cc’lik buzlu çayları içerek dinlenmek benim en çok zevk aldığım 
anlardandı”. 

“Giriş ücreti gayet makul. Ağustos 2017 de 5 tl gibi bir rakamdı.” 

Tanıtım ve Pazarlama Eksikliği 

“Yalnız ufak bir eleştirim olacak yeteri kadar tanıtımı yok.” 

“Anayolda kavşak düzenlemesi ve tabelalar yetersiz, yol ayrımında dikkat etmek gerekiyor.” 

Altyapı Eksikliği 

“Aydınlatma sisteminin değiştirilmesi şart.” 

“İçeride çöp kutusu olsa güzel olur diye düşünüyorum.” 

Tavsiyeler 

“Ölmeden önce görülmesi gereken yerler listesi hazırlayanlar için yeni bir yer önerisi. Yeri, ambiyansı 

muazzam” 
“Dışarıdan girişi de deniz manzaralı tavsiye ederim.” 

Hikayesine Yönelik 

“Bir çoban tarafından tesadüfen 10-15 sene önce bulunan, giriş ağzı denize bakan sarp kayalıklarda olan 
Aydıncık ilçesine 8-9 km mesafede (Mersin yönünde) yeraltı Pamukkale’si olarak adlandırılan sarkıt/dikitlerle kaplı 

çok büyük ve geniş bir mağara.” 

“Söylenene göre 30 bin yıllık olan bu mağara buzul çağından kalma eşsiz bir güzelliktedir.” 

 Klimatik Sorunlar 

“Mağaranın içi oldukça sıcak ve nemli o yüzden kalın giyinmeyiniz.” 

“Mağaranın içi nefes alınamayacak derecede nemli, girince resmen sucuk gibi oluyorsunuz.” 

İtici (İçsel) Faktörler 

Fiziksel zorluklara yönelik yorumlar 

“Merdiven tırmanmaya hazırlıklı olun...” 
“Basamakları inerken kolayca inebiliyorsunuz fakat çıkarken zorlanıyorsunuz.” 

Tavsiyeler 

“Yanınızda küçük çocuğunuz varsa kesinlikle girmeyin.” 
“Çoğu kişinin muhteşem bir doğa harikasından haberi olmadığını düşünüyorum. Mersin taraflarına 

yolunuz düşerse mutlaka gidin.” 

“Mutlaka su indirin aşağıya.” 
“Mersin'e giden herkesin görmesi gereken bir yer. Özellikle astım    hastalarının.” 

“Mersin’de tatilde iken Hatay dönüşü Aynalıgöl mağarası diye bir tabela görüp araba ile dönüş yapıp 

gördüğüm gezdiğim yer. Yolunuz o tarafa düşerse mutlaka gezmenizi öneririm.” 
“İçerisi her zaman sıcak aklınızda bulunsun.” 

Sağlığa yönelik yorumlar 

“Mağarada geziniz bittiği zaman yedek kıyafetinizi dışarı çıkmadan değiştirin.Çok terli olduğunuz için 
dışarı çıkınca çok serin bir hava akımı ile karşılaşacak olduğunuz için hasta olabilirsiniz.” 

“Yaşlılar ve astım türü rahatsızlığı olanlar ve tabi çok küçük çocuklular için sıkıntı olabilir.” 

Teknolojiye yönelik  

“Müze kart geçersiz elbette.” 

“3 farklı dilde sunum yapılıyor.” 

Maceraya yönelik  

“Bir anda karşınıza Harry Potter ya da Gandalf çıkacakmış gibi.... Kocaman bir film platosunun 

içindesiniz hissi.” 

 

4. Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada alternatif turizm türü olan mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden etmenleri 

belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda mevcut araştırma en yaygın seyahat uygulaması olan tripadvisor 

sitesindeki ziyaretçilerin yorumları bağlamında içerik analizi uygulanarak belirlenmeye çalışılmıştır. 
Garda ve Karaçor(2016) boş zaman deneyimlerinin doğasını biçimlendiren spesifik güdüleri; sosyo-

psikolojik faktörler (itici faktörler) ve kültürel faktörler (çekici faktörler) şeklinde ikiye ayırmışlardır. Bu bağlamda 

TripAdvisor sitesindeki turistlerin  görüşleri göz önüne alındığında büyük çoğunluğun motive edici çekici faktörlerin 
başında Aynalıgöl’ün doğal güzelliklerini belirttiği ve mağaranın büyüklüğü ile doğal çekiciliğini olumlu olarak 

değerlendirdikleri görülmektedir. Diğer yandan turistlerin ekonomi ve altyapı boyutları altında otopark olanaklarının 

yanında giriş ücretinin uygunluğundan memnun oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Çekici(dışsal)faktörler arasında, 
ziyaret esnasında personelin ilgisi ve rehber hizmeti verilmesinin olduğu da görülmektedir. Bunların yanında 

gastronomi boyutu altında yiyecek içecek imkanının olması da ziyaretçileri motive eden etmenler arasında olduğu 
görülmektedir. Her ne kadar motive edici faktörler ve memnuniyet düzeyi fazla olsa da, altyapı ile ilgili yetersizlikler, 

tanıtım ve pazarlama yetersizliği, dezavantajlı gruplara yönelik imkanların zayıflığı ve aşırı nem, sıcak gibi faktörler 
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olumsuz olarak belirtilmiştir. Yorumlara bakıldığında, olumsuzlukların ziyaretçilerin tekrar gelme isteğinde ve tavsiye 

etme davranışında bir olumsuzluğa neden olmadığı görülmektedir. Ziyaretçiler,olumsuz konulara vurgu yapsa da nihai 

anlamda Aynalıgöl (Gilindere) Mağarası’nı mutlaka ziyaret edilmesi gereken yer olarak ifade etmektedirler. 

Elde edilen sonuçlar ve turist görüşleri doğrultusunda şu önerileri sunmak mümkündür; 

 Doğal güzelliği konusunda nerdeyse tüm turistlerin hem fikir olduğu Aynalıgöl mağarasının tanıtımı için 

ulusal ve uluslararası düzeyde daha fazla kaynak ayrılabilir ve tanıtım konusunda projeler hayata 

geçirilebilir. 

 Mağara içinde ve dışında tabelalar yeniden gözden geçirilip, mağara içi aydınlatma daha profesyonel hale 

getirilebilir. 

 Mağara içinde ve etrafında çöpleri temizleme ve çöplerin atılmasını engelleme konusunda daha fazla çaba 

harcanabilir.  

 Mağara içinde ve dışında gastronomi ile ilgili hizmetlerin kalitesi ve çeşitliliği arttırılabilir. 

 Turistlerin su ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için mağaranın çeşitli noktalarında tedbirler alınabilir. 

 Güvenlik tedbirleri ve bu konuda çalışan sayısı arttırılabilir. 

 Bu araştırmada TripAdvisor sitesinde ifade edilen görüşler incelenerek bir çalışma yapılmıştır. Bunun 

devamı olarak turistlere nicel araştırma yöntemlerinden olan anket çalışmasının yapılması 
önerilebilmektedir. 
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Turizm Öğrencilerinde Sosyal Destek ve Psikolojik İyi-Oluş Arasındaki 

İlişkiler: Akdeniz Üniversitesi Örneği  
 

Boran TOKERa , M.Bahadır KALIPÇIb  
a Akdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye 
bAkdeniz Üniversitesi, Antalya / Türkiye 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, turizm alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve psikolojik iyi oluş 

arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Çalışmada, veri toplama aracı olarak, Zimet vd. (1988) tarafından geliştirilen Çok 
Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Diener vd. (2010) tarafından geliştirilen Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve kişisel 

bilgi formu kullanılmıştır. Veriler, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Otel İşletmeciliği, Turizm ve 

Seyahat Hizmetleri ile Aşçılık programlarında öğrenim görmekte olan 338 turizm öğrencisinden elde edilmiştir. 
Verilerin analizinde; güvenirlik analizi, faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi ve t testi kullanılmıştır. 

Analizler sonucunda, sosyal destek alt boyutları olan “özel biri, arkadaşlar, aile” ile psikolojik iyi oluş arasında pozitif 

yönde ilişkiler olduğu görülmüştür. Ayrıca, psikolojik iyi oluş üzerinde etkisi olan sosyal destek alt boyutlarının 
sırasıyla aile, arkadaşlar ve özel biri olduğu saptanmıştır. Bunun yanında, kadın öğrencilerin sosyal destek alt 

boyutlarının puanları erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bulgular mevcut literatür ışığında 

tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.  

 

Anahtar kelimeler: Sosyal Destek, Psikolojik İyi Oluş, Üniversite Öğrencisi. 

 

Relationships Between Social Support and Psychological Well-Being 

Among Tourism Students: A Case of Akdeniz University 
 

Abstract  
The purpose of this study is to examine the relationships between social support and psychological well-being on 

university students which are studying in the field of tourism. As for the data collection tool, The Multidimensional 

Perceived Social Support Scale developed by Zimet et al. (1988), The Psychological Well-Being Scale developed by 
Diener et al. (2010) and personal information form were used in the study. The data obtained from 338 tourism 

students studying at Hotel Management, Tourism and Travel Services and Cookery Programs at Akdeniz University 

Manavgat Vocational School. In the analysis of the data, reliability analysis, factor analysis, correlation analysis, 
regression analysis and t test were used. As a result of the analysis, it was seen that there was a positive relationship 

between social support sub-dimensions "special person, friends, family" and psychological well-being. In addition, 

social support sub-dimensions which are influential on psychological well-being were family, friends and special 
person respectively. Besides, scores of social support subscales of female students were significantly higher than male 

students. The findings were discussed in the light of current literature and some suggestions were made. 

 

Keywords: Social Support, Psychological-Well Being, University Student. 

 

Giriş 
Üniversite gençliğinin de içinde yer aldığı kesim ruhsal bozukluklar açısından en riskli grubu 

oluşturmaktadır. Yarının toplumunu yönetecek olan gençliğin yetiştiği üniversite ortamı stres ve kaygı yaratan bir 
niteliğe sahiptir. Üniversite öğrenimi yılları aynı zamanda bireyin ergenlik çağını geçip genç yetişkin olabilmek için 

çaba gösterdiği ve ruhsal açıdan en çalkantılı oldukları döneme rastlamaktadır. Bu kapsamda, genç, bir yandan bu 

dönemin gelişim görevlerini başarmaya çalışırken diğer yandan da akademik yaşantının artan taleplerine odaklanmakta 

ve yeni bir ortama uyum sağlamak için yoğun stres yaşamaktadır. Bütün bu koşullar gencin ruhsal sağlığını olumsuz 

olarak etkileyebilmektedir (Doğan, 2008, 31; Doğan, 2006, 121).  

Ruh sağlığı ile ilgili araştırmalar, genellikle depresyon ve kaygı gibi olumsuz sağlık konuları üzerine 
odaklanmıştır. Bununla birlikte, artık zihinsel sağlığın olumsuz yönleri kadar olumlu yönlerini de inceleme isteğinde 

bir artış görülmektedir (Springer ve Hauser, 2006, 1081). Optimal psikolojik deneyim ve işleyişe işaret eden iyi oluş, 

yirmi yıldan uzun bir zamandır üzerinde çalışılan pozitif psikoloji kavramlarından biridir (Deci ve Ryan, 2008, 1; 
Malkoç ve Yalçın, 2015, 35). Psikolojik iyi oluş yaşamın varoluşsal zorluklarıyla mücadele etme algısı ile ilgilidir 

(Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002; 1007). 

Öte yandan sosyal destek, bireyin yakın çevresinden yardım isteme ve diğerlerinin vereceği desteği kabul 
etmeyle ilgilidir. Araştırmalar sosyal desteğin fiziksel ve ruhsal sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu 

göstermektedir (Doğan, 2008, 31). Ayrıca, yapılan birçok araştırma sosyal desteğin bireyin sosyolojik ve psikolojik 

sorunlarının çözümü, önlenmesi ve tedavisinde, zorlandığı durumlarla başa çıkabilmesinde güçlü bir kaynak olduğunu 
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da ortaya koymuştur (Yıldırım, 1997, 82). Bunun yanında, iyi oluş ile sosyal ilişkiler arasında da pozitif yönde ilişkiler 

olduğu ifade edilmektedir (Yalçın, 2015, 22). Yurtdışındaki ve Türkiye’deki literatürde turizm öğrenimi gören 

üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve psikolojik iyilik halinin birlikte ele alındığı herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Üniversitede turizm öğrenimi gören öğrencilerde sosyal destek ve psikolojik iyi oluş arasındaki 

ilişkilerin incelenmesinin amaçlandığı bu çalışma ile literatüre de katkı yapılacaktır. 

 

1. Literatür ve hipotezler 
İyi olma, pozitif psikolojinin önemli kavramlarından biridir. İlgili literatürde, iyilik hali kavramı genel 

olarak, bireyin bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden bütün boyutlarıyla işlerliğinin geliştirilmesinin amaçlandığı bir 

yaşam şekli biçiminde tanımlandığı görülmektedir (Doğan, 2008, 32). Bununla birlikte, iyi oluş çalışmalarını 
karakterize eden iki araştırma alanı bulunmaktadır. İlki, 1950'lerde öznellik hakkında ilginin giderek arttığı bir iklimde 

yaşam kalitesini ölçümlemek isteyen bir bilimsel eğilimin parçası olarak başlayan öznel iyi oluştur. Psikolojik iyi oluş 
olarak adlandırılan diğer gelenek ise 1980'lerde ampirik çalışmalarla başlamış, bireyin zorluklar ile karşılaştığında 

kendini gerçekleştirmesini ve anlamlı bir yaşam için potansiyelini vurgulayan önceki klinik ve yetişkin gelişim 

psikolojisi kuramlarından kaynaklanmaktadır (Keyes, Shmotkin ve Ryff, 2002, 1017).  
Ryff (1989) psikolojik iyi oluşu olumlu psikolojik işlevsellik biçiminde tanımlamıştır. Bu çerçevede, tam 

işlevselliğe dayanan psikolojik iyilik hali, hayatı bütüncül ve en tatmin edici biçimde yaşamaya odaklanmıştır (Deci ve 

Ryan, 2008, 1-2). Ryff ve Keyes’e (1995) göre psikolojik iyi oluş altı temel boyuttan oluşmaktadır. Bu boyutlar; 
kendini kabul, diğerleriyle olumlu ilişkiler, özerklik, çevresel hâkimiyet, yaşam amacı ve kişisel gelişimdir. Bu 

çerçevede, bireyin kendini gerçekleştirmesi ve mutlu bir hayatının olması psikolojik iyilik hali açısından oldukça 

önemlidir (Ehtiyar, Ersoy, Akgün ve Karapınar, 2017, 253). 
Sosyal destek ise kişinin çevresinden elde ettiği sosyal ve psikolojik destek şeklinde tanımlanabilir 

(Yıldırım, 1997, 81). Sosyal destek ve sağlık ilişkisine yönelik birçok araştırma olmasına rağmen, sosyal desteğin 

tanımlanması ve kavramlaştırılmasında çeşitlilik ve farklılaşma söz konudur (Eker, Arkar ve Yaldız, 2001, 18). Öte 
yandan, sosyal desteğin sadece niceliksel varlıkla açıklanamayan, birey tarafından öznel olarak da varlığının 

algılanması gereken bir olgu olduğu da belirtilmektedir. Bu durum ise bireylerin sosyal destek kaynaklarının 

sayısından öte, algıladıkları sosyal desteğin incelenmesi gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır (Aydın, Kahraman ve 
Hiçdurmaz, 2017, 41). 

Sosyal destek açısından hayatın önemli dönemlerinden biri, bireyin üniversiteye girmesiyle başlayan 

üniversite öğrenciliği dönemidir. Üniversite öğrenimi süreci, genellikle aile ortamından uzakta yeni bir ortamın, yeni 
arkadaşlıkların ve bir mesleğe yönelme yolunda ideallerin gerçekleştirilmesi için atılan bir adım olmasının yanında, 

başka insanlarla ilişki ve etkileşimlerin de arttığı bir dönemdir (Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz, 2017, 40; Doğan ve 

Cebioğlu, 2011, 18). Sosyal destekle ilgili üniversite öğrencileri üzerinde yapılan çalışmalar, destek düzeyinin 
öğrencilerin anksiyete, kaygı ve stresle başa çıkmalarını, akademik başarılarını, psikolojik belirtilerini etkilediğini 

ortaya koymaktadır (Baltacı, İşleyen ve Özdemir, 2012, 26). 

 Bu konuda yurtdışında yapılan çalışmaları inceleyecek olursak; Wang ve Sound (2008) ABD’de 
gerçekleştirdikleri çalışmada, 367 üniversite öğrencisinin nesil statüsü, benlik saygısı, akademik öz-yeterliliği ve 

algılanan sosyal desteğin iyi oluşları üzerindeki etkilerini ele almışlardır. Chao (2011) çalışmasında 459 üniversite 

öğrencisi üzerinde stres, sosyal destek, sorun odaklı başa çıkma ve iyi oluşu birbirine bağlayan bir model test etmiştir. 
Almagia (2012) Şili’deki 450 üniversite öğrencisinde psikolojik iyi oluş ile benlik saygısı ve algılanan sosyal destek 

arasındaki ilişkileri incelemiştir. Sari ve Handayani (2014) Endonezya’daki 280 üniversite öğrencisi üzerinde sosyal 

desteğin, benlik saygısının ve algılanan stresin psikolojik iyiliğe katkısını incelemek amacıyla bir araştırma 
yapmışlardır. Rodríguez, Cartagena, Peña, Berrios ve Osorio (2015) Porto Riko’da 768 üniversite öğrencisi üzerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmalarında, psikolojik iyi oluş ve sosyal destek arasındaki ilişki yanında, psikolojik iyi oluş ve 

sosyal destek ile ilgili olarak cinsiyet farklılıkları ve eğitim düzeyinin etkisini incelemişlerdir. Emadpoor, Lavasani ve 
Shahcheraghi (2016) İran’daki 371 lise öğrencisi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada, algılanan sosyal destek ile 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiyi akademik motivasyonun aracılık rolüne dayalı olarak incelemişlerdir. Kakavand 

ve Kiavand (2016) İran’da 8270 üniversite öğrencisi üzerinde, algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi oluşun 
öğrencilerin kendi kendine yeterliliklerini öngörmedeki katkısını araştırmışlardır. Kakavand ve Andish (2016) ise 

yaptıkları araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarını öngörmede mükemmeliyetçilik ve algılanan 

sosyal desteğin katkısını belirlemeyi amaçlamışlardır. 

Türkiye’deki çalışmaları incelersek; Gençöz ve Özlale’nin (2004) 342 üniversite öğrencisi ile 

gerçekleştirdikleri çalışmalarının amacı, sosyal desteğin psikolojik iyi oluş üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkilerini 

araştırmaktır. Doğan (2006) Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden 936 öğrenci ile yaptığı çalışmada, 
iyilik halini etkileyen algılanan sosyal destek, fiziksel egzersiz yapma sıklığı, gelecekle ilgili düşünceler gibi 

değişkenleri incelemiştir. Malkoç ve Yalçın (2015) Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören 309 öğrenci üzerinde 

gerçekleştirdikleri araştırmada, üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık, sosyal destek, stresle başa çıkma ve 
psikolojik iyi oluş değişkenleri arasındaki ilişkileri incelemişlerdir. Özden ve Berk (2016) İstanbul Üniversitesi’nde 

öğrenim gören 425 öğrenci ile gerçekleştirdikleri çalışmada psikolojik iyi oluşu etkileyen algılanan sosyal destek, 

kariyer kararı öz-yeterliği ve anneden algılanan reddedici tutum gibi çeşitli psikososyal faktörleri değerlendirmişlerdir. 
Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz (2017) 300 hemşirelik öğrencisi üzerinde yaptıkları araştırmada, öğrencilerin 

algılanan sosyal destekleri ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesinin yanında bu değişkenler arasındaki 

ilişkileri de ele almışlardır.  
Bu çerçevede, çalışmanın hipotezleri şunlardır: 

H1: Sosyal destek alt boyutu olan özel biri ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Sosyal destek alt boyutu olan arkadaşlar ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Sosyal destek alt boyutu olan aile ile psikolojik iyi oluş arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H4: Sosyal destek alt boyutları olan özel biri, arkadaşlar ve aile psikolojik iyi oluşu pozitif yönde etkilemektedir. 

H5: Sosyal destek alt boyutları olan özel biri, arkadaşlar ve aile cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

 

2. Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, turizm alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve psikolojik 

iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmada kullanılan temel veri toplama tekniği ankettir. Anket üç 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Bacanlı (1990) tarafından geliştirilen Sosyo-Ekonomik Durum (SED) 
ölçeğinden yararlanılarak öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. İkinci 

bölümde psikolojik iyi oluşu ölçmek amacıyla, Diener vd. (2010) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Telef (2013) 

tarafından çevrilen tek boyutlu Psikolojik İyi Oluş Ölçeği kullanılmıştır. Üçüncü bölümde ise sosyal desteği ölçmek 
için, Zimet, Dahlem, Zimet ve Farley (1988) tarafından geliştirilen ve Eker, Arkar ve Yaldız (2001) tarafından 

Türkçe’ye çevrilen “arkadaş, aile ve özel biri” alt boyutlarından oluşan Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği 
kullanılmıştır. Çalışma, Antalya’nın en çok turist çeken ilçelerinden biri olan Manavgat’ta bulunan Akdeniz 

Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu turizm bölümleri öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Örneklem olarak 

Manavgat Meslek Yüksekokulu’nun tercih edilme sebebi, hem Akdeniz Üniversitesi’ndeki meslek yüksekokulları 
içinde en kalabalık meslek yüksekokulu olması hem de turizm bölümlerinin çoğunluğunun bu meslek yüksekokulu 

bünyesinde yer almasıdır. Turizm ve Seyahat Hizmetleri, Turizm ve Otel İşletmeciliği ve Aşçılık bölümlerinde aktif 

olarak kayıtlı 776 öğrenciden, 2018 Mayıs ve Haziran aylarında 338 öğrenciye ulaşılmıştır. Öğrencilerin vermiş 
oldukları cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler, SPSS 23.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. 

İstatistiksel anlamda öncelikle ölçeklerin güvenilirliği (Cronbach Alpha) test edilmiş, değişkenlerin daha sağlıklı bir 

biçimde belirlenmesi amacıyla psikolojik iyi oluş ve sosyal destek ölçeklerine faktör analizi (principal component 
analysis) uygulanmıştır. Ardından araştırmanın hipotezlerini test etmek için korelasyon ve regresyon analizleri ile t 

testinden yararlanılmıştır.  

 

3. Bulgular 
Çalışmada, istatistiksel bazda verilere öncelikle güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Bu bağlamda, ölçeklerin 

güvenilirlik değerleri (Cronbach Alpha katsayıları); sosyal destek ölçeğinin genel güvenilirlik değeri 0,881 ve 

psikolojik iyi oluş ölçeğinin genel güvenilirlik değeri ise 0,859 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen güvenilirlik 
değerlerine göre, değişkenleri daha sağlıklı bir şekilde belirlemek ve ölçeklerin yapı geçerliliğini sınamak amacıyla, 

psikolojik iyi oluş ve sosyal destek ölçeklerine faktör analizi uygulanmıştır. Psikolojik iyi oluş ölçeği üzerinde 

gerçekleştirilen faktör analizinde 8 sorunun Barlett küresellik testi sonuçları ile (0,28 ve Sig. P<0,001) Kaiser-Meyer-
Olkin örneklem değerinin (0,853) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür. Ölçeğe uygulanan temel 

bileşenler analizinde varimax faktör döndürme seçeneği kullanılmış ve elde edilen saçılma diyagramına göre 

özdeğerleri 1’in (>1) üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmış ve tek boyut elde edilmiştir. Sosyal destek ölçeği 
üzerinde gerçekleştirilen faktör analizinde ise 12 sorunun Barlett küresellik testi sonuçları ile (0,66 ve Sig. P<0,001) 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem değerinin (0,867) kabul edilebilir sınırlar içinde olduğu görülmüştür. Ölçeğe uygulanan 

temel bileşenler analizinde varimax faktör döndürme seçeneği kullanılmış ve elde edilen saçılma diyagramına göre 
özdeğerleri 1’in (>1) üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmış ve 3 boyut elde edilmiştir. Psikolojik iyi oluş ve 

sosyal destek ölçeklerine ilişkin alt boyutlar ve ayrıntılı sonuçlar Tablo 1 ve Tablo 2’de yer almaktadır. 

 
Tablo 1. Psikolojik iyi oluş faktör analizi sonuçları 

 Faktör 

Yükü 

Eşkökenlilik Özdeğer 

 

Açıklanan 

Varyans 

Güvenilirlik Ortalama 

Psikolojik İyi Oluş   4,041 50,508 0,859 3,7818 

1-Amaçlı ve anlamlı yaşam ,752 ,566     

6-İyi bir insanım ,742 ,550     

5-Etkinliklerde yetenekli ve 
yeterliyim 

,729 ,531     

7-Gelecek hakkında 

iyimserim 

,727 ,528     

2-Sosyal ilişkiler destekleyici 

ve tatmin edici 

,714 ,509     

3-Günlük aktiviteler ,678 ,460     

8-İnsanların saygı duyması ,671 ,451     

4-Başkalarının mutlu ve iyi 

olmasına katkı 

,667 ,445     
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Tablo 2. Sosyal destek faktör analizi sonuçları 

 Faktör 

Yükü 

Eşkökenlilik Özdeğer Açıklanan 

Varyans 

Güvenilirlik Ortalama 

Özel Biri   5,247 43,721 ,893 3,5902 

2-Paylaşabileceğim 
insan 

,876 ,832     

1-Yanımda olan insan ,851 ,773     

10-Duygularıma önem 

veren insan 

,822 ,733     

5-Rahatlatan insan ,818 ,718     

Arkadaşlar   1,910 15,919 ,868 3,6982 

7-Güven ,870 ,785     

12-Sorunlarımı 
konuşabilirim 

,818 ,717     

6-Yardımcı olma ,809 ,715     

9-Sevinç ve kederlerimi 
paylaşabileceğim 

,719 ,671     

Aile   1,409 11,742 ,811 3,9741 

3-Yardımcı olma ,828 ,689     

4-Duygusal yardım ve 

destek 

,805 ,755     

11- Kararlar ,708 ,569     

8- Sorunlar ,684 ,598     

 

 

Tablo 3. Örneklem profilinin sayısal ve yüzdesel dağılım sonuçları 

 Frekans Yüzde  Frekans Yüzde 

 

Cinsiyet 

Kadın 137 40,5  

Sınıf 

1. sınıf 150 44,4 

Erkek  201 59,5 2. sınıf 188 55,6 

Toplam 338 100 Toplam 338 100 

      

 

Yaş 

18-20 179 52,9  

Bölüm  

Turizm ve Seyahat 55 16,3 

21-23 134 39,6 Turizm ve Otel İşl. 213 63,0 

24 ve üzeri 25 7,5 Aşçılık 70 20,7 

Toplam 338 100 Toplam 338 100 

      

 

 

Aylık 

Harcama 

0-500 104 30,8  

 

İkamet 

Köy-kasaba 60 17,8 

501-1000 129 38,2 Belde 16 4,7 

1001-1500 56 16,6 İlçe 105 31,1 

1501-2000 31 9,2 Şehir 65 19,2 

2001-2500 10 3,0 Büyükşehir 92 27,2 

2501-3000 4 1,2 

3001-4000 4 1,2  

Toplam 
 

338 
 

100 Toplam 338 100 

      

Çalışmaya ilişkin frekans analizleri ile ilgili detaylar şu şekildedir. Çalışmamıza katılan öğrencilerden 

137’si kadın ve 201’i erkektir. Öğrencilerden 150’si 1. sınıf, 188’i 2. sınıftır. Öğrencilerin, 179’u 18-20 yaş aralığında, 
134’ü 21-23 yaş aralığında, 25’i 24 yaş ve üzerindedir. Öğrencilerin bölümlerinin dağılımına bakıldığında ise Turizm 

ve Seyahat Hizmetleri 55 kişi, Turizm ve Otel İşletmeciliği 213 kişi, Aşçılık 70 kişi olduğu görülmüştür. Aylık 

harcama ile ilgili sonuçlara bakıldığında, 0-500 lira arası 104 kişi, 501-1000 lira arası 129 kişi, 1001-1500 lira arası 56 
kişi, 1501-2000 lira arası 31 kişi, 2001-2500 lira arası 10 kişi, 2501-3000 lira arası 4 kişi ve 3001-4000 lira arası 4 kişi 

olduğu görülmüştür. Öğrencilerin % 17,8’i köy-kasabadan, % 4,7’si beldeden, %31,1’i ilçeden, %19,2’si şehirden, % 

27,2’si ise büyükşehirden Manavgat’a gelmiştir (Tablo 3). 
 

Tablo 4. Korelasyon analizi sonuçları 

 Özel biri Arkadaşlar Aile Psikolojik İyi Oluş 

Özel biri Pearson Correlation 1 ,379** ,420** ,397** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 

N 338 338 338 338 

Arkadaşlar Pearson Correlation ,379** 1 ,490** ,413** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 

N 338 338 338 338 
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Aile Pearson Correlation ,420** ,490** 1 ,426** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 

N 338 338 338 338 

Psikolojik 

İyi Oluş 

Pearson Correlation ,397** ,413** ,426** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  

N 338 338 338 338 

** Korelasyon 0,01 düzeyinde çift taraflı öneme sahiptir. 

 

Çalışmadaki ilk üç hipotezi test etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 4’te yer alan Pearson 
korelasyon matrisine göre; sosyal destek ölçeği “özel biri” alt boyutu ile psikolojik iyi oluş (r=0,397; p<0,01) arasında 

istatiksel olarak pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. H1 hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal destek ölçeği 

“arkadaşlar” alt boyutu ile psikolojik iyi oluş (r=0,413; p<0,01) arasında yine aynı şekilde istatiksel olarak pozitif ve 

anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüş ve H2 hipotezi kabul edilmiştir. Sosyal destek ölçeği “aile” alt boyutu ile 

psikolojik iyi oluş (r=0,426; p<0,01) arasında istatiksel olarak pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. 

Böylece, H3 hipotezi de kabul edilmiştir. 

 

Tablo 5. Regresyon analizi sonuçları 

 Beta T Sig. R R2 Düzeltilmiş 

R2 

F 

(Sabit)  11,077 ,000  

 

,523 

 

 

,274 

 

 

,267 

 

 

41,968 
Özel Biri ,134 4,145 ,000 

Arkadaşlar ,174 4,008 ,000 

Aile ,185 4,051 ,000 

Bağımlı Değişken: Psikolojik İyi Oluş  
 

Regresyon analizi neticesinde, sosyal destek alt boyutları olan özel biri, arkadaşlar ve ailenin psikolojik iyi 

oluşu pozitif yönde etkilediği ve bu alt boyutların psikolojik iyi oluşun anlamlı birer yordayıcısı olduğu saptanmıştır. 
Sosyal destek alt boyutlarının psikolojik iyi oluştaki değişimi açıklama oranı %27’dir (Düzeltilmiş R2 = 0,267 

p<0,0001). Psikolojik iyi oluş üzerinde en fazla etkiye sahip sosyal destek alt boyutlarının sırasıyla; aile (β = 0,185; t= 

4,051; p<0,0001), arkadaşlar (β = 0,174; t= 4,008; p<0,0001) ve özel biri (β = 0,134; t= 4,145; p<0,0001) olduğu 
görülmüştür. Böylece, çalışmanın H4 hipotezi de kabul edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular Tablo 5’te 

yer almaktadır. 

 
Tablo 6. Cinsiyet ile sosyal desteğin karşılaştırıldığı t testi sonuçları 

Sosyal Destek Cinsiyet A.O. S.S. t değeri Sig. 

Özel Biri 
Kadın 3,86 1,08 

3,617 ,000 
Erkek 3,40 1,26 

Arkadaşlar 
Kadın 3,84 0,84 

2,417 ,016 
Erkek 3,59 0,99 

Aile 
Kadın 4,12 0,83 

2,606 ,010 
Erkek 3,87 0,95 

 

T testi sonucuna göre (Tablo 6), cinsiyet değişkeni açısından öğrencilerin sosyal destek alt boyutlarından 

özel biri (t=3,617; p<,05), arkadaşlar (t=2,417; p<,05) ve ailenin (t=2,606; p<,05) puan ortalamaları anlamlı düzeyde 

farklılaşmaktadır. Kadın öğrencilerin sosyal destek alt boyutlarından özel biri, arkadaşlar ve aile puan ortalamaları 

erkek öğrencilerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Böylece, çalışmanın H5 hipotezi de kabul edilmiştir. 

Çalışmada incelenen diğer demografik değişkenler olan yaş, aylık harcama, sınıf, bölüm ve ikamet ile sosyal destek ve 
psikolojik iyi oluş arasında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır.  

 

4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışma kapsamında, turizm alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinde sosyal destek ve 

psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Üniversite öğrencilerinin sosyal destek alt boyutlarından “aile”nin 

3,97 ortalama ile en yüksek düzeyde olduğu, bunu 3,69 ile “arkadaşlar” ve 3,59 ile “özel biri”nin izlediği görülmüştür. 
Psikolojik iyi oluş ortalamasının da 3,78 ile görece iyi düzeyde olduğu tespit edilmiştir.   

Analizler sonucunda, sosyal destek ölçeği alt boyutları olan özel biri, arkadaşlar ve aile ile psikolojik iyi 

oluş arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, psikolojik iyi oluş üzerinde etkiye sahip 
sosyal destek alt boyutlarının; aile, arkadaşlar ve özel biri şeklinde sıralandığı saptanmıştır. Emadpoor, Lavasani ve 

Shahcheraghi (2016) çalışmalarında bulgularımıza benzer şekilde, algılanan sosyal desteğin psikolojik iyi oluşu olumlu 

yönde etkilediğini saptamıştır. Sari ve Handayani (2014) de benzer biçimde, psikolojik iyi oluş ile sosyal destek 
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arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler bulmuştur. Öte yandan, Rodríguez vd. (2015) ise çalışmalarında kullandıkları Ryff 

Psikolojik İyi Olma Ölçeği ve Sosyal Destek alt ölçekleri arasında düşük ve orta derecede ilişkiler saptamışlardır. 

Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise Malkoç ve Yalçın (2015) bulgularımızı destekler biçimde, ele aldıkları 

değişkenlerden sosyal destek ve psikolojik iyi oluş arasında anlamlı ilişkiler bulmuşlardır. Özden ve Berk (2016) de 

algılanan sosyal desteğin çalışmalarındaki diğer değişkenlerden çok daha yüksek düzeyde üniversite öğrencilerinin 

psikolojik iyi oluşları üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır. Aydın, Kahraman ve Hiçdurmaz (2017) da benzer 
şekilde, hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile psikolojik iyi oluşları arasında pozitif yönde 

ilişkiler olduğunu belirlemişlerdir. Doğan (2006) da çalışmasında bulgularımızı destekler nitelikte sonuçlar elde 

etmiştir: Aile ve arkadaş desteği değişkenlerine göre öğrencilerin iyilik halinin farklı olduğunu saptamıştır.  
Ayrıca, üniversite öğrencilerinin cinsiyetleri ile sosyal destek algılamalarına yönelik sonuçlarda; kadın 

öğrencilerin sosyal destek alt boyutlarından özel biri, arkadaşlar ve aile puan ortalamaları erkek öğrencilerden anlamlı 

düzeyde yüksek bulunmuştur. Almagia (2012) da çalışmasında benzer şekilde, kadın üniversite öğrencilerinin daha 
yüksek düzeyde sosyal destek algılarının olduğunu saptamıştır. 

Aile, arkadaşlar ve özel biri alt boyutlarından oluşan algılanan sosyal destek, öğrencilerin psikolojik iyi 
oluşuna ilişkin toplam varyansın % 27’sini açıklamaktadır ve bu sonuç, algılanan sosyal destek değişkeninin psikolojik 

iyi oluşun önemli bir yordayıcısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanında, algılanan sosyal destek alt 

boyutlarından, aileden sağlanan sosyal destek öğrencilerin psikolojik iyi oluşunu en çok etkileyen boyuttur. Algılanan 
sosyal destek ve psikolojik iyilik hali arasındaki bu ilişkiler değerlendirildiğinde, üniversite yönetimlerince sağlanacak 

danışmanlık hizmetlerinde bu durumun göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır. Bu çerçevede, üniversite 

öğrenimi boyunca genellikle evinden uzakta olan öğrencilerden özellikle ailelerinden yeterli düzeyde destek 
alamayanların saptanıp, bu öğrencilerin sosyal destek yönünden güçlendirilmesi için çalışmalar gerçekleştirilebilir.  

Ayrıca, bundan sonra yapılacak çalışmalarda üniversite öğrencilerinde algılanan sosyal desteğin yanında 

egzersiz yapma sıklığı, sigara, alkol kullanma alışkanlığı gibi değişkenler ile psikolojik iyilik hali arasındaki ilişkiler 
de incelenebilir. 
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Özet 

İnsanoğlunun hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu en temel gereksinimlerinden biri yeme-içmedir. Günün şartları 

insanların evde yemek yapmalarına bazen olanak tanımamaktadır. Yoğun iş temposu ve stres insanların daha çok 
dışarda yemek yemelerine neden olmaktadır. Bu noktada bireyler hizmet kalitesinin ve tatmininin yüksek olduğu 

yerleri tercih etmektedirler. Bu çalışmanın amacı, Kastamonu’da bulunan yiyecek-içecek işletmelerinde sunulan 

hizmetin kalitesi sonucunda tüketicilerin doyumunu ölçmektir. Çalışmada, ilişkisel tarama modeli işe koşulmuştur. 
Araştırmanın evrenini Kastamonu’da bulunan yiyecek-içecek işletmelerini tercih eden tüketiciler oluşturmuştur; 

örneklemini ise Kastamonu ve Daday ilçesindeki yiyecek-içecek işletmelerini tercih eden 400 müşteri meydana 

getirmiştir.Çalışmada yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Sonuçlar sosyal bilimlerde kullanılan bir istatistik paket 
programıyla çözümlenmiştir. Araştırmanın bulguları, hizmet kalitesi ile tüketici doyumu arasında anlamlı ve pozitif 

yönlü bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Anahtar kelimeler: Hizmet Kalitesi, Tüketici Doyumu, Kastamonu. 

 

Service Quality and Consumer Satisfaction in Food-Beverage Enterprises: 

Kastamonu Case Study 
 

Abstract 
Eating and drinking is one of the most basic requirements that people need to survive. Recent conditions sometimes do 
not give opportunity people to cook at home. Intensive work pressure and stress cause people to eat out more. At this 

point, individuals prefer places where service quality and satisfaction are high. The aim of this study is to measure the 

satisfaction of the consumers as a result of the quality of service offered in the food and beverage establishments in 
Kastamonu. The relational screening model is used in this study. Consumers have preferred food-beverage businesses 

in Kastamonu created the universe of the study while 400 customers who have chosen food-beverage businesses in 

Kastamonu and Daday formed the sample of the research. Face to face questionnaire technique is implemented in the 
research. The results are analysed by a statistical package program which is used commonly in social sciences. The 

findings of the study reveal that there is a meaningful and positive relationship between service quality and consumer 
satisfaction. 

 

Keywords: Service Quality, Consumer Satisfaction, Kastamonu. 
 

 

Giriş 
Günümüz toplumları, devasa boyutlara erişmiş yiyecek içecek sektörünün ürettiği ürün ve hizmetleri gün 

geçtikte daha fazla tüketmeye başlamaktadır. Bu durum çağdaş tüketicilerin dışarıda yemek yeme davranışlarının bir 

çıktısı niteliğindedir. Dışarıda yemek yeme olgusu, temelde ev dışı yiyecek içecek tüketimi ile alakalı bir durumdur. 

Ticari açıdan bakıldığında ise dışarıda yemek yeme, insanların kendi evleri dışında bir yiyecek içecek işletmesi 
tarafından üretilen ve sunulan yiyecek içecekleri belli bir ücret karşılığında tüketmeleri olarak açıklanmaktadır. 

Buradan hareketle, dışarıda yemek yeme, yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerin ürettiği ürün ve hizmetlere olan 

talebin çıkış noktası olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, dışarıda yemek yeme olgusunu mevcut yiyecek içecek 

hizmetleri sektörünün bir anlamda varlık sebebi olarak görmek yerinde olur (Özdemir, s2010: 1). 

Bireylerin dışarıda yemek yeme gerekçelerine göz atıldığında birçok etkenin rol oynadığı görülmektedir. Bu 

etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Özata, 2010: 19): 
Fiyat: Tüketicinin tercihini ve deneyimini etkileyen en önemli etkenlerden biri fiyattır. Şayet, herhangi bir 

yiyecek içecek işletmesinin müşterilerine sunduğu yemek evde hazırlanandan çok farklı veya maliyeti çok yüksek 

değilse dışarıda yemek yeme tercih sebebi olabilir. 
Atmosfer: Müşterinin gidip yeme-içme hizmeti alacağı işletmenin atmosferi bir diğer önemli faktördür. 

Örnek verilecek olursa; kendisi için özel bir günü dışarıda geçirmek isteyen bir birey için, o işletme bu durumu 

yansıtabilecek ve kaldırabilecek nitelikteyse bu işletme o müşteri tarafından tercih edilir. 
Ulaşılabilirlik: İşletmenin müşteriler tarafından tercih edilebilir olmasındaki bir diğer önemli etken ise o 

işletmenin ulaşılabilirliğidir. Mesela, hedef pazarı çocuklu aileler olan işletme bu pazara 5-6 km’den uzak olmamalı. 

Bunun yanında, yalnızca mevcut durum değil gelecekteki potansiyel pazarlar da göz önünde bulundurulmalıdır. 
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Müşteri Memnuniyeti: İşletmeler müşteri memnuniyetini ne kadar çok sağlayabilirlerse, müşteriler de o 

derece kalıcı hale gelecektir ve o işletmeden ürün ve hizmet almaya tekrardan gideceklerdir. 

Paranın Karşılığı: Müşteri bir işletmeye gittiğinde, orada edindiği yemek deneyimini başka bir işletmede 

aldığı ürün-hizmet kalitesiyle ve fiyatıyla karşılaştırabilir. Bu durumda, müşteri kendisi için kabul edilebilir bir ücret 

ödemelidir. Her işletmenin elbette fiyat politikasının aynı olmayacağı, fakat bunun da bir sınırının olduğu ve 

işletmenin yemek ve hizmet kalitesinin standart olması gerektiği unutulmamalıdır. Bir önceki ziyaretinde, harika bir 
yemek deneyimi edinmiş olan müşteri, bir sonraki gelişinde aynı hizmeti alamadığı takdirde o müşterinin memnuniyet 

seviyesi düşecektir. 

Yiyecek ve içecek işletmeleri, bünyelerinde sürekli değişiklik göstererek zamanla turizm alanı içerisinde 
önemli bir yere sahip olmuştur. Bu işletmeler konaklama işletmelerin bünyelerinde ise oda gelirlerinden sonra en 

büyük gelir getiren kısım haline gelmişlerdir. Ayrıca, günümüzde turistlerin yöresel mutfak kültürüne olan ilgileri 

sebebiyle yiyecek ve içecek işletmeleri, gastronomi turizminin en temel unsurlarından biri haline gelmişlerdir(Aksu ve 
Memiş, 2017). 

Günümüz dünyasında her endüstride olduğu gibi hizmet endüstrisinde de rekabet seviyesi üst noktalara 
taşınmıştır. Bu yüksek rekabet ortamında işletmeler mevcut müşterilerini rakip firmalara kaptırmamak ve de buna 

yenilerini de eklemek amacıyla büyük bir çaba harcamaktadırlar. Bu yüzden son zamanlarda hizmet kavramı ve onun 

olası faydaları üzerine yapılan araştırmalara odaklanılmıştır. Bundan böyle, üretilen ürünlerde önemli ölçüde 
farklılaşma sağlanamadığı için genel anlamda tüm endüstrilerde ön planda tutulmaya başlanan hizmetteki kalite, 

yiyecek içecek endüstrisi için de hayati bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Hele de insan ilişkilerinin fazlaca olduğu 

yiyecek içecek işletmelerinde, hizmet kalitesinin belirli bir ölçüde olması, o işletmenin rakip işletmelerden daha önde 
yer almasını sağlamaktadır (Koçbek, 2005:1). 

Bir ürün ve/veya hizmetin fonksiyonu, o işletmeyi tercih eden veya edebilecek müşterinin istek ve 

ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Başka bir ifadeyle, ürün ve/veya hizmetler insanların ihtiyaçlarını karşılayan araçlar 
olarak açıklanabilir. Herhangi bir ürün ve/veya hizmetin belirli bir kaliteye sahip olması, onun tüketiciyi ne seviyede 

doyuma ulaştırdığı ile doğru orantılıdır (Grönroos, 1990; Parasuraman vd., 1990; Uyguç, 1998: 44).  

Turizm endüstrisinde hizmet sunan işletmeler, müşterilerin gereksinimlerine cevap verebilmek, gelen 
müşterilerini memnun edebilmek ve kaliteli hizmet ortaya koyabilmek için gerek teknolojik manada gerekse sosyal 

anlamda yaşanan gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır. İşletmenin sunmuş olduğu hizmetin belirli bir kalite 

standardında olması, o işletmenin başarılı oluşu ve müşterileri için devamlılık arz etmesi noktasında son derece önemli 
bir hal almıştır.Tüketicilerin hizmet kalitesi noktasındaki beklentisi, bu konulara olan ilgiyi de arttırmıştır. Müşteriye 

sunulan hizmet kalitesinin yüksek olması, müşteriyi tekrardan o işletmeden ürün ve/veya hizmet almasına 

yöneltmektedir. Bir hizmet işletmesinin başarısı, o işletmenin sadık müşteri sayısını arttırma ve hizmet yeterliliğini 
sürdürülebilmesi ile ölçülmektedir. Bundan dolayı, hizmet endüstrisinde kalite anlayışının tam anlamıyla yerleşmesi ve 

kalite standartlarının belirlenmesi, hizmet kalitesi bileşenleri ve kalitenin arttırılması ihtiyacını doğurmaktadır 

(Oğlakcıoğlu, 2013: 1). 
Anlatılanlar ışığında araştırmada aşağıdaki soruların yanıtları aranmaktadır: 

* Kastamonu’da bulunan yiyecek ve içecek işletmelerinin hizmet kalitesi nedir? 

* Kastamonu’daki yiyecek ve içecek işletmelerine gelen tüketicilerin doyumune düzeydedir? 
* Yiyecek ve içecek işletmeleri Kastamonu iline katkı sağlıyor mu? 

* Tüketici doyumuna etki eden faktörler nelerdir? 

Araştırmada, yukarıda sayılanların yanı sıra Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek işletmelerinin hizmet 
kalitesi ve tüketici doyumuna etki eden etmenler, faktör analizi yapılarak indirgenmiş boyutlarıyla ortaya konmak 

istenmiştir. 

 

1. Literatür Taraması 
Hizmet sektörünün önemli bir alanı olan turizm işletmelerinin asıl gayeleri kâr etmek ve faaliyetlerini 

devam ettirebilmektir. Bundan dolayı, turizm işletmelerinin çetin rekabet ortamında yaşamlarını sürdürebilmelerinin 

temel şartı tüketici tatminini sağlamalarıdır. Misafir tatminini sağlamak amacıyla turizm işletmeleri sunduğu hizmetin 
kalitesini yükselterek misafirlerin o işletmeyi tekrar ziyaret etme ve başkalarına da tavsiye etme niyetlerini 

arttırabilmektedir. Bu durumun gelecekte daha önemli hale geleceği de aşikârdır. Böylece gelen misafirin aldığı 

hizmetten tatmin olması kârlılık, pazar payı ve yatırımın geri dönüşü gibi önemli hususlardaki artışı da beraberinde 

getirmektedir (Kılıçhan, 2012; Ölçer ve Ekiz, 2016). Tüm bu sayılanlar adına sürdürülebilirlik denilen olgunun 

bileşenleri olarak kabul edilmekte ve işletmelerin geleceğini belirlemektedir. 

Yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmeler, teknik donanımı, yapısı, rahatlığı ve bakım durumu, hizmet 
kalitesi, sosyal değeri ve donanımlı personeli ile insanların yeme-içme gereksinimlerini karşılamayı bir uğraş olarak 

gören sosyal, ekonomik ve disiplin altına alınmış ticari kuruluşlardır (Olalı, 1990). Bu tür işletmeler yalnızca seyahat 

eden bireylerin değil devamlı evde yemek yemekten sıkılıp farklı tatlar ve lezzetler arayan ve yoğun iş hayatından 
dolayı evlerinde yemek yapmaya vakti olmayan insanların da bu ihtiyaçlarına cevap verebilmek maksadıyla bir 

konaklama işletmesi çatısı altında ya da bağımsız işletmelerdir (Özata, 2010). 

Son zamanlarda, hizmet kalitesi tanımlamasından yalnızca ‘müşteri’ kavramının ön plana çıktığı ve 
müşteriye vurgu yapıldığı görülmektedir. Hizmet kalitesi, ‘işletme tarafından sunulan hizmetin o işletmeyi tercih eden 

müşterinin istek ve beklentilerini hangi ölçüde karşıladığı’ olarak açıklanabilir (Kızgın, 2002). Hizmet kalitesi ve 

hizmet pazarlaması,küreselleşen rekabet ortamında hizmetpazarlamasının farklılığının anlaşılmasının üzerine daha da 
önem kazanmıştır. Ayrıca, hizmet farklılaşması ve hizmet kalitesini sağlamak müşteriye verilen değer ve müşteri 

tatmini oluşturmak amacıyla kullanılan uygun pazarlama stratejileri olarak tanımlanmaktadır. Bu stratejik sonuçlar, 
işletmelere rekabette bir avantaj sağlarken, tüketicitercihi ve pazar payını artırmayı da olumlu yönde etkilemektedir. 



658 

Müşteri tatmini, satın alınan ürün veya hizmetin getirdiği fayda ile müşterinin o ürün veya hizmetten 

beklediği yararın ne derece birbiriyle uyuştuğu noktasında ortaya çıkar. Herhangi bir tüketicinin bir ürün ya da hizmeti 

satın almadan önceki beklentisi ile satın aldıktan ve kullandıktan sonra algıladığı değer arasındaki farklılıktan dolayı 

ortaya çıkan tutarsızlığın boyutu ‘doyum’ olarak tanımlanabilir (LeBlanc, 1992; Tütüncü, 2001: 22). Bu açıklamaya 

göre tüketici doyumu doğrudan; tüketicinin beklentisinden ve algılanan performanstan, dolaylı olarak ise beklenti-

algılama tutarsızlığından etkilenmektedir (Olshavski ve Miller, 1972: 19-21; Oliver, 1980: 460-469; Churchill ve 
Suprenant, 1982: 491-504; Tütüncü, 2001: 22). Müşteri için, satın alınan ürün veya hizmetin performansının bireyin 

beklentisinin altında olması doyumsuzluğu, kişinin beklentisine cevap vermesi veya beklentisinin üzerinde olması ise 

doyumu ortaya çıkarmaktadır. Bu tür duygu ve düşünceler, o ürün veya hizmeti müşterinin tekrardan satın alıp 
almamasına ve yakınlarına ürün ya da hizmet hakkında olumlu veya olumsuz şekilde bilgi vermesine olanak 

tanımaktadır(Kotler, 1997: 187; Tütüncü, 2001: 22). 

Aydoğdu (2005) yapmış olduğu “Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi” 
adlı tez çalışmasında ağırlama işletmelerinde hizmet kalitesi oluşturan bileşenlerin üç ana boyuta sahip olduğunu 

vurgulamıştır. İlgili yazında bu boyutların fiziksel (teknik), işlevsel ve imaj kalitesi olduğunu vurgulayan araştırmacı, 
yeme içme ile ilişkilendirilebilecek kalitenin de bu üç boyut ile açıklanabileceğini ifade etmektedir. Bu hesapça fiziksel 

ya da teknik kalite boyutu bir ağırlama işletmesinin konumunun, binasının görkeminin, kullanılan donanımın 

kalitesinin örneğin odaların da ya da restoranların da kullanılan malzeme kalitesinin teknik ya da fiziksel kalite 
boyutunu oluşturduğu kabul edilmektedir (Aydoğdu, 2005). Bu boyut o ağırlama işletmesinde sunulan yemeklerin 

görüntü, tat ve sunumunu da kapsadığı unutulmamalıdır. Bununla birlikte bir ağırlama işletmesinde işgörenlerin gelen 

konuklarla olan iletişimlerinin işlevsel kalite boyutunu oluşturduğu, beklentileri aşan bir karşılama ve iletişimin 
algılanan kaliteyi olumlu etkiler iken, aynı restoranda hizmet alan diğer konuklarla olan etkileşim de işlevsel kalite 

boyutunun önemli bir bileşeni olarak kabul edilmektedir. Önceki tümcelerde kısaca açıklanmaya çalışılan teknik (ya da 

fiziksel) ve işlevsel kalite boyutlarının oluşturmuş olduğu olumlu ya da olumsuz algı ile meydana gelen üçüncü kalite 
boyutu ise imaj kalitesi olarak tanımlanmaktadır. Teknik ve işlevsel kalitenin beklentileri aşan bir düzeyde olması imaj 

kalitesinin olumlu, beklentilerin altında kalması ise olumsuz bir imaj kalitesinin oluşmasına yol açmaktadır Aydoğdu, 

2016).  
Yeme içme işletmelerinde kalite ile ilgili bir diğer çalışma ise Bilgin (2017) tarafından yapılan “Restoran 

İşletmelerinde Hizmet Kalitesi, Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri Sadakatinin Ağızdan Ağıza Pazarlamaya Etkisi” adlı 

çalışmadır. Etkileşim Kalitesi, Fiziksel Çevre Kalitesi ve Çıktı Kalitesi olmak üzere üç boyutta açıklanan bir kalite 
olgusunun var olduğu varsayımıyla hareket edilen çalışmada sözü edilen bileşenleri hizmet kalitesini oluşturduğu 

vurgulanmıştır. Araştırmada ayrıca sözü edilen üç boyutun Müşteri memnuniyeti ve Müşteri Sadakati olmak üzere iki 

önemli sonuç doğurduğu ve bu sonuçların da ağızdan ağıza pazarlamaya yol açtığı sonucuna varılmıştır (Bilgin, 2016). 
 

2. Yöntem 
Bu kısımda araştırmanın kapsamı, tasarım türü, kaynağı, nüfusu (tanımlanmış evren ya da ana kütle), 

örneklemi, modeli ve yöntemi, veri toplama tekniği ve aracı, araştırmanın süresi, analiz yöntemi, güvenirlik ve geçerlik 
konularına yer verilmiştir. 

Bu çalışma, Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek işletmelerinde tüketim yapan konukların almış oldukları 
hizmet kalitesini ve doyumlarını ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Kastamonu’da bulunan yiyecek 

içecek işletmelerinde sunulan ürün-hizmetin kalitesi ve bu sunulan ürün-hizmetlerden tüketicilerin doyumu araştırma 

konusu olarak seçilmiştir. 
 

2.1. Araştırmanın Kapsamı 
Araştırma birbiri ile ilişkili iki sorunu çözmek için tasarlanmıştır. Öncelikle Kastamonu’da bulunan yiyecek 

içecek işletmelerinin sunduğu hizmet kalitesi ve sonrasında tüketicilerin duymuş oldukları doyum ölçülmek istenmiş 
olup, bu hususlar araştırmanın kapsamını oluşturmaktadır.  

 

2.2. Araştırmanın Modeli ve Tasarımı 
Araştırmanın kapsam ve amacına ve bunlara koşut belirlenmiş olan araştırma sorularına geçerli ve güvenilir 

cevaplar sağlayacak yöntem “Tarama”dır. Bu sebeple, araştırmada “Tarama Modeli” işe koşulmuştur. Tarama 

Modelleri geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. 

Modelde araştırmaya konu olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları 

herhangi bir şekilde değiştirme ve/ya etkileme çabası gösterilmez. Başka bir deyişle var olan durum olduğu gibi ortaya 

konur (Karasar, 1984). Tarama Modeli’nde bilimin gözleme, kaydetme, olaylar arasındaki ilişkileri saptama, kontrol 
edilen değişmez ilişkiler üzerinde genellemelere varma amaçları vardır. Bir başka ifadeyle bilimin tasvir işlevi ön 

plandadır (Yıldırım, 1966). 

Anlatılanlar ışığında araştırmada işe koşulan modelin bir “İlişkisel Tarama Modeli” olduğunu söylemek 
olanaklıdır. Bu model ile araştırma sorularına geçerli ve güvenilir çözümler bulabilmek amacıyla öncelikle ilgili yazın 

derinlemesine taranmış ve elde edilen ikincil verilerin yardımıyla bir ölçek geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek (anket) 

kolayda ve gönüllülük yaklaşımlarıyla belirlenmiş katılımcılara yüz-yüze görüşmelerin yanı sıra bırak topla 
yaklaşımlarıyla uygulanmıştır. 

Araştırmada, ortaya konmak istenenleri sağlayacak durum, görüş ve tutumları saptamak amacıyla 

geliştirilen ölçek iki bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölüm katılımcıların Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek 
işletmelerinden aldıkları hizmetten (kalitesinden) duymuş oldukları doyum ya da doyumsuzluk sonucu genel 

memnuniyetlerini veya memnuniyetsizliklerini ölçmektedir. İkinci bölümde ise katılımcıların profillerini ortaya 

koymaya yönelik demografik sorulara yer verilmiştir. Bu sorular temel olarak isimsel ve sıralama ölçekleri ile 
hazırlanmış soru ifadelerinden oluşmuştur. 
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2.3. Araştırmanın Kaynağı, Nüfusu, Örneklemi  
Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek işletmelerini tercih eden tüketiciler araştırmada görüşüne başvurulan 

katılımcıların kaynağını oluşturmuştur. Araştırma örneklemi ise Kastamonu ve Daday ilçesindeki yiyecek içecek 

işletmelerini tercih eden tüketicilerde gönüllülük esasına göre belirlenmiş olan 400 kişidir. 

 

2.4.Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırmanın sınırlılıkları; üst, orta, alt şeklinde gerek fiziksel gerekse sosyo-kültürel farklılıklar 

araştırmanın sınırlılıkları olarak belirlenmiştir. Belirli yaş aralığı ve sadece Türkçe konuşan bireyler araştırmaya 

alınmıştır. Ev dışı tüketimde çocuklar da önemli bir kesimi temsil etmesine rağmen onlara ankette yer verilmemiştir. 
 

2.5.Araştırmanın Veri Toplama Aracı ve Tekniği 
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formları kullanılmıştır. Anket formunun geliştirilmesinde 

öncelikle ilgili yazın derinlemesine taranmış ve elde edilen bilgiler ışığında bir ölçek geliştirilmiştir.Hizmet, hizmet 

kalitesi, konaklama işletmelerinde hizmet kalitesi, yiyecek-içecek işletmelerinde müşteri doyumunun ölçülmesi, 

konaklama işletmelerinde müşteri doyumunun ölçülmesi ve hizmet yönetimi konularında yayınlanmış kitap, makale ve 
araştırmalar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda “müşteri doyumunun” ya “kaliteli mal ve/veya hizmet ile özdeş” 

kabul edildiği, ya da “kaliteli mal ya da hizmet sunumunun bir işlevi olduğu” saptanmıştır. Ancak son yıllarda hizmet 

kalitesi araştırmacıları beklentilerin önemini kabul etmekle birlikte daha farklı bir uygulamayı yeğlemektedirler. Bu 

uygulama; yöntem zorlukları ve kısıtlılıklar nedeniyle beklenti ve performansın ayrı ayrı ölçülmesi yerine hizmet 

sonrası değerlendirmelerin analizidir (Duman ve Öztürk, 2005; 9). Oliver (1997) daha geniş anlamıyla müşteri 

memnuniyetini “bir mal ve hizmetin bir özelliğinden veya bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici 
doyum yargısı” olarak tanımlamaktadır (Duman 2003;47).  Araştırmada kullanılan doyum ölçeği yukarıda vurgulanan 

incelemelere ve görüşmelere koşut Kastamonulu, Kastamonu’da etkinlik gösteren yeme içme işletmelerinde hizmet 

alan tüketicilerin tüketim sonrası memnuniyet durumlarını ölçme esasına dayandırılmıştır. Ölçeğin geliştirilmesinde 
Aydoğdu (2005)’nun “Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Müşteri Doyumu İlişkisi” adlı tez çalışmasından 

geniş ölçüde yararlanılmıştır.  

Anket formunun birinci bölümünde, katılımcıların Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek işletmelerinden 
almış oldukları hizmet kalitesi ile ilgili doyumlarını ölçmek amacıyla oluşturulmuş on beş adet bağımsız değişken 

(ifade) yer almıştır. Bu ifadeler kesinlikle katılıyorum =5, kesinlikle katılmıyorum =1, biçiminde beşli Likert tipi 

ölçeğe göre hazırlanmıştır. 
Anket çalışması, tüketicilerin tercih ettiği yiyecek işletmelerinde yargısal biçimde belirlenmiş bir 

yaklaşımla gönüllülük esasının temel alındığı bir teknikle yüz-yüze görüşmeler biçiminde yürütülmüştür. Ayrıca, 

yiyecek içecek işletmelerinin yönetimlerinden izin alınarak anket formlarının doldurulmalarına olanak sağlanmıştır. 

 

2.6. Araştırmanın Analiz Yöntemi 
Çalışma sürecinde anket tekniği ile elde edilen veriler niteliklerine göre çözümlenmiştir. Katılımcıların 

demografik bilgilerini elde etmeye yönelik hazırlanmış olan kategorik değişkenler sıklık ve yüzdelerle çözümlenmiştir. 

Doyum belirlemeye yönelik beşli Likert tipi ölçeğe göre hazırlanmış bağımsız değişkenlerin yer aldığı ifadeler ise 

faktör analizi ile çözümlenmiştir. 
Faktör analizi, birbiriyle ilişkili çok sayıda değişkeni bir araya getirerek az sayıda kavramsal olarak anlamlı 

yeni değişkenler (faktörler veya boyutlar) bulmayı keşfetmeyi amaçlayan çok değişkenli bir istatistik olarak 

tanımlanabilir (Büyüköztürk, 2002). Açıklayıcı (keşifsel) ve doğrulayıcı olmak üzere iki farklı biçimde yapılabilen 
faktör analizi bu çalışmada işe koşulan ölçeğin araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olması nedeniyle açıklayıcı 

(keşifsel) olarak uygulanmıştır (Alpar, 2017). Faktör analizi ile katılımcıların Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek 

işletmelerinde sunulan hizmet kalitesi ile ilişkili doyumları daha az sayıda değişken ile ortaya konmuştur. Bu bölümde 
ayrıca güvenirlik düzeyi için Cronbach’s Alfa hesaplaması yapılmıştır. Tüm çözümlemeler (analizler) için Sosyal 

Bilimler’de yaygın olarak kullanılan bir istatistik paket programının 22. sürümünden yararlanılmıştır. Elde edilen 

bulgular izleyen alt başlıkta detaylı olarak verilmiştir. 

Bulgular 

Araştırmaya gönüllü 400 birey katılmış olup, araştırmaya katılan örneklemle ilgili demografik bulgular 

Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Değişkenler   %     % 

Cinsiyet 

Kadın  205 51,3  

Mesleki 

Durum 

Özel sektör 181 45,3 

Erkek 195 48,8  Kamu Sektörü 43 10,8 

Toplam 400 100,0  Öğrenci 
108 27,0 

 

Medeni Durum 

Evli 168 42,0  Çalışmıyor 43 10,8 

Bekar 231 57,8  Ev Hanımı 25 6,3 

Yanıtsız 
1 ,3 

 Mesleki Durum Toplamı 400 100,0 

 

Medeni Durum Toplamı 400 100,0  Gelir 

Durumu 0-1000 105 26,3 
 

Yaş 

18-25 145 36,3  1001-2000 130 32,5 

26-30 114 28,5  2001-3000 102 25,5 

31-40 82 20,5  3001 ve üzeri 63 15,8 

41-50 41 10,3  Gelir Durumu Toplamı 400 100,0 

51-59 15 3,8   

60-65 3 ,8  

Eğitim 

Okumamış 9 2,3 

Yaş Toplamı  400 100,0  İlk Öğretim 11 2,8 

  Ortaöğretim 35 8,8 

 

 Lise 95 23,8 

 Üniversite 210 52,5 

 Lisansüstü 40 10,0 

 Eğitim Toplamı 400 100,0 

  

 

Katılımcılardan 205’i kadın, 195’i ise erkektir. Evli olanların sayısı 168, bekar olanların sayısı ise 231 olup 

toplama oranı %57,8’dir. Katılımcıların önemli bir bölümü (yaklaşık %65) 18 ila 30 yaş aralığında olup katılımcıların 
büyük bir çoğunluğu (yaklaşık %63) üniversite ve lisansüstü eğitim almış bireylerden oluşmuştur. Katılımcıların 

%45,3’ü (181) Özel Sektör, %27’si (108) Öğrenci, %10,8’ü (43) Kamu Sektörü, %6,3’ü (25) Ev Hanımı ve %10,8’i 

(43) herhangi bir yerde çalışmadığını belirtmiş olup, katılımcıların yarıdan fazlası (yaklaşık %58) 1001 ila 3.000 TL 
aralığında aylık gelire sahiptirler.  

KMO değeri, ankette yer alan ifadelerin faktör analizi için uygun olup olmadığını gösteren bir değerdir. 

KMO değeri olarak 0,5 ve 1 arası değerler kabul edilebilir olarak değerlendirilebilir. Fakat genel olarak araştırmacılar 
asgari KMO değerini 0,7 olarak kabul etmektedirler (Altunışık vd., 2007). 

 

Tablo 2.  KMO ve Bartlett's Testi Sonuçları 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. 

,944 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 5603,380 

df 105 

Sig. 0,000 

 
Tablo 2.‘de görüldüğü gibi yapılan araştırma sonucuna göre ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri, 

sig. (p)= 0,000 anlamlılık düzeyinde 0,944olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Bartlett Küresellik Testi sonucu 
5603,380 bulunmuştur. Bu değerler Nunnally ve Bernstein (1994)’e göre örneklem büyüklüğü ve elde edilen verilerin 

faktör analizi için yeterliği açısından uygun olduğunu göstermektedir (Nunnally ve Bernstein, 1994).  

 

Tablo 3. Değişkenlere İlişkin Faktör AnaliziSonuçları 

Bileşenler ve Faktörler 
Faktör Yük 

Değerleri 
Özdeğer 

Açıklanan 

Varyans 

Faktör 1- İşlevsel Kalite  4,435 29,569 

4- Yiyecek ve içecek personeli cana yakındır ,837   

3- Yiyecek ve içecek personeli güler yüzlüdür ,831   

5- Yiyecek ve içecek personeli yardımseverdir ,801   

2- Yiyecek ve içecek personeli hizmet sunumunda yeterlidir ,747   

1-Yiyecek ve içecek personeli hizmet sunumunda isteklidir ,734   

6- Yiyecek ve içecek personeli temizdir ,624   

Faktör 2- Teknik Kalite  3,770 23,137 

9- Yiyeceklerin ve içeceklerin sunum biçimi güzeldir ,815   

10- Sunulan yiyecek ve içeceklerin tat ve lezzetleri güzeldir ,737   
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8- Sunulan yiyecek ve içeceklerin miktarı uygundur ,731   

7- İşletmenin sunduğu yiyecek ve içecek çeşitliliği yeterlidir  ,562   

11- Sunulan yiyecek ve içecekler farklı kültürler yansıtıyor ,517   

Faktör 3- İmaj Kalitesi  2,546 16,975 

13- İşletme görünüm açısından temizdir ,766   

14- İşletmeyi tanıdıklarıma tavsiye ederim ,638   

12- Yiyecek ve içecek hazırlanan alanlar temizdir ,593   

15- İşletmeyi tekrar tercih ederim ,584   

Çıkarım Yöntemi: Temel Axis Faktöring, Çevirme Yöntemi Varimax Kaiser Normalleştirmesi 

 
Araştırmada katılımcıların doyumlarına etki eden faktörler indirgenmiş boyutlarıyla da ortaya konmuştur. 

Bu amaçla yapılan faktör analizinde üç alt boyut elde edilmiştir. Elde edilen bu üç boyut her bir boyutu oluşturan 

değişkenlere göre yeniden adlandırılmıştır. Birinci boyutta bir başka ifadeyle Faktör 1 altında 6 değişken kümelenmiş 
ve İşlevsel Kalite Faktörü olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör (boyut) altında kümelenen değişken sayısı ise 5 olup 

Teknik Kalite Boyutu olarak adlandırılmıştır. Üçüncü ve son boyut altında kümelenen değişken sayısı ise 4’tür. Bu 
boyuta ise İmaj Kalitesi Faktörü adı verilmiştir. Bu boyutları oluşturan değişkenler, taşımış oldukları faktör yükleri, 

özdeğer ve açıkladıkları varyans Tablo 3.’te verilmiştir.Faktör analizi sonrası elde edilen yeni boyutlara ilişkin 

güvenirlik analizi de yapılmıştır. Bu analize ilişkin sonuçlar Tablo 4.’te verilmiştir. 

 

Tablo 4: Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Cronbach’s Alfa Katsayısı İfade Sayısı 

,955 15 

Faktör Analizi Sonrası Güvenirlik Testi Sonuçları 

Faktör 1- İşlevsel Kalite 

Faktörü 
Faktör 2- Teknik Kalite Boyutu Faktör 3- İmaj Kalitesi Boyutu 

,943 ,885 ,926 

 

3. Tartışma, Sonuç ve Öneriler 
Hizmet sektörünün lokomotiflerinden biri olan turizm endüstrisi gün geçtikte daha önemli bir rol 

üstlenmektedir. Yoğun ve stresli iş yaşamı, insanların sürekli yaşadıkları yerlerden uzaklaşıp rahatlamaları 
gereksinimini doğurmuştur. Bu ihtiyaç arttıkça, küresel ekonomi düşünüldüğünde rekabet ortamının da buna paralel 

olarak çetin bir hal aldığı rahatlıkla söylenebilir. Bu zor rekabet koşullarında hizmet kalitesinin ve tüketici doyumunun 

başarıyı getirecek kilit noktalar olduğu açıktır. 

Her sektörde olduğu gibi turizm endüstrisinde de yaşanan teknolojik gelişmeler ve tüm dünyada artan 

eğitim seviyesi göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yıllarda ürün ve/veya hizmet alan kişilerin satın aldıkları ürün 

ve/veya hizmetin kalitesine ve bundan sağladıkları doyuma daha fazla önem verecekleri öngörülmektedir.Bu 
çalışmada, Kastamonu’da faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinde sunulan ürün-hizmetin kalitesi ve sunulan bu 

ürün-hizmetlerden tüketicilerin elde ettikleri doyum ortaya konmak istenmiştir. Bu noktada, literatür derinlemesine 

taranmış ve bir anket formu geliştirilmiştir. Anket formu 400 gönüllü kişiye uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına 
göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun 18 ila 30 yaş arasında olduğu ve lisans ve lisansüstü eğitim aldıkları ortaya 

çıkmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere uygulanan faktör analizi sonucunda üç boyutlu bir yapı ortaya çıkmış ve bu 

boyutlar İşlevsel Kalite, Teknik Kalite ve İmaj Kalitesi Faktörleri olarak adlandırılmıştır. İlk faktörde yer alan ‘yiyecek 
ve içecek personeli cana yakındır’’ ifadesi; ikinci faktörde ise ‘Yiyeceklerin ve içeceklerin sunum biçimi güzeldir’ son 

olarak üçüncü faktördeyer alan ‘İşletme görünüm açısından temizdir’’ ifadeleri katılımcıların en fazla önem verdikleri 

değişkenler olarak belirtilmiştir.  
Sonuç olarak, araştırma bulguları Kastamonu’da bulunan yiyecek içecek işletmelerini tercih eden 

tüketicilerin almış oldukları hizmet kalitesinden genel olarak memnun olduklarını ortaya koymuştur.  

Buradan hareketle, her ne kadar Kastamonu’daki yiyecek içecek işletmelerinden hizmet kalitesinden genel 
bir memnuniyet duyulsa da aşağıdaki şekilde sektöre ve akademiye yönelik; 

 Tüketicininkendisini özel hissetmesi bakımından, her kesimden müşteriye standart bir hizmet sunulması, 

 Şayet yapılmıyorsa, kurum yöneticisi veya dışarıdan gelecek nitelikli kişiler tarafından işletme içi 

eğitimlerin verilmesi, 

 Yiyecek-içecek endüstrisindeki teknolojik gelişmeler de göz önünde bulundurularak, bunun yöresellikle 

yoğrulması, 

 Kastamonu örneğinin daha kapsamlı bir şekilde tüm bölgeye veya yurda uygulanması, 

şeklinde bazı öneriler verilebilir. 
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Özet 
Akış deneyimi, insanların bir etkinliğe, kendilerini başka hiçbir şeyi umursamayacak kadar kaptırmalarıdır. Bunun için 

etkinliğe birebir aktif olarak katılmaları gereklidir. Rekreatif etkinlikler açık veya kapalı alan, bireysel veya grup 

halinde gerçekleşebilmektedir. Bireyin akış deneyimini tam anlamıyla yaşayabilmesi için etkinliğin gerçekleştiği 
mekanın veya katılımcı sayısının önemli olup olmadığı konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Bu belirsizlik ise 

araştırma amaçlarının belirleyicisi olmuştur. Bu araştırmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç akış 

deneyiminin açık ve kapalı alanda aktif olan bireyler açısından farklılık gösterip göstermediğini test etmektir. İkinci 
amaç ise, akış deneyiminin etkinliği bireysel ve grup olarak gerçekleştiren bireyler açısından farklılık gösterip 

göstermediğini incelemektir. Araştırma amaçlarından hareketle veri toplama sürecinde açık ve kapalı alanda ve 

etkinliği bireysel ve grup olarak gerçekleştiren aktif bireylere ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma verileri 2018 yılı 
Ocak –Nisan ayları arasında toplanmıştır. Demografik sorularında yer aldığı anket formunda akış deneyimini ölçmek 

için ‘Akış Durum Ölçeği’nden yararlanılmıştır. Veriler kolayda örnekleme tekniği ile yüz yüze veya bırak-topla tekniği 

ile toplanmıştır. Toplamda 434 veri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma sorularına yanıt aramaya yönelik analiz 
aşamasında t-testinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, etkinliği açık ve kapalı alanda gerçekleştiren bireyler 

için akış deneyiminin farklılık göstermediği bulgulanmıştır. Benzer sonuç ile etkinliğin bireysel ve grup olarak 

gerçekleştirildiğinde de karşılaşılmıştır. Araştırma sonuçlarından hareketle akış deneyimini yaşamak için bulunulan 
mekanın ve katılımcı sayısının birey için önemli olmadığı gözlenmiştir.  

 
Anahtar Kelimeler: Akış Deneyimi, Rekreasyon, Rekreatif Etkinliklere Katılım 

 

Comparison of Flow Experience of Individuals Participating in 

Recreational Activities 
 

Abstract 
The flow experience means that people do not care about anything else they give themselves to an activity. This is 
exactly in the event it is necessary actively involved. Recreational activities can be held outdoor or indoor area, 

individually or in groups. It is unclear whether the number of participants or areas in event occurred is important the 

individual can experience the flow experience in full. This uncertainty has been the determinant of research purposes. 
This research has two main purposes. The first purpose is to test whether the flow experience differs in terms of the 

active individuals in the outdoor or indoor areas. The second purpose is to examine whether the flow experience differs 

in terms of the individuals performing the activity individually and as a group. It is aimed to reach outdoor or indoor 
area and active individuals who perform the activity individually and as a group in the data collection process for the 

research purposes. Research data were collected from January to April 2018. The ‘Flow State Questionnaire (FSQ)’ 

was used to measure flow experience in the questionnaire form included in the demographic question. The data were 
collected convenience sampling method with by face-to-face or drop-off/pick-up techniques. A total of 434 data were 

evaluated. The t-test was used in the analysis phase to search for answers to research questions. According to the 

analysis results, it was detected that the flow experience did not differ for the individuals performing the activity in the 
outdoor or indoor area. Similar results have also been encountered when the activity is performed individually and as a 

group. As a result of the research, it has been observed that the number of participants and places to experience the 

flow experience is not important for the individual. 

 

Key words: Flow Experience, Recreation, Participation in Recreational Activities 
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Giriş 
Rekreasyon bireyin yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkiler nedeniyle tehlikeye 

giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını tekrar elde etmek, korumak veya devam ettirmek amacıyla 

kişisel doyum sağlayacak tamamen kendi tercihiyle belirlediği etkinlikleri kapsamaktadır (Hacıoğlu, Gökdeniz ve 

Dinç, 2003:29; Köktaş, 2004:8; Güngörmüş, Yetim ve Çalık, 2006:286). Bu etkinlikler bireyin kişisel tercihleri ve 

zevkleriyle ilişkili olarak tek başına veya grupla ya da açık veya kapalı alanda gerçekleştirilebilmektedir (Yaylı, 
2014:28). 

Csikszentmihalyi (2005:187), birçok rekreatif etkinliğin bireyin zamanını zevkli deneyimlerle doldurmak 

üzere tasarlandığını belirtmektedir. Yazara göre, bireylerce rekreatif amaçlı yapılan etkinliklerin çoğu bireyi harekete 
geçirmekten ziyade sözde anlamlı eylemlerde bulunarak bu heyecanı yaşıyormuş gibi yapan aktörlerin izlenilmesini 

kapsamaktadır. Bu durum bireylerin, becerilerini yerine getirememesine/geliştirememesine ve inançlarına göre hareket 

edememesine neden olmaktadır. İnançlarına göre hareket etmeyen birey, dikkatini gerçek zorluklara veremez ve 
becerilerinin kullanımı sonucu etkinlikten alması gereken optimal verimi alamaz. Ancak dikkatini zorluklara verip, 

bunu becerileriyle dengeleyen birey akış deneyimini yaşamakla birlikte aktif olarak gelişimini de katkı sağlar 

(Csikszentmihalyi, 2005).  
Akış deneyimi, bir diğer adıyla optimal performans duygu durumu, akış kuramına dayanan bir kavramdır 

(Aşçı, Çağlar, Eklund, Altıntaç ve Jackson, 2007:183). Akış Kuramı insanların neden kendileri için bir şey yaptıkları 

etkinliklere katıldıklarını anlamaya dönüktür (Csikszentmihalyi ve LeFevre, 1989:816). Akış deneyimi ise bireylerin 
bir etkinliğe, tam anlamıyla hiçbir şeyi umursamayacak kadar kendilerini kaptırmalarıdır. Bu yaşantı kendi başına, 

bedel bile ödenebilecek kadar zevkli olabilmektedir (Csikszentmihalyi, 2005:6). Bu deneyim, bireyin iç yaşamını 

denetleyerek mutluluğu elde etmesi sürecini içermektedir (Csikszentmihalyi, 1990). Bu açıdan bakıldığında, bireyin 
etkinliğe tam anlamıyla kendini kaptırabilmesi ve bu mutluluğu elde edebilmesi için birebir aktif olarak etkinliği 

yaşaması gerekmektedir. Ancak bu aşamada, bireyin etkinliği birebir yaşarken tek başına veya grupla ya da açık veya 

kapalı alanda gerçekleştiriyor olmasının, bahsi geçen deneyimin yaşanması için önemli olup olmadığı akla 
gelmektedir. Bu durum, “Bireyin etkinliği gerçekleştirdiği alan veya etkinliğe katılım sayısı, akış deneyimi yaşantısına 

engel olabilir mi?” sorunsalını da beraberinde getirmektedir. Bahsi geçen sorunsal aynı zamanda araştırma amaçlarının 

da belirleyicisi olmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı akış deneyimin açık ve kapalı alanda aktif olan bireyler açısından 
farklılık gösterip göstermeyeceğini test etmektir. İkinci amacı ise, akış deneyiminin etkinliği bireysel ve grup olarak 

gerçekleştiren bireyler açısından farklılık gösterip göstermeyeceğini incelemektir. Araştırma amaçlarından hareketle 

veri toplama sürecinde açık ve kapalı alanda ve etkinliği bireysel ve grup olarak gerçekleştiren aktif bireylere 
ulaşılması hedeflenmiştir.  

Akış deneyiminin yaşanabilmesi için etkinliğin yapıldığı koşulların önemli olup olmadığını ortaya koyması 

ve bu anlamda literatüre sağlayacağı katkıdan dolayı bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. İlk aşamada 
literatür ve araştırma sorularına yer verilen çalışmada, sonraki kısımda katılımcılardan elde edilen verilere ilişkin analiz 

ve bulgulara yer verilmiştir. Son aşamada ise sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

 

1. Literatür 

1.1. Akış Deneyimi 
Akış kuramı (Flow theory), Mihaly Csikszentmihalyi tarafından insanların neden kendileri için bir şey 

yaptıkları (ototelik), etkinliklere katıldıklarını anlamaya yönelik geliştirilmiştir (Csikszentmihalyi, 2005). Kuram, 
bireyin ruhsal (psişik) dağınıklığı, yani bilinçteki düzensizliği durumunda dikkatini belirli bir amaca yönlendirmesi ve 

becerilerinin karşısına çıkan güçlüklere denk gelmesi sayesinde bireyin içsel yaşamını kontrol etmesinin muhtemel 

olabileceğini savunmaktadır. Bu esnada birey yaşantısının en zevkli anlarını yaşamaktadır ki bu keyifli deneyim akış 
deneyimi olarak adlandırılmaktadır (Csikszentmihalyi, 2005). 

Akış deneyimi, bir diğer adıyla optimal performans duygu durumu, akış deneyimini, herhangi bir etkinliğe 

katılan bireyin zorluk ve beceri dengesini eş ve yüksek seviyede tutması, açık belirlenmiş bir amacının olması, kontrol 
duygusunu hissetmesi ve geribildirim alması, dikkatini duruma yoğunlaştırarak öz bilinç kaybının kendini göstermesi 

ve etkinliğin sonucunda etkinlikten zevk almasına ilişkin bireyin bilinç hali olarak tanımlanmaktadır 

(Csikszentmihalyi, 2005:60). Csikszentmihalyi’ye göre akış deneyiminde birey zevk aldığı herhangi bir işi yerine 
getirirken kazanç elde etmeksizin yalnızca işi yapmak uğruna etkinliği gerçekleştirmektedir (Nakamura ve 

Csikszentmihalyi, 2002:89). 

Akış deneyiminin öncüsü Csikszentmihalyi ve bazı araştırmacıların kavrama ilişkin yapmış oldukları 
tanımlardan ve bu kapsamdaki ortak yönlerinden hareketle (Csikszentmihalyi ve LeFevre, 1989; Csikszentmihalyi, 

1990; Hektner ve Csikszentmihalyi, 1996; Moneta, 2004; Asakawa, 2004) akış deneyiminin gerçekleşebilmesi için ön 

plana çıkan bazı unsurlar şu şekilde sıralanabilir; 
 Zorluk ve beceri dengesinin sağlanması,  

 Bireyin etkinliği içselleştirmesi – içsel anlamda motive olması, 

 Etkinliğe yoğunlaşması, 
 Etkinlikten keyif alma-eğlenmesi, 

 Bireyin bilişsel olarak yetkin olduğunu düşünmesi, 

 Optimal bir deneyim durumu olmasıdır. 
  Bahsi geçen unsurların akış deneyimini anlama ve açıklamaya ilişkin temel noktalar olduğu söylenebilir. 

Ayrıca bireyin deneyimi sırasında bu unsurların ortaya çıktığı ve bunun kaçınılmaz olduğu çıkarımı yapılabilir. 

                                                                        
 Yazar tarafından boş zaman etkinliği olarak nitelenmiş ancak anlaşılabilirliği sağlamak açısından rekreatif etkinlik 

olarak bahsetmenin uygun olacağı düşünülmüştür. 
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Deneyimden mutlu olan ve deneyimin zevkine varan birey, sadece etkinliğin kendisine katılmak amacıyla 

daha çok deneyimi gerçekleştirme arayışına girmek için motive olmaktadır (Moneta, 2004:115). Bu deneyimler günlük 

yaşam içerisinde gerçekleştirilen eylemleride kapsayabilir. Bireyin görevini yerine getirdiği iş zamanı, boş zaman 

olarak değerlendirilen zaman içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler (Larson ve Csikszentmihalyi, 1978); bilgisayar ve 

internet kullanımı (Rettie, 2001); eş-dost ile birlikte etkinlikte bulunma (Rathunde, 1997); aktivitenin birebir içinde 

bulunma- ders çalışma, spor yapma, müzik – dans eğitimi, sanatsal anlamda bir ürün icra etme veya aktiviteyi yapan 
değil izleyici olma (maç izleme, sanat/dans gösterisi seyretme gibi) (Csikszentmihalyi ve Robinson, 1990; Pates, 

Karageorghis, Fryer ve Maynard, 2003; Csikszentmihalyi, 2005); yabancı dil öğrenmek (Egbert, 2004) gibi daha pek 

çok eylem bu etkinliklere örnek olabilir (Sahranç, 2007:32). 
 

1.2. Rekreatif Etkinliklere Katılım 
Rekreasyon, “tek başına, grupla, araçlı, araçsız, açık veya kapalı alanlarda, kent içi veya kent dışında, bir 

organizasyon içinde veya dışında zorunlu olmadan seçilen zevk ve neşe verici, genellikle bireyin kendisi dışında bir 

ödülü bulunmayan, dıştan gelen bir zorlamayla değil, içten gelen bir istekle yapılan her türlü etkinlikler” (Güngörmüş, 

Yetim ve Çalık, 2006:286) olarak tanımlanmaktadır. Bir başka tanıma göre ise, “insanlar boş zamanlarında bulunan 
mekândan uzaklaşmak, dinlemek, hava değişimi, gezme-görme, sağlık beraber olma, heyecan duyma, farklı yaşantılar 

elde etme gibi değişik amaçlarla ev dışında veya içinde, açık veya kapalı alanlarda, pasif- aktif şekilde şehir içinde 

veya kırsal alanda yapılan etkinlikler” (Hacıoğlu ve diğ., 2003:29) şeklinde ifade edilmektedir. 
Tanımlardan da anlaşılacağı üzere rekreasyon etkinliklilerinin birey/bireyler tarafından farklı pek çok 

şekilde gerçekleştirildiği söylenebilir. Ancak bunlardan etkinliğin gerçekleştiği mekân ve etkinliğe katılım sayısı ön 

plana çıkmaktadır. Çünkü açık alanın verdiği özgürlük veya kapalı alanın doğası gereği dört duvarla sınırlı olması 
birey açısından farklı etkinlik tercihlerine sebep olabilir. Benzer şekilde etkinliğe bireysel veya bir takım halinde 

katılmak da farklı etkinlik tercihlerine neden olabilir. Ancak akış deneyimi açısından düşünüldüğünde yaşanılan duygu 

durumunun bu anlamda farklılık gösterip göstermediği tam anlamıyla net değildir. Bu nedenle çalışma kapsamında 
rekreatif etkinliklere katılım, mekansal ve katılım sayısı açısından dikkate alınmıştır.  

Mekansal açıdan ele alındığında rekreatif etkinliklere hem açık alanda (doğa ile iç içe) hem de kapalı alanda 

katılım sağlanabilir. Açık alan rekreasyonu (outdoor recreation); tamamen doğayla iç içe olunan ve doğayla birey 
arasında etkileşim oluşturan ve katılımcı bireyin tam anlamıyla fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak kendi çıkarları 

paralelinde gerçekleştirdiği serbest zaman etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır (Ardahan ve Lapa, 2011:1330). Bir 

başka tanıma göre ise, açık alan rekreasyonu “bireyin modern kent yaşamında kapalı yerdeki ruhsal gerginliğinden 
kurtulması, rahatlaması için fizyolojik ve ruhsal bir gereksinme” şeklinde tanımlanmaktadır (Clawson ve Knetsch, 

1971 akt. Akesen, 1984:132). 

Açık alan rekreasyon etkinlikleri kapalı bir alana bağlı kalmadan bireyler için hareket özgürlüğü sunmakta 
ve bireylerin-grupların doğa ve dünyanın bütün açık alanlarında aktif bir şekilde var olmasını sağlamaktadır. Bu 

etkinlikler sayesinde bireyler, gerçekleştirdikleri etkinlikler aracılığıyla bir gruba bağlı kalma, iş birliği duygusu 

edinme, ortak bir şeyler yapma, risk alma, liderlik duygusunu hissetme, çözüm odaklı taktikler geliştirme ve benzeri 
gibi öznel veya toplumsal anlamda kişilik özellikleri kazanabilmektedirler (Yaylı, 2014:23) 

Açık alan etkinlikleri; deniz, akarsu ve göl gibi suyun bulunduğu alanlarda, karada ve havada 
gerçekleştirilen etkinliklerin tamamını kapsamaktadır. Doğada gerçekleştirilen her türlü spor etkinliği, doğada yapılan 

eğitim faaliyetleri, dağcılık, doğa yürüyüşleri, kuş gözlemi, botanik gözlem, piknik, su üstü ve altı etkinlikleri, yamaç 

dalışı ve yamaç paraşütü, uçurtma uçurma ve benzeri gibi etkinlikler açık alan etkinlik örneklerden bazılarıdır 
(Ardahan ve Lapa, 2011:1330). 

Kapalı alan rekreasyon, içerisinde yaşanılan toplumun kullanımı için ayrılmış üstü ve etrafı kapalı her türlü 

alanda gerçekleştirilen rekreasyon etkinlikleri olarak tanımlanmaktadır (Argan vd., 2013:12). Bu tip etkinlikler 
bireylerin doğa ve hava koşullarından etkilenmeden istedikleri zaman ve alanda her zaman yapılabilmektedir (Yaylı, 

2014:28) 

 Kapalı alan rekreasyon etkinlikleri bireylerin aktif veya pasif olma durumlarına göre pek çok şekilde 
örneklendirilebilir. Aktif olarak kapalı alanda yapılan etkinlikler, voleybol, basketbol, futbol, dövüş sanatları, egzersiz, 

dans ve benzeri örnekler olarak sıralanabilirken; pasif olarak kapalı alanda gerçekleştirilen etkinliklere televizyon 

izleme, bilgisayar oyunu oynama, makale ve gazete okuma, nakış işleme ve benzeri gibi farklı örnekler verilebilir 
(Argan vd., 2013:12; Yaylı, 2014:28). 

Katılım sayısı bakımından dikkate alındığında ise rekreatif etkinliklere bireysel veya bir takım halinde yani 

grupla katılım gösterilebilir. Bireysel rekreatif etkinlikler, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmeleri adına yaşadıkları 
ortamdan ya da iş ortamlarından uzaklaşmaya yönelik bireysel olarak yani tek başlarına gerçekleştirdikleri ya da 

katıldıkları etkinlikleri ifade etmektedir (Hazar, 2003:24). Bu gibi etkinlikler bireyin açık veya kapalı alanlarda yalnız 

başına etken veya edilgen şekilde gerçekleştirmiş olduğu tüm rekreatif etkinlikleri kapsamaktadır (Yaylı, 2014:29). 
Grup yani takım ile gerçekleştirilen rekreasyon etkinlikleri, bireylerin yaşadıkları kent içerisinde ya da 

dışında, kırsal alanlarda açık ve kapalı alanlarda bir grup ile etkinliklere katılımlarını ifade etmektedir. Bireyler bu tip 

etkinliklere birçok nedenden dolayı katılabilmektedirler. Bu nedenle bir grubun üyesi olmak veya toplum içerisinde 
sosyal bir kimlik kazanmak ya da etkinliğin birey için daha anlamlı hale gelmesi şeklinde sıralanabilir (Yaylı, 

2014:29). Toplu piknik, festival, kongre, seminer, konser veya takım halinde yapılan sporlar bu tip rekreatif 

etkinliklere örnek olarak verilebilir. 

 

1.3. Araştırma Soruları 
Araştırma kapsamında iki araştırma sorusu geliştirilmiştir. İlgili araştırma soruları gerekçeleri ile birlikte 

takip eden kısımda açıklanmıştır. 
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Doğa bireye daha özgür ve daha serbest bir alan sunmaktadır. Kapalı alan ise bu özgürlüğü bir bakıma dört 

duvarla sınırlandırmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde, akış deneyiminin inceleyen bu çalışmada şu soru akla 

gelmektedir: “Bireyin aktif olduğu durumda kapalı alanın getirdiği sınırlılık veya açık alanın sunmuş olduğu özgür 

alan, bireyin yaşadığı optimal performans duygu durumunda farklılaşmaya neden olur mu?”. Dolayısıyla bu soru, 

araştırma kapsamında araştırılmak istenen bir amaç olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda bu amaç konuya yönelik 

aşağıdaki araştırma sorusunun da belirleyicisi olmuştur. 
 

AS1: Rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin akış deneyimleri, etkinliğin açık ve kapalı alanda 

gerçekleştirilmesine göre anlamlı bir farklılık gösteriri mi? 
Birey etkinliği gerçekleştirirken bunu bireysel veya bir grup olarak gerçekleştirebilmektedir. Tek başına 

gerçekleştirildiğinde birey etkinlik sırasında kendini yalnız hissederek etkinliğin yaşattığı o yaşantıya kendini 

kaptıramayabilir. Ya da bir grup ile etkinlik gerçekleştirildiğinde birlikteliğin vermiş olduğu o duygu ile birey etkinliğe 
kendini daha çok kaptırabilir. Ancak bireyin o anın yaşantısına kendisini kaptırıp kaptırmaması tam tersi nedenlerle de 

gerçekleşebilir. Yani birey tek başınayken daha çok kendini etkinliğe verebilir veya grup ile birlikteyken etkinliğe 
odaklanamayabilir ve belki o optimal duyguyu yaşayamayabilir. Bu ihtimaller üzerinden düşünüldüğünde akış 

deneyiminin incelendiği bu çalışmada şu soru akla gelmektedir: “Bireyin aktif olduğu durumda ulaştığı optimal 

performans duygu durumu, etkinliğin bireysel veya grup ile gerçekleştirilmesi bakımından farklılık gösterir mi?”. 
Dolayısıyla bu soru bir diğer araştırma amacı olarak ortaya çıkmış ve aşağıdaki araştırma sorusunun da belirleyicisi 

olmuştur. 

AS2: Rekreasyon etkinliklerine katılan bireylerin akış deneyimleri, etkinliğin bireysel ve grup olarak 
gerçekleştirilmesine göre anlamlı bir farklılık gösteriri mi? 

 

2.Yöntem 

2.1. Veri Toplama Aracı, Örneklem ve Veri Toplama 
Araştırma yaklaşımı olarak tanımlayıcı türde tasarlanan bu çalışmada araştırma sorularına yanıt aramaya 

yönelik sahaya çıkılmıştır. Veriler geliştirilen bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formunda demografik soruların 

yanı sıra 20 maddeden oluşan ‘Akış Deneyimi Ölçeği’ yer almaktadır. Demografik kısımda katılımcıların cinsiyet, yaş, 
en sık yapmış oldukları etkinlik, en sık yapmış oldukları fiziksel etkinlik türü (bireysel (tek başına), grup olarak (takım 

ile yapılan) ve etkinliği mekân olarak hangi alanda yaptıkları (doğa-açık alan, iç mekan-kapalı alan) sorulmuştur. 

Akış deneyimini ölçmek için Magyarodi ve arkadaşları (2013) tarafından geliştirilen ölçekten 
yararlanılmıştır. 20 maddeden oluşan ölçek iki boyuttan oluşmaktadır. İlki, zorluklar ve beceriler arasındaki denge 

(balance between challenges and skills),  11 maddeden oluşmaktadır. İkinci boyutu ise, aktiviteyi benimsemedir 

(Absorption in the activity) ve 9 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin kendisinde, iki madde ters kodlamaya yönelik 
ifadelendirilmiştir (‘Bu etkinlik benim için sıkıcıdır’, ‘Etkinlik sırasında tüm dikkatimi etkinliğe vermem’). Ancak 

ölçeğin Türkçeye uyarlama sürecinde maddelerin daha anlaşılabilir olması için bu iki madde ters kodlanmamıştır. 

Ölçeğin yanıt kategorileri ise 1 ‘kesinlikle katılmıyorum’, 3 ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’ ile 5 ‘kesinlikle 
katılıyorum’ arasında derecelendirilmiştir. 

Veriler kolayda örnekleme tekniği ile 2018 yılı 1 Ocak- 30 Nisan ayları arasında toplanmıştır. Farklı birden 

çok şehirden, aktivite merkezinden, sahasından veya alanından açık ve kapalı alanda aktif olunması göz önüne alınarak 
toplanmıştır. Veriler, Mersin, Antalya, Adana, Kayseri ve Sivas illerinden toplanmıştır. Doğrudan etkinlik yapan 

bireylere ulaşmak için birçok kulüp ile iletişime geçilmiştir. Dağcılık, dans, gezi ve yürüyüş kulübü, fitness ve bowling 

salonları, açık ve kapalı olmak üzere basketbol ve futbol sahaları, yürüyüş parkurları, benzer isimlerdeki aktivitelerle 
faaliyet gösteren üniversite (Mersin Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi) toplulukları ve benzeri gibi birçok alandan 

veri toplanmıştır. Verilerin toplandığı alanların birçoğu ile iletişime geçilerek bırak-topla tekniği ile veriler toplanırken, 

bir kısmına da doğrudan giderek, yüz yüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. 
Araştırmada 466 kişiye ulaşılmıştır. Ancak 434 veri bu çalışma için değerlendirilmeye alınmıştır. Bu 

kapsamda değerlendirmeye alınan 434 veri çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Sekaran’a (1992:253) göre 

10.000.000 ve üzeri evren büyüklüğü için önerilen örneklem sayısı, 384’tür. Bu önermeden hareketle araştırma 
kapsamında ulaşılan katılımcı sayısının evreni temsil edecek düzeyde olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla araştırma 

verilerinin bu örneklem sayısı üzerinden değerlendirmenin uygun olacağına karar verilmiştir. 

Çalışma kapsamında araştırmaya katılan bireyler hakkında genel bir yargıya varabilmek adına onlara bazı 

demografik sorular sorulmuştur. Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet (n=434) n % Etkinlik Türü (n=432) n % 

Kadın 168 39 Bireysel(tek başına) 179 41 

Erkek 266 61 Grup olarak (takım ile yapılan) 253 59 

Yaş (n=431)    

12-20 yaş 95 22 

21-30 yaş 244 57 Etkinliğin Yapıldığı Alan (n=434)  

31-40 yaş 70 16 Doğa-Açık alan 200 46 

41 ve üstü 22 5 İç mekan-Kapalı alan 234 54 

Tablo 1’de sunulan demografik özelliklerin yanı sıra katılımcılara hangi fiziksel etkinliği yaptıkları 

sorulmuştur. Analizler sonrası en sık yapılan etkinlikler sırasıyla fitness, doğa yürüyüşü, dağcılık, dans, futbol, 
basketbol, karma dövüş sporları, bowling, bisiklet, voleybol, yüzme, kayak olduğu belirlenmiştir. En az yapılan 
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etkinlikler ise sırasıyla, tenis, masa tenisi, kickboks, hentbol, golf, langırt, dalış, bilardo, yamaç paraşütü tırmanış, 

okçuluk, ata binmek ve atletizim olarak tespit edilmiştir. 

Sonraki aşamada kullanılan maddelerin o yapıyı ölçüp ölçmediğini test etmeye yönelik ‘Akış Deneyimi 

Ölçeği’ne açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Analiz iki turda gerçekleşmiştir. İlk tur analizde zorluk ve beceriler 

arasındaki dengeye ilişkin “Çok az çaba harcayarak bu etkinliği iyi yaparım.” (.174) maddesinin ve aktiviteyi 

benimsemeye ilişkin “Etkinlik sırasında etrafımda ne olup bittiğini umursamam” (.283) maddesinin eş kökenlilik 
değerlerlerinin 0.40’ın altında olduğu görülmüştür. Eş kökenlilik (her bir maddenin toplam faktörü ne kadar etkilediği) 

değerleri ‘0.40’ın altındaysa, sonraki aşamada, o maddeler ölçeğe dahil edilmeden tekrar analizin yapılması 

önerilmektedir (Büyüköztürk, 2013:135; Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010:81).  Bu nedenle bu maddelerin analizden 
çıkarılması uygun görülmüştür. Bahsi geçen iki madde çıkarıldıktan sonra ikinci tur analiz yapılmıştır. İkinci tur 

analizde zorluklar ve beceriler arasındaki denge 10 madde, aktiviteyi benimseme 8 madde üzerinden değerlendirmeye 

alınmıştır. Tablo 2’de ölçek maddelerine uygulanan faktör analizi sonuçları gösterilmektedir.   

  

Tablo 2. Akış Deneyimi Faktör Analizi Sonuçları 

Maddeler Yükü Eşkökenlilik Özdeğeri 
Açıklanan 

varyans 
Ortalama α 

 Zorluklar ve beceriler arasındaki denge 

5.972 33.180 3.92 .915 

1 
4. Etkinliğin gerekliliklerini 

karşılayabileceğimi hissederim. 
.742 .646 

2 
2. Etkinlik ile yeteneklerimin uyumlu 

olduğunu hissederim.  
.732 .715 

3 
5.  Yeteneklerim bu etkinliğin gereklerini 

yerine getirecek düzeydedir. 
.728 .582 

4 11. Etkinlik sırasında kontrol bendedir. .714 .546 

5 
9. Etkinlik sırasında o etkinliği 
yapabileceğimi bilirim. 

.712 .613 

6 
8. Etkinlik sırasındaki zorluklarla baş 

edebilirim.   
.707 .549 

7 
1. Etkinlik sırasında ne yapmam 
gerektiğini bilerek yaparım.            

.692 .620 

8 10. Bu etkinlik benim için zor değildir. .688 .500 

9 
3. Etkinlik sırasında zihnim ve bedenim 

tam bir uyum içinde çalışır.  
.670 .538 

10 
7. Etkinlik sırasında kontrolün bende 
olduğunu hissederim.  

.560 .409 

 Aktiviteyi benimseme 

4.355 24.197 3.88 .885 

1 
14. Etkinlik sırasında zamanın nasıl 

geçtiğini anlamam. 
.758 .604 

2 
15. Etkinlik sırasında zamanın akışını hiç 

umursamam. 
.723 .534 

3 
18. Etkinlik sırasında zaman 
düşündüğümden daha hızlı geçer. 

.715 .595 

4 16. Bu etkinliği ilgi çekici bulurum.  .678 .617 

5 
17. Etkinliğe tamamıyla kendimi 

kaptırırım. 
.677 .593 

6 12. Bu etkinlik sırasında sıkılmam. .581 .551 

7 
19. Etkinlik sırasında tüm dikkatimi 

etkinliğe veririm. 
.572 .543 

8 
13. Etkinlik sırasında etkinlikle 

bütünleşirim. 
.544 .573 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği:  %95; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 4549.279; sd:153;  

Açıklanan toplam varyans, % 57.38; p<0.0001; Ölçeğin Tamamı İçin α Katsayısı: .939 

 

Tablo 2’den hareketle akış deneyiminin iki faktör boyutunu ölçen maddelerin kendi yapıları altında 

toplandığı görülmektedir. Yani her bir yapıyı ölçen maddelerin o yapıyı açıkladığı söylenebilir. Bu bağlamda zorluklar 
ve beceriler arasındaki denge (en yüksek- .742; en düşük- .560)  ve aktiviteyi benimseme (en yüksek- .758; en düşük- 

.544) boyutları için yapı geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir (Erkuş, 2009:135). Her bir faktör boyutu (sırasıyla, .915 

ve .885) ve ölçeğin tamamına (.939) ilişkin güvenilirlik değerlerine bakıldığında ise, bu değerlerin oldukça yüksek 
olduğu söylenebilir (Kalaycı, 2010). 
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Çalışma kapsamında araştırma sorularına yanıt aramaya yönelik Bağımsız İki Örnek T-Testi’nden 

(Independent-Samples T-Test) yararlanılmıştır. Bağımsız İki Örnek T-Testi, iki farklı örneklem grubunun 

ortalamalarını karşılaştırır (Kalaycı, 2010:75-77). Bu aşamada akış deneyimini temsil eden maddelerin tamamının 

(faktör analizleri sonucu elde edilen 18 madde) ortalaması alınarak analize gidilmiştir. Buradaki amaç akış 

deneyiminin boyutları üzerinden değil genel anlamda farklılık gösterip göstermeyeceğini test etmektir. Analiz 

sonuçları Tablo 3 ve Tablo 4’te sunulmaktadır. 

 
Tablo 3. Akış Deneyiminin Etkinliğin Açık ve Kapalı Alanda Yapılmasına Göre Karşılaştırılması 

 Etkinliğin Yapıldığı Alan n Ortalama Standart Sapma p-değeri t-değeri 

Akış 

Deneyimi 

Doğa- Açık Alan 200 3.99 .62 .098 
1.690 

İç Mekân-Kapalı Alan 234 3.87 .79 .092 

 

Tablo 3 akış deneyiminin etkinliğin açık ve kapalı alanda yapılmasına göre karşılaştırılmasını 
göstermektedir. Buna göre, rekreatif etkinliğe katılan bireylerin, hem açık alanda hem kapalı alanda etkinlik sırasında 

yaşamış oldukları akış deneyimlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, her iki alanda da 

yaşanan deneyimin hissettirmiş olduğu duygu durumunun birbirinden farklı olmadığı şeklinde ifade edilebilir. 
 

Tablo 4. Akış Deneyiminin Etkinliğin Bireysel ve Grup Olarak Yapılmasına Göre Karşılaştırılması 

 Etkinliğin Türü n Ortalama Standart Sapma p-değeri t-değeri 

Akış 
Deneyimi 

Bireysel (Tek Başına) 179 3.94 .65 .695 

.404 Grup olarak (Takım ile 

Yapılan) 
253 3.91 .77 .686 

 
Tablo 4 akış deneyiminin etkinliğin bireysel ve grup olarak yapılmasına göre karşılaştırılmasını 

göstermektedir. Buna göre, hem bireysel hem grup olarak rekreatif etkinliğe katılan bireylerin, yaşamış oldukları akış 

deneyimlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu durum, her iki etkinlik türünde de yaşanan 
deneyimin hissettirmiş olduğu duygu durumunun birbirinden farklı olmadığı şeklinde ifade edilebilir. 

 

3. Sonuç ve Öneriler 
Rekreatif amaçlı etkinliklere (açık ve kapalı alanda aktif olunan) katılan bireyler üzerinde gerçekleştirilen 

bu çalışmada, akış deneyiminin, açık ve kapalı alanda aktif olan - etkinliği bireysel ve grup olarak gerçekleştiren 

bireyler açısından farklılık gösterip göstermeyeceği incelenmiştir. Bu kapsamda geliştirilen iki araştırma sorusuna 

yanıt aranmıştır. Araştırma sorularına yanıt aramaya yönelik bağımsız iki örnek t-testinden yararlanılmıştır. 
Birinci araştırma sorusu kapsamında, etkinliğe katılan bireylerin, kendilerini başka hiçbir şeyi 

umursamayacak kadar kaptırmaları olarak tanımlanan akış deneyimini, aktif bir şekilde gerçekleştirdiğinde açık ve 

kapalı alanda bu durumun farklılık gösterip göstermeyeceği araştırılmıştır. Bulgular sonucu akış deneyiminin açık ve 
kapalı alanda anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç, etkinliği gerçekleştiren bireyin, o anda 

optimal düzeyde kendini o etkinliğe kaptırması ve o anın akışıyla özdeşleşmesi için bulunduğu mekanın önemli 

olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Bu durumdan hareketle, akış deneyimini yaşayan bireyin o anı yaşamak için, 
etkinliği açık veya kapalı alanda yapıyor olmasının ona göre bir farklılık yaratmadığı çıkarımı yapılabilir. 

Akış deneyiminin mekânsal açıdan farklılık göstermediğine ilişkin bulgunun, bir bakıma Tandon’un (2017) 

çalışmasında yapmış olduğu çıkarımıyla çeliştiği söylenebilir. Araştırmacı, akış deneyiminin cinsiyete göre farklılık 
gösterdiğini bulgulamıştır. Bunun sebebi olarak da, erkeklerin açık alan etkinliklerine daha çok teşvik edildiği, 

kadınların ise atfedilen roller sebebiyle teşvik edilmediği belirtilmektedir. Bir başka ifadeyle, araştırmacı,  kadınlara 

atfedilen kalıplaşmış roller veya sosyal kısıtlamaların kadınların açık alanda yapılan etkinliklere katılımını bir nevi 
engellediğini ima etmektedir. Buradan hareketle kadınların aktivitelerinin sadece kapalı alanda gerçekleştirdikleri 

etkinliklerle sınırlı kalacağı çıkarımı yapılmaktadır. Bu da sadece açık alanda yapılan etkinliklerin akış deneyimine 

neden olduğunu akla getirmektedir. Ancak akışı yaşayan bireyin açık ve kapalı alanda yaşadığı duygu durumunun 
farklılık göstermediğini bulgulayan bu çalışmanın sonuçları paralelinde, sonraki araştırmalar için daha geniş bir 

örneklemde açık ve kapalı alanda cinsiyete göre farklılık olup olmadığı test edilebilir. 

İkinci araştırma sorusu kapsamında, bireylerin etkinliğe bireysel ya da grup olarak katılımlarının akış 
deneyimi açısından farklılık gösterip göstermeyeceği araştırılmıştır. Bulgular sonucu, akış deneyiminin etkinliğin 

bireysel ve grup olarak gerçekleştirildiği durumda anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuç, etkinliği 

gerçekleştiren bireyin o anda optimal düzeyde kendini etkinliğe kaptırması ve o anın akışıyla özdeşleşmesi için tek 
başına veya grup içinde olmasının önemli olmadığını göstermektedir. Bu bağlamda akış yaşantısını deneyimlemede, 

bireysel ya da bir takım halinde etkinliği gerçekleştirmenin birey için fark etmediği söylenebilir. Kısacası birey sadece 

akışı yaşamaya odaklanmaktadır. Tek başına olması veya etkinliği bir takım halinde gerçekleştirmesi önemli değildir. 
Ancak bu sonucun başka çalışmalar ile desteklenmesinde yarar görülmektedir. Bu bakımdan hem bireysel hem takım 

ile yapılabilen bir veya birden fazla etkinlik üzerinden akış deneyiminin ölçümüne gidilebilir. Ya da daha fazla 

örneklem üzerinden bu konuya ilişkin araştırmaya gidilebilir. Sonrasında bu araştırmanın bulgularıyla da karşılaştırma 
yapılabilir. 

Araştırmanın veri toplama süreci için bazı kısıtlamalar söz konusudur. Araştırmacının ikamet ettiği il 

Mersindir.  Araştırmacının özel sebepleri ve zaman ve mekana ulaşabilme bakımından maddi durumlardan kaynaklı 
sınırlılıklardan dolayı, araştırma verileri, araştırmacının  yaşadığı il çevresine yakın illerden toplanabilmiştir. Bu 

sebeple çoğunluklu olarak verilerin toplandığı iller Mersin başta olmak üzere, Antalya, Sivas, Adana ve Kayseri ile 
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sınırlı kalmıştır. Veri analizi sonucu ise bireylerin yaptıkları etkinliklerden hareketle yapılan etkinliklerin, fitness, doğa 

yürüyüşü, dağcılık, dans, futbol, basketbol, karma dövüş sporları, bowling, bisiklet, voleybol, yüzme, kayak, tenis, 

masa tenisi, kickboks, hentbol, golf, langırt, dalış, bilardo, yamaç paraşütü, tırmanış, okçuluk, ata binmek, atletizim ile 

sınırlı kaldığı gözlenmiştir. 
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Tüketicilerin Sokak Yemekleri Satın Alma Davranışları 
 

Ali SOLUNOĞLUa 
a Kırıkkale Üniversitesi,Kırıkkale/Türkiye 

Özet 
Sokak yemekleri hem ucuz ve doyurucu olması hem de yerel lezzetlere ulaşabilme imkanı tanıması sebebiyle 

tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin Gaziantep sokak yemeklerine yönelik 

tercihlerinin tespit edilerek, bu lezzetlere yönelik satın alma davranışlarının ortaya konulması ve yaş, cinsiyet, eğitim, 
gelir düzeyi, harcama ortalaması ve tüketim sıklığı gibi çeşitli değişkenler açısından etkilerinin belirlenmesidir. Bu 

amaçla Gaziantep ilinde sokak yemeklerini tüketen 424 katılımcıdan elde edilen veriler incelenmiş ve çeşitli bulgulara 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda tüketicilerin sokak yemeklerine ilişkin tercihlerinin genelde olumlu olduğu ortaya 
konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimler: Sokak yemekleri, Gastronomi, Gaziantep 

Consumers’ Street Food Buying Behavior 
 

Abstract 
Street foods are preferred by consumers because they are both cheap and satisfying and also have the opportunity to 

reach local flavors. The purpose of this study is to determine the preferences of the consumers for Gaziantep street 
foods and to determine their buying behaviors towards street foods and to determine their effects in terms of various 

variables such as age, sex, education, income level, average expenditure and consumption frequency. For this purpose, 

the data obtained from 424 participants who consumed street foods in Gaziantep province were examined and various 
findings were obtained. In this context, consumers' preferences for street foods are generally positive. 

 

Key words: Street foods, gastronomy, Gaziantep 

 

Giriş 
Birçok büyük şehirde insanların iş yerinde yemek hazırlamak veya yemek yemek için eve dönmeye 

vakitleri bulunmamakta bunun sonucu olarak sokak yemekleri bir zorunluluk halini almaktadır. Dünya genelinde her 

gün 2,5 milyar kişi düşük maliyet ve kolay ulaşılabilirlik gibi nedenlerden dolayı sokak yemekleri tüketmektedir. 
Ailelerinden ayrı olan milyonlarca işçi ve öğrenci günlük beslenme için sokak yemeklerine büyük oranda bağımlıdır. 

Sokak yemekleri halka açık alanlarda özellikle sokaklarda hazırlanan ve oldukça geniş alternatiflere sahip hazır 

yiyecek ve içeceklerdir. Hızlı yiyecekler gibi sokak yemekleri de müşteri siparişi sonrasında son hazırlığı 
tamamlanabilmekte ve isteğe göre üretildiği yerde veya farklı mekanlarda tüketilebilmektedir (Calloni, 2013). 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tarafından kentsel gıda arz kaynakları üzerine yürütülen bir araştırmada, 
sokak yemeklerinin çalışmaya katılan ülkelerin % 74’ünde kentsel gıda arzının önemli bir parçasını oluşturduğunu 

tespit etmiştir. Ayrıca gelişmekte olan ülkelerde yürütülen araştırmalar, ev dışı gıda harcamasının % 20 ila % 25’inin 

dışarıda yemek harcamaları için yapıldığını ve nüfusun bazı kesimlerinin tamamen sokak yemeklerinden yararlandığını 
göstermiştir (DSÖ, 1996; FAO, 2012). 

Bu araştırmanın temel amacı, tüketicilerin Gaziantep sokak yemeklerine yönelik tercihlerinin çeşitli 

değişkenler açısından tespit edilerek, yaş, cinsiyet, eğitim, gelir düzeyi, harcama ortalaması ve tüketim sıklığı gibi 
çeşitli değişkenler açısından etkilerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma sonuçlarının sokak yemeklerine yönelik 

çalışmalara katkı sunacağı düşünülmektedir. 

 

1. Literatür ve hipotezler 
Sokak lezzetleri farklı coğrafi bölgelerdeki tarımsal ürünlerin varlığına ve aynı bölgedeki mevsimsel ürün 

arzına göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca, satıldıkları ülkenin veya bölgenin yerel mutfağına özgü nitelikler 

taşımaktadır. Bu yüzden her sokak yemeği çoğunlukla geleneksel ve ev yapımı olmakla birlikte bazen tüketicilerin 
tercihlerine bağlı olarak meşrubat, ekmek, bitkisel yağ ya da farklı soslar gibi az ya da çok işlenmiş ürünler ile 

hazırlanır ve servis edilir. Bu lezzetler yöresel yemek alışkanlıkları için oldukça değerlidir. Sokak yemekleri kültürel 

ve sosyal mirasın korunması için de yerel mutfakla birlikte önemli bir rol oynar (Solunoğlu, 2018) Sokak yemekleri, 
eşsiz ve unutulmaz yiyecek ve içecek deneyimleri peşinde olan insanlar için mutfak turizminin merkezlerinden biridir 

(Kraig ve Sen, 2013). 

Bu yiyecekler, kentsel alanlardaki düşük ve orta gelirli milyonlarca tüketicinin günlük besin tüketiminin 
önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Özellikle orta gelir grubuna mensup halk sunulan uygun fiyatlardan dolayı 

sokak yemeklerini tercih etmektedir (Tinker, 1997, 2003). Tüketiciler için bilgilendirmenin doğru yapıldığı ve uygun 

gıdaların seçilmesine yardımcı olunduğu sürece sokakta satılan yiyecekler, düşük gelirli birçok kişi için ev dışında 
dengeli bir menü elde etmenin en ucuz ve en kolay yoludur (Bhowmik, 2005; Privitera ve Nesci, 2015).   

Sokak yemekleri bulundukları ülkelerin yerel mutfak kültürlerini temsil eden yerel, mevsimlik ve taze 

içeriklerden oluşmaktadır. Genellikle bir satıcı tarafından taşınabilir bir mutfak veya tepsi üzerinde bulunan muhtelif 
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gıda hazırlama araç gereçleri ile hazırlanarak  satılan yiyecek ve içecekleri bulunduran  kompozisyonlar olarak 

tanımlanmaktadır. Bu araçlar, bir ocak ve basit tavalar olabilmekte veya özel tasarlanmış araç gereçler barındıran 

sofistike mutfaklardan oluşabilmektedir. Sokak yemekleri elde tutularak, basit bir kağıda veya plastik bir tabağa 

konularak sunulur. Bu nedenle genellikle dürümlenmiş, hamur işi veya kolay paketlenebilen, daha sonra işleme veya 

hazırlama yapılmaksızın tüketilebilecek, herhangi bir kesme aleti olmadan çatal, çubuk veya kaşık kullanılarak tek bir 

tepsiden kolayca tüketilebilecek, yiyecek ve içeceklerdir (Matalas ve Yannakoulia, 2000; Muzaffar, Huq ve Mallik, 
2009; Steyn, Labadarios ve Nel, 2011; Kraig ve Sen, 2013). 

 

1.1. Hipotezler  
Araştırma amacına bağlı olarak geliştirilen araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

H1: Araştırmaya katılan tüketicilerin sokak yemekleri tüketim sıklıkları cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermektedir. 
H2: Araştırmaya katılan tüketicilerin sokak yemekleri tüketim sıklıkları eğitim durumu değişkenine göre 

farklılık göstermektedir. 

H3: Araştırmaya katılan tüketicilerin sokak yemeklerini tüketmeye yönelik aylık harcama ortalaması 
medeni durum değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

H4: Araştırmaya katılan tüketicilerin sokak yemeklerini tüketmeye yönelik aylık harcama ortalaması gelir 

değişkenine göre farklılık göstermektedir. 
 

Yöntem 
Bu araştırmanın örneklemini Gaziantep ilinde sokak yemeklerini deneyimlemiş tüketiciler oluşturmaktadır. 

Gaziantep’in tercih edilme nedeni UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmeyi başararak “Dünya Gastronomi Şehri” ve 

“Gastronomi Başkenti” olmasıdır (İnternet: Gaziantep Mutfağı, 16 Ocak 2018’de alınmıştır). Ayrıca Ankara Ticaret 

Odası ve Ankara Patent Bürosu’nun Gaziantep mutfağına ilişkin 291 çeşit yemek, tatlı ve içeceğin tescilinin 
bulunduğunun ifade edilmesi sebebiyle zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunun belirlenmesidir.   

Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma anketi iki bölümden 

oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde katılımcıların demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, gelir, eğitim 
düzeyi, medeni durumu vb.) belirlemeye ilişkin sorular yer alırken, ikinci bölümde ise sokak yemekleri tüketim sıklığı, 

tüketim zamanı, tüketicilerin harcama ortalaması ve sağlık durumlarına ilişkin sorular yer almıştır. 

 

3.Bulgular  
Araştırma verilerinden elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

 
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 

 Demografik Değişkenler n % 

Cinsiyet 
Kadın 197 46,5 

Erkek 227 53,5 

Yaş 

18-25 89 21,0 

26-33 116 27,4 

34-41 83 19,6 

42-49 74 17,5 

50 yaş ve üstü 62 14,6 

Medeni Durum 

Evli ve Çocuklu 178 42,0 

Evli ve Çocuksuz 72 17,0 

Bekar ve Çocuklu 34 8,0 

Bekar ve Çocuksuz 140 33,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 78 18,4 

Ortaöğretim 63 14,9 

Lise 104 24,5 

Ön lisans 47 11,1 

Lisans 100 23,6 

Lisansüstü 32 7,5 

Kişisel Gelir 

1500 ₺ ve daha az 107 25,2 

1501 ₺  - 3000  ₺  155 36,6 

3001  ₺  - 4500  ₺  124 29,2 

4501  ₺  - ve daha fazla  38 9,0 

Meslek 

Kamu Personeli 80 18,9 

Özel Sektör Çalışanı 142 33,5 

Serbest Meslek 94 22,2 

Çalışmıyor 77 18,2 

Diğer (Emekli vb.) 31 7,3 
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Tablo 1 incelendiğinde araştırma katılımcılarının % 53,5’inin erkek, % 27,4’ünün 26-33 yaş aralığında 

olduğu, % 42,0’sinin evli ve çocuklu olduğu, % 24,5’inin lise eğitimine sahip olduğu ve aylık hane halkı gelirlerine 

göre dağılımları incelendiğinde, % 36,6’sının 1501-3000 lira gelire sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırma 

anketini cevaplayan katılımcıların % 33,5’inin özel sektör çalışanı olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların sokak yemekleri tüketim tercihlerine yönelik bilgiler Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Katılımcıların sokak yemekleri tüketim tercihleri 

İfadeler 
 

N %   

Sokak yemeklerini 

tüketmek ile ilgili sağlık 

sorununuz var mı? 

 

Evet 56 13,2 
 

Hayır 368 86,8 

Bir ayda sokak yemekleri 

tüketim sıklığı 

1-5 arası 58 13,8 

6-10 arası 105 25,0 

11-15 arası 71 16,9 

16-20 arası 62 14,8 
Min. 

1 

Mak. 

70 

21-25 arası 39 9,2 

26-30 arası 40 9,5  

31 ve üzeri 49 11,7 

Bir ayda sokak yemekleri 

için yapılan harcama 

ortalaması 

0-100 ₺ arası 130 30,7 Min. 

5 
Mak. 

400 

  
 

101-200 ₺ arası 108 25,5 

201-300 ₺ arası 75 17,7 

301-400 ₺ arası 111 26,2 

 

Araştırmaya katılan tüketicilerin % 86,8’inin sokak yemeklerini tüketmek ile ilgili bir sağlık sorununu 
olmadığını, % 13,2’isinin ise çeşitli sağlık sorunları  olduğunu belirtmiştir.  

Katılımcıların bir ayda sokak yemeklerini tüketme sıklığına ilişkin verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde          % 

25,0’inin 6-10 arası sıklıkta, % 16,9’unun ise 11-15 arası sıklıkta sokak yemeklerini tükettikleri belirlenmiştir.  
Ayrıca katılımcıların bir ayda sokak yemekleri için yaptıkları harcama ortalaması değerlendirildiğinde                % 

30,7’sinin 0-100 ₺ arası, % 25,5’inin ise 101-200 ₺ arasında harcama ortalamasına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların sokak yemekleri tüketim zamanlarına ilişkin tercihler Tablo 3 ve Tablo 4’te gösterilmiştir. 
 

Tablo 3. Katılımcıların sokak yemeklerini mevsimlere göre tercih sıklıkları 

 
Tablo 3 incelendiğinde araştırmaya katılan tüketicilerin sonbahar aylarında % 23,1, kış aylarında ise  % 

27,1 ile sokak yemeklerini ara sıra tercih ettiği, bunun yanı sıra ilkbahar aylarında % 35,8, yaz aylarında ise % 48,6 ile 

hep tercih ettikleri görülmektedir.  Literatürde belirtildiği üzere sokak yemekleri kolay ulaşılabilir, ucuz ve doyurucu 
olması sebebiyle dört mevsim tercih edilen gastronomik öğelerdir. 

 Tablo 4’ te ise tüketicilerin günün hangi öğününde sokak yemeklerini daha sık tercih ettiğine yönelik bulgular 

verilmiştir.  
 

Tablo 4. Katılımcıların sokak yemeklerini günün öğünlerine göre tercih sıklıkları 

 Hiç Tercih 

Etmem 

Nadiren 

Tercih Ederim 

Ara Sıra 

Tercih Ederim 

Genelde 

Tercih Ederim Hep Tercih Ederim 

n % n % n % n % n % 

Sabah 72 17,0 64 15,1 60 14,2 86 20,3 142 33,5 

Öğlen 52 12,3 52 12,3 82 19,3 117 27,6 121 28,5 

İkindi Vakti 132 31,1 90 21,1 101 23,8 58 13,7 43 10,1 

Akşam 138 32,5 99 23,3 109 25,7 48 11,3 30 7,1 

Gece 169 39,9 109 25,7 83 19,6 39 9,2 24 5,7 

 Hiç Tercih 

Etmem 

Nadiren 

Tercih Ederim 

Ara Sıra Tercih 

Ederim 

Genelde Tercih 

Ederim 

Hep Tercih 

Ederim 

n % n % n % n % n % 

Sonbahar 74 17,5 79 18,6 98 23,1 79 18,6 94 22,2 

Kış 51 12,0 95 22,4 115 27,1 74 17,5 89 21,0 

İlkbahar 34 8,0 51 12,0 95 22,4 92 21,7 152 35,8 

Yaz 23 5,4 46 10,8 58 13,7 91 21,5 206 48,6 
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Tablo 4’e göre araştırmaya katılanların  % 33,5’i sokak yemeklerini yoğunlukla sabah öğünlerinde tercih ederken, % 

28,5’i de öğlen öğünlerinde de sıklıkla tercih ettiğini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra katılımcıların ikindi vakti, akşam 

ve gece geç saatlerde sokak yemeklerinin tercih etmediğini ifade ettiği görülmektedir.  

Hipotezlerin testi ve yorumu 

 

Tablo 5. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Tüketim Sıklıkları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart Sapma t Srb. Der. P 

Kadın 197 3,40 1,91 

-1,338 

 

422 

 

,182 

 

Erkek 227 3,65 1,92 

 
Çalışmaya katılan tüketicilerin cinsiyetlerine göre tüketim sıklıkları arasında farklılık olup olmadığını 

incelenmek üzere iki bağımsız t testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Bu sonuca göre 0,182 önem 

düzeyi ile H1 hipotezi reddedilmiştir. Bir diğer ifade ile tüketicilerin cinsiyetleri ile tüketim sıklıkları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur (p>0,05).  

 

Tablo 6. Katılımcıların Eğitim Durumları ile Tüketim Sıklıkları Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart Sapma F 
Srb. 

Der. 
P 

İlköğretim 78 2,76 1,63  

 

8,005 

 

 

5 

 

 

0,000* 
Ortaöğretim 63 3,55 1,78 

Lise 104 3,09 1,80 

Ön lisans 47 4,46 1,63 

Lisans 100 4,04 2,17 

Lisansüstü 32 3,90 1,74 

 
Ankete katılan tüketicilerin eğitim durumlarına göre tüketim sıklıklarının farklılık gösterip göstermediğini 

incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Bu sonuca 

göre 0,000 önem düzeyi ile H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile tüketicilerin eğitim durumları ile sokak 
yemekleri tüketimine ilişkin aylık tüketim sıklıkları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).  

 

Tablo 7. Katılımcıların Medeni Durumları ile Harcama Ortalaması Arasındaki Farklılığın İncelenmesi  

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama 
Standart 

Sapma 
F 

Srb. 

Der. 
P 

Evli ve Çocuklu 178 2,17 1,10  

 

6,479 

 

 

3 

 

 

0,000* 
Evli ve Çocuksuz 72 2,90 1,16 

Bekar ve Çocuklu 34 2,41 1,20 

Bekar ve Çocuksuz 140 2,40 1,19 

 
Çalışmaya katılan tüketicilerin medeni durumlarına göre harcama ortalamalarının farklılık gösterip 

göstermediğini incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 7’de 

verilmiştir. Bu sonuca göre 0,000 önem düzeyi ile H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile tüketicilerin medeni 
durumları ile sokak yemekleri tüketimine ilişkin aylık harcama ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir 

farklılık vardır (p<0,05).  

 
Tablo 8. Katılımcıların Gelir Durumları ile Harcama Ortalaması Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart Sapma F 
Srb. 

Der. 
P  

1500 ₺ ve daha az 107 1,70 ,99  

 
34,552 

 

 
3 

 

 
0,000* 

1501 ₺  - 3000  ₺  155 2,24 1,04 

3001  ₺  - 4500  ₺  124 2,92 1,09 

4501  ₺  - ve daha 

fazla  
38 

3,21 1,11 
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Ankete katılan tüketicilerin gelir durumlarına göre harcama ortalamalarının farklılık gösterip göstermediğini 

incelenmek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 8’de verilmiştir. Bu sonuca 

göre 0,000 önem düzeyi ile H4 hipotezi kabul edilmiştir. Bir diğer ifade ile tüketicilerin gelir durumları ile sokak 

yemekleri tüketimine ilişkin aylık harcama ortalamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır 

(p<0,05).  

 

4.Sonuç 
Bu araştırma UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına girmeyi başararak “Dünya Gastronomi Şehri” ve 

“Gastronomi Başkenti” olmayı başaran Gaziantep ilinde sokak yemeklerini deneyimleyen ve çalışmaya katılmaya 
gönüllü olan 424 tüketiciden elde edilen veriler yardımıyla oluşturulmuştur. Araştırmaya katılanlardan elde edilen 

bulgular doğrultusunda az bir farkla da olsa erkeklerin çoğunlukta olduğu, çoğunluğun 26-33 yaş aralığında olduğu, 

lise mezunu, evli ve çocuklu olduğu, 1501 - 3000 gelire sahip olduğu ve genelde özel sektör çalışanı olduğu 
görülmüştür.  

Ayrıca tüketicilerin büyük bir kısmının sokak yemeklerini tüketmeye yönelik herhangi bir sağlık sorunu 

olmadığı, sokak yemeklerini ayda 6-10 ila 11-15 defa arasında tükettikleri, sokak yemeklerinin tüketimine ilişkin ayda 
ortalama 0-100 ₺ harcadıkları, mevsimsel olarak sonbahar ve kış aylarında ara sıra tercih edilmekle birlikte ilk bahar ve 

yaz aylarında sıklıkla tercih edildiği, ayrıca günün öğünlerine göre  sabah ve öğlen saatlerinde daha fazla tercih 

edildiği, ikindi, akşam ve gece vakitlerinde daha az sıklıkla tercih edildiği tespit edilmiştir.  İfadelere verilen cevapların 
ortalamaları değerlendirildiğinde sokak yemeklerini tüketim sıklığı açısından erkeklerin kadınlara oranla daha sık 

tercih ettiği, eğitim durumları açısından ön lisans ve lisans mezunlarının ilköğretim mezunlarına oranla daha sıklıkla 

tercih ettiği görülmektedir.  
Ayrıca yine ortalamalar değerlendirildiğinde sokak yemeklerini tüketmeye ilişkin aylık harcama 

ortalamalarının evli ve çocuksuz olanlar ile evli ve çocuklu aileler açısından farklılık arz ettiği görülmektedir. Son 

olarak gelir durumu yüksek olan katılımcılar ile gelir durumu düşük olan katılımcılar açısından harcama ortalaması 
açısından farklılık olduğu yapılan istatistiki analizler sonucunda elde edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda tüketicilerin demografik verilerinin sokak yemeklerinin tüketimine ilişkin gelecek araştırmalara ipuçları 

sunduğu düşünülmektedir. Özellikle farklılık analizlerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması karşılaştırmalı 
çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır. Gelecek çalışmalarda daha büyük örneklem kümeleri ile sokak lezzetlerine 

ilişkin algı, tutum, beklenti ve tüketime yönelik niyete ilişkin konuların araştırılmasının literatüre önemli katkı 

sağlayacağı ön görülmektedir.  
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Özet 
Bu araştırma, iş stresinin turist rehberlerinin mesleki bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemi ile turist rehberlerinden İş Stresi Ölçeği (7 maddeden oluşan bir 
faktör) ve Mesleki Bağlılık Ölçeğinin (18 maddeden oluşan 3 faktör) yer aldığı bir anket formuyla veriler toplanmıştır. 

2017 Şubat-Mart aylarında gerçekleştirilen veri toplama süreci sonunda 100 adet anket formu çevrimiçi 

(surveymonkey) ve 76adet anket formu ise yüz yüze olmak üzere toplam 176 adet geçerli anket toplanmıştır. İş 
stresinin mesleki bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için üç adet basit regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz 

sonuçları iş stresinin turist rehberlerinin duygusal bağlılıklarını ve normatif bağlılıklarını azalttığını; devam bağlılığını 

ise etkilemediğini göstermektedir. Araştırma sonuçlarına bağlı olarak iş stresinin turist rehberlerinin mesleki 
bağlılıkları üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için hem seyahat acentesi yöneticilerinin hem de kamu yöneticilerinin 

rehberlerin duygusal ve normatif bağlılıklarını, özellikle de duygusal bağlılıklarını, artırmaya odaklanmaları 

gerektiğini söylemek mümkündür.  

 

Anahtar kelimeler: mesleki bağlılık, iş stresi, turist rehberliği 

 

Effect of Job Stress on Vocational Commitment of Tour Guides 
 

Abstract 
This research was conducted to determine the effect of job stress on the vocational commitment of tourist guides. Data 

were collected via convenience sampling methodby a questionnaire consisting of the Work Stress Scale (a factor 
consisting of 7 items) and the Vocational Commitment Scale (3 factors consisting of 18 items). At the end of the data 

collection process was held in February-March 2017, a total of 176 valid questionnaires were collected, 100 of which 

were survey monkey online and 76 of which were face-to-face. 
Three simple regression analyzes were conducted to determine the effect of job stress on vocational commitment. The 

results of the analysis show that job stress reduces the emotional commitment and normative commitment of tourist 

guides; but does not affect his continuing commitment.  
It is possible to say that both travel agency managers and public administrators should focus on increasing their 

emotional and normative commitments, especially their emotional commitment, in order to reduce the adverse effects 

of job stress on the vocational commitment of the tourist guides, depending on the results of the research. 

 

Key words: Vocational commitment, job stress, tourist guiding 

 

Giriş 
Meslek, belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş iş olarak tanımlanmaktadır 

(tdk.gov.tr). Turist rehberliğiturizm sistemi içerisinde yer alan ve resmi dayanağı bulunan bir meslektir. Turist 
Rehberliği Meslek Yönetmeliği’nin 3. Maddesinde turist rehberliği hizmeti “Seyahat acentacılığı faaliyeti niteliğinde 

olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil 

kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm 
politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acentaları tarafından düzenlenen turların gezi 

programının seyahat acentasının yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acenta adına 

yönetilmesi” olarak ifade edilmiştir.  
İş stresi, diğer sektörlere göre emek yoğun olan turizm sektöründe daha fazladır. Turizm sektöründe 

faaliyetlerini sürdüren pek çok işletmede çalışma saatlerinin belirsizliği, ağır çalışma şartları, iş yükünün fazla olması, 

çalışanlar arasında yaşanan çatışmalar, genel ücret düzeyinin düşük olması, iş güvencesizliği gibi nedenler iş stresinin 
yüksek olmasına yol açmaktadır (Tsaur ve Tang, 2012: 1038; O’Neill ve Davis, 2011). Çalışanların kişilik 

özelliklerindeki farklılık stres eşiklerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Kişilerin dayanma güçlükleri 

farklılaştığından stres eşikleride farklılaşabilmektedir (Pleck vd., 1980:30). 
Mesleki  bağlılık, , birey ve mesleği arasındaki duygusal ve bilişsel uyuma dayanan psikolojik bir ilişkiyi 

olup bireylerin bir mesleğe devam edip etmemesi konusundaki kararlarını  (Blau, 1989; Meyer, Allen ve Smith, 1993; 

Meyer ve Herscovitch, 2001) ve iş tutumlarını  (Keller, 1997:539) etkilemektedir. Meslekleri gereği turistlerle sürekli 
yüz yüze oldukları için iş stres düzeyleri diğer meslek sahiplerine göre nispeten turist rehberlerinin yüksektir. Bu 

durum yani iş stresi rehberlerin mesleklerine bakış açısını etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı da turist 

rehberlerinin yaşadıkları iş stresinin mesleklerine olan bağlılıklarını nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu kapsamda 
çalışma öncelikle iş stresi ve mesleki bağlılık ile ilgili açıklamalara ve hipotezlere yer verilmiştir. Daha sonra yapılan 

alan araştırmasının yöntemine ait açıklamalarda bulunulmuş ve bulguları yer verilmiştir. Devamında sonuç ve tartışma 

bölümüyle çalışma tamamlanmıştır.  

 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/convenience%20sampling%20method


676 

1. Literatür ve Hipotezler 

1.1. İş Stresi 
İstenmeyen ya da hoş olmayan duygusal ve fizyolojik durum olarak (Judge ve Colquitt,  2004:  396)  veya 

kişi-çevre etkileşiminde, kişinin uyumunu zora sokan ve mevcut kaynakları zorlayan çevresel taleplere karşı insan 
vücudunun vermiş olduğu tepki olarak (Lazarus ve Folkman,1984:19) ifade edilen stres, belirsiz ya da çalışanın 

kontrolü dışındaki deneyimleri nedeniyle veya kişinin gerçek dünyası ile beklentileri arasındaki farklılık nedeniyle 

ortaya çıkmaktadır (Magnuson, 1990:24). Stres bireyin sağlığını, iyiliğini ve iş başarısını etkileyebileceği gibi 
(Mojoyinola, 2006:143-148), bireyin duygularında, düşünsel süreçlerinde, fiziksel durumunda, çevresi ile baş edebilme 

gücünde olumsuzluklara da neden olabilmektedir (Davis, 1982: 83). 

Stresin evrensel ve şiddetli bir türü olan iş stresi örgütle ya da işle ilgili olarak herhangi bir beklentiye karşı 
bireysel enerjinin azalması, ortadan kalkması olarak ifade edilebilir (Mojoyinola, 2006:143-148). İş stresi, çalışanların 

iş talepleri ile işi yapma yetenekleri ve kaynakları arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkar (Huang vd., 2002; 
Su vd., 2016:119) ve önemli bir duygusal deneyim olarak kabul edilmektedir (Zhang vd., 2011:2357). 

Çalışma ortamının gerçek koşulları ile bireylerin kişisel tutumları arasındaki çatışma ve uyumsuzluk stresin 

ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Yin-Fah vd., 2010: 57; Guinot vd., 2014: 99). Çalışma yaşamında stres yaratan 
faktörler: bireyin kendisi ile ilgili stres kaynakları, örgütsel stres kaynakları ve bireyin genel çevresinin oluşturduğu 

stres kaynakları olarak üç grupta incelenebilir (Eren, 2008: 293). Bireyin kendisi ile ilgili stres kaynakları çoğu kez 

çalışanların kişiliklerini ortaya çıkaran huyları, mizaçları, karakterleri ve yetenekleri ile ilgilidir. Başka bir deyişle, 
stresin kaynağı bizzat çalışanın kendi kişiliği olabilir (Okutan ve Tengilimoğlu, 2002: 19-23; Nahavandi ve 

Malekzadeh, 1998: 534-536). Bireyin iş çevresinin yarattığı stres kaynakları kişilerarası çatışma, aşırı iş yükü, yönetim 

tarzı, işin monoton ve sıkıcı olması, kariyer engeli, fiziki çevre şartları ile ilgilidir (Bhuin vd., 2005: 148). Bireyin 
yaşadığı genel çevrenin oluşturduğu stres kaynakları isebireyin iş hayatı dışındaki stres kaynaklarıdır. Bunlar; orta yaş 

bunalımı, aile sorunları, tekdüzelik, ekonomik sorunlar, siyasi ve politik belirsizlikler, sosyal ve kültürel değişmeler, 

yaşanılan kentteki ulaşım sorunları, teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikler, yaşamla ilgili ölüm, doğum gibi olaylar 
olarak sıralanabilir (Okutan ve Tengilimoğlu, 2002: 19-23; Nahavandi ve Malekzadeh, 1998: 534-536). 

Stresli bir ortamda çalışmanın, işgörenlerde işten ayrılma niyetinin artmasına neden olan depresyona, 

değersizlik hissine, düşük düzeyde işe bağlılığa ve çalışma grubundan psikolojik olarak uzaklaşmaya neden olduğu 
ileri sürülmektedir (Hang-Yue vd., 2005: 2137). Genel olarak iş stresi çalışanın iş performansının düşmesine, 

tükenmişliğinin artmasına, öğrenme kabiliyetinde düşmesine ve işten ayrılma gibi olumsuzluklara neden olmaktadır 

(O’neill ve Davis, 2011: 385) 
Stres genel olarak istenmedik bir gerilim olarak kabul edilmesine rağmen stresin bazı çalışanların 

performanslarını arttıran itici bir güç olduğu ve pozitif iş çıktılarının ortaya çıkmasında önemli katkılarının olduğu ileri 

sürülmektedir (Cavanaugh, Boswell, Roehling ve Boudreau, 1998:6).  Stresin yapıcı ve motive edici özelliği, kişinin 
zaman ve yetenekleri ile başarmak istediği şey arasında denge kurduğu zaman ortaya çıkmaktadır (Heugten, 2011:16). 

Dolayısıyla, Stres (a) yapıcı stres (eustress) ve (b) yıkıcı stres (distress) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yapıcı stres, 

çalışanlar için faydalı olarak görülmekle birlikte, neşe, canlılık ve isteklilik hislerini yaratmaktadır (Akbulut, Üzümcü 
ve Karacan, 2016: 5139-5140). Selye (1974:26-39) stressiz bir örgüt ikliminin oluşturulamayacağını, az miktarda 

stresin çalışanlar üzerinde istendik sonuçlara neden olduğunu ileri sürmektedir.Yıkıcı stres ise çalışanlarda kaygı veya 

depresyonla sonuçlanabilecek zararlı bir durumdur. Çalışanlar üzerinde istenilmeyen fizyolojik, psikolojik, davranışsal 
ve sosyal sonuçlara neden olmaktadır (Pearsall, Ellis ve Stein, 2009: 18). Ölüm, iş gereklerine yeterince uymamak, rol 

gereklerini yerine getirememek, meslekte gereken ilerlemeyi sağlayamamak, iletişim engelleri yıkıcı strese 

olabilmektedir (Chaplin, 2001: 197- 215; Rowshan, 2002: 12). 

 

1.2. Mesleki Bağlılık 
Mesleki bağlılık, birey ve mesleği arasındaki duygusal ve bilişsel uyuma dayanan psikolojik bir ilişkiyi olup 

(Lee vd., 2000: 800), kişinin seçtiği mesleğin ve çalışma alanının değerlerine inanması, kabul etmesi ve bu mesleği 

yapmak için istekli olması durumunda ortaya çıkmaktadır (MorrowveWirth, 1989; RitzerveTrice, 1969; 

SorensenveSorensen, 1974). Bu bağlılık çalışanların işlerine ve kariyerlerine önem vermelerinden etkilenmektedir  
(Greenhaus, 1971: 209- 216).  Ayrıca bu bağlılık çalışanların mesleğini gerçekleştirme motivasyonunu da 

açıklamaktadır (Goulet ve Singh, 2002: 75). 

Mesleki bağlılığı yüksek çalışanların performanslarının yüksektir. Ayrıca kişilerin mesleği ile ilgili ortaya 

çıkan stresi minimum düzeye indirgemelerinde etkilidir. Dolayısıyla, işletmelerde çalışanların performansının 

arttırılması için önemli bir araçtır (Blau ve Boal, 1987; Irving vd., 1997 ; Meyer vd., 2002; Blau vd., 2006; Cohen, 

2007). Kişilerin bir mesleğe bağlılığı, o mesleğe devam edip etmemesi konusundaki kararlarını  (Blau, 1989; Meyer, 
vd., 1993; Meyer ve Herscovitch, 2001) ve iş tutumlarını  (Keller, 1997 :539) etkilemektedir.  

Mesleki bağlılık Meyer vd. (1993) tarafından üç boyutta incelenmiştir. (a)Duygusal bağlılık:İşgörenin 

mesleği ile özdeşleşmesi, mesleğini severek ve isteyerek yapması; (b) Devam bağlılığı,işgörenin işinden ayrılması söz 
konusu olduğunda, karşılamak zorunda kalacağı maliyetlerin bilincinde olması; (c) Normatif bağlılık, işgörenin 

meslekte kalma yükümlülüğü anlamına gelmektedir (Godard, Fouque, Gollety ve Flanchec, 2015: 337;Meyer ve Allen, 

1991: 67; Arslantürk, 2016: 1993 ). 
Meyer vd. (2002), mesleki bağlılığın duygusal boyutunun iş davranışlarıyla pozitif ilişkiye sahip olması 

gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumu normatif bağlılık izlemekte, devam bağlılığının ise işgörenden beklenen iş 

davranışlarıyla ilişkisiz ya da negatif ilişkisi olması beklenmektedir (Meyer vd., 2002: 21).Mesleki bağlılık iş 
tatmininin bir çıktısı olarak kabul edilmektedir (Taşkıran ve Özcan, 2007: 515) ve bireyin işe bağlılığı veya 

özdeşleşmesi ne kadar fazlaysa, iş tatmini de o oranda yüksek olmaktadır (Deniz, 2005: 323; Tınaz, 2005: 30).  
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1.3. Hipotezler 
İş stresi, stresin işten kaynaklanan yönüdür. Ironson (1992) stresin belirli bir ölçüde çalışan verimliliği 

üzerinde olumlu etkisi olmasına rağmen, o seviyenin üstünde çalışanlarda istenmedik rahatsızlıklara ve tutumlara yol 

açtığını belirtmiştir (atk.Turunç, 2015:146). Turist rehberleri her ne kadar seyahat acentası veya tur operatörlerine bağlı 

olarak çalışsalar bile mesleklerini turistlerle yüz yüze alanda gerçekleştirmektedirler. Bu nedenle çalıştıkları işletmeyi 

değiştirseler bile alanda yaşayacakları iş stresini değiştirmeleri mümkün olmamaktadır.  
Ayrıca turist rehberleri her ne kadar ilgi alanları homojen gruplara hizmet etmelerine bağlı gruplarda yer 

alan kişilerin kişilik, meslek, deneyim ve demografik özellikleri dikkate alındığında heterojen olduğunu söylemek 

mümkündür. Dolayısıyla tur katılımcıları ile yüz yüze olarak mesleğini gerçekleştiren rehberlerin bu heterojen gruplara 
yönelik liderlik rolünü, kültürel arabuluculuk rolünü, yorumcu rolünü ve kaynak yöneticiliği rolünü (Köroğlu, 

2013:91) yerine getirirken yaşadıkları gerilim zaman zaman artabilmektedir. Bu durum rehberlerin yaşadığı iş stresinin 

örgüte karşı bağlılıklarından ziyade mesleki bağlılıklarını daha fazla etkileme ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Yapılan 
açıklamalara bağlı olarak iş stresinin rehberlerin mesleki bağlılıklarını etkilemesi öngörüldüğü için H1 geliştirilmiştir. 

H1. İş stresi turist rehberlerinin mesleki bağlılıklarını azaltmaktadır. 

H1a. İş stresi turist rehberlerinin mesleğe yönelik duygusal bağlılıklarını azaltmaktadır. 
H1b. İş stresi turist rehberlerinin mesleğe yönelik normatif bağlılıklarını azaltmaktadır. 

H1c. İş stresi turist rehberlerinin mesleğe yönelik devam bağlılıklarını azaltmaktadır. 

 

2.Yöntem 

2.1.Evren ve Örneklem 
Bu araştırmanın evrenini Turist Rehberleri Birliği’ne kayıtlı olan 9776 Ülkesel ve 643 Bölgesel olmak üzere 

10419 eylemli turist rehberi oluşturmaktadır (www.tureb.org.tr). Araştırma evreninin 10.000’nin üzerinde olmasına 
bağlı olarak örneklem büyüklüğü 384 turist rehberi olarak belirlenmiştir. Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 

kolayda örnekleme yöntemi tercih edilerek, araştırmacılar tarafından ulaşılan tüm turist rehberleri araştırmaya dahil 

edilmiştir. 2017 Şubat-Mart aylarında gerçekleştirilen veri toplama süreci sonunda 100 adet anket formu çevrimiçi 
(surveymonkey) ve 76 adet anket formu ise yüz yüze olmak üzere toplam 176 adet geçerli anket formu toplanmıştır. 

 

2.2.Veri Toplama Aracı 
Veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan anket formu kullanılmıştır. Formun ilk bölümünde Meyer vd. 

(1993) tarafından geliştirilen ve Aslantürk (2016) tarafından Türkçeye çevrilen üç boyutlu Mesleki Bağlılık Ölçeği yer 

almaktadır. Ölçekte Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık ve Duygusal Bağlılık olmak üzere üç boyut yer almaktadır. 
Her boyut 6 maddeden ve ölçek toplam 18 maddeden oluşmaktadır. 

Anket formunun ikinci bölümünde katılımcıların kendi iş streslerini değerlendirmeleri için House ve Rizzo 

(1972) tarafından geliştirilen İş Stresi Ölçeği Deveci ve Avcıkurt’un (2017) kullandığı Türkçe hali ile yer almaktadır. 
Ölçek tek boyuttan ve 7 maddeden oluşmaktadır. Hem Mesleki Bağlılık hem de İş Stresi Ölçeklerinin yanıt kategorileri 

5’li likert derecelemesinde ifade edilmiştir. Yanıt kategorileri 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum 

şeklinde oluşturulmuştur. 
Anket formunun üçüncü bölümünde ise katılımcıların cinsiyet, yaş, gelir, mesleki deneyim süresi ve eğitim 

durumuna ilişkin bilgilerin elde edilmesine yönelik 5 adet soru yer almaktadır. 

 

2.3.Bulgular 
Araştırmaya katılanların turist rehberlerinin demografik özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.Tabloya göre 

araştırmaya katılan rehberlerinin %60’ı erkek, %57’i 11 yıl ve üzeri mesleki deneyime sahip, %42’si 35 yaş ve altında, 
%59’u önlisans mezunu ve %58’inin aylık geliri 5000 tl’nin altındadır. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Özellikleri 

Cinsiyet n % Eğitim n % 
Kadın 66 40 Ortaöğretim 40 25 

Erkek 99 60 Önlisans 93 59 

Mesleki 

Deneyim 

  Lisans 24 15 

5 Yıl ve daha az 22 14 Lisansüstü 2 1 

6-10 yıl 47 29 Ortalama Aylık 
Gelir 

  

11-15yıl 42 26 2000 tl ve altı 24 14 

16 yıl ve üzeri 50 31 2001 - 3500 tl 27 16 
Yaş   3501 – 5000 tl 49 28 

35 yaş ve altı 69 42 5001 – 6500 tl 55 32 

36 – 45 56 34 65001 tl ve üzeri 17 10 
46 yaş ve üzeri 40 24    

      

Yararlanılan ölçeklerinin yapı geçerliliğini test etmek amacıyla keşfedici faktör analizi gerçekleştirilmiştir.  
Bu faktör analizlerinde faktör özdeğerinin en az 1 olması, her faktörün en az 3 maddeden oluşması, faktör yüklerinin 

,30 ve üzerinde olması, binişik durumdaki maddelerin faktör yük farkının en az ,10 olması ve varimax döndürme 

yönteminin kullanılması varsayım olarak kabul edilmiştir. 
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İş stresi ölçeğine ilişkin açıklayıcı faktör analizi sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir. Faktör analizinde KMO 

değeri 0,866 ve Barlet testi anlamlı olarak belirlenmiştir. Bu örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli 

olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2010). Orijinali 7 madde olan ölçeğin faktör analizi sonunda 7 maddenin tek faktör 

altında biraraya geldiği, açıklanan toplam varyansın ,56 olduğu, faktör yüklerinin ,845 ile ,453 arasında olduğu, ölçek 

ortalamasının 2,80 olduğu belirlenmiştir. Yapı geçerliliği belirlenen İş Stresi Ölçeğinin Cronbach alfa değeri ,86 olarak 

belirlenmiştir. Bu değerin ,70’in üzerinde olması belirlenen faktör yapısının güvenilir olduğunu göstermektedir. 
 

Tablo 2. İş Stresi Ölçeğine İlişkin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Madde Faktör 
Yükü 

Ortalama Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

(%) 

Güvenirlik 

  2,80 3,89 ,56 ,86 
İşimden dolayı kendimi sinirli hissediyorum.  ,845     

Farklı bir işte çalışıyor olsam sağlığım 

muhtemelen daha iyi olur.  

,821     

Oldukça büyük bir gerilim altında çalışıyorum.  ,815     

İşimle ilgili sorunlar uyku sorunu yaşamama 

neden oluyor.  

,804     

İşim sağlımı doğrudan etkilemeye yatkındır.  ,799     

Tur ile ilgili düzenlenen toplantılar öncesinde 

kendimi gergin hissediyorum.  

,586     

Evde olduğum zamanlar başka işler yapıyor 

olsam da sıklıkla işimle ilgili konuları 

düşünüyorum. 

,453     

KMO= ,866 Barlett’s Test of Sphericity=  538,049 Sig.=< 0,001  Ölçek Ortalaması =2,80 

 

Mesleki bağlılık ölçeğinin yapı geçerliliğini belirlemek için yapılan ilk faktör analizinde ölçekte yer alan iki 

maddenin binişik durumda oldukları ve yük farklarının 0,10’un altında oldukları belirlendiği için bu iki madde 
analizden çıkartılmıştır. 16 madde için yapılan ikinci faktör analizinde ise KMO değeri ,809 ve Barlett değeri anlamlı 

olarak bulgulanmıştır. Bu değerler örneklem büyüklüğünün faktör analizine uygunluğunu göstermektedir (Tablo 3).  

Faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’in üzerinde olan üç faktör oluşmuştur. 6 maddeden oluşan ilk faktörün 
öz değerinin 2,99 olduğu, açıkladığı varyans değerinin %18,69 olduğu, ortalama değerinin 4,05 olduğu ve faktör 

yüklerinin ,775 ile ,439 arasında olduğu tespit edilmiştir. Faktörde yer alan maddelerin tamamı ölçeğin orijinalinde 

olduğu gibi mesleğe yönelik duygusal bağlılık boyutuyla ilgili olduğu için faktör “Duygusal Bağlılık” olarak 
isimlendirilmiştir. 

Analiz sonucunda 5 maddeden oluşan ikinci faktörün öz değeri 2,81 olarak, açıkladığı varyans değerinin 

%17,58 olduğu, ortalamasının 3,76 olduğu ve faktör yüklerinin ,823 ile ,504 arasında olduğu tespit edilmiştir. 
Faktördeki maddelerin tamamı mesleğe yönelik devam bağlılığı ile ilgili olduğu için faktör “Devam Bağlılığı” olarak 

ifade edilmiştir. 

  
Tablo 3. Mesleki Bağlılık Ölçeğine İlişkin Geçerlilik ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Faktör/Madde Faktör 

yükü 

Ortalama  Özdeğer Açıklanan 

Varyans 
(%)  

Güvenirlik  

Duygusal Bağlılık  4,05 2,99 18,694 ,743 

Turist rehberliği mesleğine girdiğim için pişmanım. ,775     

Turist rehberliği mesleğinde olduğum için gurur 
duyuyorum. 

,743     

Kendimi turist rehberliği mesleğiyle 

özdeşleştirmiyorum. 

,700     

Turist rehberi olmaktan hoşlanmıyorum. ,675     

Turist rehberliğini heyecan verici bir meslek olarak 

görüyorum. 

,589     

Turist rehberliği kişisel imajım için önemlidir. ,439     

Devam Bağlılığı  3,76 2,81 17587 ,795 

Şu anda meslek değiştirmek bana pahalıya patlar. ,823     
Mesleğimi bugün değiştirmek zorunda kalsam, 

hayatımda pek çok şey (ödemelerim, sosyal çevrem 

vs.) sekteye uğrar. 

,820     

Şu anda meslek değiştirmek benim için zor olurdu. ,784     

Şu anda meslek değiştirmemin kişisel olarak büyük 

fedakarlıklar gerektireceğini düşünüyorum. 

,652     

Turist rehberliğine şu anda meslek değiştirmeyi 

düşünemeyecek kadar çok emek verdim. 

,504     

Normatif Bağlılık  3,32 2,66 16670 ,778 
Turist rehberliği mesleğine devam etmek yönünde bir 

sorumluluk duyuyorum. 

,782     
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Mesleğime duyduğum bağlılıktan dolayı turist 

rehberliği yapıyorum. 

,755     

Turist rehberliğini bırakacak olsam suçluluk 

hissederim. 

,722     

Yararıma bile olsa, şu anda turist rehberliğini 

bırakmamın doğru olmayacağını düşünüyorum. 

,711     

Turist rehberliğine devam etmeye kendimi hiç 

mecbur hissetmiyorum. 

,456     

KMO= ,809 Barlett’s Test of Sphericity = 907,491 Sig.=<,001 Açıklanan Toplam Varyans= %52,952 Genel 
Güvenirlik=,828 

 

Analiz sonucunda 5 maddeden oluşun son faktörün ise özdeğerinin 2,66 olduğu, varyansın %16,67’ini 
açıkladığı, ortalamasının 3,32 olduğu ve faktördeki madde yüklerinin 0,782 ile 0,456 arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Maddeler turist rehberlerinin mesleklerine yönelik normatif bağlılıkları ile ilgili olduğu için faktör “Normatif Bağlılık” 

olarak ifade edilmiştir.  
Yapısal geçerliliği belirlenen yapıların güvenirliklerini belirlemek için yapılan güvenirlik testi sonucunda 

duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutlarından oluşan ölçeğin genel güvenirlik değerinin 0,828 

olduğu, boyutların ise alfa değerlerinin sırasıyla ,743,795 ve ,778 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerlere bağlı olarak 
geçerliliği belirlenen yapıların güvenilir olduğu söylenebilir. 

Belirlenen yapılar arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’de yer 

almaktadır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre iş stresi ile mesleki bağlılık arasında zayıf düzeyde negatif bir ilişki 
vardır (r=-0,172 p<0,01). Ayrıca iş stresinin duygusal bağlılık ile arasında (r=0,323 p<0,01) ve normatif bağlılık ile 

arasında (r=-,191 p<0,05) zayıf düzeyde negatif ilişki vardır. Devam bağlılığı ile arasında ise 0,05 düzeyinde anlamlı 

bir ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. 
 

Tablo 4. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 

Ortalama St. 

Sapma İş Stresi 

Duygusal 

Bağlılık  

Devam 

Bağlılığı 

Normatif 

Bağlılık 

Mesleki 

Bağlılık 

İş Stresi 2,80 ,86 (,860)     

Duygusal 

Bağlılık 

4,05 ,72 
-,323** (,743)   

 

Devam 

Bağlılığı 

3,76 ,82 
,111 ,180* (,795)  

 

Normatif 
Bağlılık 

3,32 ,85 
-,191* ,384** ,383** (,778) 

 

Mesleki 

Bağlılıka 

3,72 ,60 
-,172** ,676** ,720** ,814** 

(,828) 

**p< 0.01 (2-yönlü). *p< 0.05 (2- yönlü). Parantez içi değerler yapıların güvenirlik değeridir.a Geçerli ve güvenilir alt 

boyutlarının ortalamasıdır. 

 

Turist rehberlerinin iş streslerinin mesleki bağlılıklarını belirlemek için gerçekleştirilen basit regresyon 

analizleri Tablo 5’de özetlenmiştir. Tablo incelendiğinde oluşan 1. (F=20,276 p<0,001) ve 2. (F=6,560 p<0,05) 
regresyon modelinin anlamlı olduğu; 3. Regresyon modelinin ise (F=2,172 p>0,05) anlamsız olduğu görülmektedir. 1. 

Regresyon modeline göre iş stresi duygusal bağlılığın yaklaşık %10’unu, 2. Regresyon modeline göre normatif 

bağlılığın %3’ünü açıklamaktadır. Regresyon analizi sonuçları iş stresindeki 1 birimlik artış duygusal mesleki 
bağlılıkta 0,273 birimlik, normatif bağlılıkta ise 0,189 birimlik bir azalmaya neden olduğunu göstermektedir. Bu 

bulgulara bağlı olarak H1a ve H1b kabul edilirken; H1c reddedilmiştir.  

 
Tablo 5. İş Stresinin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Regresyon Analiz Sonuçları 

 Model Standardize 

Edilmemiş   

t-değeri 

Duygusal Bağlılık Sabit 4,809 27,166 
İş Stresi¹ -,273 -4,503 

Normatif Bağlılık Sabit 3,842 17,813 

İş Stresi2 -,189 -2,561 

Devam Bağlılığı Sabit 3,462 16,474 
İş Stresi3 ,106 1,474 

¹ R=,323 R²=,104 ΔR²=,099 F=20,276 Sig.=0,001 
2 R=,191 R²=,036 ΔR²=,031 F=6,560 Sig.=0,011 
3 R=,111 R²=,012 ΔR²=,007 F=2,172 Sig.=0,142 

 

3.Sonuç ve Tartışma 
Bu araştırmada turist rehberlerinin iş streslerinin mesleki bağlılıklarına etkisi belirlenmiştir. Araştırma 

sonuçları rehberlerin yaşadığı iş stresinin devam bağlılıklarını anlamlı olarak etkilememesine rağmen duygusal ve 

normatif mesleki bağlılıklarını azalttığını göstermektedir. Bu bulgular iş stresinin duygusal ve normatif bağlılık 
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üzerinde negatif etkisinin belirlendiği Masihabadivd., (2015) ve Michael vd., 2009 tarafından yapılan araştırma 

bulguları ile de örtüşmektedir. 

Duygusal ve normatif bağlılık, devam bağlılığından daha fazla istenen bir bağlılık türüdür (Powell vd., 

2004). Bu nedenle turist rehberlerinin iş streslerinin neden olduğu duygusal ve normatif bağlılıktaki olumsuz etkinin 

rehberlere sunulacak çeşitli kolaylıklar ve fırsatlar ile azaltılması gerekir. Bu kapsamda rehberlerin yaşadıkları stres ile 

başa çıkmalarını sağlayacak bireysel (egzersiz, çeşitli gevşe teknikleri, dinlenme ve zaman planlaması gibi) ve örgütsel 
(sosyal destek, meslek danışmanlığı, yetki devri, çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi) düzenlemelerin yapılması 

yararlı olacaktır (Gedik, 2017:114).Ayrıca rehberler yorulmaz iş insanı olarak görülmemelidir,  sosyal haklarının her 

koşulda sağlanması gerekliliği unutulmamalıdır. Özellikle ard arda turlarda ve yoğun tempoda çalışan rehberlerin 
belirli dönemlerde, bağlı olduğu seyahat acentası tarafından dinlendirilmesi yorgunluğunu, stresini azaltıcı bir etki 

sağlayabilir. 

Belirli bir alanda uzmanlaşma gerektiren turist rehberliği gibi mesleklerde, mesleğin icrası ve başarısı için 
hem belirli düzeyde eğitime hem de deneyime ihtiyaç vardır. Büyük bir istek ve heyecanla bu mesleği yapmak için en 

az 16 yıl eğitim alan kişilerin sektörde veya alanda karşılaştıkları olumsuzluklara bağlı olarak mesleklerini bırakmak 
istemeleri turizm sektörü için önemli bir kayıptır. Kalifiye elemanların önemi göz önünde bulundurulduğunda turist 

rehberlerinin mesleki bağlılıklarını artırmanın ne kadar önemli olduğu bir kere daha ortaya çıkmaktadır.Turist 

rehberleri, seyahat acentaları tarafından, uygun ücretle rehber çalıştırma, taban ücrete uymama, rehbersiz tur çıkarma, 
yabancı rehber ya da kaçak rehber çalıştırma, sözleşme kurallarına uymama gibi çeşitli sorunlarla karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu noktada 2012 yılında çıkarılan 6326 sayılı meslek yasası, rehberlik mesleğinin yasal statüye 

kavuşmasında önem teşkil etmekle birlikte, iyileştirmeler ve düzenlemeler ile daha etkin hale getirilmeli, denetimler 
arttırılarak, işlevsellik kazandırılmadır. Böylelikle, turist rehberlerinin mesleki bağlılıklarının artması beklenebilir. 

Türkiye’de Mart 2018 itibariyle resmi işsizlik oranı yaklaşık olarak %10’dur (www. tuik.gov.tr). İşsizlik 

oranının bu düzeyde olması aktif olarak çalışanların hem bağlı bulundukları seyahat işletmelerini hem de yaptıkları 
mesleği değiştirmeleri durumunda yeni bir işyeri bulmalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca meslek edinmek yeni bir işyeri 

bulmaktan çok daha zordur. Bu nedenle edinilen mesleğin terkedilmesi oldukça zordur. Turist rehberlerinin 

gelirleri37(www.tureb.gov.tr) mesleklerini değiştirdikleri durumunda söz konusu geliri elde edememeleri riskini de 
beraberinde getirmektedir. Bu da çalışanların duygusal bağlılıkları düşük düzeyde olsa bile normatif bağlılığı artırdığı 

için mesleklerini bırakmalarını zorlaştırmaktadır.  

İdealindeki mesleklerini gerçekleştiren kişilerin mesleki bağlılıkları daha yüksek olmaktadır. Turist 
rehberliği mesleğinin zorlukları ve gerekleri hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan sadece prestiji ve kazanımları için 

üniversitelerin turist rehberliği bölümlerini tercih eden öğrencilerin var olabileceği göz önünde bulundurulduğunda 

özellikle ortaöğretim öğrencilerine yönelik meslek tanıtımlarının artırılması hatta meslek tanıtımlarının mesleği icra 
eden kişiler tarafından yapılması kişi ve meslek arasındaki uyumun artırılmasına katkıda bulunabilir. 

 

4.Sınırlılıklar ve Öneriler 
Bu araştırmada evreni temsil etme gücüne sahip örneklem büyüklüğüne ulaşılamadığı için araştırmanın 

bulguları turist rehberlerinin tamamına genellenememiştir. Rehberlerin mesleki bağlılık ve iş stresine ait veriler sadece 

rehberlerden veri toplanmıştır. Rehberlerden hizmet alan tur katılımcılarından veya rehberlerin bağlı olduğu acenta 

yöneticileri ve iş görenlerinden, turlarda ziyaret ettiği alışveriş işletmelerinin çalışanlarından, rehberlerin mesleki 
bağlılıklarına ve iş stresine ilişkin veri toplanması daha sağlıklı yorumların yapılmasını sağlayabilir. Bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda daha büyük bir örneklem büyüklüğüne hatta rehberlik alanında özel bir uzmanlığı (kuş 

gözlemciliği, su altı dalışı ve trekking gibi) bulunan rehberlerden veri toplanması önerilerin somutlaştırılmasını 
sağlayabilir.  

 

Kaynakça 
Akpulat, A. N., Üzümcü, T. P., & Karacan, E. (2016). Turizm işletmelerinde çalışanların yaşadıkları iş 

stresi ile örgütsel bağlılıkları ilişkisi, Çeşme ve Kartepe Örneği. Journal of Human Sciences. 133, 5136-5149. 

Aslantürk, Y. (2016). Mesleki Bağlılık: Turist Rehberleri Üzerine Bir İnceleme. İşletme Araştırmaları 
Dergisi, 8,1,186-207. 

Bhuin, S. N., Mengüç, B., &Borsboom, R. (2005). Stressors and Job Outcomes in Sales: A Triphasic Model 

versus a Liner-Quadraticİnteractive Model”, Journal of Business Research, Vol, 58, ss.141-150. 

Blau, G. (1989). Testing the generalizability of a career commitment measure and its impact on employee 

turnover. Journal of Vocational Behavior, 35,1, 88-103 

Blau, G., &Boal, K. B. (1987). Conceptualizing how job involvement and organizational commitment affect 
turnover and absenteeism. Academy ofManagement Review, 12, 2, 288-300. 

Blau, G., Daymont, T., Hochner, A., Koziara, K., Doyle, K., &Ellinger, P. (2006). Exploring the impact of 

certification activity, years of laboratory experience, highest degree held, occupational commitment, and job loss 
insecurity on intent to leave occupation for medical technologists. Journal of Allied Health, 35(4),208- 214. 

Cavanaugh, M. A., Boswell, W. R., Roehling, M. V., & Boudreau, J. W. (1998). ‘’Challenge’’ and 

‘’hindrance’’ related stress among U.S. managers. Journal of Applied Psychology. 85, 65-74. 
Chaplin, R. P. (2001). Stress and job satisfaction among primary headteachers. Educational Management & 

Administration, 29(2) 197-215. 

                                                                        
37 2018 yılı turist rehberlerinin taban günlük tur ücreti 387 tl, transfer ücreti 195 tl, gece turu ücreti 195 tl, paket tur 

ücreti 467 tl ve aylık ücreti 3870 tl’dir. 



681 

Cohen, A. (2007). Dynamics between occupational and organizational commitment in the context of 

flexible labor markets: A review of the literature and suggestions for a future research agenda. Research Report. 

University Bremen. Bremen.  

Davis, S. (1982). Cognitive processes in depression. Journaal of Clinica Psychology, 38(1), 125-1129. 

Deniz, M. (2005). Bir Tutum Çeşidi Olarak İş Tatmini”, Örgütsel Davranış Boyutlarından Seçmeler, Editör: 

Mehmet Tikici, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 295-322. 
Devevi, B.,&Avcıkurt, C. (2017). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli 

Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 40, 313-331. 

Eren, E. (2008). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları. 
Gedik, İ., A., Gedik, S., & Demirer, S. (2017). Otel işletmelerinde stres yönetimi: Antalya’daki beş yıldızlı 

otel işletmelerinde bir uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ÖS-IV, 111-124.  

Godard, C.D., Foque, T., Gollety, M., &Flanchec, L. (2015). Career Plateauing, Job Satisfaction and 
Commitment of Scholars in French Universities. Public Organiz Rev 15, 335–351. 

Goulet, R. L.,& Sing, P. (2002). Career commitment: Rexamination and an extension. Journal of Vocational 
Behavior, 61, 73-91. 

Greenhaus, J. H. (1971). An investigation of role of career salience in vocational behavior. Journal of 

Vocational Behavior, 1, 209-216 
Guinot, J., Chiva, R., &Roca-Puig, V. (2014). Interpersonal trust, stress and satisfaction at work: an 

empirical study. Personnel Review,43,1, 96-115. 

Hair, J.F., Black, W.C., Babin, B.J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis, 7th ed. Prentice 
Hall, NJ.  

Hang-Yue, N., Foley, S., &Loi,I, R., (2005), Work role stressors and turnover intentions: a study of 

Professional clergy in Hong Kong, Int. J. of Human Resource Management 16 (11), 2133–2146.  
Heugten, K. V. (2011). Social Work Under Pressure: How To Overcome Stress, Fatigue and Burnout In The 

Workplace, First Edition, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 

House, R. J., & Rizzo, J.R. (1972). Toward the measurement of organizational practices: Scale development 
and validation. Journal of Applied Psychology, 56 (5), 388-396. 

Huang, G. D., Feuersteın, M., &Sauter, S. L. (2002). Occupational stress and work related upper extremity 

disorders: Concepts and Modell. American journal of industrial medicine, 41(5), 298–314. 
Irving, P. G., Coleman, D. F., & Cooper, C. L. (1997). Further assessments of a three component model of 

occupational commitment: Generalizability and differences across occupations. Journal of Applied Psychology, 3, 444. 

Judge, T. A., & Colquitt, J. A. (2004). Organizational Justice and Stress: The Mediating Role of Work–
Family Conflict. Journal of Applied Psychology, 89(3), 395–404. 

Keller, R., (1997). Job Involvement and Organizational Commitment as Longitudinal Predictors of Job 

Perfonnance: A Study of Scientist and Engineers", Journal of Applied Psychology, 82,539-545. 
Köroğlu, Ö. (2013). Turist Rehberlerinin İş Yaşamındaki Rolleri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme. 

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 91-122. 

Lazarus, R. S., &Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer 
Lee, K., Carswell, J.J., & Allen, N.J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: relations 

with person-and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85, 799-811. 

Magnuson, J. (1990). Stress Management, Journal of Property Management, May- June, 55 (3), 24. 
5. Masihabadi, A., Rajaei, A., Koloukhi, A.M., &Parsian, H. (2015). Effects of stress on auditors’ 

organizational commitment, job satisfaction, and job performance. International Journal of Organizational Leadership, 

4, 303-314 
Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three component conceptualization of organizational commitment. 

Human Resource Management Review, 1, 61-89. 

Meyer, J. P., &Herscovitch, L.(2001). Commitment in the Workplace: Toward a General Model. Human 
Resource Management Review, 11 (3), 299-326. 

Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension 

and test of three component conceptualization. Journalof Applied Psychology, 78, 538-551. 
Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., &Topolnytsky, L. (2002), Affective, Continuance, and 

Normative Commitment to the Organization: A Meta-analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences”, Journal 

of Vocational Behavior, 02(61), 20 52. 
6. Michael, O., Court, D., & Petal, P. (2009). Job stress and organizational commitment among mentoring 

coordinators. International Journal of Educational Management, 23,3, 266-288. 

Mojoyinola, J. K.(2006). Social work ınterventions in the prevention and management of domestic violence. 
Journal of Social Science, 13(2), 97-99. 

Morrow, P. C., & Wirth, R. (1989). Work commitment among salaried professionals. Journal of Vocational 

Behaviour, 34, 40-56. 
Nahavandi, A., &Malekzadeh, A. R. (1998). Organizational Behavior. Prentice –Hall , New Jersey, 534-536 

O’Neill, J. W., & Davis, K. (2011). Work Stress and Well-Being in the Hotel Industry. International Journal 

of Hospitality Management, 30, 385-390. 
Okutan, M.,&Tengilimoğlu, D. (2002). İş ortamında stresle başa çıkma yöntemleri: bir alan uygulaması. G. 

Ü. İ.İ.B.F. Dergisi,3, 15-42. 
Pearsall, M. J., Ellis, A. P., & Stein, J. H. (2009). Coping with challenge and hindrance stressors in teams: 

Behavioral, cognitive, and affective outcomes. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(1), 18-28. 



682 

Pleck, J.H., Staines G.L.,& Lang, L. (1980). Conflicts between Work and Family Life, Monthly Labor 

Review, 103(3), ss.29-32 Rowshan, A. (2002). StresYönetimi, SistemYayıncılık, 3.basım, İstanbul. 

Powell, D. M., &Meyer, J. P. (2004). Side-bet theory and the three-component model of organizational 

commitment. Journal of Vocational Behavior, 65, 157–177. 

Ritzer, G.,& Trice, H. (1969). An emprical study of Howard Becker’s side-bet theory. Social Forces, 47 (4), 

475-478 
Rowshan, A. (2002). Stres Yönetimi, Sistem Yayıncılık, 3.basım, İstanbul  

Selye H. (1976). Forty Years of Stress Research: Principal Remaining Problems and Misconceptions. CMA 

Journal, 3 (115), 53-53. 
Sorensen, J. E., & Sorensen, T. L. (1974). The conflict of professionals in bureaucratic organizations. 

Administrative Science Quarterly, 19 (1), 98-106. 

Su, S.-Y., Chiou, S.-T., Huang, N., Huang, C.-M., Chiang, J.-H., &Chien, L.-Y. (2016). “Association 
between Pap smearscreening and job stress in Taiwanese nurses”, European Journal of Oncology Nursing, 20, 119–

124. 
Taşkıran, E. ve Özcan D. E. (2007), Örgüte Bağlılık İle İşe Bağlılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesine 

Yönelik Hizmet Sektöründe Bir Araştırma” (Editör: Gültekin Yıldız ) 15. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 

Bildiri Kitabı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 401-411. 
Tınaz, P. (2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, İstanbul: Beta Yayım Dağıtım A.Ş., 1.Baskı,  

Tsaur, S., & Tang, Y. (2012). Job stress and well-being of female employees in hospitality:The role of 

regulatoryleisure coping styles. International Journal of Hospitality Management, 31, 1038-1044. 
Turunç Ö. (2015). İş Stresi -Kaytarma İlişkisinde Liderin Rolü, Turizm Sektöründe Bir Araştırma, 

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi-DEAS, 1(2), 142-159. 

TUİK. (2018). İşgücüistatistkleri. Mart.15Haziran 2018 tarihinde 
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27694adresindenalındı. 

TUREB. (2018). Rehbertabanücretleri. 12 Haziran 2018 

tarihindehttp://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/64adresindenalındı. 
TUREB (2018). Rehberistatistikleri.  12 Haziran 2018 

tarihindehttp://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/adresindenalındı. 

Yın-Fah,  B. C., Foon, Y. S., Chee-Leong, L., &  Osman, S., (2010), An exploratory study on turnover 
intention among private sector employees, International Journal of Business and Management, 5 (8), 57-64. 

Zhang, R.Y., Liu, X.M., Wang, H.Z., &Shen, L. (2011). Service Climate and Employee Service Performance: 

Exploring the Moderating Role of Job Stress and Organizational Identification. The Service Industries Journal, 31, 14, 
2355-2372. 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27694
http://www.tureb.org.tr/tr/Page/Detail/64
http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/


683 

Türkiye Turistik Destinasyon İmajinin Google Trends Yoluyla 

İncelenmesi 
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Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

Özet 
Destinasyon imajı turist çeken ülkeler için son yıllarda önem kazanmıştır. Çünkü olumlu ve olumsuz imajın turistin 
destinasyona yönelik seyahat kararı almasında önemli rolü olduğu bilinmektedir. Konu ile ilgili alan yazın 

incelendiğinde destinasyon imajı ile çevrimiçi bilgi arama davranışını araştıran sınırlı sayıda çalışma görülmektedir. 

Günümüzde internet kullanımının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte herhangi bir konudaki çevrimiçi bilgi arama 
davranışlarına ilişkin verilere arama motorlarının sağladığı hizmetler ile ulaşmak mümkün olabilmektedir. Çalışmanın 

amacı;  internet kullanıcılarının Türkiye’nin destinasyon imajı hakkındaki algılarının tespit edilmesidir. Bu bağlamda 

çalışmada; Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla 
arandığını istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan Google Trends hizmetinin “seyahat” kategorisindeki 

verilerinden yararlanılmıştır. Çalışma kapsamında Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 2017 yılı Turizm Barometreleri 

verilerinde yer alan ve en fazla turistik harcama yapan 10 ülke incelenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde betimsel 

analizden faydalanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 10 ülkeden yapılan çevrimiçi bilgi davranışları Türkiye’nin 

deniz, kum, güneş ve kültür destinasyonu olarak algılandığını göstermektedir. Bu ülkelerden Türkiye ile ilgili yapılan 

çevrimiçi bilgi arama davranışında alternatif turizm çeşitleri ve deneyime yönelik turizm hareketlerinin neredeyse hiç 
aranmadığı tespit edilmiştir.  Araştırma sonuçları çerçevesinde kuramsal ve pratik alana yönelik öneriler 

geliştirilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Destinasyon imajı, Google Trends, Türkiye 

Destination Image Analysis of Turkey Through Google Trends 
 

Abstract 
Destination image has gained importance in recent years for the countries that attract tourists. Because it is known that 

the positive and negative image has an important role in the decision making process of a traveler for the destination. 
When reviewing the literature on the subject, it is observed that there are a limited number of papers studying online 

information search behavior and destination image. Nowadays, with the increasing use of internet, it is possible to 

access the information related to the online information search behavior in any subject by the services provided by the 
search engines. The objective of the research is to identify the perceptions of the internet users regarding the 

destination image of Turkey. In this context, the research utilized the data from the "travel" category of the Google 

Trends service, which provides the data with statistical information about the geographical, language, and frequency of 
searches for word or sentence queries in Google searches.  Within the scope of the study, 10 countries with the highest 

tourism expenditure in the World Tourism Organization (UNWTO) 2017 Tourism Barometer data were examined. In 

the analysis of the obtained data, descriptive analysis is used. The results of the online information search behaviors 
done in the countries which are in the scope of the research demonstrate that Turkey is perceived as a sea, sand, sun 

and culture destination. İn the online information search behaviors about Turkey done in these countries, the alternativ 

tourism types and experiantal tourism is scarcely searched. Within the framework of the research results, theoretical 
and practical implication are presented.  

 

Key words: Destination image, Google Trends, Turkey 

Giriş 
Teknolojinin gelişimi ile beraber insanların sahip olduğu iletişim olanakları gün geçtikçe artmakta, insanlar 

teknolojinin sunduğu bu hizmetlerden faydalanmakta ve daha fazla bağımlı olmaktadırlar. İletişim alanındaki 

teknolojik gelişmelerin en önemlilerinden bir tanesi ise internettir ve internet kullanımı dünyada çok hızlı bir artış 

göstermektedir. Turizm endüstrisinde çok güçlü bir araç olarak değerlendirilen internet, turizm ile ilgili merak edilen, 
ilgi duyulan her türlü konu hakkında bilgi sunabilmektedir (Özdemir, 2007). İnternet sadece tedarikçiler için bilgilerini 

daha fazla sayıda müşteriye aktarma imkânı sunmaz ayrıca müşterilerin birbirleri ile olan etkileşimi için ortak bir alan 

yaratmada da önemli bir rol oynamaktadır. Önceden turistik ürün satın alımında kulaktan kulağa bilginin bir sınırı 
vardı fakat şimdi internet ortamında paylaşılan bilginin (word of mouse) sınırı yoktur. Bu bağlamda internet ve internet 

kullanıcısı tarafından üretilen içeriklerin, destinasyon imajını etkileyen önemli bir bilgi kaynağı olduğu anlaşılmaktadır 

(Dwivedi, 2008).  
Destinasyon pazarlaması ve destinasyon imajı kavramı, birkaç on yılı aşkın süredir, belirli bir alanda 

(örneğin, üretim, turizm, sanat, spor) rekabet avantajı arayan birçok ülkenin ve bölgenin stratejisinde merkezi bir etken 
haline gelmiştir. Birçok devlet ve turizm paydaşı özellikli alanların imajını güçlendirmek, bu alanları yeniden 
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konumlandırmak ve böylelikle ekonomiyi hızlandırmak için büyük miktarlarda mali yatırımlar yapmışlardır (Souiden, 

Ladhari ve Chiadmi, 2017). İmaj kavramı, genellikle bir bireyin bir nesne veya bir destinasyon hakkındaki bilgisi 

(inançları), duyguları ve global izlenimi hakkındaki zihinsel temsilinden oluşan bir tutum yapısı olarak 

düşünülmektedir (Baloğlu ve McCleary, 1999). Destinasyon imajı turistin akılcı ve duygusal yorumunun, birbiriyle 

yakından ilişkili iki kavramın sonucu olarak oluşturduğu bir toplam olarak ele alınmaktadır. Bunlar turistin destinasyon 

hakkındaki kendi bilgi ve inançlarının bilişsel/algısal değerlendirmeleri ve destinasyona yönelik duygularının duygusal 
değer biçimidir. Destinasyon imajının bilişsel ve duygusal boyutunun değerlendirilmesi, destinasyonun olumlu veya 

olumsuz değerlendirmesi ile ilgili genel bir görüntü oluşturur (Frias, Rodriguez ve Castaneda, 2008). Bir turistin belirli 

bir destinasyonu ziyaret etmeden önce destinasyon ile ilgili sahip olduğu imaj, karar verme sürecindeki en önemli 
etkendir (Buhalis, 2000). Destinasyon imajı turistin destinasyon seçim sürecini anlamada değerli bir kavramdır 

(Govers ve Go, 2003). 

Destinasyon imajı üzerindeki etkiler, fiili ziyaretin ve önceki deneyimlerin yokluğunda var olan üç ana 
belirleyici tarafından şekillendirilmektedir. Bu ana belirleyiciler; turizm motivasyonları, sosyo-demografik özellikler 

ve çeşitli bilgi kaynakları. Buradan hareketle motivasyon ve sosyo-demografik özellikler tüketici karakteristiğini 
oluştururken çeşitli bilgi kaynakları ise uyarıcı değişkenleri temsil etmektedir (Baloğlu ve McCleary, 1999). 

Destinasyon ziyaret edilmeden önce destinasyon imajı üzerindeki en etkili faktörlerden biri danışılan bilgi ve turist 

tarafından kullanılan bilgi kaynaklarıdır (Frias, Rodriguez ve Castaneda, 2008). Destinasyon imajı çeşitli kaynaklardan 
elde edilen bilgilerden etkilenmektedir (Stern ve Krakover, 1993). Bir turistin alternatif destinasyonlar ile ilgili turistik 

olmayan bilgi kaynaklardan faydalanması organik imajı oluşturmaktadır. Seyahat etme isteği ile beraber turistler aktif 

bilgi arama sürecinin içine girmektedirler ve belirli bilgi kaynaklarına başvurmaktadırlar. Sonuç olarak, organik imaj 
ile aynı ya da büyük ölçüde farklı olabilecek alternatif destinasyonların uyarılmış imajlarını algılamaktadırlar (Gunn, 

1972). Başvurulan dışsal uyaranların (bilgi kaynaklarının) çeşidi ve miktarının destinasyon imajının bilişsel boyutunun 

oluşumunu etkilemektedir, ancak dışsal uyaranların (bilgi kaynaklarının) destinasyon imajının duygusal boyutunda 
karşılığı yoktur (Gartner, 1993). Bilgi kaynaklarının zenginliği (miktarı), bilgi kaynaklarının çeşidi, yaş ve eğitim 

durumu destinasyon imajının bilişsel boyutunu etkilemekteyken, sosyal ve psikolojik motivasyonlar duygusal boyuta 

etki etmektedir. Fakat destinasyon imajının bilişsel boyutunun duygusal boyut üzerindeki etkisi seyahat 
motivasyonlarından çok daha güçlüdür (Baloğlu ve McCleary, 1999). 

Destinasyon bilgi kaynaklarının destinasyona yönelik duygusal durumunu içsel turistik motivasyonlardan 

çok daha güçlü etkilediği noktasından hareketle destinasyon ile ilgili bilgi kaynaklarının önemli olduğu anlaşılmaktadır 
(Jeong, Holland , Jun ve Gibson, 2012). Turizm sektöründe geleneksel olarak arz ve talep arasında aracı olan ve 

destinasyon ile ilgili en önemli bilgi kaynakları arasında seyahat acentaları, tur operatörleri ve turizm büroları vardır 

(Williams ve Palmer, 1999). Destinasyon ile ilgili dışsal bilgi kaynaklarında, turistler turizm pazarı tarafından kontrol 
edilen ve turizm pazarının kontrolünün olmadığı kaynaklardan yararlanmaktadırlar. Bunlardan ilki, turizm pazarı 

tarafından kontrol edilen kaynaklar, kitlesel medya reklamlarını, seyahat broşürlerini, rehber kitaplarını, karşılama 

merkezlerini (enformasyon bürolarını) kapsamaktayken, turizm pazarının kontrolünün olmadığı kaynaklar, yakın 
arkadaşları, akrabaları ve kişisel deneyimleri kapsamaktadır (Fodness ve Murray, 1999). Ayrıca tur operatörleri ve 

seyahat acenteleri gibi seyahat aracıları, tanıtım ve danışmanlık çalışmaları nedeniyle resmi ve sosyal (kişisel) bilgi 

kaynağı olarak kabul edilirler (Frias, Rodriguez ve Castaneda, 2008).  
 İnternetin 1990’lı yıllardan itibaren popülerlik kazanmasıyla birlikte destinasyon yönetim örgütleri 

tarafından önemi kavranmış ve çoğunlukla ana iletişim kanalı olarak kullanılmaya başlanmıştır (Jeong, Holland , Jun 

ve Gibson, 2012). İnternetin yoğun kullanımının artmasıyla beraber turizm pazarlamacıları geleneksel pazarlama 
anlayışını terk ederek teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlardan destinasyon pazarlaması alanında daha yoğun 

yararlanmaktadırlar (Özdemir, 2007). İnternetin radikal bir şekilde kullanılması iletişim sürecini, turizm pazarının 

baskın olduğu tur operatörlerinden turistlere olan tek taraflı ve monologlara dayalı geleneksel medyadan (yazılı ve 
görsel)  turistin baskın olduğu elektronik ortama değiştirmektedir. Teknolojik gelişmeler, küresel medya ve artan 

uluslararası rekabet, destinasyonların imajını, algılanışını ve tüketimini etkilemektedir. Destinasyon imajı oluşturma 

artık kitlesel iletişimin tek yönlü bir “itme” süreci değil bir seçme, yansıtma, paylaşma ve deneyimleme sürecidir 
(Govers, Go ve Kumar, 2007).  

Çevrimiçi destinasyon bilgisi açısından internet etkileşiminde iki taraf vardır; internet içeriği ve kullanıcı, 

internet içeriği hem destinasyon yönetim örgütleri hem de turist tarafından kontrol edilebilmektedir. Destinasyon 
yönetim örgütlerine ait internet alanları (resmi web siteleri, sosyal medya hesapları vb.) ve turistler tarafından 

oluşturulan bilgi edinme alanları (seyahat blogları, sosyal medya hesapları vb.) bunları oluşturmaktadır. Fakat bu 

durumdaki en önemli husus ise destinasyonu tanıtan kanalların bilgi üzerinde kontrol sağlamaya çalışması turistlerde 
güvensizlik oluşturmakta ve bu da onları daha alternatif çevrimiçi bilgi kaynaklarına yönlendirmektedir (Pan ve 

Fessenmaier, 2006). Turistler tarafından kullanılan bu alternatif bilgi kaynakların en önemlilerinden bir tanesi ise 

sosyal medyadır. Turistler sosyal medyayı kullanarak destinasyon imajı algılarını ve değerlendirmelerini 
paylaşmaktadırlar. Bu değerlendirmelerin yalnızca arkadaşların ve ailenin değil, dünyanın dört bir yanındaki diğer 

potansiyel turistlerin de destinasyon seçimini etkilemesi olasıdır. Sosyal medya çok önemli bir bilgi kaynağıdır ve 

seyahatten önce, seyahat süresince ve sonrasında deneyim paylaşımı için kullanılmaktadır (Xiang ve Gretzel, 2010). 
Turistlere destinasyon hakkında talep ettikleri bilgiyi ulaştıran bir diğer internet mecrası ise çevrimiçi arama 

motorlarıdır. Destinasyona ait bir web sitesinin bu arama motorlarından listelenmiş olmasının gerekliliği bilgi edinmek 

isteyen kişilerin internette destinasyon ile ilgili bilgi arama davranışına dikkat edildiği taktirde anlaşılmaktadır 
(Özdemir, 2007). Destinasyon imajının önemi, turistlerin zihinsel modellerine, o anda destinasyon imajı ile ilgili 

algılarına göre bilgi araması yaptıkları ve arama motorlarında buna göre anahtar kelimeler kullandıkları gerçeğinde 
yatmaktadır. Turistlerin zihinsel modelleri, onların destinasyonun çevrimiçi bilgisini nasıl anladığını ve belirli bir 

destinasyon hakkındaki bilgilerini temsil etmektedir (Pan ve Fessenmaier, 2006). Turistlerin destinasyonu tanımlamak 

için kullandıkları ifadeler çevrimiçi bilgi araması yaptıklarında kullandıkları anahtar kelimeler olabilmektedirler. Daha 
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da önemlisi ampirik kanıtlar, çevrimiçi arama motorlarıyla destinasyon ile ilgili bilgi arandığında internet kullanıcıları 

tarafından bu ifadelerin kullandığını göstermektedir (Pan ve Li, 2011). Ayrıca arama motorlarında kullanılan anahtar 

kelimeler, sosyal medya ve internet sitelerinde daha fazla arama sonucu sunmaktadır (Xiang ve Gretzel, 2010). Arama 

motorlarında küresel ölçekte en popüler olanların başında Google, Bing, Yahoo, ve Yandex gelmektedir. İnternet 

tarafından sağlanan çevrimiçi alanlarda destinasyon ile ilgili paylaşılan bilgiler milyonlarca insana ulaşabilmektedir. 

Çevrimiçi alanlara genel olarak internet arama motorlarından anahtar kelimeler ile ulaşıldığı bilinmektedir. Bu 
bağlamda Google’da destinasyon ismini anahtar kelime olarak kullanarak, destinasyon ile ilgili seyahat alanında 

internet kullanıcıları tarafından en çok aranan ilgili sorular ve ilgili konular hakkında veri sunan Google Trends 

yardımı ile Türkiye’nin destinasyon imajının incelenmesi bu çalışmanın temel amacıdır.  

 

1. Literatür 
Destinasyon imajı turizm literatüründe en çok çalışılan alanlarında başında gelmektedir (Pike, 2002). Fakat 

destinasyon imajı ve internet konusuna odaklanan çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Uçkun, Konakay ve Ergen (2016) 

tarafından yapılan ve 2008-2013 yılları arasını kapsayan literatür incelemesinde sadece dokuz adet çalışmanın 

(bunlardan altı adeti sosyal medya ile ilgili) internet kullanımı ve web iletişimi ile ilgili olduğu ortaya konulmuştur. 
Buradan hareketle bu çalışmanın öncellikle destinasyon imajı ve internet ile ilgili literatüre katkı saylayacağı 

öngörülmektedir.  

 Govers ve Go (2005) tarafından yapılan çalışmada Dubai destinasyon yönetim örgütlerinin web sitelerinde 
var olan fotoğraflar ve destinasyon ile ilgili bilgiler destinasyon imajı bağlamında incelenmiştir. Çalışmada Dubai’nin 

destinasyon imajının yaratıcılığı ve sektör paydaşları arasında iş birliğini eksik yansıttığı ve kültürel kimliğini 

yansıtmada tutarlı olamadığı bulgulanmıştır. Kamusal destinasyon web siteleri daha çok Dubai’nin zengin kültürel 
mirasına yoğunlaşırken özel sektöre ait web siteleri bunlardan kaçınmaya çalışmaktadır. Bu durum bilgi arayışında 

olan turistin bilgiyi yanlış yorumlamasına, bu algısal referansları başkasıyla paylaşmasına ve bunun imaj yaratma 

sürecinde kendiliğinden kalıcı bir yanlış yorumlama döngüsü yaratmasına sebep olmaktadır.  
 Destinasyon web sitelerinin destinasyon hakkında yeterli ve tatmin edici bilgi verme noktasında eksik 

kaldığı Lee, Cai ve O’leary (2006) tarafından yapılan çalışmada tespit edilmiştir. Amerika’daki 50 eyaletin destinasyon 

web sitelerinin incelendiği çalışmada kullanılan sloganların destinasyona özgü özellikleri yansıtma derecesinin 
ulaştırılmak istenen mesajı daha güçlü kıldığı belirtilmiştir. Ayrıca turistik ürünler ile ilgili daha somut bir imaj 

oluşturan grafiksel ve işitsel öğelerle desteklenen sloganların daha açık bir imaj markası yarattığı belirlenmiştir. Fakat 

çoğu zaman kullanılan grafiksel ve işitsel materyallerin sloganla uyumlu olmadığı belirtilmiştir. Özellikle uluslararası 
turistlere yönelik çevrimiçi bilginin eksik kaldığı ve destinasyonların imaj ve marka oluşturmada web sayfalarını azami 

derecede kullanmadığı vurgulanmıştır. 

 Destinasyon seçiminde bilgi kaynağı olarak seyahat acentasının ve internet kullanımın destinasyon imajı 
oluşturma üzerindeki etkisini araştıran çalışmada Frias, Rodriguez ve Castenada (2008) internetin tek bilgi kaynağı 

olarak kullanıldığı zamanlarda destinasyon imajının daha kötü algılandığını tespit etmişlerdir. Diğer taraftan sadece 

seyahat acentasının bilgi kaynağı olarak kullanıldığı durumlarda ziyaret öncesi destinasyon imajının daha olumlu 
algılandığı belirtilmiştir. Özellikle internet ortamındaki yoğun ve karmaşık bilgilerin internet deneyiminin zayıf olduğu 

durumlarda daha olumsuz etki yarattığı ve bu durumda destinasyon tarafından sunulan bilgilerin daha zayıf algılandığı 

vurgulanmıştır. Bu bağlamda destinasyon web sitelerinin daha sade ve kullanışlı, web sayfası içeriğinde daha az 
metine yer verilmesinin ve iletilmek istenen mesaj için görüntü kullanımının daha faydalı olacağı belirtilmiştir. 

Dwivedi (2008) tarafından yapılan çalışmada Hindistan’ın çevrimiçi destinasyon imajı iki tane seyahat 

sitesinde kullanıcıların birbirleri ile paylaştığı bilgiler yoluyla incelenmiştir. Destinasyon pazarlama ve tanıtım ekipleri 
tarafından oluşturulan çevrimiçi bilgilerin internet üzerinden bilgi arayışında olan turistler tarafından taraflı bulunduğu 

ve tarafsız bilgi arayışı için alternatif siteleri ziyaret ettikleri belirtilmiştir. Destinasyon ile ilgili kullanılan anahtar 

kelimeler daha genel olsa da paylaşımların ve yorumların destinasyona yönelik olarak daha belirli anlatımları 
oluşturduğu saptanmıştır. Bu bağlamda destinasyon imajı çalışmalarında nitel araştırma yöntemlerin daha uygun 

olduğu vurgulanmıştır.  

Destinasyonlar ile ilgili çevrimiçi bilgi araması için kullanılan anahtar kelimelerin turistlerin destinasyon ile 
ilgili sahip oldukları zihinsel yapı ile ilişkili olduğu Pan ve Li (2011) tarafından yapılan çalışmada tespit edilmiştir. 

Turistlerin destinasyon ile ilgili bildiği ifadelerin genel olarak internet ortamındaki aramalarda anahtar kelime olarak 

kullanıldığı aktarılmıştır. Ayrıca kullanılan anahtar kelimelerin destinasyonlar için niş pazarlar oluşturma noktasında 

avantaj sağladığı belirlenmiştir. Destinasyonun sahip olduğu çekiciliklerden daha az bilinenlerinin tek tek ele 

alındığında daha az miktarda anahtar kelime olarak kullanıldıklarını fakat toplam olarak ele alındığında daha fazla 

kullanıldıkları ve bu durumun özellikle pazar bölümlendirmesi ve niş pazar oluşturmada bir fırsat yarattığı 
vurgulanmıştır. Buna ek olarak destinasyon ile ilgili bilinen anahtar kelimelerden daha nadir bilinenleri kullananların 

bir destinasyonu ziyaret etme niyetinin daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur.  

 Hyun ve O'keefe (2012) tarafından yapılan çalışmada destinasyon ile ilgili çevrimiçi bilgi arayan kişilerin 
genel olarak daha eğitimli olduğu ve daha güvenli destinasyonlara yönelik seyahat etme ilgilerinin olduğu 

belirlenmiştir. Destinasyonda bulunma (orada olma/ telepresence) duygusunun destinasyon hakkında sahip olunan bilgi 

ve destinasyon imaj oluşumu arasında aracı bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. Web sayfasında bulunan bilginin 
destinasyonda bulunma (orada olma/ telepresence) duygusunu anlamlı bir şekilde etkilediği ve destinasyonun sahip 

olduğu turistik ürünlere yönelik satın alma davranışını artırttığı vurgulanmıştır. 

 Destinasyonlar için oluşturulan internet sitelerindeki bilgilerin destinasyon imajının bilişsel boyutunu ve 
genel destinasyon imajını etkilediği ayrıca destinasyonu ziyaret etme niyeti üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu Jeong, 

Holland, Jun ve Gibson (2012) tarafından yapılan çalışmada ortaya konulmuştur. Bu bağlamda, destinasyon hakkında 
elde edilen bilgi yolu ile organik destinasyon imajının uyarılmış destinasyon imajına dönüşebildiği vurgulanmıştır. 
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Fakat destinasyon web sitelerinin destinasyonda var olan her türlü turistik aktivite ve olanaklar hakkında yeterli bilgi 

sunma noktasında eksik kalabildikleri belirlenmiştir. 

 Hunter (2013) tarafından çevrimiçi destinasyon imajı üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarına göre; seyahat 

edenler ve diğer çevrimiçi medya mecraları tarafından oluşturulan çevrimiçi bilgi paylaşım sitelerinin sayısı 

destinasyonun sahip olduğu resmi çevrimiçi bilgilendirme sitelerinden daha fazladır. Bu bağlamda çevrimiçi 

destinasyon imajı büyük oranda turistik olmayan temsil alanlarından (diğer çevrimiçi medya mecraları) ve turistler 
tarafından oluşturulan içerikler yoluyla değişime uğrayan dinamik bir toplumsal oluşumdur. Destinasyonlar tarafından 

çevrimiçi destinasyon imajı oluşturmada baskın olarak kullanılan görüntü ve anlatımlar destinasyonun diğer doğal ve 

kültürel miras alanlarını geri plana iterek, daha farklı deneyimler arayan turistleri eksik bilgilendirebilmektedir. 

 

2. Yöntem 
Destinasyon ile ilgili çevrimiçi bilgilendirme alanlarının, özellikle turistler tarafından oluşturulan içeriklerin 

daha çok destinasyon imajının bilişsel boyutu ile ilgili olduğu (Kalou ve Mavragani, 2015) ve turistler tarafından 

çevrimiçi bilgi aramada kullanılan anahtar kelimelerin bir destinasyon ile ilgili algıladıkları destinasyon imajını 

yansıttığı (Pan ve Li, 2011) noktasından hareketle bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin destinasyon imajını Google 
Trends yoluyla incelemektir. Çalışmada Google Trends üzerinden elde edilen ikincil veriler kullanılmaktadır. “Google 

Trends, Google aramalarında kelime veya cümle sorgularının hangi coğrafyada, hangi dillerde ve ne sıklıkla arandığını 

istatistiksel bilgi olarak kullanıcılara sunan hizmettir” (Wikipedia, 2018). Buna ek olarak Google Trends bir anahtar 
kelimenin belirli bir coğrafi alanda belirli bir zaman aralığı içinde yükselişine ve düşüşüne ait verileri de aktaran bir 

servistir. Ayrıca bir anahtar kelime ilgili herhangi bir kategoride (finans, sağlık ve seyahat gibi) Google arama 

motorunda en sık sorulan soruları ve en çok aranan ilgili konuları sunan bir hizmettir.  
Çalışmada Dünya Turizm Örgütü’nün 2016 yılına ilişkin istatistiklerinde en çok turistik harcama yapan 10 

ülkeden “Türkiye” anahtar kelimesi kullanılarak seyahat kategorisinde 2004 ve 2018 yılları arasında yapılan 

aramalarda en çok aranan ilgili konular veri olarak kullanılacaktır. Bu zaman aralığının seçilmesinin sebebi Google 
Trends verilerinin ulaşılabildiği en erken tarihin 2004 yılı olmasıdır. Dünya Turizm Örgütü’nün 2016 statiklerine göre 

en fazla turistik harcama yapan ülkeler sırasıyla; Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, 

Kanada, Güney Kore, İtalya, Avustralya ve Hong Kong’tur (UNWTO Tourism Highlights, 2017). Elde edilen veriler 
araştırma sınırları da dikkate alınarak, nitel araştırma yöntemleri içinde yer alan betimsel analiz yöntemine tabi 

tutulmuştur. “Betimsel analizde temel amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir şekilde okuyucuya 

sunmaktır. Bu amaçla elde edilen veriler, önce sistematik bir biçimde betimlenir. Daha sonra yapılan bu betimlemeler 
açıklanır ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım sonuçlara ulaşılır. Ortaya çıkan temaların 

ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminler de bulunulması da, araştırmacının yapacağı 

yorumların boyutları arasında yer alabilir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). 

 

Bulgular  
 Google Trends hizmetinde herhangi bir anahtar kelime ile ilgili en çok aranan konulardaki veriler iki grupta 

toplanmaktadır; 1) anahtar kelime ilgili belirlenen zaman aralığındaki en popüler konular ve 2) yükselişte (trending) 
olan konular. Bu bağlamda araştırma sonucunda elde edilen veriler iki grupta açıklanmaktadır. İlk olarak araştırma 

kapsamına alınan 10 ülkeden Google Trends’te seyahat kategorisinde “Türkiye” anahtar kelimesi girilerek yapılan 

aramalardaki en popüler olan konular daha sonrasında ise yükselişte (trending) olan konular açıklanmaktadır.  

 

Ülkelere Göre Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Aranan En Popüler Konular 
Google Trends verilerine göre bu araştırmanın kapsamına alınan 10 ülkeden “Türkiye” anahtar kelimesi 

kullanılarak seyahat kategorisinde bilgi araması yapılan en popüler konular Tablo.1’de görülmektedir. “En popüler 
konularda puanlama, 100 değerinin en yaygın şekilde aranan konuyu, 50 değerinin bunun yarısı kadar sıklıkta aranan 

konuyu vb. gösterdiği göreli bir ölçekte belirtilir” (Google Trends, 2018).           
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Tablo 1. Ülkelere Göre Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Aranan En Popüler Konular 

 
 

En popüler konular kategorisinde yer alan ifadelere yapılan sıklık (frekans) analizi sonucunda 10 ülkeden 

yapılan aramalardaki en popüler konularda 46 farklı ifade tespit edilmiştir. En popüler konularda kullanılan toplam 
ifade sayısı ise 127 olarak tespit edilmiştir. Kullanılan toplam ifade sayısı içerisinde en yüksek sıklık oranına sahip 

kelimeler; İstanbul (%7,08), Antalya (%6,29), Türk Hava Yolları (%6,29), Yunanistan (% 4,72) ve Ankara (%4,72) 

olarak tespit edilmişlerdir. En popüler konulardaki ifadeler betimsel analize tabi tutulduktan sonra 
sınıflandırılmışlardır. Sınıflandırmada anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi amacıyla bazı ifadeler belirli başlıklar altında 

toplanmışlardır. Örneğin Antalya, Manavgat, Belek, Lara, Alanya, Side ve Manavgat ifadeleri Akdeniz Bölgesi kıyı 

destinasyonları başlığı altında toplanmışlardır. 
 

Tablo 2. Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Aranan En Popüler Konuların Sınıflandırılması 

ÇEVRİMİÇİ BİLGİ ARAMASI 

YAPILAN EN POPÜLER 

KONULAR 

Kullanılan İfadeler f Kümülatif % Kümülatif % 

(1) Kıyı Destinasyonları Ege Bölgesi 13 
28 

46,4 
22,0 

Akdeniz Bölgesi 15 53,5 

(2) Kültür Destinasyonları 

İstanbul 9 

29 

31,0 

22,8 

Kapadokya 5 17,2 

Pamukkale 5 17,2 

İzmir 4 13,7 

Ankara 6 20,6 

(3) Doğal ve Kültürel Miras Öğeleri 

Doğal Çekicilikler 5 

15 

33,3 

11,8 
Kültürel Çekicilikler 6 40,0 

Rekreatif Çekicilikler 2 13,3 

Flora ve Fauna 2 13,3 

(4) Coğrafi Konum Alternatif Destinasyonlar 15 
18 

83,3 
14,1 

Jeopolitik Gündem 3 16,6 

(5) Üst Yapı Hizmetleri 
Hava Yolu Ulaşım 
Hizmetleri 

11 
13 

84,6 
10,2 

Seyahat Acenteleri 2 15,3 

(6) Destinasyon Özellikleri 

Resmi Dil 6 

18 

33,3 

14,1 

İklim ve Mevsim 2 11,1 

Vize  3 16,6 

Başkent  6 33,3 

Para Birimi 1 5,5 

(7) Güvenlik Emniyet  3 
6 

50,0 
4,72 

Seyahat Uyarısı 3 50,0 
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Yapılan sınıflandırma işlemi sonrası kümülatif yüzde oranları incelendiğinde, Türkiye’deki kıyı ve kültür 

destinasyonlarının en büyük yüzdeyi oluşturduğu görülürken en düşük yüzdeyi ise güvenlik ve üst yapı hizmetleri 

alanındaki bilgi arama davranışları oluşturmaktadır. Doğal ve kültürel miras öğeleri ise en az kümülatif yüzdeyi 

oluşturan alanların arasında gözlemlenmektedir.     

Ülkelere Göre Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Yükselişte (Trending) olan 

Konular 
Google Trends verilerine göre bu araştırmanın kapsamına alınan 10 ülkeden “Türkiye” anahtar kelimesi 

kullanılarak seyahat kategorisinde yapılan bilgi aramasında yükselişte (trending) olan konular Tablo.3’de 

gösterilmektedir. “Yükselişte (trending) olan konular son dönemde arama sıklığında en büyük artışın görüldüğü ilgili 

konulardır. İlk sıralarda yer alan sonuçlar, muhtemelen bu konuların yeni olmasından ve daha önce (varsa bile) çok az 
aranmış olmalarından dolayı çok büyük miktarda artışa sahiptirler” (Google Trends, 2018).  

Yükselişte (trending) olan konular kategorisinde yer alan ifadelere yapılan sıklık (frekans) analizi 
sonucunda 10 ülkede yapılan aramalardaki yükselen (trending) konularda 42 farklı ifade tespit edilmiştir. Yükselişte 

(trending) olan konularda kullanılan toplam ifade sayısı ise 103 olarak tespit edilmiştir. Kullanılan toplam ifade sayısı 

içerisinde en yüksek sıklık oranına sahip kelimeler; İstanbul (%8,73), Antalya (%5,82), Türk Hava Yolları (%5,82), ve 
Başkent (%5,82) olarak tespit edilmişlerdir. Bu bölümde de önceki bölüm gibi sınıflandırmada anlamlı sonuçlar elde 

edilebilmesi amacıyla bazı ifadeler belirli başlıklar altında toplanmışlardır. 

Tablo 3. Ülkelere Göre Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Yükselişte (Trending) Olan Konular 

 
 

 Tablo 4. Seyahat Kategorisinde Türkiye ile İlgili Aranan Yükselen (Trending) Konuların Sınıflandırılması 

Çevrimiçi Bilgi Aramasıında 

Yükselen (Trending) Konular 
Kullanılan İfadeler f Kümülatif % Kümülatif % 

(1) Kıyı Destinasyonları Ege Bölgesi 9 
20 

45 
19,6 

Akdeniz Bölgesi 11 55 

(2) Kültür Destinasyonları 

İstanbul 9 

25 

36 

24,5 

Kapadokya 5 20 

Pamukkale 3 12 

İzmir 3 12 

Ankara 5 20 

(3) Doğal ve Kültürel Miras 

Öğeleri 

Doğal Çekicilikler 3 

12 

27,2 

11,7 
Kültürel Çekicilikler 5 45,4 

Rekreatif Çekicilikler 2 18,1 

Flora ve Fauna 2 18,1 

(4) Coğrafi Konum 
Alternatif 

Destinasyonlar 
11 

14 
78,5 

13,7 

Jeopolitik Gündem 3 21,4 

(5) Üst Yapı Hizmetleri 
Hava Yolu Ulaşım 

Hizmetleri 
9 

10 
90 

9,8 

Seyahat Acenteleri 1 10 

(6) Destinasyon Özellikleri 

Resmi Dil 5 

16 

31,2 

15,6 

İklim ve Mevsim 1 6,2 

Vize  3 18,7 

Başkent  6 37,5 

Para Birimi 1 6,2 

(7) Güvenlik Emniyet  3 
6 

50 
5,8 

Seyahat Uyarısı 3 50 
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Yapılan sınıflandırma işlemi sonrası kümülatif yüzde oranları incelendiğinde, en popüler konularla benzer 

şekilde yükselen konularda da Türkiye’deki kıyı ve kültür destinasyonlarının en büyük yüzdeyi oluşturduğu 

görülmektedir. Fakat yükselen konularda kültür destinasyonları ile ilgili bilgi aramasının biraz daha yükselmiş, kıyı 

destinasyonlar ile bilgi aramasının biraz daha düşmüş olduğu gözlenmektedir. Yükselen konularda en düşük yüzdeyi 

ise güvenlik ve üst yapı hizmetleri alanındaki bilgi arama davranışları oluştururken güvenlik ile ilgili bilgi arama 

davranışının yaklaşık bir birimlik artış gösterdiği görülmektedir. En popüler konulardaki ile benzer şekilde doğal ve 
kültürel miras öğeleri yine en az kümülatif yüzdeyi oluşturan alanların arasında gözlemlenmektedir. 

 

Sonuç ve Öneriler 
Türkiye’nin destinasyon imajını çevrimiçi bilgi arama davranışları üzerinden inceleyen bu çalışmada seçilen 

ülkelere göre çevrimiçi bilgi arama davranışının Türkiye’de tercih edilen destinasyon ve destinasyon imajı ile 

doğrudan ilgili olduğu bulgulanmıştır. Çevrimiçi bilgi aramada popüler ve yükselen konular incelendiğinde 
Türkiye’nin kıyı destinasyonlarını tercih eden ülkelerin (örneğin; Almanya ve Birleşik Krallik) çoğunlukla sayfiye 

yerleri ile ilgili arama davranışı içinde oldukları ve bu bağlamda daha çok deniz, kum, güneş destinasyonu olarak 

algıladıkları görülmektedir. İlgili tespitten hareketle çalışmanın sonucu, (Pan ve Li, 2011) tarafından aktarılan 
“turistlerin destinasyon ile ilgili bildiği ifadelerin genel olarak internet ortamındaki aramalarda anahtar kelime olarak 

kullanıldığı” sonucu ile tutarlılık göstermektedir.  Araştırmaya dâhil edilen bütün ülkelerin çevrimiçi bilgi arama 

davranışları incelendiğinde hem popüler konularda hem de yükselen konularda büyük oranda kültür ve kıyı 
destinasyonları hakkında bilgi arama davranışı içinde oldukları belirlenmiştir.  

Diğer yandan, çevrimiçi bilgi arama kaynakları destinasyon imajını olumlu etkilediği kadar, olumsuzluk 

yaratma potansiyeli de taşıyabilmektedir. Çevrimiçi bilgi alanlarının iyi yönetilmediği takdirde olumsuzluklara da 
neden olabileceği gerçeği alan yazın örneklerinde olduğu gibi Türkiye araştırmasında da tespit edilmiştir. Araştırma 

bulgularında kültür ve kıyı destinasyonları ile ilgili bilgi arama davranışlarında büyük bir oranda Türkiye’deki turistik 

çekim alanlarından en çok ziyaret edilen ve en fazla turist çeken bölgelerin öncelikli olduğu dikkat çekici bir sonuç 
olmuştur.  Bu bağlamda zaten yoğun ziyaretçi talebi yaratan turistik alanlara yönelik beklenmeyen yeni talep artışı, 

destinasyonun taşıma kapasitesini aşarak, sahip olunan doğal ve kültürel kaynakların bozulup tahrip edilmesine ve 

uzun vadede sürdürülebilirliğin olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.  
Olumsuz tespitlerden biri de; arama motorlarında hem popüler hem de yükselen çevrimiçi bilgi arama 

konularda alternatif turizm çeşitlerinin neredeyse hiç aranmadığı saptanmıştır. Ülkenin, bölgenin yenilenen, gelişen ve 

tanıtılmaya gereksinim duyulan yeni turistik değerlerine yer verilmemesi arama motorlarının eksik ve yetersiz 
bilgilerle olumsuz algı da yaratabileceği anlamına gelmektedir. Türkiye turistik ürün çeşidi yönünden zengin bir 

ülkedir. Örneğin; inanç turizmi Türkiye’nin en güçlü turistik ürünlerinden biri olmasına rağmen araştırma bulgularında 

sadece iki ifadeyle “Hac” ve “Kutsal Yerler” yansıtıldığı saptanmıştır. Bu iki ifade dışında Türkiye’deki alternatif 
turizm çeşitleri içerisindeki sağlık turizmi, kış turizmi, golf turizmi, yayla turizmi gibi turizm çeşitleri ile ilgili herhangi 

bir ifadeye rastlanmamıştır. Başka bir olumsuzluk ise; diğer kültür destinasyonları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve 

Karadeniz Bölgelerindeki destinasyonlar, Gastronomik değerler, sanatsal etkinlikler ve festivaller ile ilgili ifadelere 
rastlanmamış olmasıdır. Araştırmanın bu sonucu (Hunter, 2013) tarafından aktarılan “destinasyonlar tarafından 

çevrimiçi destinasyon imajı oluşturmada baskın olarak kullanılan görüntü ve anlatımlar destinasyonun diğer doğal ve 

kültürel miras alanlarını geri plana iterek, daha farklı deneyimler arayan turistleri eksik bilgilendirebilmektedir” 
sonucunu destekler niteliktedir.  

 Turizm hareketlerinin bir deneyim arama davranışı olduğu ve çevrimiçi mecralarda daha çok deneyime ve 

öznelliğe yönelik ifadelerle bilgi arama davranışının gerçekleştiği  (Pan ve Fessenmaier, 2006) olgusu göz önüne 
alındığında Türkiye ile ilgili çevrimiçi bilgi arama davranışında bu durumun eksikliği gözlenmektedir. Nitekim 

araştırma sonucunda hem popüler hem de yükselen konularda deneyimi çağrıştıran “çamur banyosu” ve “balon” 

ifadeleri dışında herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu bağlamda özellikle turizm alanındaki politika yapıcıların, 
destinasyon pazarlaması ve tanıtımı ile ilgilenen kurum ve kuruluşların çevrim içi destinasyon tanıtımında kullanılan 

anahtar kelimeleri çevrimiçi bilgi arama davranışını göz önüne alarak yenilemeleri gerekmektedir. Diğer taraftan 

destinasyon tanıtımında kullanılan görseller ve metinlerde yoğun turist çeken ve ziyaret edilen alanların azaltması, 
alternatif turizm hareketleri ve deneyim odaklı rekreatif aktivitelerin daha fazla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca bu 

tür alternatif turizm hareketleri ve rekreatif deneyimlerle ilişkili anahtar kelimelerinde tanıtım faaliyetlerinde daha sık 

tekrarlanması gerekmektedir. Buradan hareketle, bu stratejilerin niş pazar oluşturmada ve pazar bölümlendirmede etkili 

olabileceği unutulmamalıdır. Nitekim, çevrimiçi bilgi arama davranışında daha az sıklıkta kullanılan ifadelerin niş 

pazar oluşturmada etkili olduğu ve bu ifadeleri kullananların seyahat etmeye daha istekli oldukları (Pan ve Li, 2011) 

tarafından ortaya konulmuştur.   
 Çalışmadaki sonuçlar ikincil veriler kullanılarak nitel araştırma yöntemleri ile elde edilmiştir. Bu bağlamda 

ileride yapılacak çalışmalarda Google Trends verileri üzerinden elde edile sonuçların nicel araştırma yöntemleri 

kullanılarak desteklenmesi önerilmektedir. Buna ek olarak, gelecekte yapılacak çalışmalarda birden fazla destinasyon 
karşılaştırılabilir. Nitekim, Google Trends birden fazla anahtar kelimeyi belirli zaman aralıkları içerisinde karşılaştırma 

imkanı da sunmaktadır. Ayrıca, herhangi bir ülkeden bir destinasyon hakkındaki bilgi arama davranışı ve gerçekten 

ziyaret etme davranışı arasındaki ilişki destinasyonun sahip olduğu turizm verileri kullanılarak karşılaştırılabilir. 
 

Kaynakça 
Baloğlu, Ş., ve McCleary, K. W. (1999). A Model Of Destination İmage Formation. Annals of Tourism 

Research, 26(4), 868-897. 

Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21(1), 97-

116. 



690 

Dwivedi, M. (2008). Online Destination İmage Of İndia: a conmsumer based perspective. International 

Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(2), 226-232. 

Fodness, D., ve Murray, B. (1999). A Model of Tourist Information Search Behavior. Journal of Travel 
Research, 37, 220-230. 

Frias, D. M., Rodriguez, M. A., ve Castaneda, J. A. (2008). Internet vs. travel agencies on pre-visit 

destination image formation: An information processing view. Tourism Management(29), 163-179. 
Gartner, W. C. (1993). Image Formation Process. D. R. Fesenmaier, & M. Uysal içinde, Communication 

and Channel Systems in Tourism Marketing (s. 191-215). New York: Heworth Press. 

Govers, R., ve Go, F. M. (2003). Deconstructing Destination İmage in the İnformation Age. Information 
Technology & Tourism, 6, 13-29. 

Govers, R., ve Go, F. M. (2005). Projected Destination İmage Online: Web Site Content Analysis Of 

Pictures and Text. Information Technology & Tourism, 7, 73-89. 
Govers, R., Go, F. M., ve Kumar, K. (2007). Virtual Destinatin İmage a New Measurment Approach. 

Annals Of Tourism Research, 34(4), 977-997. 
Gunn, C. A. (1972). Vacationscape: Designing Tourist Regions. Austin: Bureau of Business Research. 

Hunter, W. C. (2013). China’s Chairman Mao: A visual analysis of Hunan Province online destination 

image. Tourism Management(34), 101-111. 
Hyun, M. Y., ve O'keefe, R. M. (2012). Virtual destination image: Testing a telepresence model. Journal of 

Business Research(65), 29-35. 

Jeong, C., Holland , S., Jun, S. H., ve Gibson, H. (2012). Enhancing Destination Image through Travel 
Website Information. International Journal of Tourism Research, 14, 16-27. 

Kalou , S., ve Mavragani, E. (2015). Assessing destination image: An online marketing approach and the 

caseof Trip Advisor. Journal of Destination Marketing & Management(4), 187-193. 
Lee, G., Cai, L. A., ve O'leary, J. T. (2006). WWW.Branding.States.US:An analysis of brand-building 

elements in the US state tourism websites. Tourism Management(27), 815-828. 

Özdemir, G. (2007). Destinasyon Pazarlamasınds İnternetin Rölü. Journal Of Yaşar University, 2(8), 889-
898. 

Pan, B., ve Fessenmaier, D. R. (2006). Online İnformation Search Vacation Planning Process. Annals of 

Tourism Research, 33(3), 809-832. 
Pan, B., ve Li, X. (2011). The long tail of destination image and online marketing. Annals of Tourism 

Research, 38(1), 132-152. 

Pike, S. (2002). Destination İmage Analysis-a review of142 papers from 1973 to 2000. Toursim 
Managment(23), 541549. 

Souiden, N., Ladhari, R., ve Chiadmi, N. E. (2017). Destination Personality and Destination İmage. Journal 

of Hospitality and Tourism Management(32), 54-70. 
Stern, E., ve Krakover, S. (1993). The Formation of a Composite Urban Image. Geographical Analysis, 

25(2), 130-146. 

Uçkun, G., Konakay, G., ve Ergen, B. (2016). Destinasyon İmajı Algısındaki Değişimin Literatür 
İncelemesi. Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(12), 196-224. 

UNWTO (2017). UNWTO Tourism Highlights, 2017 Edition. 

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 
Yayıncılık. 

Wikipedia (2018). "Google Trends" 01 Ağustos 2018 tarihinde 

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Google_Trends adresinden alınmıştır.  
Williams, A. P., ve Palmer, A. J. (1999). Tourism Destination Brands and Electronic Commerce: Towards 

Synergy? Journal Of Vocation Marketing, 5(3), 263-275. 

Xiang, Z., ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism 
Management(31), 179-188. 



691 

Restoran Mutfaklarında Yeşil Nesil Restoran Hareketi: “La Mancha 

Restoran” Örneği 
 

Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ a , Enes GÜLEÇ b 
a Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

b Gazi Üniversitesi, Ankara/Türkiye 

Özet  
Restoranlarda tüketilen yemek miktarından daha fazla yiyeceğin çöpe atılması gıda kaynaklarının savurganlıkla 

kullanılmasına ve doğal çevreyi tahrip etmesine neden olmaktadır.  Bu durum biyolojik çeşitliliği koruma ve gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma bilincinde olan bireyleri bir araya getirerek sürdürülebilir restoran 

farkındalığı oluşturmaya yönelik çalışmalara yönlendirmektedir. Sürdürülebilir restoran farkındalığı pek çok ülkede 

sivil toplum kuruluşları tarafından oluşturulmaktadır. Türkiye’de ise işletmelerin sertifikalandırılmasıyla farkındalık 
oluşturulmasına yeşil nesil restorancılık programı katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Yeşil Nesil Restoran programının 

ve La Mancha Restoran’ın incelenmesiyle programın geçmişten geleceğe nasıl bir süreç izlediği ve sürdürülebilir 

restoran farkındalığının yayılması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmada nitel araştırma 
desenlerinden Örnek Olay (Case Study) kullanılmıştır. La Mancha Restoran kurucu ortağı Aslı Pasinli ve mutfak 

yöneticisi Orhan Acay ile yapılan görüşme ve işletmede yapılan gözlem sonrasında elde edilen verilerin analizi ile 

işletmede uygulanan sürdürülebilirlik özellikleri incelenmektedir. Yeşil Nesil Restorancılık programına restoran 
sektörünün beklenilen ilgiyi göstermediği ve bu nedenle de sürdürülebilir restoran hareketinin yayılmadığı bulgusuna 

varılmıştır. Sürdürülebilir restoran farkındalığının yaygınlaştırılması için devlet desteğine başvurularak programın 
devamlılığının sağlanacağı bilgisine varılmıştır. La Mancha Restoran’da gerçekleştirilen sürdürülebilirlik çalışmalarına 

gözlemlenmiş ve bu çalışmaları uygulamaya geçirdikten sonra karşılaşılan durumlara ulaşılmıştır. Yeşil restoran 

programlarını uygulayan işletmelerin diğer restoranlara göre daha fazla sorumluluk taşıdıkları ve yeşil restoran 
tanımından daha duyarlı hale geldiği kanısına varılmıştır. Programa gösterilen ilgi eksikliğini devletin yaptırım gücüyle 

önlemek çözüm gibi görünse de kalıcı bir çözüm için yiyecek içecek alanında eğitim veren kurumların gelecek neslin 

işletmecilerini ve işletme çalışanlarını bilinçlendirmesi gerekmektedir.  
 

Anahtar kelimeler: Sürdürülebilirlik, Yeşil Nesil Restorancılık, La Mancha Restoran 

 

Green Generation Restaurant Movement in Restaurants: Example of "La 

Mancha Restaurant" 
 

Abstract 
The disposal of more food than the amount of food consumed in restaurants causes the waste of food resources to be 

used and the natural environment to be destroyed. This situation, leads to create sustainable restaurant awareness by 

bringing the individuals - which are aware of the conservation of biodiversity and handing down a more livable world 
to the future generations- together. Sustainable restaurants awareness is formed by civil society organizations in many 

countries. Green generation restorative program contributes to establish awareness with the certification of enterprises 

in Turkey. In this study, the Green Generation Restaurant program and the La Mancha Restaurant were examined and 
the program aimed to determine what process the past has followed in the future and what needs to be done to spread 

the awareness of sustainable restaurants. The Case Study was used in quantitative research design. Analyzes of the data 

obtained after the observations made with the founder of La Mancha Restaurant, Aslı Pasinli and kitchen manager 
Orhan Acay, and the characteristics of sustainability applied to the business are examined.  The Green Generation 

Catering program has found that the restaurant industry has not shown the expected excitement and therefore the 

sustainable restaurant movement has not spread. It has been learned that the sustainability of the program will be 
ensured by applying for government support to promote the awareness of sustainable restaurants. Sustainability studies 

in La Mancha Restaurant have been observed and the situations that have been encountered since the implementation 

of these studies. Businesses that carry out green restaurant programs, have more responsibility and more sensitive to 
the definition of a green restaurant. To prevent the lack of interest shown to the program by the government's sanction 

is shown like a solution but institutions that provide food and beverage training for a lasting solution need to raise 

awareness of the next-generation enterprises and business people.  
 

Keywords: Sustainability, Green Generation Restoration, La Mancha Restaurant   
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Giriş 
Günümüzde su, fosil yakıtlar vb. kaynakların hızla tükenmesi, sonraki nesillere daha yaşanabilir bir çevre 

sunma bilincinde olan bireyleri yeni arayışlara yönlendirmektedir. Yiyecek içecek sektöründe de benzer şekildeki 

arayışlar işletmeleri geleneksel uygulamalardan uzaklaşılarak yeni nesil uygulamalara yöneltmiştir. Restoranlardaki 

yiyecek hazırlama sürecinin yanı sıra, su, elektrik vb. diğer sabit giderlerin ve oluşan atıkların azaltılması noktasında 

yeni bakış açıları geliştirilmektedir. Mutfak içerisinde meydana gelen üretim sonucu işlenmemiş veya işlenmiş gıda 
atıkları işletmeleri ve toplumları gerek maddi gerekse manevi zararlara uğratmakla birlikte çevresel kirliliklere de yol 

açmaktadır. 

Üretilen gıdaların üçte birinin çöpe atılmasıyla ortaya çıkan ekonomik yük 750 milyar dolara denk 
gelmektedir (Dölekoğlu ve Arkadaşları, 2014:172-173). Tarladan tabağa kadar geçen yolculukta gıda atıklarının en aza 

indirgenmesi üretim maliyetlerinin azaltması, iş gücü tasarrufunun sağlanması ve en önemlisi gelecek nesillere daha 

yaşanabilir bir dünya bırakılabilmesi adına Yeşil restoran anlayışı geliştirilmiştir. 
 

1. Literatür  
Yeşil restoran, 1994 yılında Lorenzini tarafından çevreci ve enerji tasarrufuna önem verilerek dizayn 

edilmiş veya bu anlayışa göre yeniden inşa edilen binalar olarak tanımlamıştır. Amerika'da 1990 yılında kurulan Yeşil 

Restoranlar Birliği (The Green Restaurant Association-GRA) uluslararası düzeyde kâr amacı gütmeyen, şeffaf, bilime 

dayalı sertifikasyon standartları kullanarak yeşil restoranları teşvik eden bir kuruluştur. GRA yiyecek içecek 
endüstrisinde, yeşil restoran hareketine öncülük ederek restoranları sertifikasyon standartlarını kullanarak 

sürdürülebilirliğe teşvik etmiştir. GRA, uygulanan sertifikalandırma sistemi ile, binlerce restoranın yiyecek üretiminde 

enerji, su, kimyasal kullanımı, atıklar, kullan-at malzemeler ve restoran binasında daha çevre dostu uygulamalar 
yapmalarını sağlamıştır. Amerika’da 41 eyalette ve Kanada'da faaliyet gösteren GRA, restoran endüstrisinin yenileme 

misyonunu yerine getirirken üreticiler, restoranlar ve dağıtıcılarla koordineli ve birlikte hareket ederek çalışmalarını 

sürdürmektedir (Kurnaz ve Özdoğan, 2017:77; http://www.dinegreen.com).  
 

 
Şekil 1: Yeşil Restoranlar Birliği Logosu 

 
Önde gelen yeşil restoran topluluklarından bir diğeri olan Sürdürülebilir Restoranlar Birliği’dir (Sustainable 

Restaurant Association-SRA).  İngiltere’de 2010 yılında kurulan ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. İrlanda’da da 

aynı misyonla faaliyetlerini sürdürmektedir. Gıda kalitesini yükseltmek, gıda atıklarını ve kaynak kullanımını en aza 
indirmek amacıyla kurulan restoran ağıdır.  Bu birlik uygulamış olduğu sertifikasyon programı ile restoranları 

sertifikalandırmaktadır. Dünyada binlerce restoran SRA aracılığıyla çevresel açıdan daha sürdürülebilir özellikler 

kazandığını belgeleyerek yeşil restoran olmaya hak kazanmıştır (Kurnaz ve Özdoğan, 2017:77). Danışmalık, eğitim ve 
endüstride önderlik ederek ve kıyaslama imkânı sunarak yiyecek hizmetleri sektörüne yardımcı olmaktadır. SRA, 

yiyeceklerin sürdürülebilir seçimlerle hazırlanarak sunulmasına ve restoranların yeşil restoran sürdürülebilirliği 

sağlamalarına ve dolaylı olarak evrene yardımcı olmayı kendilerine misyon edinmiştir. Bu misyonu bilgi, destek, 

araçlar, kaynaklar ve akreditasyon zenginliği sağlayarak gerçekleştirmektedir. SRA, Dünya Doğayı Koruma Vakfı 

(WWF) ile iş birliği halinde çalışmaktadır (http://www.thesra.org). 

 

 
Şekil 2: Sürdürülebilir Restoranlar Birliği Logosu 
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Ülkemizde de son dönemlerde ekolojik dengenin korunması üretici ve tüketicilerin bilinçlendirilmesi amacı 

ile birçok sosyal sorumluluk hareketleri düzenlenmektedir. Yeşil Nesil Restorancılık (YNR) hareketi de bunlardan bir 

tanesidir. Yeşil Nesil Restorancılık, Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye iş birliğiyle oluşturulan Türkiye’ye özgü 

bir sertifika sistemidir. YNR ile tüketimin daha sorumlu yapılabilmesi için hem yiyecek içecek işletmelerinin hem de 

tüketicilerin ortak bilgi ve farkındalık seviyesinde olmaları gerekliliği üzerinde durulmaktadır. WWF-Türkiye ve 

Boğaziçi Üniversitesi tarafından, TURYİD ve Beşiktaş Belediyesi iş birliği ile Unilever Food Solutions desteğiyle bir 
proje hayata geçirilmiştir. İstanbul’da pilot olarak seçilen restoranlarda uygulanmaya başlanan Yeşil Nesil Restoran 

Hareketi yiyecek içecek sektöründe bilinçli tüketim farkındalığıyla işletmelerdeki atık oranını azaltırken, oluşan atığı 

da dönüştürerek enerji verimliliği sağlamayı hedeflemektedirler. 
YNR kapsamında, yiyecek hazırlama sürecinde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini, restoranda duyulan 

her türlü işlemler için gerekli enerjinin tüketimi, gıda ve ortam temizliği için su tüketimi, kimyasalların kullanım 

durumları, yemek hazırlığı sırasında ve sonrasında oluşan atıklar ele alınmaktadır. Bu unsurlar dikkatle ele alındığında 
restoranların, daha düşük enerji tüketimi, işletme maliyetlerinde düşüş, kamuoyunda bilinirlik ve itibar artışı, sektörde 

öncülük, çalışanların işe bağlılığının artması gibi özellikler kazanması ile sürdürülebilir bir hizmete kavuşması 
sağlanmaktadır (Kurnaz ve Özdoğan, 2017; http://yesilnesilrestoran.org, 2017).  

Program ölçütleriyle enerji tüketimi, su tüketimi, atık yönetimi, kimyasal kullanımını ve kirliliği azaltarak 

doğal kaynakların tasarruflu kullanımı teşvik edilmektedir. Sadece sürdürülebilir gıda kullanımını değil aynı zamanda 
sürdürülebilir mobilya ve yapı malzemelerinin kullanılası sağlanarak, iletişim ve eğitimle de farkındalık bütünü 

oluşturulmaktadır. Sürdürülebilir yeşil restoranlar, aynı zamanda toplumların yaşam kalitesinin arttırılmasına ve 

nesiller arasındaki kopuklukların önlenmesine de yardımcı olmaktadır (Kaşlı ve Arkadaşları, 2015:29; 
http://yesilnesilrestoran.org, 2017). 

 

 
Şekil 3: Yeşil Nesil Restorancılık Logosu 

 

YNR sertifikalandırma süreci, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) aracılıyla 

restoranların yapacağı başvuruyla başlamaktadır. WWF-Türkiye durum tespiti yaptıktan sonra, eğitim verilmekte ve 

dönüşüm için süreç belirlenmektedir. Denetim sonucuna göre Boğaziçi Üniversitesi ve WWF-Türkiye tarafından 
diploma verilmektedir. Dönüşümü sağlanan noktalara habersiz denetimlerle kontrolleri sağlanmaktadır. Yeşil nesil 

restorana tüketicilerin teşvik edilmesiyle süreç sonlanmaktadır (http://yesilnesilrestoran.org, 2017). Oluşturulan ortak 

iletişim kampanyaları ile tüketiciler gün geçtikçe bu alanda bilinçlenmektedir. Tüketicilerin restoran seçiminde 
toplumsal duyarlılığı olan ya da sosyal sorumluluk projelerine destek veren işletmeleri tercih etmeleri artan restoran 

rekabetçiliğinde önem kazanmıştır (Aydın ve Erdoğan, 2016:12). Sünnetçioğlu ve Yılmaz (2015:111), tarafından 

yapılan çalışmada, restoran müşterilerinin giderek çevre duyarlılıklarının arttığı, restoran seçimlerinde restoranların 
sürdürülebilirlik farkındalığı olmasını önemsedikleri ve müşterilerin büyük bir çoğunluğunun yeşil restoranlara daha 

fazla para ödeyebilecekleri ortaya konulmuştur  

Çevresel ve kültürel tahribatların artması biyolojik çeşitliliğin ve üretkenliğin devamlılığının sağlanabilmesi 
için hem tüketicilerin hem de işletmelerin bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır. Planlanan bu çalışma ile yeşil nesil 

restorancılık sertifikalandırma programı tarafından denetlenerek YNR olmaya hak kazanmış La Mancha Restoran ele 

alınmıştır.  

 
Şekil 4: La Mancha Restoran Logosu 
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La Mancha Restoran’da gerçekleştirilen ekolojik uygulamaların belirlenmesi, çevrenin korunmasına, 

biyolojik çeşitliliğin devamlılığını sağlayarak müşterilerin yüksek kalitede deneyim yaşamasına ve çevre duyarlılığının 

arttırılmasına, yeşil nesil restoran konsepti ile hizmet sunan işletmelerin sayısının artmasına yardımcı olacaktır.  

 

2. Yöntem 
Araştırmada nitel araştırma desenlerinden Örnek Olay (Case Study) kullanılmıştır. Bu bağlamda öncelikle 

yeşil restoran ve yeşil nesil restoran kavramları açıklanarak bu restoranların özellikleri konusunda yazın taraması 

yapılmıştır. Araştırma içeriğindeki veriler, nitel araştırma deseninde en fazla kullanılan görüşme ve gözlem tekniği ile 

elde edilmiştir. Araştırmada temel yaklaşım olarak nitel araştırma deseninin tümevarım yaklaşımı kullanılarak, 
parçaların incelenmesiyle ortaya çıkan sonuçlara dayanılarak bütünün tamamlanması sağlanmıştır (Hatipoğlu ve 

Arkadaşları, 2013:8). Araştırmada doğrudan restoran yöneticisinin ve mutfak yöneticisinin görüşleri ve 

uygulamalarının belirlenmesi hedeflendiği için nitel araştırma yöntemi ile veriler toplanmıştır.  
Daha sonra yazın taraması sonucu yüz yüze görüşmede sorulabilecek sorular belirlenmiş ve 15-16/01/2018 

tarihlerinde yeşil nesil restorancılık sertifikası olan La Mancha restoranının sahibi ve aynı zamanda yöneticisi olan Aslı 

Pasinli ve mutfak yöneticisi Orhan Acay ile yüz yüze görüşme yapılmıştır.  Türkiye’de yeşil nesil restoran hareketinin 
ortaya çıkmasını sağlayan kişilerden biri olan aynı zamanda Doğal Hayatı Koruma Derneği (WWF-Türkiye) genel 

müdürü, Yeşil Nesil Restoran sertifikasına sahip bir işletmesinin olması ve diğer üç işletmesinde de yeşil nesil 

restorancılık programını uygulaması nedeniyle Aslı Pasinli ile görüşülmüştür. Çalışmada 11 sorudan oluşan yarı-
yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı-yapılandırılmış görüşme formu; görüşme sorularının önceden 

hazırlanarak görüşme esnasında görüşülen kişilere kısmi esnekliği sağlayarak soruların yeniden yapılandırılmasına ve 

tartışılmasına izin veren toplama aracıdır (Yurtseven ve Yıldırım, 2014:166). 
Görüşme formunda; 

-Yeşil nesil restoran hareketinin başlama öyküsü nedir? 

-Yeşil nesil restoran sertifikalandırma programını uygulamada karşınıza çıkan en büyük engel ne oldu? 
-Personel seçiminizde sürdürülebilirlik duyarlılığı arıyor musunuz? 

-Personellerinize sürdürülebilirlik duyarlılığını nasıl oluşturdunuz? 

-Gelecekle ilgili sürdürülebilirlik planlarınız nelerdir? 
-Sürdürülebilir restoran farkındalığının farklı illerde de yayılmasını sağlayacak ne gibi çalışmalar 

düşünüyorsunuz?   

-Yeşil nesil restoran hareketini sektördeki diğer sürdürülebilirlik çalışmalarından ayıran özellikleri nelerdir? 
-Restoranınızın mutfak bölümünde uyguladığınız gıda atık önlemleri nelerdir? 

-Yeşil nesil restorancılık programını işletmenizde uygulamaya başlandıktan sonra ne gibi sorunlarla 

karşılaştınız. 
-Uyguladığınız gıda atık yöntemlerinin sonucunda gözle görülür maliyet azalışı yaşadınız mı? Bir örnekle 

açıklayınız. 

-Sertifikalandırma sonrasında müşteri kitlenizde ne gibi değişiklikler oldu? soruları yer almıştır.  
 

Gözlem tekniğinde fotoğraf ve video çekimi ile veriler elde edilmiştir. Çalışmada son olarak sorulara 
verilen yanıtlardan ve restoranda yapılan gözlemlerden elde edilen veriler ele alınarak hem işletmenin geneline yönelik 

hem de işletme mutfağını hedef alan sürdürülebilirlik özellikleri çözümlenerek yorumlanmıştır.  

 

3. Bulgular  
  İşletme İle İlgili Genel Bilgiler 

La Mancha restoran Aslı-Cem Pasinli’nin kurucu ortaklarından olduğu Soul Group’un mekanlarından bir 

tanesidir. Banyan, Kydonia, İncirli Şaraphane Soul Group’un işlettiği diğer mekanlardır. İstanbul’un Beşiktaş 
ilçesindeki Kuruçeşme mahallesinde kurulmuş olan La Mancha Restoran fine-dining konseptiyle hazırlanan 150 kişilik 

kuveri ile hizmet vermektedir. Akdeniz mutfak kültürünün özelliklerini taşıyan ürünlerle menülerini oluşturdukları 

belirlenmiştir.  
 

 
Şekil 5: La Mancha Restoran 
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Kuruluş Öyküsü 

La Mancha Restoran kurucu ortağı, WWF-Türkiye genel müdürü ve Yeşil Nesil Restorancılık Programı 

kurucularından olan Aslı Pasinli, Yeşil Nesil Restoran Hareketi’nin başlama öyküsünü şöyle anlatmaktadır: “Yeme 

içme dünyasında çok fazla atık olduğunu fark ettik ve bununla ilgili bir şeyler yapma ihtiyacı duyduk. Bunun için 

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği ile birlikte Dünya Doğayı Koruma Vakfı iş birliğiyle bir 

program geliştirdik. Tamamıyla kendi gözlemlerimizin sonucunda böyle bir şey çıktı ve bir sertifikasyon programı 
başlattık.” 

La Mancha Restoran kurucu ortağı Aslı Pasinli, “Yeşil nesil restorancılık sertifikalandırma programını 

uygulamada karşınıza çıkan en büyük engel ne oldu?” sorusuna; “İnsanların alışkanlıklarını değiştirmek çok zor. 
Herkes yaptığı işi aynı şekilde yapmaya devam etmek istiyor. Motive etmekte çok zorlandık. Bir bilinç seviyesi ile 

alakalı olduğu için o anlamda değişim yaratmak en büyük zorluk. Genelde sürdürülebilir ürünler daha pahalı tabi bir 

maliyet bariyeri de ortaya çıkıyor. O yüzden bu sistemin muhakkak devlet tarafından tanınması ve teşvik edilmesi 
ihtiyacı ortaya doğdu. Bizde bu sebeple bu konuyu Türk Standartları Enstitüsüne götürdük. Onlar da şimdi bu yeşil 

nesil restoran işini sahiplendiler. Artık TSE, yani bir devlet kurumu tarafından bu iş yapılacak. Bizde bu seviyeye 
gelmiş olmasından, bir devlet kurumu tarafından sahiplenilmesine dolayı çok mutluluk duyuyoruz.” cevabını verdi. 

Personel Seçimi 

Aslı Pasinli’ye sorulan “Personel seçiminizde sürdürülebilirlik duyarlılığı arıyor musunuz?” sorusuna; 
“Maalesef arayamıyoruz. Çünkü zaten zor personel buluyoruz birde duyarlılık kriterini koyarsak daha da zor olacaktır. 

Ama aldıktan sonra bizim iş yapış şeklimizi onlara da yansıtıyoruz.” şeklinde yanıt vermiştir. 

Personellerinde sürdürülebilirlik duyarlılığını nasıl oluşturdukları hakkında Aslı Pasinli şöyle açıklama 
yapıyor; “Yeşil nesil restorancılık programı kapsamında bütün personellerimiz eğitim aldı. Günlük hayatta da 

uyarılarla “bak bunu böyle yapma, şunu şöyle yapma”. Zaten altyapıda bazı değişiklikler yaptık tuvaletteki muslukların 

sensörlü olması, paket şeker yerine dökme şeker yerine geçtik gibi neyi neden yaptığımızı anlatınca genelde eğer 
işlerini zorlaştırmıyorsa uyum gösteriyorlar. Sürahide suya geçtik pet şişe yerine, bunları hep anlatarak tek tek birde 

kontrol ederek takip ediyoruz.” 

 

 
Şekil 6: Su arıtma cihazı kullanılarak sürahide su uygulaması 

 

Yeşil Nesil Restorancılık Programının Geleceği  

Aslı Pasinli’ye “Yeşil Nesil Restorancılık Programı hakkında gelecekle ilgili sürdürülebilirlik planlarınız 

nelerdir?” sorusu sorulduğunda; “Bu program çok yayılamadı maalesef. Bizim sektör ilgi göstermedi. Çünkü bu 
tamamıyla şahsi duyarlılıkla alakalı bir şey, maalesef bu konuda ilgi seviyesi çok düşük. Bunun bakanlık seviyesinde 

ele alınması ve çeşitli teşvik ve ceza sistemlerinin devreye girmesi önemli. Bizde zaten bunu bakanlık seviyesine 

taşıdık. Bu konuda da şimdi bakanlık sıfır atık çalışmaları yapıyor. Aslında sektörde ben bu programın devlet 
seviyesine ulaşarak amacına ulaştığına inanıyorum, olması gereken kurum orası zaten.” cevabını vermiştir.  

“Sürdürülebilir restoran farkındalığının farklı illerde de yayılmasını sağlayacak ne gibi çalışmalar 

düşünüyorsunuz?” sorusunu Aslı Pasinli; “Bunun muhakkak bir yönetmelikle düzenlenmesi, bazı şeylerin mecbur 
tutulması, bazılarının da teşvik edilmesiyle, bakanlık seviyesinde ele alındığında ve bazı mecburiyetler getirildiği 

zaman bütün illere yayılacaktır. Şu anda da zaten bakanlık sıfır atık konusunda bir çalışma yapıyor. Bizim yaptığımız 

işte bir örnek ve ilham kaynağı oldu diyebiliriz TSE için, bizim yaptığımız modeli birebir alıp uygulamaya koydular.” 
şeklinde yanıtlandırmıştır.  

Aslı Pasinli, “Yeşil nesil restoran hareketini sektördeki diğer sürdürülebilirlik çalışmalarından ayıran 

özellikleri nelerdir?” sorusuna; “Restoran ayağında ikinci bir örneğimiz yok diye biliyorum o yüzden öncülük ettik biz 
bu işe.” cevabını verdi. Kendisine Amerika’da ve İngiltere’deki benzer çalışmaların varlığından söz edildiğinde ise; 

“Biz onlardan da örnekler aldık ama kendimiz de çok geliştirdik sektörde konuşarak. İş birliği yaparak bir noktaya 

getirdik ama Türkiye’de öncülüğü yapıyoruz.” cevabını verdi.   

La Mancha Restoran Mutfak Yöneticisi Orhan Acay İle Görüşmeden Elde Edilen Bulgular 

La Mancha Restoran mutfak yöneticisi olan Orhan Acay, 29 yaşındadır ve 8 yıldır işletme bünyesinde 

çalışmaktadır. La Mancha Restoran’da gerçekleştirilen yeşil nesil restorancılık uygulamalarından şöyle 
bahsetmektedir: “İşletmemizde daha önceden şişe su verilmekteydi. Programı uyguladıktan sonra şişe su yerine 

sürahide su vermeye başladık. Sürahide su vermemizin sebebi tüketim sonucu oluşan şişe atıklarını azaltmak doğaya 
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zarar vermemek amacıyla bu uygulamayı başlattık. Restoran tuvaletlerimizdeki otomatik sifonlu pisuarları susuz 

çalışan pisuarlarla değiştirerek su tüketimimizi azaltarak doğaya katkı sağladık.  

Gıda atıklarını, kâğıt ve ambalajları mutfağımızda bulunan farklı çöp kovalarında biriktiriyoruz. Örneğin 

biriktirdiğimiz kağıtları belediye aracılığıyla geri dönüşüme gönderiyoruz. Şaraphanemizde şarap şişelerini çöpe atmak 

yerine onları keserek bardak yapıyoruz. Hem çöpe gidecek şişeyi değerlendiriyoruz hem de çevre kirliliğini önlemiş 

oluyoruz. Müşterilerimize suyu bu bardaklarda veriyoruz. Ayrıca şişeleri uzunlamasına keserek başlangıç tabağı olarak 
kullanmaktayız.  

 
Şekil 7: Şarap şişesini keserek üretilen başlangıç tabağı 

 

Restoranımızda doğaya zarar verdiği gerekçesiyle kesinlikle ıslak mendil kullanılmamaktadır. Yemek 
yanında tabağınızda zorunlu olarak gelen garnitürleri eğer siz tüketmiyorsanız bunlar zayi olmakta ve doğaya zarar 

vermektedir. Bizim menülerimizde ana yemekler garnitürsüz olarak verilmektedir.  

Misafirlerimize yedikleri yemeklerin garnitürsüz olduğunun ve bunun onlara garnitürsüz yemek 
vermeyeceğimiz anlamına gelmediğinin açıklamasını yaptıktan sonra dört garnitür seçeneği söylüyoruz ve hangisini 

yiyebiliyorsanız onu seçin diyoruz. Bunları seçtikten sonra tam porsiyon mu yemek istiyor yoksa yarım porsiyon mu 

yemek istersiniz diye gelen misafirlerimize sormaktayız. Bunun karşılığında hem mutfak bölümünden hem de servis 
bölümünden iyi sonuçlar aldık.” 

Yeşil nesil restorancılık programını uygulamaya başlandıktan sonra karşılaşılan sorunları mutfak yöneticisi 
Orhan Acay şöyle dile getiriyor: “İlk zamanlarda aldığımız tepkiler oldu. Misafirlerimizden bazıları şişe su yerine 

sürahide su tüketmek istemediler. Bizde sürahide su tüketmek istemeyenler için şişe su verdik. Gerçekten bu projeye 

başlayacaksanız tepki almanızda muhtemel oluyor. İnsanlar “ben para veriyorum bana nasıl ıslak mendil 
getirmiyorsunuz” diyebilirler. İnsanların bunları dememeleri için 15 cm ebatlarında esanslı havlularımızı ıslak mendil 

isteyenlerin masalarına götürüyoruz.” 

Yeşil nesil restorancılık programının sağladığı maliyet azalışını Orhan Acay verdiği şu örnekle 
açıklamaktadır: “Şişeden bardak yapıyorsunuz. Fine-dining bir restoran için alacağınız kaliteli bir bardağın tanesine 

13-14 tl veriyorsunuz. Şişeyi kestiğiniz zaman bunun maliyeti 2 tl oluyor. Maliyet azalışı kesinlikle fark etmektedir.” 

Programın uygulanması sonucunda müşteri kitlesindeki değişimleri La Mancha mutfak yöneticisi Orhan 
Acay şöyle belirtmekte: “Herkes farklı zihniyetler taşıyabilir. Olumlu düşüncelerin yanı sıra olumsuz düşünceler de 

olabilir. Şişeyi kesip bardak yapmışlar, ıslak mendil yok, masada örtü yok ne kadar saçma diyebilirler. Böyle 

sorunlarla da karşılaştık. Olumlu karşılandığımız da oldu, olumsuz karşılandığımız da önemli olan bütün sonuçlara 
karşı açık olmak.” şeklinde uygulamada yaşadıkları sorunları ifade etmiştir. 

 

 
Şekil 8: Yemek servisi için hazırlanmış olan kuver 
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4. Sonuç ve Öneriler 
Yeşil restoran programlarını uygulayan işletmeler yapıları itibariyle normal bir restoranın ötesinde 

farkındalık anlayışına sahip oldukları, amaçları sadece yiyecek içecek hizmeti vermek değil bu hizmeti verirken doğayı 

koruma sorumluluğunu üstlendikleri görülmektedir. Türkiye’de uygulamaya başlanılan yeşil nesil restoran programına 

restoran sektöründe beklenilen ilginin gösterilmediği saptanmıştır. 

Her işletmede aynı duyarlılığın olmaması nedeniyle yeşil restoran farkındalığının yayılmadığı ve bu 
sorunun çözülmesi için devletin yaptırım gücünden yararlanılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Yiyecek içecek 

sektöründe farkındalığın oluşturulması için devletin yaptırım gücünü kullanmak çözüm olabilir. Bu durum her ne kadar 

çözüm olarak görünse de aynı zamanda kalıcı bir çözüm için yiyecek içecek alanında eğitim veren kurumlar tarafından 
da farkındalık eğitimlerinin verilmesi, gelecek neslin işletmecileri ve işletme çalışanlarının bilinçlendirilmesi 

bakımından önem taşımaktadır.  

 La Mancha Restoran alan yazında sürdürülebilirlik başlığı altında incelenen yeşil restoran özellikleri 
çerçevesinde ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda La Mancha Restoran’ın sürdürülebilirlik duyarlılığı 

olan bir yapıya sahip olması, restoranda gerçekleştirilen uygulamalar ve üretilen çözüm yollarıyla Lorenzini’nin 

tanımını yaptığı yeşil restoran anlayışını gerçekleştirdiği ve hatta daha duyarlı uygulamaları gerçekleştirdiği 
gözlemlenmiştir.  

Restoran mutfaklarındaki gıda atıklarının azaltılması ve değerlendirilmesi kapsamında incelenen yeşil nesil 

restorancılık programını mutfağında uygulayan mutfak yöneticisi Orhan Acay’la gerçekleştirilen görüşme analizinin 
sonucunda da yeşil nesil restorancılık programının gıda atıklarının azaltılması ve değerlendirilmesi bakımından yararlı 

olduğu ortaya konulmuştur.  

Dünyada uygulanan yeşil restoran programlarıyla ve alan yazında yer alan bilgilere paralellik gösteren yeşil 
nesil restorancılık programı ülkemizde öncülük eden sürdürülebilir restoran farkındalığı oluşturmasını sağladığı 

görülmüştür. Diğer taraftan Yeşil restoran programları her yıl senenin yeşil restoranını seçerek programı uygulayan 

restoranlar arasında tatlı rekabetler oluşturması sürdürülebilirliğin her yıl geliştiğinin göstergesidir. 
Restoran müşterilerinin çevre duyarlılıklarının arttırılması ve restoran seçimlerinde ekolojik dengenin 

korunmasına önem veren işletmeleri tercih etmeleri konusunda farkındalığın arttırılması amacıyla medya organları 

yoluyla bilinçlendirilebilirler.  
Yeşil restoranlara karşı bir niş pazarın bulunduğunu ortaya koyan çalışmalar restoranlarda çevre duyarlılığı 

oluşmasıyla müşteri potansiyellerinde de artış gözlemleneceği ve rekabet avantajı elde edilebileceği de 

düşünülmektedir. 
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Pazarlamada Yeni Bir Trend: Hatırlı Pazarlama – Tüketicilerin 

Konaklama Tercihleri Üzerine Bir İnceleme 
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Özet 
Teknolojinin günlük hayatın her alanına dâhil olduğu ve insanların teknolojik bağımlılığının arttığı günümüzde, 
pazarlamanın giderek farklı boyutlara taşındığını söylemek mümkündür. Pazarlamanın bu yeni boyutlarından biri 

dehatırlı pazarlamadır. İnternet ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, pazarlama dünyasında adından 
sıklıkla söz ettirmeye başlayan hatırlı pazarlama, hedef tüketiciyi etkilemeyi ve satın almaya yönlendirmeyi “sosyal 

medya fenomenleri (influencer)” aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Influencer kelimesi İngilizcede “etkileyen, nüfuzlu, 

hatırlı, sözü geçen” kişiler için kullanılmaktadır; diğer bir deyişle influencer, insanların davranışlarını etkileme ve 
değiştirme gücüne sahip kişidir. Yeni medya dünyasında ise influencer, sosyal medya kanallarında belirli bir 

popülariteye sahip olan, paylaşımları ile takipçi kitlesini etkileyebilen kanaat önderidir. Bu kanaat önderlerinin 

konumları, onların paylaşımlarına güvenen ve deneyimlerinden yararlanmak isteyen takipçileri tarafından 
belirlenmektedir. 

Bu çalışmada amaç, sosyal medya fenomenlerini odak noktasına koyan hatırlı pazarlamanın, tüketicilerin konaklama 

tercihlerine olan yansımalarını tespit etmektir. Bu kapsamda cevap aranan esas soru, “Sosyal medya fenomenlerinin 
gerçekleştirdiği tanıtımlar, potansiyel turistlerin karar verme sürecini etkilemekte midir?” şeklinde belirlenmiş ve 

hazırlanan anket, sosyal medya mecraları üzerinden dağıtılmıştır. Sosyal medya fenomenlerinin kişilerin seyahat 

tercihleri üzerindeki etki düzeyleri demografik özellikleriyle de ilişkilendirileceğinden, araştırmanın örneklemine 
belirli bir demografik kısıtlama getirilmemiştir. Anket sonucunda elde edilen verilerin normal dağılıma uygunluğu 

SPSS programında incelenerek, veriler üzerinde güvenirlilik testinden sonra gerekli istatistiksel analizler yapılmış ve 

elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 
Çalışmaya dair en önemli bulgulardan biri; fenomenlerin yorumlarının, arkadaş tavsiyelerinden, markaların kendilerine 

ait sosyal medya reklamlarından ve hatta fiyatların uygunluğundan önce gelmesidir. Bu bulgu, çalışmanın günümüz 

pazarlama dünyası için önemini vurgulamakta ve “neden hatırlı pazarlama?” sorusuna cevap niteliği taşımaktadır. 
Ayrıca yapılan fark testleri sonucunda, kadınların erkeklere nazaran; 18-23 yaş aralığının yani genç neslin diğer yaş 

aralıklarına nazaran sosyal medya fenomenlerinden daha çok etkilendiği ve kişilerin sosyal medya kullanım süreleri ile 

hatırlı pazarlamanın etkisinde kalma düzeyleri arasında doğru orantılı bir bağlantı bulunduğu karşımıza çıkan diğer 
bulgulardandır. Sosyal medyada 1 saatten az zaman geçiren kişilerden 12 saat üzerinde zaman geçiren kişilere doğru 

ilerledikçe, etkilenme düzeyinin de doğru orantılı olarak kademe kademe artığı görülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Hatırlı pazarlama, konaklama işletmeleri, sosyal medya, fenomen, kanaat önderi. 

 

A New Trend in Marketing: Influencer Marketing - A Review on 

Consumers' Accommodation Preferences 
Abstract 
It is possible to say that; nowadays, when technology is included in every field of everyday life and people's 

technological dependency is increasing day by day, marketing is increasingly moving to different dimensions. One of 
these new dimensions of marketing is undoubtedly influencer marketing. With the widespread use of the Internet and 

social media, influencer marketing, which is mentioned most often in the marketing world, carries out influencing the 

target market and directing them to buy through “social media phenomena (influencers).” Influencer is used for 
"influential, affectional" people in English; in other words, an influencer is someone who has the power to influence 

and change people's behavior. In the new media world, an influencer is the opinion leader who has a certain popularity 

in the social media channels and can influence his/her followers. The situations of these “opinion leaders” are 
identified by their followers who rely on their sharing and want to benefit from their experience. 

The purpose of this study is to determine the reflections of influencer marketing, which places social media phenomena 

at the focal point, on consumers' accommodation preferences. The main question of this context is that " Do 
promotions made by social phenomena affect the decision-making process of potential tourists?" The questionnaire, 

which was prepared within the scope of this question, was distributed through social media channels. The impact of 

social media phenomena on people's travel preferences will also be related to their demographic characteristics. For 
this reason, there is no specific demographic restriction on the sample of the questionnaire. The results of the 

questionnaire were analyzed in the SPSS program and normality test, reliability analysisand other tests were applied on 

the data. Then, the findings were interpreted. 
One of the most important findings about research is the interpretation of phenomena; which takes precedence of 

friend suggestions, brands in social media ads, and affordable prices. This finding emphasizes the importance of 

research for today's marketing world and is the answer to the question "why influencer marketing?" It is seen that 
women are more influenced by social media phenomena than men. Also, the 18-23 age range, that is the younger 

generation, is more influenced than the other age ranges. Moreover, there is a direct correlation between the social 

media usage times of people and the effect level from the influencer marketing.  

Key words:Influencer marketing, accommodation units, social media, phenomenon, opinion leader. 
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Giriş  
Günümüzde küreselleşme ile birlikte, uzak ile yakın arasındaki mesafe ve ticari sınırlar ortadan kalkmış, 

ülkeler ve insanlar her geçen gün birbirleriyle daha sık etkileşim haline girer olmuştur. Zaman ve mekân kavramlarının 

iç içe geçmesini sağlayan internetin, bu süreçte küreselleşmeye büyük ölçüde hizmet ettiği görülmektedir(Erol, 2009, s. 

36). 1990’lı yıllarda adından sıklıkla söz edilmeye başlayan internet, en basit tanımıyla, tüm dünyadaki bilgisayar 

ağlarını birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı şeklinde açıklanmaktadır (Sevindik, 2013).İnternetin gündeme 
geldiği yıllardan itibaren, teknolojik devrimin her geçen gün büyük bir ivme ile artış gösterdiği görülmektedir 

(Bulunmaz, 2011). İnsanların gerek sosyal gerekse iş hayatları, ihtiyaçları, tercihleri teknolojik devrime hızlı bir 

şekilde adapte olmuş(Öztürk, 2015); mevcut alışkanlıkları ve iş görme şekilleri değişmeye başlamıştır (Bulunmaz, 
2011). Buna bağlı olarak kurumsal hayatta da dönüşümler kendini göstermiş,tüketicilerin ürün veya hizmetin 

neredeyse her aşamasına müdahil olabileceği bir yapının oluşması kaçınılmaz olmuştur. Bunun üzerine işletmeler 

devamlılıklarını sağlayabilmek adına yeni düzene uygun, kendilerine rekabet üstünlüğü sağlayacak stratejiler 
geliştirmek ve teknolojik devrimin getirdiği yenilikleri departmanlarına uygulamak durumunda kalmışlardır. Bu 

dönüşümlerden biri de pazarlama alanında gerçekleşmiş, geleneksel pazarlamadan dijital pazarlamaya doğru bir geçiş 

yaşanmıştır.Akademik literatüre, dijital pazarlamanın popülerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan ve son yıllarda tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de adından sıklıkla söz ettiren, hatırlı pazarlama hakkında yeni bir çalışma 

kazandırmayı hedefleyen bu çalışmada esas amaç;sosyal medya fenomenlerinin (kanaat önderlerinin), kişiler 

üzerindeki etki düzeylerinin hangi faktörlere bağlı olduğunun tespit edilmesi ve buna bağlı olarak, sosyal medya 
kullanıcısı olan potansiyel turistlerin fenomenlerin tanıtımlarından ne denli etkilendiğinin araştırılmasıdır. Bu 

çalışmada elde edilen sonuçlar; bundan sonraki süreçte, hatırlı pazarlama ve hatırlı pazarlama ile turizm ilişkisi 

hakkında yazılacak akademik yayınlar için bir ön çalışma niteliği taşımaktadır. 
 

1. Yazın İncelemesi 
Dijital Pazarlama 

En genel tanımıyla“geleneksel pazarlamaya ait uygulamaların dijital kanallar vasıtası ile gerçekleştirilmesi” 

olarak tanımlanan dijital pazarlama (Bulunmaz, 2016), üretici ve tüketici arasındaki tek taraflı iletişimi kırmış; bunun 

yerine çift taraflı ve kendini sürekli yenileyen bir süreç başlatmıştır.  
 

Şekil 1: Geleneksel Pazarlama ile Dijital Pazarlama Arasındaki Farklar 

Karşılaştırma Unsurları Geleneksel Pazarlama Dijital Pazarlama 

Tüketiciye Erişim Sınırlı Sınırsız 

Maliyet Yüksek maliyet Düşük maliyet 

Süreç Uzun Kısa 

İletişim Tek yönlü Çift yönlü 

İletişim Dili Resmiyet yüksek Resmiyet düşük 

Arşive Erişim Zor Kolay 

Tutundurma Karması 
Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler, 

doğrudan pazarlama, satış tutundurma 

Bloglar, sosyal ağ siteleri, video 

paylaşım siteleri vs. 

Kaynak:http://bulutsirket.com/pazarlama/dijital-pazarlama-ile-geleneksel-pazarlama-arasindaki-fark-nedir/ 

 

Tüketicinin ihtiyaç ve isteklerini daha iyi anlamaya ve tatmin etmeye olanak sağlayan bu süreç, zamanla 
pazarlamacıların ellerindeki en büyük fırsatlardan biri haline gelmiştir. Dijital pazarlamanın düşük maliyetli ve 

ölçümlenebilir olması, kampanyalara dönüş süresinin hızlı ve etkili olması, tüketicilere anında erişim imkânı 

sağlaması, etki alanının yüksek olması ve kişiye özel satışa olanak sağlaması gibi faktörler onu geleneksel pazarlamaya 
karşı fazlasıyla avantajlı bir hale getirmiştir (Bozkurt ve Ergen, 2012).  

Ağızdan Ağıza Pazarlama 

Geleneksel pazarlamanın olgularından biri olan “ağızdan ağıza pazarlama” da diğer tüm bütünleşik 
pazarlama olguları gibi dijitalleşmeye başlamıştır. İngilizcesi “Word of Mouth Marketing- WOMM” olan ağızdan ağza 

pazarlama (kimi kaynaklarda kulaktan kulağa pazarlama olarak da geçmektedir), tüketicinin yakın çevresindeki kişilere 

başından geçen olumlu veya olumsuz ürün, marka veya firma deneyimini anlatmasıdır (Anteplioğlu, 2005). Diğer bir 
tanıma göre ise, ağızdan ağıza pazarlama, iki ya da daha fazla kişi arasındaki fikirlerin, düşüncelerin karşılıklı 

etkileşim içinde olduğu ve ürünler, markalar ve hizmetler hakkında konuşulan bir grup olgusudur (Lam & Mizerski, 

2005). Temelinde iletişim yatan bu pazarlama türü, hem maliyet açısından avantajlı olması hem de inandırıcılık 
açısından reklamlardan daha etkili oluşu ile ön plana çıkmaktadır. Ağızdan ağıza pazarlamanın dijitaldeki uzantısı olan 

e-WOMM, tüketicilerin satın aldıkları ürün ya da hizmetler hakkındaki düşüncelerini, şikâyetlerini, övgülerini ve 

tavsiyelerini çeşitli internet siteleri ve sosyal medya mecraları aracılığıyla üçüncü kişilere iletilmesi anlamına 
gelmektedir. Günümüzdeki en düşük maliyetli, en hızlı ve en kolay iletişim aracının internet olması, ağızdan ağıza 

pazarlamayı dijital ortama taşıyan en önemli unsurlardan biridir (Gülmez, 2011). İnternet ile birlikte gelişme gösteren 

ve her geçen gün kullanım oranları artan sosyal medya mecraları ve internet blogları, e-WOMM’un başlıca kanallarıdır 
ve bu kanallar ürün ya da hizmet marka değeri bağlamında tüketicilere yön vermektedirler (Bartlett-Bragg, 2006, s. 

24). 

Sosyal Ağlar ve Pazarlama Olgusu 

Sosyal medya mecraları, kullanıcılara online profiller ya da kişisel web sayfaları oluşturmaya ve online bir 

sosyal ağ geliştirmeye izin veren platformlar olarak tanımlanmaktadır (Carminati, Ferrari ve Perregro, 2006). İnternet 

http://bulutsirket.com/pazarlama/dijital-pazarlama-ile-geleneksel-pazarlama-arasindaki-fark-nedir/


700 

blogları ise, genellikle yeniden eskiye doğru sıralanmış yazı ve yorumların yayınlandığı web tabanlı yayınlardır. Her 

blog bir nevi “ağ günlüğü”dür demek mümkündür.  

Kişilerarası iletişimi ve etkileşimi üst düzeye çıkaran, bu sayede büyük bir potansiyel güç teşkil eden e-

WOMM (Büyükşener, 2009), kişilerin kendi içeriklerini üretmesine imkân sağlayarak kullanıcıları pasif izleyici 

konumundan aktif üretici rolüne dönüştürmeye başlamıştır (Yaylagül, 2017). Sosyal medya üzerinde içerik üreten bir 

kullanıcının yazdığı bir söz, paylaştığı bir fotoğraf veya video çok kısa bir süre içerisinde geniş kitlelere yayılabilmekte 
ve aynı zamanda bu içerik, paylaşan her kullanıcı tarafından tekrar şekillendirebilmektedir (Uraltaş, 2012).  

Sosyal medyanın kullanım oranları incelendiğinde, dijital pazarlamanın ve e-WOMM’un neden bu kadar 

önem arz ettiği daha da iyi görülmektedir. “We Are Social” ve “Hootsuite” tarafından hazırlanan “Digital in 2018” adlı 
raporda, dijital kanalların 2018 yılı ocak ayındaki kullanım oranlarına dair veriler bulunmaktadır. Bu rapora göre, 

dünya nüfusunun %53’ü (4.02 milyar kişi) internet, %42’si (3.19 milyar kişi) sosyal medya kullanıcısı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Geçen yılla karşılaştırıldığında, internet kullanıcı sayısında %7, sosyal medya kullanıcı 
sayısında ise %13’lük bir artış olduğu görülmektedir. Kullanım oranının en yüksek olduğu yaş aralığı ise %64 ile 16-

64 yaş aralığıdır. Raporda göze çarpan diğer bir konu ise, insanların internette günde ortalama yedi saat, sosyal 
medyada iseiki saat 48 dakika geçirdiğidir (We Are Social-Hootsuite, 2018). Tüm dünyada nüfusa oranla internet 

bağlantısına sahip kullanıcı oranları açısından %99’luk oranla ilk sırada Birleşik Arap Emirlikleri gelirken, onu %97 

ile İsveç, %96 ile Hollanda takıp etmektedir. Türkiye ise bu sıralamada 28.sırada yer almaktadır.  
Türkiye’de internet kullanım oranlarına bakıldığında, nüfusun %67’sine tekabül eden 54.33 milyonluk bir 

internet kullanıcısı olduğu görülmektedir. Sosyal medya kullanıcısı ise nüfusun %63’üne denk gelmektedir ve 51 

milyon kişiden oluşmaktadır. Kullanıcıların %84’ü her gün dijital kanalları kullandıklarını belirtmektedir. Türkiye’de 
en sık ziyaret edilen sosyal medya mecralarına bakıldığında sırasıyla Youtube, Facebook ve Instagram geldiği 

görülmektedir (We Are Social-Hootsuite, 2018). 

Coğrafi sınırların ortadan kalktığı, etkileşimin bu denli yoğun ve eşzamanlı gerçekleştiği, kullanıcı sayısının 
çok yüksek rakamlara ulaştığı ve her geçen gün artmaya devam ettiği bu sanal ortam sebebiyle; zaman içinde 

geleneksel medyaya ait sunumlar yetersiz kalmaya başlamış ve sosyal medya önemli bir pazarlama fırsatı haline 

dönüşmüştür. Pazarlama, Amerikan Pazarlama Derneği tarafından “kişilerin ve örgütlerin amaçlarına uygun şekilde 
değişimi sağlamak üzere, ürünlerin, hizmetlerin ve düşüncelerin yaratılmasını, fiyatlandırılmasını, dağıtımını ve satış 

çabalarını planlama ve uygulama süreci” olarak tanımlanmaktadır (American Marketing Association, 2018). Pazarlama 

karması elemanlarından olan tutundurmanın en önemli amaçlarından biri, potansiyel ve mevcut müşterilerle yer ve 
zaman kısıtları olmaksızın iletişim kurulabilmesi ve böylelikle tüketicilerin zihinlerinde olumlu bir imaj 

oluşturulabilmesidir (Barutçu, 2011). Günümüzde tutundurmanın bu amacını gerçekleştirebilmek ve pazarlama 

çalışmalarını daha efektif hale getirebilmek için yararlanılan sosyal ağlar, oldukça güçlü yeni bir pazarlama kanalı 
olarak görülmektedir (Shih, 2009). Sosyal ağları ve e-WOMM’u merkezine koyan ve özellikle son yıllarda adından 

sıklıkla söz ettiren bu pazarlama türü “hatırlı pazarlama” olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Hatırlı Pazarlama 

Dijitalleşme ile birlikte her geçen gün fazlalaşan karmaşık bilgi yığınları içerisinde neye güven 

duyacağından emin olamayan tüketiciler, uzman olarak gördükleri, fikirlerine ve tavsiyelerine önem verdikleri kişileri, 

yani sosyal medya fenomenlerini (influencer) referans almaya ve satın alma kararlarını vermeden önce o kişilerin 
görüşlerini araştırmaya başlamışlardır.   

Influencer kelimesi İngilizcede “etkileyen, sözü geçen, hatırlı, nüfuzlu” kişiler için kullanılmaktadır ve 

Türkçede fikir birliğine varılmış olan tam bir karşılığı bulunmamaktadır. Influencer yerine kullanılan sözcüklerden en 
popüleri “fenomen” olsa da, “kanaat önderi, etkileyici” gibi karşılıkları da bulunmaktadır. Fenomenler, müşterinin 

satın alma davranışını önemli ölçüde şekillendirebilen; ancak satın alınan ürün ve/veya hizmet için sorumluluğu 

olmayan üçüncü kişilerdir (Brown & Hayes, 2008, s. 50).  
Fenomenler aracılığı ile çok kısa sürede çok fazla insana ulaşıldığının farkına varan pazarlamacılar, zaman 

içerisinde onlarla birlikte yürümeye karar vermiş ve daha az maliyetle çok daha büyük bir etki alanına sahip bu yeni 

trendin yani hatırlı pazarlamanın (influencer marketing) popülerleşmesine neden olmuşlardır. 
Hatırlı pazarlama, bir nevi, geleneksel pazarlama ile dijital pazarlamanın melezi konumundadır (Influencer 

Marketing Hub, 2018). Geleneksel pazarlamada oldukça sık kullanılan bir yöntem olan ağızdan ağıza pazarlamanın 

dijital çağa adapte edilmiş yeni uygulamalarından biridir. Dijital ortamda tüketiciler tarafından takip edilen, bir konu, 
ürün veya hizmet hakkındaki düşünceleri değer gören, bir anlamda kanaat önderi olarak kabul edilen sosyal medya 

fenomenleri ile markaların ortak pazarlama çalışmaları yürütmesine hatırlı pazarlama adı verilmektedir. Kimi 

kaynaklarca “hatırlı pazarlama” kimilerince ise “fenomen pazarlaması” olarak Türkçeleştirilen “influencer 
marketing”,diğer bir deyişle, bir hizmet veya ürüne dair algıları ve satın alma kararlarını etkileyebilecek güce sahip 

olan, geniş kitlelerin güvenini kazanmış kişiler üzerinden pazarlama yapılmasıdır (Özöğretmen, 2017). 

İnsanlara markaların reklamlarına nazaran çok daha fazla güven vermesi, çok daha özgün olması ve 
tüketicilerin de yaratıcılığını teşvik etmesi, reaksiyonların anında görülebilmesi, kişiye özel pazarlamayı 

kolaylaştırması gibi faydalardan dolayı, hatırlı pazarlama her geçen gün önemini daha da artıran bir pazarlama yöntemi 

haline gelmiştir (Tobin, 2018). 
 

2. Araştırma Yöntemi 
Araştırmada veri toplama amacıyla anket tekniğinden yararlanılmış ve sosyal medya mecraları üzerinden 

katılımcılara ulaşılmaya çalışılmıştır. Usulüne uygun doldurulan toplam 418 katılımcının anket verileri analiz edilmiş 

ve değerlendirilmiştir. Sosyal medya fenomenlerinin kişilerin seyahat tercihleri üzerinde hangi faktörlere bağlı olarak 

ne kadar etkili oldukları konusu incelendiğinden, anketin örneklemine belirli bir demografik kısıtlama getirilmemiştir.  
Hatırlı pazarlamanın kişiler üzerindeki etki düzeyini belirlemek amacıyla ilgili yerli ve yabancı 

literatürlerde kullanılan anketlerden faydalanılarak 48 ifadeli, 5’li likert tipi bir ölçek hazırlanmıştır. 5’li dereceleme; 
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çok sık (5), sıklıkla (4), bazen (3), çok az (2), hiç (1) şeklinde belirlenmiştir. Anket formunun birinci kısmında 

katılımcıların demografik özelliklerini, sosyal medya kullanım oranlarını ve seyahat etme eğilimlerini tespit etmeye 

yönelik sorular yer almaktadır. Bağımsız değişkenleri ölçen sorular ise 5’li likert tipinde olup sırasıyla: seyahat etme 

amaçlarını, konaklama işletmesi tercihinde etkili olan faktörleri, takipçisi olunan sosyal medya fenomenlerinin 

etkileyici olarak görülen özelliklerini ve konaklama işletmesi seçiminde fenomenlerin etki düzeyini ölçmeye 

yöneliktir. Bir ölçek geliştirmek amaçlanmadığından, fenomenlerden etkilenme düzeyini ölçmek için kullanılan 
ifadelere sadece güvenirlik ve geçerlik analizi yapılmıştır. 

Yapılan güvenirlilik analizi sonucunda Cronbach’s alpha katsayısı 0,938 olarak bulunmuştur. Güvenirlilik 

kategorileri incelendiğinde, Cronbach’s alpha katsayısının 0,9’a eşit veya 0,9’dan büyük olmasının (α ≥ 0,9) 
mükemmel bir güvenirliliğe işaret ettiği görülmektedir. Bu durum, anket ifadelerine verilen cevapların tutarlı olduğuna 

ve analizlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret eder.  

Cronbach's Alpha N of Items 

0,938 48 

 

3. Veri Analizi ve Bulgularının Değerlendirmesi 
418 katılımcının verilerinin analizinde sosyal bilimler alanında sıkça kullanılan bir paket (SPSS) istatistik 

programından yararlanılmıştır. Analizde öncelikle katılımcıların demografik bilgilerine ait frekans dağılımları 

belirlenmiş ve diğer analiz ve çıkarımlarda söz konusu demografik özellikler değişken olarak kullanılmıştır. 

 

3.1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular 
Katılımcıların demografik bilgilerine dair bulgular beş alt başlıkta toplanmıştır. Bunlar sırasıyla: cinsiyet, 

yaş, medeni durum, eğitim ve gelir durumu şeklindedir. 

 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Demografik 

özellikler 
Kişi (N) Yüzde (%) 

Demografik 

özellikler 
Kişi (N) Yüzde (%) 

Cinsiyet   Eğitim Durumu   

Kadın 204 48,8 Ortaokul 2 0,5 

Erkek 214 51,2 Lise 49 11,7 

Total 418 100,0 Lisans 284 67,9 

Yaş   Lisansüstü 83 19,9 

18-23 41 9,8 Total 418 100,0 

24-29 56 13,4 Gelir Durumu (TL)   

30-35 41 9,8 0-1600 51 12,2 

36-41 57 13,6 1601-2500 40 9,6 

42-47 85 20,3 2501-3500 59 14,1 

48 ve üzeri 138 33,0 3501-4500 63 15,1 

Total 418 100,0 4501-5500 50 12,0 

Medeni Durum   5501-6500 36 8,6 

Evli 243 58,1 6501-7500 35 8,4 

Bekâr 175 41,9 7501 ve üzeri 84 20,1 

Total 418 100,0 Total 418 100,0 

 
Katılımcıların cinsiyetlerinin örneklem içerisindeki dağılımına bakıldığında; %48,8’inin kadın, %51,2’sinin 

erkek olduğu Tablo 1’de görülmektedir. Yaş dağılımlarına bakıldığında, katılımcıların %33 ile 48 ve üzeri yaş 

aralığının en yoğun olduğu görülmektedir. Onu sırasıyla %20,3 ile 42-47 yaş aralığı, %13,6 ile 36-41 yaş aralığı, 
%13,4 ile 24-29 yaş aralığı ve %9,8’lik eşit bir oran ile 18-23 ve 30-35 yaş aralığı izlemektedir.  

Medeni durumları açısından katılımcıların %58,1’i evli, %41,9’u ise bekârdır. Eğitim durumları 

incelendiğinde katılımcıların %67,9’luk bir çoğunluğun lisans mezunu olduğu görülmektedir. Onu %19,9 ile lisansüstü 
mezunları izlemektedir. Lise mezunu olanların oranı %11,7; ortaokul mezunlarının oranı ise %0,5’tir.Katılımcıların 

aylık gelirlerine bakıldığında, 7501 TL ve üzeri kazancı olanlar %20,1 ile en yüksek orana sahip olan gruptur. En az 

orana sahip grup ise, %8,4 ile 6501-7500 TL arası geliri olanlardır.  

 

3.2. Katılımcıların Sosyal Medya Kullanımına İlişkin Bulgular 
Araştırma kapsamında katılımcıların internet ve sosyal medya kullanım miktarları ve sosyal medya 

mecralarında kullanıcı hesapları olup olmadığı da incelenmiştir. 

Tablo 2’de görülebileceği gibi katılımcıların %40,9’u günde 1 ila 3 saat internette zaman geçirirken; 

%28,9’u 3 ila 6 saat zaman geçirmektedir. Bunları %14,6’lık bir oranla 6-9 saat arası internet kullananlar izlemektedir. 
İnternette 12 saatten fazla zaman geçiren kişi sayısı ise oldukça azdır ve %2,4’lük bir paya sahiptir. 
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Tablo 2: Katılımcıların Günlük İnternet ve Sosyal Medya Kullanım Sürelerine İlişkin Analiz Sonuçları 

İnternet kullanımı Kişi (N) Yüzde (%) Sosyal Medya kullanımı Kişi (N) Yüzde (%) 

1 saatten az 28 6,7 1 saatten az 98 23,4 

1-3 saat 171 40,9 1-3 saat 224 53,6 

3-6 saat 121 28,9 3-6 saat 64 15,3 

6-9 saat 61 14,6 6-9 saat 24 5,7 

9-12 saat 27 6,5 9-12 saat 6 1,4 

12 saat ve üzeri 10 2,4 12 saat ve üzeri 2 0,5 

Total 418 100,0 Total 418 100,0 

 
Katılımcıların bir gün içerisinde sosyal medya için ayırdıkları zaman incelendiğinde; 1-3 saat arası zaman 

geçirenlerin %53,6’lık bir paya sahip olduğu, onu %23,4 oran ile ile 1 saatten az zaman geçirenlerin izlediği Tablo 

2’de de görülmektedir. 12 saatten daha fazla sosyal medyada zaman geçirenlerin oranı ise ancak %0,5 dir. 
Tablo 3 incelendiğinde katılımcılar tarafından en çok tercih edilen iki sosyal medya platformu sırası ile 

Facebook (%91,6) ve Instagram (%85,4) olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 
Tablo 3: Katılımcıların Sosyal Medya Platformlarında Kullanıcı Hesaplarının Mevcudiyetine İlişkin Analiz 

Sosyal Medya Platformu Mevcut mu? Kişi (N) Yüzde (%) 

Facebook (toplam 418 kişi) Evet 383 91,6 

Twitter (toplam 418 kişi) Evet 242 57,9 

Instagram (toplam 418 kişi) Evet 357 85,4 

Blog (toplam 418 kişi) Evet 132 31,6 

Youtube (toplam 418 kişi) Evet 147 35,2 

 

Twitter’da kullanıcı hesabı olanlar %57,9 ile üçüncü sırada gelirken; Youtube’da hesabı olanlar %35,4 ile 
dördüncü sırada ve Blog sahibi olanlar %35,2 ile son sırada yer almaktadır. Bu analizden yola çıkarak, en eski sosyal 

medya mecralarından biri olan Facebook’un hala popülaritesini kaybetmediği ve nispeten daha yeni bir platform olan 

Instagram’ın çok hızlı bir çıkış yaptığını söylemek mümkündür. 
 

3.3. Katılımcıların Seyahat Eğilimlerine İlişkin Bulgular 
Katılımcıların %36,6’sı yılda iki ve/veya üç defa tatile çıkarken; %36,1’i yılda bir kez tatile çıkmaktadır. 

Sıklıkla seyahat edenlerin oranı ise %12,4 gibi az bir paya sahiptir.  

 

Tablo 4: Katılımcıların Seyahat Etme Sıklıkları 

Seyahat Etme Sıklığı Kişi (N) Yüzde (%) 

Nadiren (iki, üç yılda bir) 62 14,8 

Yılda bir 151 36,1 

Yılda iki ve/veya üç 153 36,6 

Yılda üçten daha fazla 52 12,4 

Total 418 100,0 

 

Kişilerin çıktıkları tatillerde konaklama işletmelerine harcadığı tutarlar incelendiğinde, %71,5 gibi büyük 

bir çoğunluğun kişi başı 3000 TL’ye kadar bir harcama yaptığı; 3000 TL’nin üzerinde harcama yapanların oranının ise 
%28,5 olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5: Katılımcıların Seyahatleri Esnasında Konaklama İşletmelerinde Harcadıkları Tutarlar (Kişi Başı, TL) 

Turistik İşletmelerde Konaklama Harcaması 

Miktarı (TL) 
Kişi (N) Yüzde (%) 

0-1000 94 22,5 

1001-2000 112 26,8 

2001-3000 93 22,2 

3001-4000 57 13,6 

4001-5000 27 6,5 

5001 ve üzeri 35 8,4 

Total 418 100,0 

Yöneltilen “gelirinizde artış olsaydı turistik işletmelerde konaklamak için yapacağınız harcamalarınıza daha 

fazla bütçe ayırır mıydınız?” sorusuna, katılımcıların oldukça büyük bir kısmının (%78,7) “evet” cevabı verdiği 
karşımıza çıkmaktadır. 

 

Tablo 6: Katılımcıların Gelirlerinde Artış Olması Durumunda Konaklama Harcamalarındaki Değişim 

Gelirde Artış ve Konaklama Harcaması Kişi (N) Yüzde (%) 

Evet (Artar) 329 78,7 

Hayır (Sabit Kalır) 89 21,3 

Total 418 100,0 
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3.4. Katılımcıların Seyahat Tercihleri ve Kararları İle İlgili Bulgular 
Derleme olarak hazırlanan anket ölçeğine açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Bu analiz sonucunda elde 

edilen her bir faktöre, içerdiği değişkenlere ve faktör yüklerine göre isimler verilmiştir. Örneğin, Faktör 1, 

“katılımcılarınseyahat etme amaçlarını” tespit etmeye yönelik iken; Faktör 2, “katılımcılarınkonaklama işletmesi 

tercihlerinde etkili olan faktörleri” tespit etmeye yöneliktir. Sırası ile Faktör 3 ve Faktör 4 ise, “takipçisi olunan sosyal 

medya fenomenlerinin etkileyici özelliklerini” ve “konaklama işletmesi seçiminde fenomenlerin etki 
düzeylerini”ölçmeye yöneliktir. Her bir faktörün alt ifadelerine ait aritmetik ortalama değerleri Tablo 7, 8, 9 ve 10’da 

görülmektedir. Buna göre, anketin ikinci aşaması 5’li likert tipinde ölçeklendirilmiş 4 farklı kategoriden oluşmaktadır.  

İfadelere verilen cevaplar frekans analiziyle incelenmiş, sonrasında bu 4kategori (dört bağımsız değişken) 
ile yukarıda belirtilmiş olan bağımlı değişkenler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, günlük internet kullanım süresi, günlük 

sosyal medya kullanım süresi) arasındaki ilişki farkanalizleri kullanılarak ölçülmüş ve yorumlanmıştır. 

Katılımcıların seyahat etme amaçları ile ilgili değerlendirmeler Tablo 7’de incelendiğinde, beş üzerinden en 
yüksek ortalamaya sahip olan unsurların sırası ile “dinlenmek ve rahatlamak” (3,9593), “zamanı hoşça geçirmek ve 

değerlendirmek” (3,8325) ve “belirli çekiciliklere sahip yerler görmek” (3,6627) olduğu görülmektedir. Buna karşın en 

az ortalamaya sahip olan unsurlar ise, “ünlü biriyle karşılaşma umudu” (1,2512) ve “sosyal medyada paylaşmak” 
(1,5215) olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

Tablo 7: Katılımcıların Seyahat Etme Amaçlarını Tespit Etmeye Yönelik Bulgular 

FAKTÖR 1: Seyahat Etme Amaçları 

 
[1] Hiç, [2] Çok Az, [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] 

Ortalama 

[1] 

% 

[2] 

% 

[3] 

% 

[4] 

% 

[5] 

% 
[x̄] 

1. Dinlenmek ve rahatlamak 1,4 6,9 14,8 47,8 28,9 3,9593 

2. Zamanı hoşça geçirmek ve değerlendirmek 5,7 6 17,7 40,4 30,1 3,8325 

3. Belirli çekiciliklere sahip yeni yerler görmek 3,1 8,6 27,8 40 20,6 3,6627 

4. Günlük yaşamın monotonluğundan kurtulmak 7,7 8,4 25,1 37,1 21,8 3,5694 

5. Yeni kültürler tanımak 5,7 10,8 27,8 33,7 22 3,555 

6. Yenilik ihtiyacı hissetmek 5 11,5 30,1 34,9 18,4 3,5024 

7. Bir takım özel olaylara ve faaliyetlere katılmak 13,2 21,5 33,3 21,5 10,5 2,9474 

8. Manevi duyguları tatmin etmek 23,4 23,4 22,2 21,1 9,8 2,7033 

9. İş seyahatleri nedeniyle 34,2 25,6 22,5 11,2 6,5 2,4617 

10. Haberlerde görülen konuları daha yakından görmek ve 
anlamak 

22,7 30,6 30,4 11,7 4,5 2,4474 

11. Ailenin geldiği yerleri görmek 28,9 28,2 26,1 14,7 4,1 2,3469 

12. Hava koşulları (kışın soğuk, yazın sıcak havadan kaçınmak) 28,9 28,2 26,1 12,7 4,1 2,3014 

13. Özel ilgiler sebebiyle (rafting, kuş gözlemciliği, spor, 

kumar, alışveriş vs.) 
39,7 25,6 18,2 11,7 4,8 2,1627 

14. Başkaları tarafından benimsenmek, prestij ihtiyacı 
hissetmek için 

67,2 18,2 7,4 4,3 2,9 1,5742 

15. Sosyal medyada paylaşmak amacıyla 69,6 16 8,9 3,6 1,9 1,5215 

16. Ünlü biriyle karşılaşma umuduyla 85,2 7,9 4,3 1,9 0,7 1,2512 

 

Katılımcıların bir konaklama işletmesi tercih ederken dikkate aldıkları unsurlar ve önem (sıklık) dereceleri 

Tablo 8’de bulunmaktadır.  

 

Tablo 8: Katılımcıların Konaklama İşletmesi Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi 

FAKTÖR 2: Konaklama İşletmesi Tercihinde Etkili Olan Faktörler 

 
[1] Hiç, [2] Çok Az, [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, 
[x̄] Ortalama 

[1] 
% 

[2] 
% 

[3] 
% 

[4] 
% 

[5] 
% 

[x̄] 

1. Fenomenlerin tavsiyesi 0,7 2,9 12,2 39,5 44,7 4,2464 

2. Şehrin cazibe merkezleri 2,2 3,8 14,6 43,5 35,9 4,0718 

3. Ulaşım olanakları 1,7 2,2 18,9 46,9 30,4 4,0215 

4. Fiyatların uygunluğu 2,9 4,1 18,4 44 30,6 3,9545 

5. İşletmenin bulunduğu yer 4,3 6,5 20,8 37,1 31,3 3,8469 

6. Denize olan mesafe 3,8 6,9 20,3 46,4 22,5 3,7679 

7. İşletme imajı ve marka 4,8 5,7 25,6 37,3 26,6 3,7512 

8. Sosyal medya reklamları 4,3 7,2 27 42,6 18,9 3,6459 

9. İnternet sitelerindeki kullanıcı yorumları (Tripadvisor vs.) 5,5 11 23,9 35,9 23,7 3,6124 

10. Otelin mimarisi, dekorasyonu ve donanımı 7,2 6,7 26,6 38,8 20,8 3,5933 

11. Odaların donanımı 6,9 13,2 32,3 33,7 13,9 3,3445 

12. İşletmenin çevresindeki doğal güzellikler 8,1 14,6 33 29,2 15,1 3,2847 

13. İşletmenin felsefesi (hayvan dostu olması, yeşil otel 

olması gibi) 
17,2 13,6 31,6 26,8 10,8 3,0024 

14. Arkadaşların tavsiyesi 35,2 24,4 23,2 13,9 3,3 2,2584 

15. Yıldız sayısı 85,2 7,9 4,3 1,9 0,7 1,2512 
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İfadeler incelendiğinde en ön plana çıkan unsur “fenomenlerin tavsiyesi”dir. Fenomenlerin tavsiyesinin çok 

önemli olduğunu düşünen katılımcıların yüzdesi 44,7; önemli olduğunu düşünenlerin yüzdesi ise 39,5’tir. Bu unsurun 

ortalama değeri 5 üzerinden 4,2464’tür. Bu durum, günümüzde fenomen tavsiyelerinin ve dolayısı ile hatırlı 

pazarlamanın önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bunu izleyen maddeler ise, “şehrin cazibe merkezlerinin 

olması” ve “ulaşım olanaklarının rahat olması”dır.  

Katılımcıların bir sosyal medya fenomenini etkileyici bulmaları için gerekli olan unsurlar, Tablo 9’da 
görüldüğü gibidir. Bu tabloya göre; birincil unsur “dış görünüş”(2,9721), ikincil unsur ise “kullandıkları ürünler 

ve/veya gezdikleri yerler” (2,8379) olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu verilere göre “takipçi sayısı” (2,1336) ise, genel 

kanının aksine, etkileyicilik oranı yüksek olmayan bir unsurdur. 
Tablo 10’da görüldüğü üzere, katılımcıların çok büyük bir kısmı, bir konaklama işletmesine gitmeden önce 

sosyal medyada araştırma yapmakta; bu araştırmalar esnasında bir konaklama işletmesine daha önce giden ve konu ile 

ilgili yorumlarını paylaşan bir sosyal medya fenomeninin tavsiyelerini önemsemektedir.  

 

Tablo 9: Katılımcıların Takipçisi Oldukları Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkileyici Özelliklerinin Analizi 

FAKTÖR 3: Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkileyici Özellikleri 

 
[1] Hiç, [2] Çok Az, [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, 
[x̄] Ortalama 

[1] 
% 

[2] 
% 

[3] 
% 

[4] 
% 

[5] 
% 

[x̄] 

1. Dış görünüşleri (saç-makyaj-kıyafet) 19,5 16,7 22,6 29,3 11,8 2,9721 

2. Kullandıkları ürünler/ gezdikleri yerler 25,2 14,8 18,3 34,5 7,2 2,8379 

3. Ürünlerle ilgili yaptıkları yorumlar 22 22,3 21,3 29,3 5,2 2,7352 

4. Esprili ve eğlenceli davranışları 27,1 19,8 20,5 29,2 3,5 2,6215 

5. Paylaştıkları fotoğraflar 25,8 25,8 31,6 14,4 2,4 2,4163 

6. Ortak zevkler 36 29,4 17,5 14,3 2,8 2,1853 

7. Takipçi sayısı 35,2 24,7 17,8 18,1 4,2 2,1336 

 
Fakat, sosyal medya fenomenlerinin yorumları kişilerin önceden gitmeye karar verdikleri bir işletmeye dair 

kararlarını değiştirmemektedir. Buradan hareketle, sosyal medyanın karar alma aşamasında etkili olduğunu, ancak 

karar aldıktan sonra fikirleri değiştirmede yetersiz kaldığını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 10: Katılımcıların Konaklama İşletmesi Seçimlerinde Fenomenlerin Etki Düzeyi 

FAKTÖR 4: Konaklama İşletmesi Tercihinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etki Düzeyi 

 
[1] Hiç, [2] Çok Az, [3] Bazen, [4] Sıklıkla, [5] Çok Sık, [x̄] 

Ortalama 

[1] 

% 

[2] 

% 

[3] 

% 

[4] 

% 

[5] 

% 
[x̄] 

1 
Bir konaklama işletmesine gitmeden önce sosyal medyada 
araştırma yaparım 

9,1 13,5 9,3 42,6 25,5 3,6201 

2 
Bir konaklama işletmesine daha önce giden bir kanaat 

önderlerinin tavsiyelerine önem veririm 
16 19,7 19 33,5 11,8 3,0542 

3 
Kanaat önderlerinin konaklama işletmeleri ile ilgili 
paylaşımları dikkatimi çeker 

16,6 19,1 19,6 35,1 9,7 3,0223 

4 
Konaklama işletmesi seçimimde kanaat önderlerinin 

paylaştıkları fotoğraf/videolardan etkilenirim 
18,4 19,1 22,6 32 7,9 2,9206 

5 
Kanaat önderlerinin olumlu/olumsuz yorumları konaklama 
işletmesi seçimimi etkiler 

20,1 20,6 27,3 23,3 8,7 2,799 

6 Kanaat önderlerinin yorumlarına güvenirim 22,3 23,8 30,3 18,4 5,2 2,603 

7 
Kanaat önderlerinin konaklama işletmeleri ile ilgili 

paylaşımlarını samimi ve gerçekçi bulmaktayım 
24,8 23,5 26,8 19,8 5,3 2,5725 

8 
Konaklama işletmesi seçimimde kanaat önderlerinin gidip 

beğendiği yerleri tercih ederim 
25,4 26,6 24,6 15,4 8 2,5398 

9 
Kanaat önderlerinin yorumları daha önce gitmeye karar 
verdiğim bir konaklama işletmesi ile ilgili kararımı değiştirir 

26,2 27,2 24,8 16,8 5 2,4703 

 

3.5. Katılımcıların Fenomenlerden Etkilenme Düzeyleri 
Ayrıştırma kapsamında katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, eğitim durumları, günlük internette ve sosyal 

medya ağlarında geçirdikleri süreler açısından fenomenlerden etkilenme düzeylerinin belirlenmesi ve söz konusu 

demografik özellikler açısından etkilenme düzeylerinin anlamlı farklılıklar gösterip göstermediklerine yönelik yapılan 

analizler ve bulgulara ilişkin değerlendirmeler aşağıda açıklanmıştır.   
Fark analizlerinde (T-testi ve Anova Testinde) anlamlılık değeri (sig. olarak kısaltılan significance) 0,05’in 

altında ise, karşılaştırma sonucunda anlamlı bir farklılık bulunduğu; 0,05’in üzerinde ise, anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Tablo 11’den de görülebileceği gibi katılımcıların fenomenlerden etkilenme 
düzeyleri arasında sadece cinsiyetleri açısından istatistiksel olarak (sig.=0,037) anlamlı fark olduğu söylenebilir 

(Sig<0,05). Diğer tüm demografik değişkenler açısından katılımcıların etkilenme düzeyleri ile ilgili yapılan farklılık 

testlerinde ve varyansın homojenlik durumunu gösteren Levene Testi’nde gurupların kendi aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermedikleri tespit edilmiştir (Sig>0,05). 
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Tablo 11: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Fenomenlerden Etkilenme Düzeylerinin Analizi 

Demografik özellikler (N) Ortalama Sig. Anlamlı farklılık 

Cinsiyet 

 

Kadın 198 2,9489 
,037 Var (Sig < 0,05). 

Erkek 195 2,7316 

Yaş 

 

18-23 41 3,0813 

,695 Yok (Sig>0,05). 

24-29 53 2,8239 

30-35 40 2,8778 

36-41 54 2,7387 

42-47 81 2,8477 

48 ve üzeri 124 2,7975 

 Eğitim Durumu 

Ortaokul 2 1,6111 

,300 Yok (Sig>0,05). 
Lise 45 2,9704 

Lisans 266 2,8404 

Lisansüstü 80 2,8014 

Günlük internet kullanım 

süresi  

 

1 saatten az 26 2,6538 

,449 Yok (Sig>0,05). 

1-3 saat 159 2,8197 

3-6 saat 116 2,8046 

6-9 saat 57 3,0234 

9-12 saat 26 2,7650 

12 saat ve üzeri 9 3,2963 

Günlük sosyal medyada 

geçirilen süre 

 

1 saatten az 90 2,6815 

,159 Yok (Sig>0,05). 

1-3 saat 212 2,8202 

3-6 saat 61 2,9927 

6-9 saat 23 3,0483 

9-12 saat 6 3,4259 

12 saat ve üzeri 1 4,1111 

 

Sosyal medya fenomenlerinin, diğer bir deyişle kanaat önderlerinin, kişiler üzerindeki etkilerinin cinsiyete 
göre nasıl bir farklılık gösterdiğinin incelendiği bu analizde (Tablo 11); kadınların ortalama etkilenme düzeylerinin 

(2,94) erkeklerin etkilenme düzeylerinden (2,73) daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır.  

Katılımcıların konaklama işletmesi tercihinde sosyal medya fenomenlerinden etkilenme düzeyleri arasında 
istatistiksel olarak her ne kadar anlamlı bir fark olduğu söylenemese de (sig.=0,69) Tablo 11’de görüldüğü üzere, 

sosyal medya fenomenlerinin en çok etkili olduğu grup ortalama etkilenme düzeyi (3,08) ile 18-23 yaş aralığı iken; en 

az etkili olduğu grup ise, 36-41 yaş aralığıdır. Genç kuşağın fenomen kavramı ile iç içe büyüdüğünü ve geleceğin 
tüketicileri olduğunu göz önünde bulundurursak, ileride hatırlı pazarlama kavramının giderek daha etkin hale geleceği 

öngörüsünde bulunmak mümkündür. 

Katılımcıların konaklama işletmesi tercihinde fenomenlerden etkilenme düzeylerinin eğitim durumlarına 
göre farklılık gösterip göstermediği incelendiğinde, eğitim durumlarının gruplar arasında istatistiksel olarak (sig.= 

0,30) anlamlı bir farklılığa neden olmadığını söylemek mümkündür (sig>0,05). Ancak, Tablo 11’de katılımcıların 

fenomenlerden etkilenme düzeylerinin ortalamaları dikkate alındığında, seyahatlerdeki konaklamalara dair karar alma 
sürecinde sosyal medya fenomenlerinden en çok etkilenen grubun lise mezunları (2,97) olduğu görülmektedir. Onu, 

lisans mezunları ve lisansüstü mezunları izlemektedir. Fenomenlerden etkilenme düzeyinin en düşük olduğu grup ise, 

ortaokul mezunlarıdır.  
Yine Tablo 11’de katılımcıların günlük internet kullanım sürelerine göre fenomenlerden etkilenme 

düzeyleri incelendiğinde (sig.= 0,45) katılımcıların bir günde internette harcadıkları zamanın, karar alma sürecinde 

fenomenlerden etkilenme düzeyleri arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (sig>0,05). Fakat, 
günlük internet kullanım süreleri 12 saatin üzerinde olan kişilerin fenomenlerden etkilenme düzeyi maksimum iken 

(3,29) ; 1 saatten az olan kişilerin minimum (2,65) düzeydedir. Buna göre, günlük internet kullanım süresi ile 

fenomenlerden etkilenme düzeyi arasında bir bağlantı olsa da bunun her zaman nicelikle ilgili olmadığı, daha çok 
internette geçirilen zamanın nasıl değerlendirildiği ile ilgili olduğu değerlendirilebilir.  

Günlük sosyal medya kullanım sürelerine göre fenomenlerden etkilenme düzeyleri değerlendirildiğinde, 
anlamlılık değeri 0,05’in üzerinde olduğu için (sig.= 0,16), günlük sosyal medya kullanım süresi ile fenomenlerden 

etkilenme düzeyi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır yorumunu yapmak mümkündür. 

Ancak ortalama etkilenme değerleri incelendiğinde, internet kullanım süresi ile fenomenlerin söylemlerinden etki 
düzeyi arasında bir bağlantı olabileceğini; fakat bunun tamamen doğru orantılı bir şekilde ilerlemediğini, daha çok 

internette geçirilen zamanın nasıl kullanıldığına bağlı olarak, internet kullanımları esnasında sosyal medyaya ağırlık 

veren kişilerin, fenomenlerden etkilenme düzeylerinin çok daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Buna göre, 
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sosyal medyada 1 saatten az zaman geçiren kişilerden (2,68) 12 saat üzerinde zaman geçiren kişilere (4,11) doğru 

ilerledikçe, etkilenme düzeyinin de doğru orantılı olarak kademe kademe artığı görülmektedir. 

 

4. Sonuç 
“Sosyal medya fenomenlerinin görüşleri ve tavsiyeleri, potansiyel turistlerin konaklama işletmesi 

tercihlerini etkilemekte midir; etkiliyor ise bu etkilenme düzeyinin demografik faktörlere ilişkin dağılımı nasıldır?” 
sorusu ile yola çıkılan bu çalışmada, fenomen olarak Türkçeleştirilen “influencer” kavramının günümüz pazarlama 

dünyası için önemi ve her geçen gün bu önemin daha da artacağı vurgulanmaktadır.  

Sosyal medya fenomenlerini odak noktasına alan hatırlı pazarlamanın demografik değişkenlere göre 
farklılıklarının incelendiği çalışmada, kadınların fenomenlerden etkilenme düzeyinin erkeklere nazarandaha fazla 

olduğunu; şu anda 18-23 yaş aralığında olan geleceğin tüketicilerinin fenomenlerin önerilerine, deneyimlerine oldukça 

önem verdiğinive onların sıkı birer takipçisi olduklarını göstermektedir. İnternet ortamında zaman geçirme süresi ile 
sosyal medya kanallarında geçirilen zamanın ayrı ayrı değerlendirilmesi, fenomenlerden etkilenme düzeyi açısından 

önde gelen unsurun sosyal medyada geçirilen zaman olduğunu, internette geçirilen zamanın ise yalnızca niceliksel bir 

değer olarak kaldığını ortaya koymaktadır. 
Kişilerin turizm faaliyetleri esnasında konaklayacakları işletmelere karar verme süreçlerinde en etkili olan 

unsurun “fenomenlerin tavsiyesi” olması; bu unsurun arkadaş tavsiyelerinden, markalara ait sosyal medya 

reklamlarından ve hatta fiyatların uygunluğundan önce gelmesi, hatırlı pazarlamanın önemini bir kez daha gözler 
önüne sermektedir. Hatırlı pazarlamaya yönelik önemli bulgulardan bir diğeri ise, karar verme aşamasında oldukça 

etkili olması; fakat karar verme gerçekleştikten sonra etki düzeyinin azalmasıdır. Karar verme aşamasında sosyal 

medya üzerinden araştırma yapma ortalamaları (3,62) oldukça yüksek olan turistlerin, kararlarını alıp rezervasyonlarını 
yaptırdıktan sonra fenomenlerin olumsuz yorumlarına denk gelmelerine rağmen kararlarını değiştirme ihtimallerininaz 

olduğu (2,47) görülmektedir. 

Verilerin analizleri sonucunda, konaklama işletmelerinin kendi sosyal medya kanallarında yaptığı 
reklamların yanı sıra, sosyal medya fenomenlerinden (kanaat önderlerinden) yararlanmasının kendilerine fayda 

sağlayacağı ortaya çıkmakta; bunun sebebinin ise, en başta, “güven unsuru” olduğu düşünülmektedir. Reklam 

kalabalığının oldukça fazla olduğu dijital çağda, tüketiciler kendilerine bir ürün veya hizmetin yalnızca olumlu 
yönlerini gösteren -bir nevi olumsuz yönleri yokmuşçasına pazarlamaya çalışan- reklamlar yerine; güven duydukları, 

takip ettikleri, görüşlerine önem verdikleri kişilerin yorumlarını okumayı ve bunların sonucunda kararlarını almayı 

tercih etmektedirler. Bu nedenledir ki, konaklama işletmeleri sosyal medya fenomenlerini tesislerinde tanıtım amaçlı 
ağırlamakta ve kendilerinden deneyimlerine dair görüşlerini yazmalarını talep etmektedirler. Bu sayede hem 

tüketicilerden anında reaksiyon ve geri bildirim alabilmekte hem de televizyon reklamları gibi geleneksel tutundurma 

karması elemanlarına nazaran daha az maliyet ile tesislerinin tanıtımını yapabilmektedirler.  
Sonuç olarak, hayatın her alanına işleyen teknolojinin, kişilerin davranışlarında değişikliğe yol açtığı 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu değişimlerden biri de, sanal dünyada kişisel profilleri olan kişilerin birbirleri ile kurduğu 

bağlantılar sayesinde yaşanmaktadır. Sosyal medya kanalları olarak adlandırılan ve dünyada iletişimsel sınırları 
ortadan kaldıran bu platformlar, günümüzde yeni pazarlama tekniklerinden biri haline gelmiştir. Hatırlı pazarlama 

olarak anılan bu yeni teknik ile ilgili kavramsal çerçeveye yer veren, ardından hatırlı pazarlamanın turizm sektörünün 
yapı taşlarından biri olan konaklama işletmelerine etkilerini araştıran bu çalışma; gelecekte konu ile ilgili yapılacak 

benzer özellikteki çalışmalara ışık tutmayı hedeflemekte ve bir ön çalışma niteliği taşımaktadır.  
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Kantin Çalışanlarına Göre İlköğretim Öğrencilerinin Okul Kantininden 

Tüketim Tercihleri: Adana ve Mersin’de Bir İnceleme 
 

Dr. Öğr. Üyesi Serpil YALIM KAYAa, Elanur ŞAHİNb, Ayşenur DUYMAZc,  

Arş. Gör. Neslihan ŞİMŞEKd 
a,b,c,d Mersin Üniversitesi, Mersin/Türkiye 

Özet 
İlköğretim okullarında, öğrenciler, tam ya da ikili öğretim olmasına bağlı olmadan günde en az bir öğünü okul 

kantinlerinden sağlamaktadır. Bu yaştaki çocukların gelecekte sağlıklı birey olabilmeleri yeterli ve dengeli 
beslenmelerine bağlıdır. Bu nedenle kantinlerde satılan ürünler önemli bir konu haline gelmektedir. Okul kantinlerinde 

satılan ürünlere ilişkin velilerin, öğrencilerin veya yöneticilerin görüşlerine yönelik pek çok çalışma bulunmaktadır. 

Ancak kantin çalışanları görüşlerinin alındığı yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı kantinde 
satılan ürünlerin neler olduğunu ortaya çıkarmak ve kantin çalışanlarının görüşleri ile ilköğretim okulu öğrencilerinin 

okul kantinlerden en çok hangi ürünleri aldıklarını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada görüşme 

yöntemi, veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini Adana ve 
Mersin illerinde bulunan kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 35 ilköğretim okulunun kantin çalışanları 

oluşturmaktadır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin kantinlerden en çok ambalajlı ürün olarak kek, çikolata ve 

kraker; açıkta satılan ürünlerden simit, tost ve hamburger; su dışındaki içeceklerden de ayran, hazır meyve suyu ve 
soğuk çay satın aldıkları bulgulanmıştır. Öğrencilerin bu ürünleri alırken en çok fiyatına ve hızlı/anlık hazırlanıyor 

olmasına dikkat ettikleri tespit edilmiştir. İlköğretim okulu öğrencilerinin yaşları göz önünde bulundurulduğunda 

beslenmenin önemi dikkate alınarak okul kantinlerinin denetlenmesine önem verilmesi ve satışı yapılan ürünlerle ilgili 
daha katı kurallar uygulanması önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Okul Çağı Çocuğunun Beslenmesi, Okul Kantini, Mersin, Adana 

 

According to Canteen Employees, Consumption Preferences of Primary 

School Students in School Canteens: A Study in Adana and Mersin 
 

Abstract 
Students at primary schools, whether full-time schooling or double shift schooling, have at least one meal at school 

canteens. Students at this age need to have adequate and balanced nutrition in order to be healthy people in the future. 

Therefore, the products sold at school canteens are really important. There are many studies about the products sold at 

school canteens containing the ideas of students, their parents and principals. However, there are not many studies in 

which the ideas of canteen employees have been included. The aim of this study is to find out what products are sold at 
school canteens, the opinion of canteen employees on the subject and most preferred products by primary school 

students. In accordance with this purpose, semi-structured interview method has been used in this study and structured 

interview form as data collection tool. The sampling frame of the study contains those canteen employees from 35 
primary schools contacted through convenience sampling method in Adana and Mersin. According to the results 

obtained, students buy cake, chocolate and cracker as packaged products and on the other hand they buy simit, toast 

and hamburger as unpackaged product. It was found that they bought ayran, ready-made fruit juice and ice tea apart 
from water. Students pay more attention to the prices of the products and how much time it preparation when they buy 

them. When the age of these students is taken into account, it is suggested that because of the importance of nutrition, 

canteens at schools should be inspected and stricter rules about the products sold should be applied.  

 

Keywords:  Nutrition of School Age Child, School Canteen, Mersin, Adana 

 

Giriş  
Beslenme son yıllarda önemli konulardan biri haline gelmiştir. İnsan yaşamını devam ettirmek için 

beslenmek zorundadır. Beslenme, yetişkinler için hayatın devamını sağlamak adına önemli iken, çocuklar için sağlıklı 

bir şekilde büyümek ve gelişmek adına önem arz etmektedir. Çocukluk döneminde enerji ve besin ögelerinin yeterli ve 

dengeli bir biçimde alınması tüm yaşam boyunca sağlıklı olmanın ön koşulu durumundadır (Çanakcı, 2015; Karakaş ve 
Törnük, 2016). Ayrıca beslenme çocuğun bedensel gelişimi dışında sosyal ve duygusal gelişimi, davranışları üzerinde 

de etkilidir. Sağlıklı beslenme bilincinin küçük yaşlarda oluşması gelecekte sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı 

sağlayacaktır (Sezgin, 2008). 
Beslenmenin ilk adımı yiyecek satın almadır. İlköğretim okulu öğrencilerinin günlerinin büyük bir kısmının 

okulda geçtiği düşünüldüğünde beslenme ihtiyaçlarını karşılayacakları yerler olarak kantinler karşımıza çıkmaktadır. 

Kantinler kısaca yiyecek ve içecek satışı yapılan yerler olarak tanımlanabilir. Okul kantinleri diğer kantinlere göre 
daha önemli bir konumdadır. Çünkü okul kantinlerinden alışveriş yapan öğrencilerin yaş grubu dikkate alındığında 

beslenmenin gelişimleri için önemli bir nokta olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla okul kantinlerinde satılan yiyecek ve 

içeceklerin sağlık açısından niteliğinin büyük bir önemi bulunmaktadır (Ateşoğlu, 2011).  
Bu çalışmada kantin çalışanları gözünden okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklerin neler olduğunu 

ortaya koymak hedeflenmektedir. Ayrıca çocukların sağlıklı gelişimi adına hangi yiyeceklerin satılıp hangi 
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yiyeceklerin satılmaması gerektiği konusunda da bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Adana ve Mersin’de 

bulunan ilköğretim okul kantinleri çalışanları ile görüşmeler gerçekleştirilerek uygulayıcılara önerilerde bulunmak 

istenmektedir. 

 

1. Okul Çağı Çocuklarında Beslenmenin Önemi  
Beslenme; bireylerin sağlıklı büyümesi, gelişmesi ve uzun süre hayatını daim kılması için ihtiyacı olan 

besin öğelerini yeterli oranda alıp kullanabilmesidir (Küçükömürler, 2012). Dengeli beslenme ise vücudun büyümesi 
ve gelişmesi için vücudun ihtiyacı olan besinlerden her birinin gerekli oranda alınması olarak ifade edilmektedir. 

Dengeli beslenme sağlıklı bir birey olmanın en önemli adımlarındandır (Spark,1998; Emiroğlu, 1998: 30-38; 

Müftüoğlu, 2003: 32-87; Süren ve Soysal, 2002). Bu alışkanlıkların kazanılmasına ilişkin temeller ise okul çağlarında 
atılmaktadır.  

Okul çağı, 7-12 yaş aralığını kapsamaktadır. Bu dönemde çocuk, enerjisini en çok derslere ve okul 
aktivitelerine ayırmaktadır (Küçükömürler, 2012). Okul dönemindeki beslenmenin temel amacı, sağlıklı büyüme ve 

gelişmeyi sağlayabilmektir. Doğru ve dikkatli beslenme çocukları hastalıktan ve obeziteden korumakla birlikte 

(Demirsezen ve Coşansu, 2005: 177) okul başarılarını da pozitif yönde etkilenmektedir (Withman, Aldinger ve 
Levinger, 2000’den akt. Yabancı, 2011: 361).  

Sağlıklı beslenme çocuğun duygusal, sosyal ve bedensel gelişiminde oldukça önemlidir. Sağlıklı yaşama 

ilişkin ilk adımların atıldığı bir dönem olan okul çağı dönemi fiziksel, bilişsel ve en önemlisi sosyal büyüme ve 
gelişmenin hızlandığı bir dönemdir.  Bu dönemde edinilen sağlıklı beslenme alışkanlıkları, insan hayatının gelecek 

dönemlerini etkiler. Dolayısıyla bu dönemlerde ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarını engellemek, bireyin gelecekte 

karşılaşabileceği obezite, koroner kalp hastalığı, şeker, kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma riskini düşürmektedir 
(Sağlık Bakanlığı, 2018; Yabancı, 2011: 361).  

Okul çağındaki çocukların besin seçimlerini aile, arkadaşlar, sosyokültürel ve fiziki çevre, sosyo-ekonomik 

durum, alışkanlıklar, medya ve reklamlar, eğitim, fiziksel aktivite durumları belirlemektedir (Büyükkoyuncu, 2010). 
Günün büyük bir kısmını okulda geçiren çocuklar gerek arkadaşlarından, gerek fizyolojik açlığın etkisiyle okul 

kantinlerinden yiyecek ve içecek satın almaktadır. Bu nedenle okuldaki kantinlerin çocukların beslenme alışkanlıkları 

üzerinde önemli bir ölçüde etkili olduğu söylenebilir.   
 

2. Okul Kantinleri 
İlköğretim öğrencileri zamanlarının büyük bir kısmını okulda geçirmektedirler. Öğrencilerin bu süre 

içerisinde beslenme ihtiyaçlarını karşıladıkları yerler arasında kantinler gelmektedir. Kantin, Türk Dil Kurumu (TDK) 
tarafından “kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içeceklerin satıldığı yer” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2018). 

Kantinlerde satılan yiyecek ve içecekler, kantinin bulunduğu kurum kapsamında belirlenir. Bu noktada okul 

kantinlerinin önemi dikkat çekmektedir. Çünkü ilköğretim öğrencileri için beslenmenin ne kadar önemli olduğu 
düşünüldüğünde satılan yiyecek ve içeceklerin de sağlığa faydalı olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Kayayurt, 

2015). 

Sağlıklı bir beden ve vücut için yeterli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Beslenmenin büyüme ve 
gelişme üzerinde en büyük etkisi ilköğretim çağındaki yaşlarda olmaktadır. İlköğretim öğrencilerinin büyük bir 

kısmının da okul kantinlerinden alışveriş yaptığı düşünüldüğünde okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecekler, 
kantin çalışanlarının hijyen kurallarına uyması gibi konular önemli hale gelmektedir (Orhan ve Çelik, 2014; Kayayurt, 

2015). Günümüzde okul çağındaki öğrencilerin beslenmelerine verilen önemin giderek artması sonucu okul kantinleri 

ve çalışanları ile ilgili kuralların belirlendiği genelgeler yayınlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 
Mart 2016 tarihli 90757378 sayılı “Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda 

İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi” isimli genelge yayınlanmıştır (MEB, 2016).  

1. Genelgeye göre eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler şu şekilde 

sıralanmıştır; 

 Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler (soğuk çay, ice tea), kolalı içecekler, aromalı doğal 

mineralli içecek, aromalı şurup, aromalı içecek tozu, aromalı su, meyveli içecek, meyveli içecek tozu, 
meyveli doğal mineralli içecek, yapay soda, meyveli şurup, sporcu içecekleri, sporcu suları, meyve nektarı, 

meyve suyu konsantresi 

 Kızartmalar 

 Cipsler (patates, mısır, şekillendirilmiş vb.), gevrek çerezler 

 Tüm çikolata türleri (ayrı satılan veya ürünlere eklenmiş, damla çikolata, sürülebilir çikolata ve çikolata 

kaplanmış olanlar dâhil), gofretler (sade, dolgulu, kaplamalı vb.) 

 Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, 

kaplamalı, draje, tüm lolipoplar vb.) 

 Guarana, guarana özü eklenmiş kafein içeren ürünler 

 Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik 

pasta, muffin, cupcake vb.) 

 Hamurlu, şerbetli tatlılar (kuru baklava dahil) 

 Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler 

 Krema, hindistan cevizi sütü ve kreması 

 Çay ve kahve tarzı içecekler (liseler hariç) 

2. Genelgeye göre eğitim kurumlarında satışı uygun olan gıda ve içecekler şu şekilde sıralanmıştır; 

 Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler (mevsimine uygun olarak), salatalar (zeytinyağı ve limon eklenebilir) 

 Kuru meyveler (30 g, ambalajlı, kaplamasız ve şeker katkısız – incir, kayısı, üzüm vb.) 
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 Kuruyemişler (30 g, ambalajlı, soslanmamış, tuzsuz, kabuksuz – ceviz, fındık vb.) 

 İçme suyu (şeker veya tatlandırıcı eklenmemiş) 

 İçme sütü (UHT/Pastörize süt) 

 Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu (şeker ilavesiz olmalı, 250 mL den büyük olmamalıdır) 

 Yoğurt (100-150 g, paketli) 

 Ayran (200 mL’lik paketli) 

 Peynir (pastörize) 

 Günlük haşlanmış yumurta 

 Çeşnili ekmekler (çeşnisi; sert kabuklu meyveler, kurutulmuş meyveler, yağlı tohumlar, baharat olan 

ekmekler) 

 Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan aşağıdakileri 

içeren yağ eklenmemiş sandviçler; 

 Yumurta veya peynir 

 Turşu hariç taze domates, havuç, marul, biber vb. sebzeler 

 Doğal mineralli su 

 Şekersiz sakızlar 

3. Genelgede yayınlanan ve aşağıdaki Kriterleri Sağladıklarında Satışı Uygun Görülen Ambalajlı 

Gıdalar (kek, bisküvi, kraker, çeşnili/aromalı yoğurtlar vb.) ve İçecekler (çeşnili/aromalı sütler, meyve suyu 

vb.); 

 Ürünün toplam enerji içeriği ≤ 200 kkal’i aşmamalıdır. 

 Ürünün yağdan gelen enerjisi toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır. 

 Ürünün doymuş yağdan gelen enerjisi, toplam enerjinin % 10’unu aşmamalıdır. 

 Doğal ve eklenmiş şekerden gelen enerji, toplam enerjisinin % 35’ini aşmamalıdır. 

 Ürünün sodyum içeriği ≤ 200 mg’ı aşmamalıdır. 

 Dondurma, sütlü buz, bitkisel yağlı sütlü buz, sütlü tatlılar da ürünün enerjisi ≤ 150 kkal ve doymuş yağ ≤ 3 

g ’ı aşmamalıdır. 

 Yenilebilir buzlu ürünler % 99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 125 mL’den az 

olmalıdır. 

 Ezilmiş/ kırılmış buzlu içecekler %99’dan fazla meyve suyu içermeli, şeker eklenmemiş ve miktarı 200mL 

den az olmalıdır. 

 Üretiminde şeker kullanılan, çeşnili ve/veya aroma verici içeren içme sütlerinde; eklenmiş şeker : ≤ 

5g/100mL ve toplam şeker (doğal süt şekeri ve eklenmiş şeker): ≤ 9,5g/100mL olmalıdır. 

 Üretiminde şeker kullanılan çeşnili ve/veya aroma verici içeren yoğurtlarda; toplam şeker miktarı ≤ 12,5g 

/100g olmalıdır. 

 Meyve ve sebze suları; % 100 meyve ve sebze suyu olmalı, ilave şeker içermemeli, 250 mL den büyük 

olmamalıdır. 

 Liselerde çay ve kahve tarzı içecekler en fazla 375mL olmalıdır. 

4. Genelgede yayınlanan ve aşağıdaki kriterleri sağladıklarında satışı uygun görülen atıştırmalık 

(aperatif) hazırlanan gıda maddeleri; 

 Poğaça (1 büyük boy=75 g), tost (15 g kaşar peynirli veya 30 g beyaz peynirli), simit (1 küçük boy=90 g) 

için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 5 g ve sodyum içeriği 400 mg olmalıdır. 

 Sade kek (ev yapımı/pastane; 1 büyük dilim=60 g) enerji içeriği ≤ 240 kkal ve doymuş ağ içeriği ≤ 3 g 

olmalıdır. 

5. Genelgede yayınlanan ve aşağıdaki kriterleri sağladıklarında satışı uygun görülen sıcak ve işlenmiş 

gıda maddeleri (100 g için) 

 Tuzlu hamur işleri, sandviçler, makarnalar, pizzalar, pideler, fırınlanmış patates ürünleri, pilav ve 

spagettiler için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 5 g ve sodyum içeriği ≤ 400 mg olmalıdır. 

 Et ürünleri (burgerler, köfteler, nuggetlar vb.), sosisler için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 5 

g ve sodyum içeriği ≤ 450 mg olmalıdır. 

 İşlenmiş etler (salamlar, pastırmalar, sucuklar vb.) için enerji içeriği ≤ 250 kkal, doymuş yağ içeriği ≤ 3 g 

ve sodyum içeriği ≤ 750 mg olmalıdır. 
Genelgede yayınlanan bu gıda ve içeceklerle ilgili kurallardan, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından “Okullarda 

Yiyecek ve İçecek Standartları” başlığı ile yayınlanan standartta da bahsedilmiştir. Buna göre satışı uygun olmayan 

gıda ve içecekler “kırmızı”, satışa uygun gıda ve içecekler “yeşil” ve gerekli kriterleri sağladığında satışa uygun olan 
gıda ve içecekler ise “turuncu” grup olarak isimlendirilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2018). 

 

3. Literatür Taraması 
Okul kantinlerinin temizliği, satılan ürünler, satılan ürünlerin hazırlanması, saklanması, servisine yönelik 

olarak gerekli araç gereçler ile okul kantinlerinden satın alınan ürünlere yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır.  Bu 

çalışmalarda öğrenci, ebeveyn ve okul yönetiminin verdiği bilgilerden yola çıkılarak değerlendirmeler yapılmıştır.  
Utter, Schaaf, Mhurchu ve Scragg (2007), okul kantinlerinden satın alınan gıdaları belirlemek amacıyla  

Yeni Zelanda’daki 5-14 yaş arasındaki 3275 öğrenci ve öğrenci velisi ile görüşülmüştür. Verilerin anket yardımıyla 

toplandığı çalışmada öğrencilerin çoğunlukla kola gibi soğuk meşrubat, etli/sosisli sandviçler, çikolata, şeker ve 
türevlerini tükettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada, okul kantinini kullanan öğrencilerin, kullanmayan 
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öğrencilerden daha sık yağlı, şekerli ve karbonhidratlı yiyecekler tüketip, daha az meyve, sebze gibi sağlıklı yiyecekler 

tükettiği bulgulanmıştır.  

Ünsal (2007), 300 öğrenci ile veri toplama yöntemlerinden anketi kullanarak ilköğretim ikinci kademe 

öğrencilerinin yeme davranışları ve yeme davranışlarını etkileyen faktörleri incelemiştir. Öğrencilerin okul kantininden 

satın aldıkları gıdalar incelenmiş, öğrencilerin en çok sandviç-simit (%56) ve sırasıyla gofret-çikolata (%35,4), meyve 

suyu (%29), kola (%21,3), süt-ayran (%17,9) ve cips (%1,1) tükettiği, 32 öğrencinin (%10,7) ise kantinden alışveriş 
yapmadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin ana öğünlerinde yemek yedikleri yerler incelendiğinde ise, sabah (%91,7), 

öğlen (%80,7) ve akşam (%98,7) öğünlerinde genellikle evlerinde yemek yedikleri bulgulanmıştır.  

Şahin (2008), Malatya kent merkezindeki ilköğretim okullarının sağlık, beslenme ve sigara kullanımı ve 
fiziksel aktivite kriterlerini değerlendirmek amacıyla planladığı araştırmayı okul müdür ve müdür yardımcıları ile 

görüşerek gerçekleştirmiştir. Okul kantininde satılan yiyecekler incelendiğinde, en fazla simit, meyve suyu, kola, 

çikolata ve bisküvi satıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada, kantin çalışanlarının portör muayenesi yaptırıp 
yaptırmadığı, eldiven ve önlük kullanma durumları ile kantinde buzdolabının olup olmadığı sorulmuş, kantinlerin 

büyük bir kısmında belirtilen durumlara uyulduğu tespit edilmiştir.   
Şimşek, Yabancı ve Turan (2009), okul çağı çocuklarının beslenme çantalarını değerlendirmek amacıyla 

173 öğrenciden iki aşamalı olarak veri elde etmiştir. İlk aşamada öğrencilerin demografik özelliklerine ve beslenme 

çantalarında getirdikleri yiyeceklere ilişkin anket kullanılmış, ikinci aşamada beş gün süre ile öğrencilerin beslenme 
çantalarında getirdikleri yiyecek ve içecekler gözlem formu kullanılarak kaydedilmiştir. Öğrencilerin kantinden satın 

aldığı yiyecek ve içecekler incelendiğinde öğrencilerin kantinden meyve suyu (%42,8), simit-poğaça vb. (%32,9), tost-

sandviç vb. (%30,1), cips (%20,8), ayran (19,7), hamburger-köfte ekmek (%16,2), kola-gazoz vb. (%11,6), kek-
bisküvi-kraker (%9,8), süt (%6,4) ve çikolata-gofret-şekerleme (%5,2) gibi ürünleri sık sık satın aldığı bulgulanmıştır. 

Öğrencilerin %56,9’unun okula beslenme çantası getirdikleri, %43,1’inin kantinden aldıkları besinler ile karınlarını 

doyurdukları tespit edilmiştir.  
Büyükkoyuncu (2010), Gaziantep il merkezinde gerçekleştirdiği çalışmada ilköğretim 6, 7 ve 8. sınıf 

öğrencilerinin okul kantininden besin seçimlerini ve annelerinin besin güvenliği bilgi düzeylerini saptamayı 

amaçlamıştır. 300 öğrenci ve 300 annenin dahil edildiği araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 
Elde edilen bulgulara göre kantinden yiyecek satın alırken öğrencilerin %45’i yiyecek maddesinin besleyici ve sağlıklı 

oluşuna, %15’i yiyeceğin son kullanım tarihine dikkat ettiğini belirtmiştir. Simit (%18) ve tatlı bisküvi (%17,7) okul 

kantininden en çok satın alınan yiyecekleri oluştururken su (%59,7), meyve suyu (%36) ve çayın (%31) okul kantinin 
en çok satın alınan içecekleri oluşturduğu bulgulanmıştır.  

Ateşoğlu (2011), ilköğretim birinci kademe öğrencilerinin kantinlerinden satın alma davranışlarını 

incelemek amacıyla, Isparta il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki 4 ve 5. sınıf öğrencilerinden 420 
öğrencinin dahil olduğu araştırmanın verilerini anket aracılığıyla toplamışlardır. Elde verilere göre öğrencilerin 

kantinden en çok su satın aldıkları bulgulanmıştır. Su dışında sırasıyla simit-poğaça, bisküvi-kraker-kek, meyve suyu, 

çikolata-şeker, cips ve ayranın öğrencilerin en çok satın aldıkları gıda maddelerini oluşturduğu belirlenmiştir. 
Yorulmaz (2012), Edirne il merkezindeki tüm ilkokul ve liselerin kantinlerini ortam, çalışanlar, satılan 

gıdalar vb. değerlendirmek amacıyla 40 okul kantini değerlendirilmeye almıştır. Araştırmacı, okul kantinlerini 

kantinden sorumlu müdür yardımcısı ve öğretmen ile ziyaret etmiş ve verileri kendi gözlemleri yoluyla elde etmiştir. 
Araştırmaya dahil olan 40 kantinden 35 tanesinin hazır gıda satışının yanı sıra kantinde gıda hazırlayıp sattığı, 5 

kantinin de sadece hazır gıda sattığı tespit edilmiştir. Kantinlerde genel olarak temizliğe özen gösterilirken, kantinlerin 

büyük çoğunluğunda (%92,5) cips ve gazlı içecekler gibi sağlığa zararlı yiyecek ve içeceklerin satıldığı tespit 
edilmiştir.   

Orhan ve Çelik (2014), ilköğretim okulu öğrencilerinin okul kantinine ilişkin beklenti ve davranışlarını 

tespit etmek amacıyla Denizli il merkezinde bulunan ilköğretim okullarındaki 5. ve 8. sınıf öğrencilerinden 831 
öğrencinin dahil olduğu araştırmanın verilerini anket aracılığıyla toplamışlardır. Araştırmaya katılan 5. sınıf 

öğrencilerinin satın aldıkları gıdaların zararlı içerikte olmamasına 8. sınıflardan daha fazla dikkat ettikleri 

bulgulanmıştır. Beşinci sınıf öğrencileri sağlığa zararlı unsurlar içerebileceği endişesi ile açıkta satılan ürünleri daha az 
tercih ettikleri tespit edilmiştir. Ayrıca yiyecek olarak 5. sınıf (%77) ve 8. sınıf (%70,6) öğrencilerinin okul kantininden 

çoğunlukla unlu mamul satın aldığı, içecek olarak ise 5. sınıfların (%28) su, 8.sınıfların (%38,5) ayran aldığı 

bulgulanmıştır.  
Bilgin-Sivri ve Özpulat (2015), Akşehir’de ilkokul öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını ve annelerinin 

beslenme bilgi düzeylerini belirlemek amaçladıkları araştırmanın verilerini öğrencilerin annelerinden (n=208) anket 

yardımıyla elde etmişlerdir. Öğrencilerin okul kantininden en çok hazır meyve suyu (%32,1), tost-sandviç-simit 
(%29,8), gofret-çikolata-cips (%26,1), ayran-süt (%8,3) ve kolalı içecekler (3,7) tükettiği bulgulanmıştır.  

Kayayurt (2015), çalışmasında Denizli ili Merkezefendi ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin okul kantini ile ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla 343 öğrenciyi araştırmaya dahil etmişlerdir.    Elde 
edilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin kantine ilişkin genel algıları olumlu olmakla birlikte, öğrenciler tarafından 

gıda fiyatlarının uygunluğu, ürün çeşitliliği, unlu mamullerin açıkta satılması, kantinde satılan yiyecek ve içeceklerin 

sağlığa zararlı olduğu belirtilmiştir.  
Çanakçı (2015), okul kantinlerine ilişkin yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerini tespit etmek 

amacıyla Trabzon merkezdeki ortaokul ve liselerdeki 520 öğrenciyi araştırmaya dahil etmiştir. Elde edilen bulgulara 

göre öğrencilerin kantinden en çok yiyecek olarak çikolata, tost, dondurma, kraker, gofret, bisküvi, şeker, simit; içecek 
olarak ise kola, meyve suyu, su, meyve aromalı gazoz, ayran ve sade soda tercih ettiği bulgulanmıştır.   

Aksoy (2017), yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri ile okul kantinlerini incelemeyi hedeflediği 
çalışmasında görüşme tekniğini kullanmıştır. Araştırmanın verileri Denizli ili Serinhisar ilçesindeki iki ilkokul, iki 

ortaokul, iki lise yöneticisi, öğretmen, öğrenci ve velilerinden rastgele seçilen 42 kişi ile görüşme tekniği kullanılarak 

toplanmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında öğrencilerin okul kantininden en çok yiyecek olarak açlıklarını 
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giderecek simit, tost ve poğaça gibi unlu mamulleri ve içecek olarak en çok ayran ve meyve suyu tükettikleri 

bulgulanmıştır. Kantinde satılan ürünlerin markalı olması, fiyatların uygun olması, kantinin temizliği ile ilgili tüm 

katılımcıların genellikle olumlu görüş beyan ettiği tespit edilmiştir. 

Aktaş (2018), okul kantinlerin verimliliğini değerlendirmeyi hedeflediği çalışmasında Denizli ilinden 

seçilen bir ilkokul, iki ortaokul, üç lise yönetici, öğretmen ve öğrencilerle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmiştir.   

Araştırmanın sonucunda, okul kantinlerinde obeziteye neden olabilen yiyeceklerin satıldığı, denetimin ve hijyenin 
yetersiz olduğu, okul kantini yönetiminin uzman kişiler tarafından yapılmadığı gibi sorunların mevcut olduğu tespit 

edilmiştir. 

Akçay ve Yıldırım (2018), ebeveynlerin okul kantinlerinde satılan yiyeceklere ilişkin görüşlerini belirlemek 
amacıyla 7-11 yaş arası çocuğu olan 108 ebeveyn ile görüşme yapmışlardır. Elde edilen sonuçlarda, öğrencilerin 

sırasıyla en çok simit ve poğaça gibi unlu mamuller, çikolata-şeker vb., tost, ayran ve meyve suyu tükettiği 

bulgulanmıştır. Araştırmaya dahil olan ailelerin okul kantininden satın alınan gıdaların sağlıklı olma, hazırlama, 
paketleme, saklama, servis edilme, gıdaların hazırlanıp satıldığı yerin temizliği ile çalışan kişilerin kişisel temizlik 

koşullarını uygun bulma oranlarının oldukça düşük seviyede olduğu bulgulanmıştır. Öğrencilerin kantini kullanma ve 
okulun eğitim şekli (sabahçı-öğlenci-tam gün) arasında ise anlamlı bir fark bulgulamışlardır. Tam gün eğitim alan 

öğrencilerin %64’ünün öğle yemeği için yiyecek ve içecek satın aldığı tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencileri kantinden 

alışveriş yapmaya yönlendiren unsurlar incelendiğinde, en büyük etkenin arkadaş çevresi olduğu ve sırasıyla aile ile 
televizyon reklamlarının öğrencilerin kantinden satın alma davranışlarını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Üçeş Harmanoğulları ve Yapıcı (2018), Mersin ili Mezitli ilçesinde bulunan okul kantinlerini mevzuata 

göre gıda güvenliği ve hijyen koşulları bakımından değerlendirmek amacıyla 30 ilkokul, ortaokul ve lise kantini dahil 
edilmiştir. Veriler anket ile okul yönetimi ve kantin çalışanlarından toplanmıştır. Satışı yasak olan ürünlerin 9 okul 

kantininde satıldığı, ambalajsız gıda satışı yapılan kantinlerde (n=18) çalışanların tek kullanımlık eldiven kullanmadığı 

tespit edilmiştir. Kantinlerde (n=30), enerji içeceği, kola, tonik, yapay soda, aromalı içecek tozu, aromalı şurup, 
aromalı su, pişirilecek çiğ et gibi ürünlerin satışının olmamasına rağmen, kızartma, aromalı içecek, meyveli gazlı 

içecek, cips, meyveli doğal mineralli gazlı içecek satışı yapıldığı görülmüştür. Satışı önerilen ürünlerden taze meyve 

(n=9) ve kurutulmuş meyve (n=3) satan kantinlerin de olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bir kantin hariç diğer kantinlerin 
hepsinde buzdolabı olduğu bulgulanmakla birlikte çöp kovası ve lavabo bulunması aydınlatma ve kantinin genel olarak 

temiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

 

4. Yöntem  

4.1. Araştırmanın Amacı 
Okul kantinleri ile ilgili alan yazında çeşitli çalışmalar mevcuttur. Ancak ulusal alan yazında kantin 

çalışanlarının görüşlerine yönelik yeterli çalışmaya rastlanılamamıştır. Okul çağı çocuklarının kantinden satın aldıkları 
ürünlere ilişkin araştırmalar incelendiğinde, çocukların beslenme konusunda bilgi sahibi olmalarına rağmen, kantinden 

tükettikleri gıdalara ilişkin gerçekçi cevap vermedikleri düşünülmektedir. Bu sebeple hem okul kantinlerinde satılan 

gıdalar hem de öğrencilerin tükettiği gıdalar hakkında bilgi almak amacıyla kantin çalışanları ile görüşülmüştür. 
Dolayısıyla bu çalışmanın amacı ilköğretim okulu kantinlerinde satılan ürünlerin neler olduğunu tespit etmek ve kantin 

çalışanlarına göre öğrencilerin en çok hangi ürünleri satın aldıklarını ortaya koymaktır.  

 

4.2. Örneklem ve Veri Toplama 
Çalışmada görüşme yöntemi tercih edilmiş ve veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış görüşme 

formu kullanılmıştır. Görüşme formundaki sorular, Büyükkoyuncu (2010),  Ateşoğlu (2011),  Orhan ve Çelik (2014), 
Kayayurt (2015), Çanakçı (2015), Aksoy (2017) ve Aktaş (2018)’ın gerçekleştirdikleri çalışmalardan faydalanılarak 

geliştirilmiştir. Görüşme formunda; 

 okula ilişkin sorular,  

 kantin çalışanlarının demografik durumlarına ilişkin sorular,  

 kırmızı, yeşil ve turuncu grupta yer alan yiyeceklerin satışlarının yapılıp yapılmadığına ilişkin kapalı uçlu 

sorular (evet- hayır) 

 en çok satışı yapılan ilk beş ambalajlı ürün, açıkta satılan ilk beş ürün ve su dışında satılan ilk beş içecek  

 öğrencilerin kantinden alışveriş yaparken genel olarak hangi unsurlara dikkat ettikleri, 

 öğrencilerin ambalajlı ürün ve açıkta ürün satın alırken hangi unsurlara dikkat ettikleri sorulmuştur.  

Ayrıca görüşme formunun sonunda, kantin çalışanlarından satılan ve satılmasını istediği ürünlere ilişkin 

görüş belirtmeleri istenmiştir. Çalışmanın evrenini Adana ve Mersin illerinde bulunan ilköğretim okulları 
oluşturmaktadır. Örnekleme çerçevesini ise Adana ve Mersin illerinde bulunan, kolayda örnekleme yöntemi ile 

ulaşılan ilköğretim okul kantin çalışanları oluşturmaktadır. Tüm nitel veri toplama çalışmalarında örnek büyüklüğünün 

en az 15 olması tavsiye edilmekle birlikte (Mason, 2010: 3), bu araştırmada 35 ilkokul kantin çalışanı ile 
görüşülmüştür.  Görüşmeler, 2018 Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler frekans analizi 

tekniği ile analiz edilmiştir.  

 

5. Bulgular 
Araştırma kapsamında 35 okul kantini çalışanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Tablo 1, bu görüşmelerden 

elde edilen okulla ilgili bilgileri ve çalışanların demografik bilgilerini göstermektedir. Buna göre okulların %80’i 

Adana ilinde olmakla birlikte %86’sı ikili öğretim vermektedir. Ayrıca araştırmaya dahil edilen okulların tamamı 
devlet okulu olduğu görülmektedir. Okul kantinlerinin çalışanlarından %74’ü erkek, %26’sı kadındır. Çalışanların 

eğitim durumlarına bakıldığında %46 oranla 16 kişi lise mezunudur. Çalışma yıllarına bakıldığında %40 oranla 8-14 

yıl, %34 oranla 1-7 yıl arasında ve %26 oranla 15 yıl ve üzerinde çalışma sürelerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 1. Okul ve Kantin Çalışanlarının Bilgileri 

Okula İlişkin Bilgiler Frekans % 

İl 
Adana 28 80 

Mersin 7 20 

Eğitim Şekli  
Tam Gün 5 14 

İkili Öğretim 30 86 

Okul Türü 
Devlet 35 100 

Özel 0 0 

Kantin Çalışanlarına İlişkin Bilgiler Frekans % 

Cinsiyet 
Kadın 9 26 

Erkek 26 74 

Eğitim Durumu 

İlkokul 3 9 

Ortaokul 7 20 

Lise 16 46 

Ön Lisans 4 11 

Lisans 5 14 

Çalışma Yılı 

1-7 yıl 12 34 

8-14 yıl 14 40 

15 ve üzeri 9 26 

 

Öğrencilerin okul kantinlerinden sıklıkla satın aldıkları ambalajlı ürünler, içecekler ve açıkta satılan 

ürünlere ilişkin bilgiler Tablo 2’de verilmiştir. Öğrencilerin sıklıkla satın aldığı ambalajlı ürünler incelendiğinde, ilk 
beş ürünün sırasıyla kek (%86), çikolata (%74), kraker (%57), bisküvi (%54) ve dondurma (%46) ile şekerleme (%26) 

olduğu görülmektedir.  

Öğrencilerin sıklıkla satın aldığı içecekler incelendiğinde, ayran (%83), hazır meyve suyu (%80), soğuk çay 
(%46), şalgam (%31), soda ve gazoz (%8) olduğu belirlenmiştir. Açıkta satılan ürünler arasında ise en çok satılanların 

sırasıyla simit (%77), tost (%66), hamburger (%54), poğaça (%51), ve döner (%37) olduğu tespit edilmiştir. 

 

   Tablo 2. Öğrencilerin Okul Kantinlerinden Sıklıkla Satın Aldığı Yiyecek ve İçecekler 

Ambalajlı 

Ürünler 

Frekans % İçecekler Frekans % Açıkta Satılan 

Ürünler 

Frekans % 

Kek 30 86 Ayran 29 83 Simit 27 77 

Çikolata 26 74 Hazır meyve 

suyu 

28 80 Tost 23 66 

Kraker 20 57 Soğuk çay 16 46 Hamburger 19 54 

Bisküvi 19 54 Şalgam 11 31 Poğaça 18 51 

Dondurma 16 46 Soda 8 23 Döner 13 37 

Şekerleme 9 26 Gazoz 8 23 Köfte-ekmek 9 26 

Cips 7 20 Aromalı süt 7 20 Sandviç 8 23 

Mısır patlağı 6 17 Kola 6 17 Çiğ köfte 6 17 

Gofret 4 11 Sade süt 4 11 Patates-ekmek 4 11 

Su 3 9 Limonata 4 11 Nugget 4 11 

Süt 2 6 Meyveli soda 4 11 Patates kızartması 2 6 

Meyve suyu 2 6 Maden suyu 4 11 Sucuk ekmek 1 3 

Şalgam 1 3 Portakal 
aromalı gazlı 

içecek 

3 9 Gözleme 1 3 

Gazoz 1 3 Buzlu içecek 2 6    

Sakız 1 3       

Ayran 1 3       

Hazır erişte 1 3       

     *Her bir gıda grubu için birden fazla ürün yazılmıştır. 

 

Okul kantinlerinde satılan yeşil gruba ait ürünlerle ilgili toplanan veriler Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna 
göre kantin çalışanlarının verdikleri cevaplara göre içme sütü ve ayran tüm kantinlerde satılmaktadır. İçme suyu 



714 

kantinlerin %86’sında, doğal mineralli su ve şekersiz sakızlar kantinlerin %71’inde, sandviçler ise kantinlerin 

%57’sinde satılmaktadır. Yeşil gruba ait diğer ürünlerin satışı ise %50’nin altında gerçekleşmektedir.  

 

Tablo 3. Yeşil Gruba Ait Ürünlerin Bilgileri 

1. Grup Ürünler (Yeşil Ürünler) 
Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

İçme sütü (UHT/Pastörize süt) 35 100 0 0 

Ayran  35 100 0 0 

İçme suyu  30 86 5 14 

Doğal mineralli su 25 71 10 29 

Şekersiz sakızlar 25 71 10 29 

Tam buğday ekmeği, tam buğday unlu ekmek, 

karışık tahıllı ekmek vb. ürünlerden yapılan 
sandviçler 

20 57 15 43 

Taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, 100 meyve 

ve sebze suyu  

16 46 19 54 

Yoğurt  15 43 20 57 

Kuruyemişler  14 40 21 60 

Günlük haşlanmış yumurta 13 37 22 63 

Çeşnili ekmekler  13 37 22 63 

Meyveler, çiğ tüketilebilen sebzeler (mevsimine 

uygun olarak), salatalar 

13 37 22 63 

Peynir (pastörize) 8 23 27 77 

Kuru meyveler  8 23 27 77 

 

Tablo 4 okul kantinlerinde satışı yapılan kırmızı gruba ait ürünlerle ilgili bilgileri göstermektedir. Okul 
kantinlerinde kırmızı gruba ait ürünlerden çikolata türlerinin %94 oranla 33 kantinde satışı yapılmaktadır. Ardından 

%80 oranla 28 okul kantininde şekerleme türleri satılmaktadır. %57 oranla 20 okul kantininde tatlandırıcı içeren 

içecekler, %51 oranla 18 okul kantininde gazlı ve aromalı içeceklerin satışı yapılmaktadır. Kızartmalar, cipsler, 
kafeinli ürünler, pastalar, krema ve çay, kahve tarzı içeceklerin satışı ise %50’nin altında gerçekleşmektedir. Hamurlu 

ve şerbetli tatlılar ise okul kantinlerinde satılmamaktadır. 

Tablo 4. Kırmızı Gruba Ait Ürünlerin Bilgileri 

2. Grup Ürünler (Kırmızı Ürünler) 
Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

Tüm çikolata türleri  33 94 2 6 

Tüm şeker ve şekerleme türleri (jöle şekerleme, sert şekerlemeler, 

yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, tüm lolipoplar 

vb.) 

28 80 7 20 

Tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler 20 57 15 43 

Enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler, meyve nektarı, 

meyve suyu konsantresi 
18 51 17 49 

Cipsler, gevrek çerezler 16 46 19 54 

Krema, Hindistan cevizi sütü ve kreması 15 43 20 57 

Çay ve kahve tarzı içecekler  12 34 23 66 

Kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar (yaş pastalar, 

ekler, kruvasan, donut, parfe, mozaik pasta, muffin, cupcake vb.) 
10 29 25 71 

Kızartmalar 6 17 29 83 

Eklenmiş kafein içeren ürünler 4 11 31 89 

Hamurlu, şerbetli tatlılar (kuru baklava dahil) 0 0 35 100 

 
Okul kantinlerinde turuncu gruba ait ürünlerin satışı ile ilgili toplanan bilgiler Tablo 5’te verilmiştir. Okul 

kantinlerinin %94’ünde unlu mamuller ve dondurma ile sütlü buz satışı yapılmaktadır. Yağsız işlenmiş ürünler, et 

ürünleri kantinlerin %89’unda, makarnalar, fırında pişmiş patates ürünleri ve soslar kantinlerin %54’ünde 
satılmaktadır. Ezilmiş, kırılmış buzlu içecekler kantinlerin %37’sinde ve kahvaltılık gevrekler ise kantinlerin 

%14’ünde satılmaktadır.  
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Tablo 5. Turuncu Gruba Ait Ürünlerin Bilgileri 

3. Grup Ürünler (Turuncu Ürünler)  Evet Hayır 

Frekans % Frekans % 

Unlu mamuller 33 94 2 6 

Dondurma, sütlü buz 33 94 2 6 

Yağsız işlenmiş ürünler, et ürünleri (burger, köfte, nugget) 31 89 4 11 

Makarnalar, fırında pişmiş patates ürünleri, soslar 19 54 16 46 

Ezilmiş/kırılmış buzlu içecekler 13 37 22 63 

Kahvaltılık gevrekler 5 14 30 86 

 

Tablo 6 öğrencilerin okul kantininden ürün satın alırken nelere dikkat ettiği konusunda elde edilen verileri 

göstermektedir. Kantinden alışveriş yaparken öğrencilerin genel olarak ürünün fiyatına (%100) ve ürünün hızlı/anlık 

hazırlanıyor oluşuna (%100) dikkat ettikleri görülmektedir. Öğrencilerin açıkta satılan ürünleri, ambalajlı ürünlere 
oranla daha fazla tercih ettikleri söylenebilir. Bu durum açıkta satılan ürünlerin, ambalajlı ürünlere göre daha doyurucu 

olmasından kaynaklanıyor olabilir.  

Öğrencilerin ambalajlı ürün satın alırken öncelikli olarak ürünün fiyatına (%77) ve son kullanma tarihine 
(%60), ürünün şekline (%49) ve ambalajına (%49) dikkat ettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin açıkta ürün satın 

alırken ilk olarak fiyata dikkat ettikleri (%80), ardından ürünün tadını sevip sevmeme durumuna göre (%74) tercih 

ettikleri, daha sonra arkadaşları aldığı için arkadaşlarından etkilendikleri (%57) görülmüştür. Ürünün anlık/hızlı 

hazırlanıyor oluşu ve doyurucu oluşu da ambalajlı ürün satın almada önemli bir etken olduğu bulgulanmıştır.   Ayrıca 

çoğunlukla sevdikleri için ve arkadaşlarından etkilenerek o ürünü satın almaktadırlar.  Öğrencilerin kantinden alışveriş 
yaparken dikkat ettikleri diğer kriterler ise doyurucu olması (%40) ve anlık hazırlanıyor olmasıdır (%40).  

 

Tablo 6. Kantinden Alışveriş Yapılırken Dikkat Edilen Kriterler 

Öğrenciler kantinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmektedir? Frekans % 

Fiyat 35 100 

Anlık hazırlanıyor olması 35 100 

Açıkta satılması 8 23 

Kapalı ambalajlı satılması 5 14 

Öğrenciler ambalajlı ürün alırken nelere dikkat etmektedirler? Frekans % 

Fiyat 27 77 

Son kullanma tarihi 21 60 

Şekil 17 49 

Renk (ambalaj) 17 49 

Marka  15 43 

İçerik  12 34 

Öğrenciler açıkta ürün alırken nelere dikkat etmektedirler? Frekans % 

Fiyat 28 80 

Sevdiği için 26 74 

Arkadaşlarının alıyor olması 20 57 

Anlık hazırlanıyor olması 14 40 

Doyurucu olması 14 40 

*Her bir grup için birden fazla işaretleme yapılmıştır. 
 

5. Sonuç ve Öneriler 
İnsanların temel fizyolojik ihtiyaçlarından ilki beslenmedir. Beslenme tüm bireyler için önemlidir ancak 

sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebilmeleri açısından çocuklar için daha çok dikkat edilmesi gereken bir konudur. 

Çocukluk döneminde yeterli ve dengeli beslenme bireyin yaşamı boyunca sağlıklı olmasını sağlamak ile birlikte sosyal 

ve duygusal gelişim için de gereklidir (Sezgin, 2008). Okula giden çocuklar, vakitlerinin büyük çoğunluğunu okulda 
geçirdikleri için beslenme ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü okul kantininden karşılamaktadırlar. Bu nedenle okul 

kantinleri ve okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecekler dikkat edilmesi gereken bir konu haline gelmiştir 

(Ateşoğlu, 2011). Bu çalışmada da kantin çalışanları gözünden okul kantininde satılan yiyecek ve içecekleri incelemek 
hedeflenmiştir.  

Türkiye’de okul kantininde satılan gıdaların tüketimine ilişkin, öğrenci ve velilerin bakış açsısıyla yapılmış 

birçok çalışma bulunmaktadır.  Ancak kantin çalışanlarının görüşleri alınarak yapılmış yeterli sayıda çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda kolayda örnekleme yoluyla Adana ve Mersin’de bulunan ve benzer 

özelliklere sahip olmasına dikkat edilen 35 devlet okulunda çalışan kantin çalışanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmaya dahil edilen okullardaki ortalama öğrenci sayıları 1000 civarındadır. Okul kantinlerinde satılan ürünlere 
bakıldığında ambalajlı ürün olarak sırasıyla en fazla kek, çikolata ve kraker, içecek olarak ayran, hazır meyve suyu ve 

soğuk çay, açıkta satılan ürünlerden ise simit, tost ve hamburger satıldığı tespit edilmiştir. Kantinden en çok satılan 

ürünlere ilişkin bulgular, Ünsal (2007), Şahin (2008), Şimşek, Yabancı ve Turan (2009), Ateşoğlu (2011), Bilgin-Sivri 
ve Özpulat (2015), Çanakçı (2015), ve Akçay ve Yıldırımlar (2018)’ın bulguları ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmacılar (Akçay ve Yıldırımlar 2018), öğrencilerin okul kantinlerinden satın aldıkları yiyecek ve içecekler ile, 

öğrencilerin velilerinin satın almasını istemediği gıdaları kıyaslamış, çikolata, şeker vb. yiyecekler (%56,5) ile 
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hamburger (%31,5) öğrencilerin sıklıkla satın aldığı yiyecekler olurken, veliler için çocuklarının satın almasını 

istemediği ürünler (sırasıyla %62 ve %60,2) olmuştur.  

Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içecekler yeşil, kırmızı ve turuncu gruba ait ürünler olarak 

sınıflandırıldığında ise, yeşil gruba ait ürünlerden en fazla satılan ilk üç ürün sırasıyla süt, ayran ve su olmuştur. 

Kırmızı gruba ait ürünlerden en fazla satılan ilk üç ürün sırasıyla çikolata, şekerleme ve tatlandırıcı içeren diğer 

yiyecek ve içecekler olmuştur. Turuncu gruba ait ürünlerden en fazla satılan ilk üç ürün ise sırasıyla, unlu mamül 
(simit, poğaça) grubu, dondurma ve işlenmiş et ürünleridir (sucuk, döner, nugget, köfte). Veriler yaz mevsiminde 

toplandığı için dondurmanın öğrenciler tarafından yaz mevsiminde sıklıkla tüketildiği kantin çalışanları tarafından 

belirtilmiştir. Şimşek, Yabancı ve Turan (2009)’ın yapmış olduğu çalışmada, öğrencilerin %60’ının beslenme 
çantalarına koydukları yiyecekleri anneleri ile planladıkları tespit edilmiş, öğrencilerin beslenme çantalarında meyve, 

sebze, süt ve et ürünleri bulunmasının yanı sıra kolalı içecekler, cips, hazır meyve suyu, çikolata ve patates kızartması 

gibi büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyebilecek yiyecek ve içeceklerin de bulunduğu tespit edilmiştir. Çocukların 
beslenme davranışlarının ilk aile içerisinde şekillendiği düşünüldüğünde, aile bireylerinin özellikle annenin beslenme 

konusunda bilinçli olması gerekmektedir. Bu nedenle öğrenci velilerine okullarda sağlıklı beslenme ile ilgili eğitimler 
verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Öğrencilerin genel olarak kantinlerden alışveriş yaparken en çok ürünün fiyatına ve ürünün anlık/hızlı 

hazırlanıyor olması gibi unsurlara dikkat ettiği bulgulanmıştır. Ambalajlı ürün satın alırken ise ürünün fiyatının uygun 
olmasına ve son kullanım tarihleri gibi unsurlara dikkat ettikleri, açıkta satılan ürünleri satın alırken öncelikli olarak 

ürünün fiyatının uygun olmasına dikkat ettikleri ve sonrasında ürünü beğenip beğenmemelerine göre satın aldıkları 

bulgulanmıştır. Öğrencilerin kantinden yiyecek içecek satın alırken her durumda satın alacakları ürünlerin fiyatlarını 
göz önünde bulundurdukları tespit edilmiştir. Bu konuda, öğrencilerin sınırlı miktarda harçlık almasının etkili olduğu 

düşünülmektedir.  Kantinden yiyecek içecek satın alırken öğrencilerin en çok dikkat ettikleri hususlara ilişkin bulgular, 

Orhan ve Çelik (2014), Büyükkoyuncu (2010)’nun yaptığı çalışmalar ile paralellik göstermekle birlikte öğrencilerin 
kantinlerden yiyecek içecek satın alırken öncelikli olarak dikkat ettikleri unsurlar farklılık göstermektedir. 

Büyükkoyuncu (2010)’nun yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin kantinden alışveriş yaparken öncelikli olarak 

yiyecek ve içeceklerin sağlıklı oluşuna (%45), son kullanma tarihine (%15,3), tat koku ve görünüşüne (%11) ve son 
olarak fiyatına dikkat ettikleri bulgulanmıştır. Ayrıca araştırmada öğrencilerin en çok simit (%18), tatlı bisküvi 

(%17,7) su (%9,7) ve ekmek arası yiyecekler (%9,7) tercih ettiği tespit edilmiş, öğrencilerin kola (%3), cips (%2,3), 

şekerleme (%2) gibi yiyecekleri daha az sıklıkla tükettiği bulgulanmıştır.  
Orhan ve Çelik (2014), açıkta satılan ürünlerin öğrencilerin alışkanlıklarından ötürü tercih edildiğini, 

öğrencilerin paketli ürün satın alırken öncelikli olarak ürünlerin son kullanma tarihine ve sırasıyla içindekiler kısmına, 

ürünlerin şekline-rengine dikkat ettiklerini tespit etmiştir. Öğrencilerin kantinden yiyecek içecek satın alırken önem 
verdiği unsurların öncelikle ürünlerin yararlı olması, sonrasında ürünlerin fiyatı ve alışkanlıkları doğrultusunda 

tükettikleri ürünler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin kantinden yiyecek ve içecek alırken öncelikle 

ürünlerin taze olmasına, sonrasında paketli ve hızlı/pratik tüketilebilir olmalarına göre tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin çikolata satın alırken ise öncelikle çikolatanın markasına, fiyatına ve fındık fıstık vb. ürünler içeriyor 

olmasına dikkat ettikleri bulgulanmıştır.  

Okul kantinlerinde satılan ürünler, Sağlık Bakanlığı (2018) tarafından yayınlanan kitapçıkta belirtilen yeşil, 
kırmızı ve turuncu olarak gruplandırılan ürünler olarak incelenmiştir. Buna göre yeşil gruba ait ürünlerin 

çoğunluğunun kantinlerde satılmadığı, aksine kırmızı ve turuncu gruba ait ürünlerin çoğunluğunun satıldığı tespit 

edilmiştir.  
Kantin çalışanları tarafından, denetlemelerin genellikle hijyen konusunda yapıldığı belirtilmektedir. Satılan 

yiyecek ve içecekler, kantin çalışanlarının kişisel hijyenleri ve ürün hazırlanıp satılan yerlerde de MEB ve Sağlık 

Bakanlığı tarafından verimli denetlemelerin yapılması gerektiği dikkat çekmektedir. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı 
ilköğretime kayıtlı öğrenci sayısının 5.104.599 olduğu bilinmektedir (MEB, 2018). Yaşam kalitelerinin arttırılması ve 

yaşamlarının ileriki yıllarında sağlıklı ve bilinçli bir birey olmaları adına öğrencilere beslenme eğitimi verilmeli, yeme 

davranışları gözlenmeli ve gerekirse uygun olmayan yeme davranışlarına müdahale edilmelidir. Bu kapsamda 
ilkokullarda beslenme eğitiminin temellerinin atılması ve ilkokul müfredatına zorunlu beslenme derslerinin eklenmesi 

önerilmektedir. Ayrıca, Akçay ve Yıldırım (2018)’ın da belirttiği üzere, öğrencilere başarıları karşılığında öğretmen ve 

ebeveynlerin şeker ve çikolata vermekten kaçınmaları önerilmektedir. Şeker ve çikolatayı ödül olarak alan ve algılayan 
çocuklar, yaşamlarının ileriki safhalarında da bu alışkanlıklarını devam ettirecekleri düşünülmektedir.  

Okul kantini çalışanları ile yapılan görüşmelerde kantin çalışanlarının kantinde satılan ürünler konusunda 

verdikleri bilgiler dikkate alınmıştır. Verilerin toplanmasında görüşülen kantin çalışanlarının bir kısmı, cips kola gibi 
kırmızı listedeki ürünleri bulundurmadıklarını söylemelerine rağmen kantinde bu ürünlerin bulunduğu gözlenmiştir. 

Kantin çalışanlarına kantinde bulunan cipslerin kimlere satıldığı sorulduğunda “cipsleri sadece öğretmenlere 

sattıklarını” ifade etmelerine rağmen, verilerin toplanması sırasında öğrencilere de satıldığı gözlenmiştir. Kantin 
çalışanlarının bu konuda doğru bilgileri verdikleri varsayılmakla birlikte, bu nokta araştırmanın sınırlılığını 

oluşturmaktadır. Geleceğin en önemli aktörleri olan çocukların sağlıklı gelişim gösterebilmeleri adına yapılacak olan 

okul kantini çalışmaları için araştırmacılara, daha geniş örneklem gruplarını dikkate almaları ve farklı veri toplama 
yöntemlerini kullanmaları önerilmektedir.   
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Özet 
Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz Bölgesinde, Hatay iline bağlı Payas ilçesinin deniz 

kıyısında yer almaktadır. Tarihi dönemlerde Doğu Akdeniz’de kara ve deniz yolları üzerinde önemli bir konaklama ve 
lojistik merkezi olması nedeniyle ticari, dini, askeri amaçlarla ve seyyahlar tarafından kullanılmıştır. Külliye,  Osmanlı 

İmparatorluğu’nun başmimarı Mimar Sinan eserlerinden biri olması nedeniyle de önemlidir. Payas Belediyesince 

projelendirilerek aslına uygun şekilde restore edilmiştir. Günümüzde turizm amaçlı hizmet sunmaktadır. Külliyenin 
bölgenin turistik broşürlerinde ve tur programlarında henüz yer almadığı tespit edilmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi son 

yıllarda kültürel zenginliği, inanç koridoru ve zengin gastronomi mirası nedeniyle yerli turist gruplarından talep 

görmektedir. Turistik destinasyonlar, önce yerli turist ve yerel seyahat acentaları tarafından, daha sonra yabancı 
turistler ve yabancı tur operatörleri tarafından keşfedilir. 2000’li yılların ortalarında sadece Türkiye’nin üç büyük 

kentinden, birkaç acenta tarafından düzenlendiği bilinmektedir. Çünkü bölgede turizm henüz gelişmemiştir.  Turlar 

gelmeye devam ettikçe hem destinasyon, hem de tur programları gelişmiştir. Turistik ürün çeşidindeki artış tur 
programların yaratıcılığını da olumlu etkilemiştir. Payas, turların zenginleşip pazarlanmasına katkı sunacak bir kültürel 

miras eseridir. Çalışmanın birinci ve temel amacı; yeni bir kültürel miras değeri olan Payas’ı tanıtmak ve Doğu 

Akdeniz tur programlarının sürdürülebilirliğine katkı sunmaktır. Çalışmada; nitel araştırma deseni kullanılmış olup, 
literatür taraması, alan incelemesi, görüşme ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır.  

Anahtar kelimeler: Tur Operatörleri,  Doğu Akdeniz Tur Programı,  İpekyolu Payas Külliyesi  

 

Payas Caravanserai on the Historical Silkroad and East Mediterranean 

Tour Routes 
 

Abstract 
Sokollu Mehmet Paşa Caravanserai and other architectural constructions are located in Turkey’s eastern Mediterranean 

region. It was built by the chief architect Mimar Sinan. It has been used for commercial, religious, military purposes 
and by travelers since it is an important accommodation and logistic center on land and sea routes in historical times in 

the Eastern Mediterranean. The Külliye is also important because it is one of the works of Mimar Sinan, the architect 

in chief of the Ottoman Empire. Presently it had been restored by Payas Municipality and used for tourism purposes. In 
recent years, the Eastern Mediterranean region has attracted the attention of domestic tour groups due to its cultural, 

religious and gastronomic richness. In the mid-2000s, It is known that  only a few tours were organized from the three 

largest cities of Turkey to the Eastern Mediterranean region. Because tourism has not developed yet there. The increase 
in the variety of touristic products enriches the tour programs. As the tours continued both the destination and tours 

were developed. The increase in the variety of tourist products also positively affected the creativity of tour programs. 

Over time, foreign tourists start to pay attention there as well.  Payas is a cultural heritage that will contribute to the 
enrichment and marketing of tours. The first and main purpose of this study is to introduce the Payas a new additional 

cultural tourism product and help to the sustainability of the tour programs. In this study; qualitative research, literature 

review, field study, interview and observation techniques were used. 

Keywords: Tour Operators, East Mediterranean Tour Program, Silkroad Payas Caravanserai 

Giriş 
Günümüzde Hatay iline bağlı Payas ilçesi, İskenderun Körfezi ile Amanos Dağları arasındaki dar kıyı 

şeridinde yer almaktadır. Dörtyol’un güneyinde, İskenderun’un kuzeyinde, stratejik bir noktada yer alması nedeniyle 

tarih boyunca önemini korumuştur. İpek Yolu’nun deniz ve kara güzergâhlarıyla bağlantısı ve yakınlığı, işlek bir 
limana sahip oluşu ticaret alanında değer taşımasını sağlamıştır. Payas, Kudüs’e ulaşan Hıristiyan hac yolunun, 

Osmanlı Devri’nde ise Mekke’ye giden hac yolcularının ve Surre Alayı’nın geçtiği güzergâh üzerinde önemli bir 

konaklama merkezidir. Hatay Payas Menzil Hanı, diğer adıyla Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin günümüzde tarihi 
ve mimari önemi henüz yeterince anlaşılamamıştır.  

Çalışmanın temel amacı; Osmanlı İmparatorluğu’nun baş mimarı Sinan’ın eseri olan Payas Külliyesi ile 

kervansaray yapısı hakkında coğrafi, tarihi, mimari, yaşamsal efsanevi özellikleri hakkında doğru, detaylı ve güçlü 
bilgi kaynağı oluşturmak ve turizme kazandırılmasına katkı sunmaktır. Payas Menzil Hanı, tarihte hem deniz, hem de 

kara yoluyla seyahat eden kervan ve hacı toplulukları tarafından konaklama ve dinlenme amaçlı kullanılmıştır. Uzun 

yıllar kaderine terk edilen bu eserler, günümüzde Payas Belediyesi ve ÇEKÜL-Tarihi Kentler Birliği tarafından 
gerçekleştirilen bir proje kapsamında aslına uygun şekilde restore edilerek işlevine uygun olarak turizm amaçlı 

işletilmektedir. Çalışmada, Doğu Akdeniz’e düzenlenen önceki ve günümüzdeki tur programları incelendiğinde 

bölgeye yönelik turların temel olarak kültür tur kapsamında olmakla birlikte günümüzde bölgenin turistik ürünlerinin 
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çeşitlendiği, zenginleştiği ve tur programlarında gezi süresinin uzadığı tespit edilmiştir. Artan turizm talebi, bölgenin 

kendi turistik değerlerini keşfetmesine turizme kazandırılmasını teşvik etmiştir. Bu gelişmenin tur programlarına da 

yansıtıldığı görülmüştür. Payas, coğrafi konumu, tarihsel ve kültürel değerlerinin önemiyle tur programlarına dahil 

edilerek, Doğu Akdeniz turizminin sürdürülebilmesine katkı sunacak niteliktedir. Çalışmada Payas’taki kültürel miras 

projeleri ve tur programları incelenmiş ve Payas’ın nitelikli turizm kapasitesiyle kültür turizminde önemli bir durak 

noktası olmasıyla değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
Türkiye Turizm Stratejisi 2023 planında yer alan Doğu Akdeniz bölgesinin, kültür turizmi koridoru kapsamına 

alınması önerilmiştir.  

Külliyenin Hatay İskenderun karayoluna yakınlığı ve deniz kıyısında oluşu, tur otobüsleri için otobüs park 
yerleri, öğle ve akşam yemeği hizmeti sunma olanakları ile Doğu Akdeniz tur programlarına entegre edilip tur 

programını zenginleştirecek yeni bir gezi alanıdır. Payas, mimari ve tarihi yapılarıyla klasik Doğu Akdeniz tur 

programlarına yenilik katacak bölge tarihi yollarının kesişme noktasında önemli mimari eserleriyle bir gezi ve mola 
noktası olmaya adaydır. Bu nedenle çalışmanın bir diğer önemi, Doğu Akdeniz tur programlarına yeni bir alanı 

tanıtılması ve tur programlarının yenilenip güçlenerek gelişmesine önerilerle katkı sunulmasıdır. 
 

1. Literatür  

1.1. Seyahat Acentaları, Tur Operatörlüğü ve Tur Programları 
Tur operatörleri, turizmin sektörünün en entellektüel  donanımlı yönetici ve işletmeleri olarak bilinirler. 

Çünkü hem turist, turistin geldiği coğrafyayı ve beklentisini, hem de turun gerçekleştireceği coğrafyayı ve sosyo-

kültürel koşulları iyi tanımak zorundadırlar. Tur operatörleri turistle birlikte, gezi alanları, konaklama, yeme-içme, 

eğlence ve alışveriş gibi yerel hizmet sağlayıcıları ile işbirliği yapıp onların hizmetlerine de katkı sunarlar. Diğer 
yandan destinasyonlardaki yenilikleri takip edip, tur programlarını zenginleştirip destinasyonun gelişmesine de katkı 

sunarlar. Keşfedilen ve  talep gören bölgelere yönelik tur düzenleyen rakipler çoğaldığı için bölgeyi ilk keşfeden ve 

yenilikleri rakiplerinden önce tur programlarına  dahil eden tur operatörleri farklılık yarattıkları için tercih edilirler. 
Türkiye’de Tur Operatörlüğü işlevini A grubu seyahat acentaları yürütmektedir. 

Seyahat Acentası; Dünya Turizm Örgütü’ne (WTO) göre, “Halka, seyahatler, konaklama ve ulaştırma 

hizmetleri hakkında bilgi sunma, belli bir komisyon karşılığında seyahat ve turizm ürünlerini belli fiyatlarla nihai 
tüketicilere satış yapmak üzere aracılık eden işletmelerdir.” Seyahat acentaları; günümüz ekonomisinin güncel ve 

gelişme yeteneği olan, sürekli gelişim içinde olan turizm ve seyahat endüstrisinin ürettiği mal ve hizmetleri modern ve 

gelişmiş yöntemlerle pazarlayan ve satan kuruluşlardır (Mısırlı, 2002: 33). Paket turları, Türkiye’de Tur Operatörlüğü 
olmadığı için A grubu seyahat acentaları hazırlayıp pazarlamaktadır (Kozak, 2000: 60). Dünya Turizm Örgütü (WTO), 

tur operatörünü; “Talep oluşmadan önce ulaştırma, konaklama ve diğer turistik hizmetleri birleştirerek gezici (circuit) 

ve belirli bir turistik merkezde konaklama (sejour) amaçlı seyahatler düzenleyen ve bunları belirli bir ücret karşılığında 
halka sunan işletmeler” şeklinde tanımlamıştır (Atakan, 2007: 2; Hacıoğlu, 2000: 84). Michael Coltman’a göre tur 

operatörleri; “Her yıl genellikle belirli sayıda turist için sınırlı sayıda tur programı hazırlayan bağımsız bir 

girişimcidir ve tur toptancısından farklıdır” (İçöz, 2003: 199). Tur operatörleri turizm ürünlerinin pazarlanmasında 
büyük rol oynamaktadır (Atakan, 2007: 18). Tur operatörünün düzenleyeceği turlarda bir hedef bölgeyi kullanma 

kararı, dikkatlice planlanmış bir araştırmanın sonucudur. Turizmde, gelecekteki gelişmeleri öngörmek oldukça zordur 

ve hatalı olabilmektedir. Bu yüzden planlama aşamasında uygun ve doğru tahminler yapılması önem taşımaktadır. 
Yapılan araştırmalar ve planlamalar sonucunda, tur operatörü, paket tur düzenleyeceği tur bölgelerini saptar ve paket 

turların hazırlıklarına başlar (Atakan, 2007: 17).  

Tur bölgelerinde pazar araştırması sırasında karşılaşılan temel sorunlar şöyle özetlenmektedir: 

 Yeterli arz kapasitesi ve çekim kaynaklarının olup olmaması, 

 Ülkenin (bölgenin, yerin) sosyo-ekonomik durumu, 

 Ülkenin (bölgenin, yerin) altyapı, sağlık, ulaşım imkanları, 

 Rakip ülkelerin piyasadaki durumları, 

 Karşılayıcı acentaların varlığı, yeterli eleman olup olmaması, (İçöz, 2000: 185). 

Turizm işletmelerinde pazarlama, temel unsurlardan biri olarak işletmenin başarısında kilit bir role sahiptir. 
Sunulan ürünlerin özellikleri ne kadar iyi olursa olsun, sunulan hizmetler tüketiciye uygun değilse istenilen başarı elde 

edilemez (Mucuk, 1996: 254). Tur operatörleri hangi paket turların müşterilerine daha uygun olduğuna karar vermek 

zorundadırlar. Tur operatörlerinin oluşturdukları paket turlar, cazip koşullarından 

dolayı potansiyel müşterilere çekici gelmektedir (Gee, Makens, Choy, 1989: 212). Ürün araştırma bölümü; ürün 

araştırması, yani cazip alternatifler üretilmesi konularında çalıştıktan sonra tanıtım yaparak programları yönlendirir. 
Halkın eğilim gösterdiği veya moda olan yerleri inceler. Bu bölümün çalışmaları sonucu şirketin bir sonraki 

dönemdeki pazar yönü belirlenir. Tanıtım-PR bölümü ise tanıtım kampanyası sürdürülürken radyo, TV, basın, halkla 

ilişkiler (PR) faaliyetlerinin yardımıyla ürün tanıtımı ve satışı için çalışılır (Atakan, 2007: 24). Tüm bu çalışmaların 
sonucu olarak tur operatörleri, destinasyonlarına herhangi bir yeri eklediklerinde, önemli oranlarda ve blok satın alma 

ve rezervasyon yaptığı için hizmet işletmelerinin doluluk oranlarını artırırlar. Tur operatörleri, önceden satın aldığı 

hizmetler için, hizmet satın aldığı üretici işletmelere ön ödeme yaparak finansal kaynak sağlar. Bununla birlikte, tur 
operatörlerinin yüksek alım ya da rezervasyon yapmasıyla ilgili olarak işletmelerin tur operatörlerine olan bağımlılığını 

da arttırdığı öne sürülmektedir (İçöz, 2003: 203). Böylelikle konaklama ve seyahat işletmelerinin doluluk ve kullanım 

oranlarını arttırlar, tüketicilerin seyahat kaynağı hakkında bilgi kaynağı oluştururlar (Hacıoğlu, 2000: 86).  
Paket tur kavramı, İngilizce’de ‘Inclusive Tour’, Amerika’da ‘Package Tour’, Fransızca’da ‘Voyage a 

Forfait’ kelimelerinin Türkçeleştirilmesinden oluşmuş bir seyahat terimidir. Bu kavram her şey dahil bir paket haline 

getirilen tatil ürünü anlamına gelmektedir (Altınışık, Avcıkurt, vd., 2004: 66). 
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1.2. Tarihte Payas ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 
Payas, tarih boyunca Hitit, Asur, Pers, Yunan, Roma, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Anadolu Selçukluları, 

Antakya Prensliği, Ermeni Krallığı, Memlukler, Ramazanoğulları ve Osmanlı Devleti egemenliğinde yönetilmiştir. 

Payas, Roma devrine ait güzergâhların kaydedildiği Itinerarium Antonini ve Itinerarium  Burdigalense’de Bais veya 

Baiae adlarıyla geçmektedir. Payas, kaynaklarda çoğunlukla Baiae adını taşıyan bir liman yerleşmesi olarak 

kaydedilmiştir (French, 2016: 66; de Graauw, www.ancientportsantiques.com, 2018). Kilikya, Isauria, Lycaonia 
bölgelerine ait Roma yollarını gösteren haritada ise Payas; güzergâh üzerinde yer alan merkezler arasındadır (Şekil 1-2; 

French, 2016: 14).  

   
Şekil 1. Kilikya, Isauria, Lycaonia, D. French, 2016. 

 

Günümüzde Payas Körfezinde, Yakacık Deresinin oluşturduğu küçük deltanın bulunduğu kesimde yer alan 
bir lagün, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine dek liman olarak kullanılmıştır. Bu alanda eski limana ait 

kesme taştan yapılmış duvar (olasılıkla mendirek) kalıntıları bulunmuştur (Ozaner, 1995: 513-527). Aynı tarihlerde 

limana ait mendirek kalıntılarının da görülebildiğini kaydedilmesi, benzer bir liman yapısına işaret eder (Sinclair, 
1990: 276).  

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Payas’a ilişkin izlenimlerini yazmıştır. Seyahatname’nin III. Cildi’nde 

İznik, Eskişehir, Ilgın, Konya, Ulukışla, Payas, İskenderun, Antakya, Hama, Humus, Şam, Yafa, Lût denizi, Remle, 
Gazze kentleri ve yerleşmeleriyle başlar (İlgürel, 1992: 532). Evliya Çelebi, Payas’tan, külliye, Payas Kalesi ve 

Merkez Kale olmak üzere iki kale yapısını, ayrıca Payas’ın coğrafyasını oluşturan yaylaları kaydetmiştir (Kahraman, 

Dağlı, 2006: 31). Amanos dağlarının Düldül Dağı - Belen Boğazı’na kadarki bölümü olan sancak, merkezi Yarpuz 
olmak üzere Cebelibereket olarak adlandırılmıştır. Bölgede 1568 yılından başlayarak Halep eyaletine bağlı, 

merkezi Payas olan Üzeyr sancağı bulunmaktaydı. Sancak, Çukurova, Kozan dağları ve Cebelibereket’te ıslahat yapan 

askerî fırka olarak kurulan Fırka-i Islâhiyye’nin (Halaçoğlu, 1865: 13-35). 1865 yılında yöreden ayrılmasından sonra 
da aynı düzenle sürdürülmüştür. Üzeyr, Ekim 1881’de yeniden kurulan Halep vilâyetinin bir sancağı olarak 

kaydedildiğinde ise sancak; Payas, Osmaniye ve Belen kazalarından oluşuyordu. Sancak merkezi 1880’de Payas’tan, 

Cebelibereket üzerindeki Yarpuz’a nakledilmiştir. 1890 yılında Adana vilâyetine bağlanan ve Cebelibereket adı verilen 
sancağa Payas ve Osmaniye kazaları dışında İslâhiye, Hassa ve Bulanık kazaları da eklenmiştir. Sancak, kuzeyden 

Ceyhan nehri ve Kozan sancağına, doğudan Halep vilâyetine, güneyden İskenderun körfezi ve batıdan Adana 

sancağına kadar olan alanı kaplamaktaydı. Payas, Ulaşlı aşiretine ve aynı aşirete mensup Küçükalioğulları’na ait bir 
yöredir (Halaçoğlu, 1992: 185). Memlukler egemenliğindeyken ağırlıklı olarak Türkmen boylarının yerleştirildiği 

Payas, 1516 yılındaki Mercidabık Savaşı ile Osmanlı topraklarına geçmiştir. Yavuz Sultan Selim komutanlığındaki 

Osmanlı ordusunun 1517’de Memluk ordusuna karşı gerçekleştirdiği Ridaniye seferiyle Mısır ve Hicaz bölgesi, 

Osmanlı sınırlarına katılmıştır. Bu toprakların Osmanlı Devleti’ne katılmasının ardından Başkent İstanbul’u Anadolu, 

Doğu Akdeniz ve Suriye üzerinden Hicaz’a bağlayacak bir güzergâh oluşturulmuştur. “Anadolu sağ yolu”, “Hac yolu”, 

“Şam-ı şerif yolu” gibi adlarla tanımlanan bu güzergâhtaki en önemli menzil, Adana ile Halep ve Şam arasında yer alan 
Payas kenti olmuştur. Payas’ın İpekyolu’ndaki önemi, Osmanlı Devrinde Surre-i Humayun Alayı’nın hac güzergâhı 

üzerinde uzun yıllar burada konaklamasından kaynaklanıyordu. Her yıl Mekke’ye yardım amaçlı olarak hazine 

yüküyle yola çıkan Surre Alayı, Ulukışla-Adana-Payas-İskenderun-Belen yolunu izleyerek Antakya’ya ulaşırdı. 
Burada ise iklim koşullarına göre Alven bahçelerinde, hanlarda, iki gün konaklanır; Habib-i Neccar Camii’ni ziyaret 

edilerek yeniden yola çıkılırdı. Surre Alayı, 500.000 atlıya ulaşan önemli bir resmi gruptu. Alayın güvenliğinden 

Adana sınırından Beylan’a kadar Payas Sancağı Beyi sorumluydu. Bu güzergâh, 19. yüzyılda Amanos Dağları’ndaki 
eşkiyaların Adana-Payas arasında Burnaz Köprüsü mevkiinde Surre Alayı’na saldırmaları nedeniyle değiştirilmiştir. 

1864 yılında Fuad Paşa, Surre Alayı’nın karayolu yerine denizyolundan Beyrut’a ve oradan karayoluyla yolculuğa 

devam edilmesini sağlamıştır (Tekin, 1999: 59). Vilayet ve sancak sistemlerinde 19. yüzyılın sonlarında bir değişiklik 
gerçekleştirilmiştir. 1864 yılında Halep vilâyeti Urfa, Maraş, Kozan, Adana, Payas, Halep merkez ve Zor 

sancaklarından oluşmaktaydı. Cevdet Paşa, iki yıl süren valiliğinde Zor sancağı dışında Halep vilâyetine bağlı 

sancaklarda ve merkezde yeniden düzenleme yapmıştır. Kuruluşunda çok geniş tutulan Halep vilâyetinin sınırları, 
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1869’da önceden bu vilayete bağlı olan Adana, Kozan ve Payas sancaklarının çıkarılmasıyla daraltılmıştır (Masters, 

1992: 246). 

 
Şekil 2. Hatay Arkeolojik Haritası. 

 

Payas limanı ise konumu ve karayoluyla bağlantısı nedeniyle uzun süre kullanılmış işlek bir limandır. 

Limanın 16. yüzyılın ortalarındaki durumuna ilişkin kayıtlar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Birecik iskelesini 
kullandığına ilişkin bilgiler 1545 yılına, ilk yazılı belgeler ise 1552 yılına ait olduğu belirlenmiştir. Bu belgelere göre 

Payas ve İskenderun limanlarında İstanbul’dan başta Bağdat olmak üzere bölgeye gönderilen malzemeler kıyıya 
çıkarılır ve taşınmak üzere hayvanlara yüklenirdi. Birbirlerine uzak olmayan bu limanlardan devlet bazen Payas 

limanını, bazen de İskenderun limanını tercih etmiştir (Yiğit, 2007: 3400). Liman kullanım önceliği 16. yüzyılın 

sonunda İskenderun’a geçmiştir. Evliya Çelebi, limanın önceden “latif”, iyi bir liman olduğunu, ancak onun ziyaret 
ettiği dönemde büyük gemilerin demirleyemediğini, yine de bazı küçük gemiler için elverişli bir liman olduğunu 

yazmıştır (Kahraman, Dağlı, 2006: 31). Halep, 1590 yılından sonra Osmanlı hükümeti tarafında 32 km kadar 

kuzeydeki Payas limanının yerini alan ve yoldan 75 km uzakta bulunan İskenderun limanının açılmasıyla gücünü 
artırmıştır (Mansel, 2016: 12).  Yine 16. yüzyıla ait bir arşiv belgesine göre (BA, KK, nr. 2555) İstanbul ile Payas 

arasında otuz iki iskele yer aldığı anlaşılmaktadır. Bu iskeleler 19. yüzyılda menzil teşkilâtının ortadan 

kaldırılmasından sonra Anadolu postalarının nakli için düşünülmüş ve hatta bu hususta 1862 yılında bir de emir 
verilmiştir (Halaçoğlu, 1992: 27). Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Doğu Akdeniz tarihi İpekyolu güzergâhı 

üzerinde yer alan konumu nedeniyle oldukça önemlidir. İkinci önemi ise; Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyaca ünlü 

Mimar Başı Sinan yapıtı olmasıdır. Her iki özelliği nedeniyle ülkesel ve uluslararası kültürel mirasın yaşatılarak 
geleceğe aktarılabilen iyi bir örneği olmasıdır. Külliye tarihte önemli güzergâhlardan; hem kervan yolu, hem de Payas 

Limanı ile doğrudan bağlantılı olması bakımından da önemlidir. Bu nedenle menzil külliyesi olarak kurulmuştur. 

Külliye, arasta tipi bir bedestenin (çarşı yapısı) iki yanında sıralanan yapı birimlerinden oluşmaktadır. Sokollu Mehmet 
Paşa’nın, Mimar Sinan’a menzil han grubuna giren dört kervansaray yaptırdığı bilinmektedir. Bu kervansaraylar 

arasında günümüze ulaşan tek yapı Payas’tadır. Diğer kervansaraylar ise Lüleburgaz, Havsa ve Sarajevo (Saraybosna) 

yakınındaki Sokollu külliyelerine ait kervansaraylardı (Kuran, 1986: 144). Tarihi kaynaklara göre Yavuz’un oğlu 
Kanuni Sultan Süleyman’ın ünlü Kaptan-ı Deryası ve Sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa, 1574 yılında Mimar Sinan ve 

Hassa mimarlar teşkilatına Payas’ta külliye yaptırmak istemiştir. Bu amaçla 15 dönümlük zeytin bahçesindeki zeytin 

ağaçları kestirilmiştir. Günümüzde kadar kalan tek zeytin ağacı caminin önündeki avluda yer alan, çeşmenin hemen 

yakınındaki zeytin ağaçlarından bir tanesi bırakılmıştır. Bu zeytin ağacı tek ana gövdeyle başlayıp, yaklaşık 1,5 m 

yukarıda gövdesi üçe ayrılır. Tepe çatısı 40 m².lik bir alanı kaplayan ağacın ana gövdesi çürümeye başladığı için 

koruma altına alınmıştır. Yılda 300 kilogram zeytin veren ağaç, dünyanın en yaşlı meyve veren zeytin ağacı olarak 
tanımlanmaktadır (Fotoğraf 1, www.payas.bel.tr, 2018).   
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   Fotoğraf 1. Payas Külliyesi ve Tarihi Zeytin Ağacı 

 

Payas Külliyesi tarihte genellikle II. Selim külliyesi olarak bilinmekteydi. Sokollu Mehmet Paşa’ya ait vakıf 
kayıtlarında: “Payas dimekle mâruf olan kale’de bir âli han ve bir zâviye ve mescid bina ittiler.” ifadesinin bulunması, 

öte yandan Sinan’ın eserlerinden bahseden “Tuhfetü’l – mimarin” tezkeresinde Payas’ta Mehmet Paşa Camii, Mehmet 

Paşa İmareti, Mehmet Paşa kervansarayı ifadesinin yer alması, külliyenin Sokollu’ya ait olduğunun bir diğer kanıtıdır. 

Evliya Çelebi de külliyenin Sokollu Mehmet Paşa tarafından yaptırıldığını belirtmektedir (Kahraman ve Dağlı, 2006: 

31). Külliyesi, tüm yapıları düzgün kesme taştan inşa edilmiş, büyük bir kervansaray, arasta, cami, medrese, imaret, 

tabhane, hamam ve zaviye yapılarından oluşmaktadır. Bu büyük yapı topluluğu 13.000 m2lik bir alanı kaplamaktadır. 
Külliye, bütün yapıların birbirleriyle birleştirildiği bir tasarıma sahip olarak dikkat çekmektedir. Cezar’ın deyimiyle 

Anadolu şehir ve kasabalarındaki külliyeler arasında bina türlerinin zenginliğiyle en başta Payas Sokollu Mehmet Paşa 

Külliyesi gelmektedir (Cezar, 1985: 194). Külliyede bedestenin doğusunda kervansaray girişinin iki yanında yer alan 
tabhaneler, kervansaray ve imaret, bedestenin batısında ise hamam, sıbyan mektebi, medrese ve cami inşa edilmiştir. 

Bedestenin kuzeybatı ve güneydoğu köşelerinde birer çeşme bulunmaktadır. Külliyenin batısında Payas Kalesi, 

güneyinde bir köprü, kuzeyde ise limanın güvenliğini sağlayan Cin Kulesi yer almaktadır. Külliyede konaklayan 
yolcuların güvenliği için bu iki kale kullanılmaktaydı (Şancı, 2006: 456). Külliyenin tamamlayıcısı olarak 

görülebilecek diğer yapılar, iskele-gümrük, tersane, köprü ve değirmenlerdir. Söz konusu yapılar Payas’ın ticari ve 

kültürel bir yerleşme olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Kitabe, vakfiye kaydı ve arşiv malzemelerindeki 
bilgilerden yapımına 1567 yılında başlandığı, çalışmaların büyük ölçüde 1574’de inşa edildiği, 1580’lerin başında ise 

tümüyle tamamlandığı anlaşılmaktadır (Fotoğraf 2).  

 
Fotoğraf 2. Payas Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, genel görünüm. 

 
Taçkapı üzerindeki han kitabesinde beyaz mermer zemin üzerine beş satırlık nesih yazıyla şunlar 

yazılmıştır: “Âlemin kendisiyle övündüğü ve güzel ahlak sahibi, zamanın Süleyman’ının oğlu Sultan Selim’in veziri; bu 

fâni dünyanın geçiciliğini anladı ve bayrağının daimi olmadığını ve bu dünyanın mihnetlerle bir cehennem olduğunu 
görerek; Allah rızası için bu hanı yapıp vakfetti ve böylece dünyadayken ahiretini âbad eyledi; Allah bu emsalsiz hayrı 

kabul ede, doğrusu bu ki böyle hayrı herkese nasip etmez; Bu eserin sahibi tarih düşürüp dedi; Ben Allah rızası için bu 

hanı yolculara vakfettim (982)” Miladi 1574 tarihlidir (Temiz, 2004: 13-17). Girişin ardında açılan geniş iç avlu 2000 
m2.lik alanı kaplamaktadır (www.payas.gov.tr, 2018). Avluyu batı yönü hariç üç taraftan çeviren revaklar ve 

gerisindeki kapalı mekânlar yerleştirilmiştir. Osmanlı döneminde etrafında bir pazarın kurulduğu kaydedilmiştir. Bu da 

canlı bir ticari yaşama işaret etmektedir. Hanın batı kanadında tabhaneler yer alır. Handan duvarla ayrılan ve bir 
kapıyla avluya açılan odaların su sistemi bulunmaktadır. Yapıdan imarete koridorla geçilir. İkinci giriş doğudan olup 

servis amaçlıdır. Birinci iç avlunun çevresine mutfak, fırın, yemekhane, kiler, depo birimleri yerleştirilmiştir. Yapının 

esas işleviyle menzil külliyesi olması nedeniyle han, arasta, imaret, tabhane ve hamam gibi yapıların yanında cami 
daha küçük bir yapı olarak, tabhaneli (ters T) planla inşa edilmiştir. Yapıda kubbeli orta bölüm, yanlara doğru eyvan 

şeklinde genişletilmiştir. Kuzeyinde son cemaat yeri, sonradan biçimi değiştirilen minare ile merkezinde bir şadırvanın 

yer aldığı revaklı bir iç avlusu vardır. Olasılıkla 17. yüzyılda medreseye dönüştürülen Hankâh yapısı, caminin 
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karşısında inşa edilmiştir. Kalenin karşısında hamam duvarına bitişik olarak Sıbyan Mektebi bulunmaktadır. İki 

bölümlü ve önü revaklı olup girişi külliye yapılarından bağımsızdır. Kalenin karşısında ve arastaya paralel uzanan 

konumda bulunan hamamın girişi arastanın içindedir. Yapıda farklı şemada iki sıcaklık mekânı vardır. Arastanın ana 

yola açılan kapılarının yanında birer çeşme yer almaktadır. Arasta, Lüleburgaz ve Havsa külliyelerinde olduğu gibi iki 

yapı grubu arasında yer alır. Yapı, 115 metre uzunluğunda, kuzey – güney doğrultuda inşa edilmiştir. Doğu kanadında 

27, batı kanadında 21 dükkan olmak üzere toplam 48 dükkan bulunmaktadır (www.payas.gov.tr, 2018). Buradaki 
düzenleme, özellikle arasta sokağının örtülü olması nedeniyle, dua kubbesinin her iki yönünde eyvan gibi kapı 

derinliği meydana getirilmesini gerektirmemiştir. Kubbe dört sivri taş kemerle duvarlara oturtulmuştur. Arasta çatısının 

bir miktar yukarısına yükselen kare taş kitlenin üstünde kasnaksız kapanan kubbe, bu kısmın kübik etkisinin 
güçlenmesine hizmet etmektedir. Arasta, sokağının üstünün örtülü olması nedeniyle, kapalıçarşı olarak da 

tanımlanmıştır. Arastanın sokak ve dükkanlarının üst örtüsü çapraz tonozludur. Arastanın aydınlatılması tepede 

tonozların orta yerindeki köşeli aydınlanma yerlerinden sağlanır. 1964 yılında külliyenin önemli bölümü restore 
edilmiştir (Cezar, 1985: 196-197). Payas Külliyesi’nin önemli diğer bir yapısı ise, Dua Kubbesi’dir. 16. yüzyılda 

ortaya çıkan ve arastaların merkezi durumunda olan dua kubbeleri, arasta ve çarşı esnafının her sabah dükkânını 
açmadan önce altında toplanıp dua ettiği kubbe ile örtülü bölümdür. Sabah namazında camide buluşan esnaf, 

namazdan sonra çarşının dua meydanı veya dua kubbesi adı verilen bölümünde toplanarak burada kendi aralarından 

seçilmiş bir duacı önderliğinde doğruluk yemini ile helâl ve bereketli kazançlar elde etmek için dua ettikten sonra 
dükkânlarını açardı (Çobanoğlu, 1992: 539-540). Dua kubbelerinin bir örneğinin Payas’ta inşa edilmiş olması yapının 

değerini göstermektedir. Dua kubbesi bulunan diğer yapılar ise;  Mimar Sinan’ın Kırklareli ile Lüleburgaz, Hatay ile 

Payas (Yakacık) ve Edirne ile Havsa’da Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa adına yapmış olduğu üç menzil külliyeleri ile 
III. Murad zamanında Mimar Dâvud Ağa’ya yaptırılan Edirne Selimiye Arastası sayılabilir. Hac yolu üzerinde bulunan 

Payas Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi’nin (982/1574-75) dua kubbesi, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve üzeri 

çapraz tonozlarla örtülü olan arasta sokağının ortasında, kervansarayla kale girişlerinin eksenindedir.  Dört sivri 
kemerle duvarlara oturtulmuş dua kubbesinin batıya açılan girişi üzerinde bir dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 

Kubbenin içi sıvalı olup, sade malakârî süslemelerle bezenmiştir (Çobanoğlu, 1992: 539-540).  Çifte Hamam, 

Arastanın (çarşı) kuzey bölümünün batısına bitişiktir. Anadolu’da örneği sıkça görülen çifte hamam olarak inşa 
edilmiştir. Hamamın kubbesi cami kubbesinden daha büyüktür. Soyunmalık bölümü, arastaya, güneye ve batıya açılan 

çok sayıda pencereden ışık almaktadır. Kubbenin altında yuvarlak bir havuz bulunmaktadır. Dört eyvanlı, dört halvetli 

ve göbek taşı ile sıcaklık bölümü, klasik Osmanlı dönemi hamamları tarzını yansıtmaktadır. İlk sıcaklığın kuzey 
eyvanından, bir koridorla ikinci sıcaklığa geçilmektedir. Sıcaklık kaybını önlemek için koridor zikzaklıdır. Çıplak 

gözle bakıldığında seçilmeyen kubbelerdeki hava ve ışık delikleri, zeminden bir mercekle bakıldığında kusursuz bir 

yıldız şeklindedir (www.payas.bel.tr, 2018). 
Payas’ta iki kale bulunmaktadır. Cin (Ceneviz) Kalesi veya Cin Kulesi olarak adlandırılan küçük kale, 

denizden gelmesi olası tehlikelere karşı iskele-gümrük, tersane yapılarını korumak ve limanın güvenliğini sağlamak 

üzere hemen deniz kıyısına inşa edilmiştir. Külliyenin 500 metre kuzeyinde, deniz kıyısından ise 150 metre 
uzaklıktadır. Kalesi, fiziki konumu itibariyle külliyenin doğu kanadındaki kervansarayın simetrik olarak dengeleyici 

unsuru gibi durmaktadır. Mimar Sinan’ın, külliyenin planını, kaleyi de hesaba katarak tasarladığı düşünülmektedir. 

Haçlı Seferleri sırasında sekiz kuleli olarak Cenevizliler tarafından inşa edilen kale, Kudüs’e giden hacıların 
güvenliğini sağlamakla görevli Tapınak Şövalyeleri’nin kontrolü altında hizmet vermiştir (www.payas.bel.tr, 2018). 

Arşiv kaynaklarına göre Osmanlı öncesinde bugünkü kalenin yerinde bulunan harap durumdaki bu Haçlı Kalesi önce 

onarılmak istenmiş, daha sonra yapı 1567-1580 yılları arasında hendekleri genişletilerek yeniden inşa edilmiştir. Diğer 
bir adı İskele Kalesi olan yapı, ana kaleye göre daha küçük boyutlu olup üç katlıdır. Kalenin burada mevcut olan 

önceki devirlere ait bir kale üzerine inşa edildiği düşünülmektedir. Sekiz kuleli ve yedi burçlu kalenin girişi külliyeye 

bakan doğu cephesindendir. Avlunun içinde harap bir mescid ile kışla kalıntıları bulunmaktadır. Yapı malzemesi 
olarak düzgün blok ve düzgün olmayan taşlar, bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılmıştır, Kare planlı kaleye ait kuleler 

duvardan daha alçaktır ve kuzey doğu köşesi dışında yapıyı çevrelemektedir. Kapı üzerine aslan betimli alçak 

kabartma yerleştirilmiştir. Yapı kare zemin kat üzerinde oktogonal ikinci kattan oluşan bir mimariye sahiptir. Payas, 
19. yüzyıla kadar Halep’in iskelesi olduğundan canlılığını bu dönemlere kadar ulaşmıştır. Limanın yerinin bugünkü 

iskeleye yakın olduğu öne sürülür (Müderrisoğlu, 1992: 233). Payas’ın Osmanlı devrindeki tarihi önemi, dönemin 

kaynaklarında da yer almaktadır. Evliya Çelebi, kaledeki sekiz adet top ve büyük burçtaki balyemez toplarıyla limanın 
koruduğunu belirtir. Katib Çelebi ise Payas’ın işlek bir ticaret liman olduğunu yazmıştır. Ticari bakımdan bu işlek 

limanın varlığı, 1568 yılında Doğu Akdeniz’deki en büyük tersanenin yapımına Payas’ta başlanmasını sağlamıştır. 

Tersane inşası, Osmanlı devrinde Doğu Akdeniz’de deniz yollarına ticaret ve ulaşım bakımından önem verildiğinin bir 
göstergesidir. Tersanenin yerini belirten kalıntıların Cin Kule ile iskele arasında olduğuna ilgili olarak burada 

yaşayanlardan alınan sözlü bilgi, Payas’la ilgili yayınlarda yer almıştır (Kahraman, Dağlı, 2006: 31). 19. yüzyılda 

hapishane olarak kullanılan kalenin, I. Dünya Savaşı sırasında terk edilmiş halde olduğu kaydedilmiştir (Sinclair, 1990: 
276; Şancı, 2006: 456; Işık, 2004: 14). Payas’ın ikinci kalesi olan Osmanlı Devrine ait Ana Kale veya günümüzdeki 

adıyla Payas Kalesi, düzgün olmayan bir D harfine benzeyen bir plana sahiptir. Kalenin girişi doğudadır. Özgün 

planına göre iki sur duvarına sahipti. Dış sur duvarı, iç sur duvarından savunma ateşine izin verilecek biçimde daha 
alçak inşa edilmiştir. İç sur iyi korunmuş olup, hendeğin hemen üzerinde yükselen dış surun yalnızca giriş eyvanında 

kuleye sahiptir. Dış sura ait giriş eyvanı küçük, iç eyvan geniş ve doğu cepheye hakim geniş ve kompleks bir yapıdır. 

Suru çevreleyen beş kulenin her biri iki odaya sahiptir (Sinclair, 1990: 274). Külliyenin hemen güneyindeki Payas çayı 
üzerinde beş kemerli olarak inşa edildiği düşünülen köprü, günümüze üç kemerli olarak ulaşmıştır. Bu köprü, İpek 

Yolu güzergâhı üzerinde ulaşımı sağlamak üzere inşa edilmiş köprülere güzel bir örnektir. Çay boyunca inşa edilen 
değirmenlerden geriye yapı kalıntıları kalmıştır. Payas kalesi Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin güneyinde deniz 

kıyısında yer alır. Haçlılar ve Osmanlı dönemlerinde onarım görmüştür. Kalenin sekiz gözetleme kulesi vardır. Kale 

kara tarafından bugün bile içinde su bulunan geniş ve derin bir hendek ile çevrilidir. Külliyeden kaleye hendek 

http://www.payas.gov.tr/
http://www.payas.bel.tr/
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üzerindeki kemerli taş köprüden geçilmektedir. Restorasyon devam ettiği için köprü ve Kalenin giriş kapısına kadar 

gidilmesine izin verilmektedir (Yenipınar, 2010: 271). Payas Kalesi içinde “Namık Kemal Zindanı” olarak anılan bir 

zindan yer almaktadır. Payas Kalesi, Osmanlı İmparatorluğunun son ve Cumhuriyetin ilk yıllarında hapishane olarak 

da kullanılmıştır. Kalenin en ünlü misafiri ise edebiyatçı Namık Kemal’dir. 1873 yılında “Vatan Yahut Silistre” eseri 

sahnelendikten sonra çıkan karar ile Kıbrıs Magosa’ya sürgün edilmiştir (www.payas.gov.tr, 2018). 

 

1.3. Günümüzde Payas ve Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi 
Adana Payas (Yakacık) arası 113 km uzaklıkta olup otobüsle ulaşım yaklaşık bir buçuk saat sürmektedir. 

Dörtyol’dan İskenderun yönüne döndükten sonra yolun 22. kilometresinde sağdaki Payas tabelasından sağa dönüp yol 
kıyı yönüne takip edildiğinde Yakacık Mevi olarak anılan ve silueti görünen Sokollu Mehmet Paşa Külliyesine 

ulaşılmaktadır. Kervansaray Payas Belediyesi tarafından işlevine uygun olarak işletilmekte olup, öğrenci ve tur 

grupları için rezervasyon sistemiyle kahvaltı, öğlen ve akşam yemeği hizmeti sunulmakta ve ücretsiz tanıtım hizmeti 
sunulmaktadır.  Payas Belediyesi’nin 2010 yılında Vakıflar’dan 49 yıllığına kiraladığı Külliye’nin 2011 yılında 

başlayan restorasyon çalışmaları 2013’de Belediye’nin öz kaynakları ile tamamlanmıştır. Restorasyon projeleri 

kapsamında Han, Hamam, Tabhane, Arasta, İmaret kısımları onarım görmüştür (www.tarihikentlerbirligi.org, 2015). 
Tarihi eserler konusunda Türkiye’nin Oscar’ı sayılan Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, Payas Belediyesi’ne 

verilmiştir. Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL’ün verdiği ödülü, Türkiye'de 

belediyecilik anlayışına yön veren isimler arasında gösterilen İzmir, Antalya, Eskişehir ve Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanları’nın elinden almıştır. Proje, uygulama ve fonksiyon kazandırma dalında verilen ödül, Payas 

Belediyesi’nin yaptığı olağanüstü çalışma sayesinde ‘büyük ödül’ olarak takdim edilmiştir.  Restorasyonu 

tamamlanarak ayağa kaldırılan tarihi külliye, 1500’lü yıllarda Osmanlı’da hangi amaçlarla kullanılmışsa günümüzde 
de aynı fonksiyonu sürdürmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Payas Belediyesi tarafından Külliyenin içindeki çarşı, 

hamam, han gibi yapıların günümüzde eskiden olduğu gibi eğitim işlevi görmesi için; Mimar Sinan Üniversitesi 

öğrencileri Payas’a davet edilmiştir. Üniversitelerin mimarlık fakültelerinde okuyan öğrenciler için külliye özel bir 
uygulama alanı olmuştur. Tarih bilinci oluşturmak ve geliştirmek için ikinci bir girişim ise; Payas ilçesindeki tüm ilk 

ve ortaokul öğrencilerinin, haftada bir gün bir saatlik derslerini külliyede işlemelerinin teşvik edilmeleridir. Külliye 

meydanı öğrencilerin teneffüs alanı olarak kullanılmaktadır (www.payas.bel.tr, 2018). Külliyede gezilecek alanlar ise, 
Menzil Hanı ve odaları, mutfak, çifte hamam, Sarı Selim bahçesi ve tarihi zeytin ağacı, kale hendeği köprüsü, kıyı 

kalesi ve tersane (restorasyonu devam ediyor), külliye dışındaki Cin (Ceneviz) Kalesi’dir. Külliye’de önceden 

rezervasyon yapıldığı takdirde tur grupları öğle veya akşam yemeği alabilmektedirler (Altan, Bekir ve Ekibi, 2016).  

 

2.Yöntem 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış; veri toplama teknikleri olarak gözlem, görüşme ve alan 

yazın taramasından yararlanılmıştır. Gözlem ve görüşmelerle birincil veriler toplanmış, alan yazınla ikincil verilere 
ulaşılmıştır. Nitel araştırma veri analizi; çeşitlilik, yaratıcılık ve esneklik anlamına gelir. Betimsel analizde, görüşülen 

ya da gözlenen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verilir. Bu 

tür analizde amaç, elde edilen bulguları düzenlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve 
Şimşek, 2013: 256). Nitel yöntemlerden en sık kullanılanı görüşmedir. Görüşme insanların perspektiflerini, 

tecrübelerini, duygularını ve algılarını ortaya koymada kullanılan oldukça güçlü bir yöntemdir (Bogdan ve Biklen, 
1992). Nitel araştırmada kullanılan ikinci en yaygın bilgi toplama yöntemi ise gözlemdir. Sosyal olguların gözlenerek 

anlaşılabileceği varsayımına dayanır. Görüşmede olduğu gibi gözlemin bir bilgi toplama yöntemi olarak kullanılması, 

görüşme öncesi hazırlıkların yapılması görüşmenin gerçekleştirilmesi konularında yoğun bir eğitimi gerekli kılar 
(Coffey ve Atkinson, 1996; Wolcott, 1994). Çalışmada; Doğu Akdeniz bölgesine Türkiye’nin üç büyük kentinden 

önceki yıllara ait ve günümüzdeki tur programları incelenmiştir. Payas’la ilgili, kitap, (Cezar, 1985; Kuran, 1986; 

Kahraman ve Dağlı, 2006;  Yenipınar, 2011), Payas Belediyesi tarafından hazırlanan broşür, Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi, gibi kaynakların yanı sıra, güncel internet gazetesi haberleri (www.haberler.com, 2018; 

www.payas.gov.tr, 2018; www.payas.bel.tr, 2018) incelenmiştir. Bu amaçla; araştırmacılar, soru formu geliştirip, 

katılımcılardan randevu alarak derinlemesine yarı-yapılandırılmış görüşme planı oluşturmuşlardır. Katılımcıların 
seçiminde bildiri konu başlığında yer alan Payas, Külliye ve bölgeye düzenlenen turlar hakkında derinlemesine bilgi 

alınabilecek kişiler seçilmiştir. Hazırlanan soru formları, katılımcılara önceden e-mail yoluyla gönderilip bilgilendirme 

yapılmıştır. Bu amaçla; İzmir’den Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ilk tur düzenleyenler arasında olan acenta yöneticisi (K3) 

numaralı katılımcı ile İzmir’de 7 Temmuz 2018 tarihinde tur operatörlüğü ve bölgeye yönelik turlarla ilgili konularda 

görüşme gerçekleştirilmiştir. İkinci görüşme, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan (K1) ve Mimar Tuba Batutar (K2) 

numaralı katılımcılarla Payas’ta 28 Temmuz 2018 tarihinde; Payas, Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nde restorasyon 
projesi ve mekanın nasıl değerlendirilmek istendiği gibi konularda görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme üç saat 

sürmüş, Payas ve Külliye çevre gezisiyle görüşme tamamlanmıştır. Görüşme formları önceden gönderildiğinden bazı 

yanıtlar yazılı olarak alındığı ve zaman sınırlaması olduğu için ses kaydı alma gereği duyulmamış, araştırma için 
önemli sayılan ve yazılı kaynaklarda yer almayan aktarımlar not alınmıştır. Görüşmede katılımcılara yöneltilen sorular 

EK1’de katılımcıların numaraları yer alan başlıklar halinde ayrılmış sıralı bir biçimde yer almaktadır. Çalışmada 

değerlendirmeye alınan tur programları 2018 yılını kapsamaktadır. Çalışmada literatür, gözlem ve görüşmelerden elde 
edilen bilgiler sınıflandırılıp anlamlı başlıklar haline getirilmiştir. Betimsel analizde amaç, elde edilen bulguları 

düzenlenmiş ve yorumlanmış biçimde okuyucuya sunmaktır. Elde edilen veriler önce sistematik ve açık bir biçimde 

betimlenip daha sonra yapılan betimlemeler açıklanıp ve yorumlanır, neden-sonuç ilişkileri irdelenir ve birtakım 
sonuçlara ulaşılır. Betimsel analiz dört aşamadan oluşur: 1. Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma; araştırma 

sorularından ve gözlem/görüşmede yer alan boyutlardan yola çıkarak veri analizi için bir çerçeve oluşturulur. 2. 

Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi; daha önce oluşturulan çerçeveye göre elde edilen veriler okunur ve 
düzenlenir. Veriler tanımlama amacıyla anlamlı ve mantıklı bir biçimde bir araya getirilir. 3. Bulguların tanımlanması; 

http://www.payas.gov.tr/
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Düzenlenen veriler tanımlanır ve alıntılarla desteklenir. 4. Bulguların yorumlanması; Tanımlanan bulguların 

açıklanması, ilişkilendirilmesi ve bulgular arasında neden-sonuç ilişkilerinin açıklanması, farklı olgular arasında 

karşılaştırma yapılması (Yıldırım ve Şimşek, 2013; 256).  

 

2.1. Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın amacı; Payas ilçesini tarihi geçmişi ve günümüzdeki konumuyla tanıtıp Bölgeye yönelik paket 

tur programları ile Kültür ve  Turizm Bakanlığının 2023 stratejik planında yer alan  “İpek Yolu Koridoru” listesine 

dahil edilmesine katkı sunmaktır. Bu amaçla Payas’ın edebiyat kısmında Payas ve sahip olduğu mimari eserlerin önemi 

ve tarihi konusunda bilgi sunulmuştur.  Eserlerin günümüzde ÇEKÜL vakfı ve Payas Belediyesi işbirliği ile bir proje 
dahilinde aslına uygun tarzda restore edilmesi, çevre düzenlemesi ve işletme tarzı hakkında detaylı bilgiler, tur 

programlarına nasıl dahil edilebileceği ilgililerle gerçekleştirilen görüşmeler, dokümanlar incelemesiyle 

detaylandırılmıştır. Konu, Tur operatörlerinin paket turları ile sınırlandırılmış olup, yerel belediye, özel kuruluş, eğitim 
kurumların düzenlediği turlar veya kişisel geziler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Çalışmada, “tur programları” 

kavramıyla Türkiye’de Tur Operatörlüğü yapma yetkisine sahip A grubu seyahat acentaları ve onların Bölgeye 

düzenlediği paket tur programları incelenmiştir. Tur programlarının genel olarak yerli tur programları olduğu ve tur 
programlarında Payas’ın yer almadığı belirlenmiştir.  

Payas’ın, Türkiye’de İzmir,  İstanbul gibi kentlerde düzenlenen turizm fuarlarında, hem belediye hem de 

Doğu Akdeniz Bölgesi kentlerinin birlikte tanıtıldığı ortak bir platformda tanıtılması yararlı olacaktır.  bölgesel 
katılımlı yerel turizm fuarlarında tanıtılır ve Tur operatörleriyle iletişim ve işbirliği geliştirilirse, yakın gelecekte anılan 

tur programlarına dahil edilip programların zenginleştirilebileceği önerilmektedir.  

 

3. Bulgular  
Doğu Akdeniz bölgesine yönelik turların güvenlik nedeniyle 2000’li yılların ortalarına kadar duraksadığı 

görülmektedir. 2007 yılında Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kentlerden sayıları bir ikiyi geçmeyen acentalar tarafından 

bölgeye deneme turları düzenlendiği bilinmektedir. Başlangıçtaki turların geceleme sayıları üç ila dört günlük olup, 
program isminin “Doğu Akdeniz Turu” olarak geçtiği  saptanmıştır.  Günümüzde ise; üç büyük kentle birlikte 

Türkiye’nin hemen her bölgesinden her geçen gün sayıları artan acentaların altı veya yedi günlük turlar düzenlediği, tur 

programının Şanlıurfa, Mardin, Batman illerini kapsaması nedeniyle, tur isminin de “Doğu Akdeniz” veya “GAP 
Turu” şeklinde tanıtıldığı gözlenmiştir. Doğu Akdeniz turlarının başladığı ilk yıllardan günümüze kadar gelişen 

programlar incelendiğinde, programlara bir takım yerlerin eklenip, bazılarının çıkarıldığı gözlenmiştir. 

Restorasyonunun tamamlanması henüz yeni sayılan Payas ve külliyesinin programlarda yer almadığı tespit edilmiştir.    
Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi ile ilgili literatürdeki mimarlık ve sanat tarihine ilişkin metinler 

incelenmiştir. Alan incelemesinde, restorasyonu yapılan külliyenin Cezar’ın tanımlandığı şekilde, “Payas Külliyesi, 

tüm yapıları düzgün kesme taştan inşa edilmiş, büyük bir kervansaray, arasta, cami, medrese, imaret, tabhane, hamam 
ve zaviye”  oluştuğu gözlenmiştir.  Külliyenin aslına uygun şekilde bir proje kapsamında restore edildiği görülmüştür.  

Külliye ile ilgili güncel yayınlar incelendiğinde külliyenin tahmin edilenden daha kısa bir sürede ve aslına uygun 

olarak Payas Belediyesi ve bilim heyetinin hazırladığı “Payas Şenlendirme Projesi” kapsamında restore edildiği tespit 
edilmiştir. Restorasyon konusunda daha detaylı bilgi almak amacı ile K1 numaralı katılımcı ile yüz yüze 

gerçekleştirilen görüşmede restorasyon kararını nasıl verdikleri konusunda şu açıklamaları yapmıştır. K1 numaralı 
katılımcı restorasyon projesi ile ilgili olarak kimlerle işbirliği yapıldığı ve ne zaman başlayıp tamamlandığı konusunda 

şu açıklamaları yapmıştır:  

“Bölgemiz son yıllarda tarihi, doğası ve gastronomik değerleri turistik paket turların çekim merkezi 
olmuştur. Ancak turların Payas gibi çok önemli tarihi eserlere sahip bir ilçeye uğramadan gitmesi bizi 

düşündürüyordu. Kentin sosyal ve ekonomik hareketliliğini arttırmayı amaçlayan bir vizyon projesi 

geliştirmeyi düşündük. ÇEKÜL- Tarihi Kentler Birliği ve Proje Bilim Heyeti işbirliği ile restorasyon projesi 
gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmaları 2011 yılında başladı, 2013 yılında tamamlandı. ÇEKÜL ile 

restorasyon sonrasında işlev ve kültürel mirası canlandırma hususunda birlikte çalıştık. 2014-2015 işlev ve 

canlandırma çalışması, Halka açılması ise 2015 yılında gerçekleştirildi. Çalışmamız başka belediyeler 
tarafından örnek alındı. İlçemize yönelik turizm hareketliliğinin artmasını hedefliyoruz. Gelecekte yakın 

çevrede yer alan arkeolojik eserlerin arkeolojik kazılarla gün ışığına çıkarılmasına, yarım kalan diğer 

eserlerin de onarılmasını planlıyoruz. Tur operatörlerini ve turist rehberlerimizi ilçemizi görmeye, tanıyıp 

tanıtmaya davet ediyoruz.”  

 

K2 numaralı katılımcıya Proje’de temel öncelikler ve geleceğe yönelik hedeflerin neler olduğu sorusunu 
şöyle yanıtlamıştır: 

“Külliyenin hangi işlevlerine, fiziksel ve sosyal açıdan uygulanabilirlik, Külliyeyi pasifleştirecek 

kullanımlarda kaçınma, Payas’ın kent kimliği ve sosyal yapısındaki değişime koşut olarak yapının 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, Kültürel miras olması nedeniyle eserin kimliğine zarar verecek 

kullanımlardan kaçınma vb. temel düzenlemelere yönelik karar verilmesi temel ölçüt olmuştur. Payas’ın 

içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Bölgesi’nin geleceğe yönelik turizm talebinde olumlu bir artış 
beklenmektedir. Umarız Seyahat Acentaları bölgeye yönelik tur programlarına Payas’ı da dâhil ederler. 

Payas külliyesi ve yapılar topluluğu yurt içi ve yurt dışında tanıtılacak kültürel öneme ve  konuma sahip bir 

yerdir. Her şeyden önce geçmişte Anadolu’da Doğu ve Batı ticaretinin,“Deniz ve Karayolu İpekyolu”  
bağlantısının gerçekleştirildiği önemli bir limandır. Kara Yolu ile hacca gidenlerin önemli konaklama 

yerlerinden biridir. Umarız sizlerin de desteği ile turizme kazandırabiliriz.”  



726 

K3 numaralı İzmir ‘li seyahat acentası sahibi katılımcıya, bölgeye yönelik tur talebinin nasıl olduğunu, 

turların ilk başladığı yıllardan günümüze kadar tur programında ne gibi yenilikler yapılıp yapılmadığı, yeniliklerin 

neler olduğu,  nasıl karar verildiği, tur programlarında Payas’ın yer alıp almadığı sorulmuştur: 

“Bizim Acenta Ege Bölgesinden,  Bölgeye ilk  tur düzenleyen acentalardan biridir. Aşağı yukarı 2008 

yılından bu yana bölgeye tur düzenliyoruz. Başlangıçta bölge güvenliği, ulaşım ve konaklama gibi alt ve üst 

yapı yatırımlarının yetersizliği nedeniyle geceleme sayımız üç – dört günle sınırlıydı. Zamanla eksiklikler 
giderildi. Zeugma gibi kültürel çekiciliklerin, gastronomi gibi turistik ürün çeşidi  arttı. Şanlıurfa, Mardin 

gibi bölge kentlerinin programa dahil edilmesi ile günümüzde tur süresi yedi güne uzatılmış, tur 

programlarımız da yenilenmiştir. Bölgeye yönelik kültür turları; Hatay Arkeoloji Müzesi ve Zeugma, 
Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ile Halfeti gibi tarihi ve kültürel miras zenginlikleri; Gaziantep  ve Hatay ve 

Gaziantep tarihi çarşıları, Gastronomi turizmi gibi yönlerinin ön plana çıkmaya başlaması, tur 

programlarının yenilenmesini gerekli kıldı. Bu nedenle bizimle birlikte geçmişte bölgeyi ziyaret eden 
konuklarımız tekrar geliyorlar. 

Tur programlarındaki konaklama, yeme-içme ve mola noktaları gibi hoşnut olunmayan yerlerin çıkarılması, 
değiştirilmesi gibi yenilikleri daha seri yapıyoruz. Program değişiklikleri için en az bir yıl önceden alan 

gezisi, fizibilite etüdü yapmamız gerekiyor. Ulaşım, konaklama, güvenli gezme olanağı, görülmeye değer 

olup olmadığı, sunulan olanaklar, teşvikler, maliyetler vb. araştırılıp uygun görülürse bir deneme turu 
yapılır, beğenilirse bir yıl sonraki programa dahil edilir.  

Payas ismini hatırlar gibiyim ancak itiraf edeyim ki Osmanlı külliyesinin varlığından haberdar değilim. 

Payas’ın tur programlarında yer alabilmesi için günlük programı aksatmayacak yol güzergâhında olması 
gerekir. Programın bir güçlüğünü kolaylaştırabilir, gerçekten görülmeye değer bir yer olabilir. Lavabo-

tuvalet ve yemek ihtiyaçlarımızı karşılayabilir nitelikte olmalıdır. Doğu Akdeniz Bölgesi ‘nin bir mevsimi 

var, iklim dolayısıyla ilkbahar ve sonbaharda talep alıyoruz. Tanıtım yapıldığı takdirde yeni yerlere 
programımızda yer veririz.  Şunu da eklemeliyim; her turumuzda konuklarımıza anket uygularız. 

Programda yer alan, gezi yerleri, konaklama vb. hizmetlerden yararlanan konuklarımızın memnuniyeti 

kararlarımızı etkiler.  Memnun kalırsa program devam eder,  değilse değiştirilir. Bir günde birçok şeyi bir 
arada gerçekleştirmemiz ve iyi planlamamız gerekiyor. Payas, tarihi değeri, yol güzergâhında oluşu ve öğle 

yemeği zamanına uygunluğu ile bizim için artı özelliklere sahip görünüyor,  biz bu konuyu bir araştıralım 

bakalım, belki gelecek yıla size bir sürpriz yapabiliriz.” 
Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç büyük kentinden bölgeye 2010 yılından başlayarak 

düzenli turlar gerçekleştiren acentalar dikkate alınıp  tur programları incelenmiştir. İstanbul çıkışlı GAP Turu: 

programlarında genellikle; İstanbul- Mardin - Dayrul Zafaran Manastırı - Kasımiye Medresesi-Şanlıurfa - Balıklıgöl - 
Adıyaman - Nemrut Dağı-Gaziantep - Mozaik Müzesi - Diyarbakır – Hasankeyf, yer aldığı belirlenmiştir 

(www.anitur.com).  İzmir çıkışlı  ‘GAP’  turu programında ise;  Antakya, Harbiye, İskenderun, Adana,Tarsus, Mersin, 

Silifke, Anamur,  Alanya, Side, Manavgat, Antalya (www.karetur.com) gezidirilmektedir. Ankara çıkışlı Hatay tur 
programında ise;  Ankara-Antakya-Harbiye Şelalesi-Batayaz Kanyonu-Vakıflı Köyü-Hızır Makamı-Titus Tüneli-

Samandağ-Çevik Plajı Tarihi Uzun Çarşı-Hatay Mozaik Müzesi-Habib-i Neccar Camii-Katolik ve Ortodoks Kiliseleri 

gezildirilmektedir (www.vesturizm.com.tr). İnceleme sonucunda üç büyük kentin acentaları tarafından bölgeye 
düzenlenen Doğu Akdeniz, Hatay ve GAP içerikli tur programlarının bir birine benzer gezi yerleri ve hizmet 

sundukları anlaşılmıştır. Payas  Külliyesi’nin henüz  incelenen programlarda yer almadığı belirlenmiştir. Aynı amaçla 

yakın kentlerden düzenlenen tur programları incelendiğinde Adana çıkışlı bir turda Payas Külliyesi ile Cin Kule ve 
Payas kalelerine tur programında yer verildiği tespit edilmiştir. Payas’ın sahip olduğu değerlerin Türkiye genelindeki 

acentalar tarafından tanınırlığının artması, tur programlarında yer vermelerini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Üç 

büyük kent (İstanbul, Ankara, İzmir) çıkışlı, 2018 ikinci yarısına ait (ilk altı aydan sonra) Doğu Akdeniz, Hatay ve 
GAP paket turları kapsamında araştırılan acentalar, Tablo 1’de sunulmuştur. 

 

Tablo 1. İstanbul, Ankara, İzmir Çıkışlı Doğu Akdeniz, GAP turu yapan Seyahat Acentaları  

İstanbul Ankara  İzmir 

ETS Anıtur Anıtur 

Jolly Jolly Jolly 

Anıtur Tatilbudur Bellima 

Bizcetatil Tempo tur Karetur 

Coral Vesturizm Gezidefteri (FMA) 

Esentur Çoktatil Escantur 

Gezimod İnan Özturizm   

HMS Tatil     

Maxigezi     

Sehrikeyf     

SSC     

Valstur     

Tatilgo     

Tatilsepeti     

Tatilbudur     

Touristica     

          

http://www.karetur.com/
http://www.vesturizm.com.tr/
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4. Sonuç ve Öneriler 
Payas, Osmanlı devrinde kervan yolları üzerinde mola ve konaklama amacıyla inşa edilen menzil külliyesi 

olup, bir Mimar Sinan eseridir. Külliyenin çevresinde liman, tersane ve iki kale yapısı mevcuttur. Payas, deniz 

kıyısındaki konumu ve sahip olduğu kültürel miras değeri yüksek tarihi yapılarıyla Doğu Akdeniz bölgesinin kültür 

turizmi potansiyeline artı değer katacak niteliklere sahip bir yerleşim yeridir. Doğu Akdeniz paket tur programları 

incelendiğinde, turların Hatay’a, Mersin-Adana-Dörtyol ya da Gaziantep-Kilis güzergâhını izleyerek ulaştığı 
gözlenmiştir. Gaziantep-Kilis güzergâhı, Suriye sınırına yakınlığı nedeniyle günümüzde turlar için güvenlik açısından 

sakıncalı görülmektedir. Bu nedenle her iki güzergâhtan gelen turlar, Dörtyol-Payas güzergâhını izleyerek Hatay 

kentine gitmektedirler. Adana’dan sabah kahvaltı alıp yola çıkan turların genellikle öğle yemeğini çok geç saatte 
Hatay’da aldıkları gözlenmiştir. Payas bu güzergâh üzerinde zamanında öğle yemeği molası verilebilecek bir 

uzaklıktadır. Turların öğle yemekleri Payas’ta verilirse grup hem dinlenme molası, hem de tarihi bir mekanda 

zamanında öğle yemeği alma olanağına sahip olacaktır. Payas’ın turlara sunacağı bu olanakların tanıtımlarda ön plana 
çıkarılması önerilir. Diğer yandan Payas tanıtımı için büyük gayretler gösteren Belediye ve diğer turizm kurumları 

işletme sorunları konusunda üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinden danışmanlık tur operatörlerinden işbirliği 

desteği alabilirler. Böylece, tur gruplarına uygun hijyenik, lezzetli, zaman yönetimli, turistik işletmelere uygun bir 
ortam ve servis kalitesi yaratılarak tur grupları için öncelikli tercihler arasına girebilirler. Tur gruplarının işletmelerle 

ilgili sıklıkla karşılaştıkları lavabo-tuvalet vb. yetersizlikler giderilmiş olacaktır. Payas’ın turizm güzergâhlarına 

katılması, tur programlarını zenginleştirip tercih edilmesini artıracaktır.  
Payas’ın yurtiçi ve yurtdışı internet arama motorlarında ilk sıralarda yer alması için konumuna uygun  

 “Tarihi İpekyolu” markasının Payas adının önüne getirilmesi yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece dünyanın 

herhangi bir yerinden bir kişi arama motoruna İpekyolu yazdığında karşısına Payas adı da çıkacaktır. Payas’la ilgili 
hazırlanacak web sitesinde Türkiye ve bölge haritasında net olarak gösterilmeli ve büyük kentlere uzaklıkları detaylı 

açıklanmalıdır. Site içeriğinde, gezi güzergâhı, mesafeler, görülecek yerlerin belirlendiği bir harita, düzgün Türkçe ve 

yabancı dillere çevrilmiş tanıtım yazıları, kaliteli fotoğraflar, iletişim telefonları, hava durumu, havaalanlarına uzaklığı, 
yol güvenliği, halkın konukseverliği, gastronomi gibi konuların yer aldığı özel ve güncellenebilen, interaktif bir web 

sitesi oluşturulması tanıtımda ilk adım için yararlı olacaktır.  

Turizm tanıtım fuarlarına Doğu Akdeniz bölge kentleri ile bileşik bir marka adı altında “İpekyolu Doğu 
Akdeniz Menzil Külliyesi” gibi kültür turizmini içine alan Doğu Akdeniz bölgesel bir marka içinde bütünleşik bir 

tanıtım gerçekleştirilmesinin ilgiyi artırıp, maliyetleri azaltacağı düşünülmektedir. Payas’ın tanıtımı için; 

üniversitelerin Turizm Rehberliği bölümlerinin uygulama gezilerine dahil edilmesi, tur operatörlerinin 
bilgilendirilmesi, Payas hakkında kitap ve bilimsel yazıların teşvik edilmesi, 2023 Türkiye Turizm Strateji planlarında 

“İpekyolu Koridoru” başlığı altında yer alması için çalışmaların yürütülmesi önerilir.  

EK 1 
 Katılımcılara Yöneltilen Sorular 

(K1) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular 

1. Payas’ın Doğu Akdeniz turizmindeki yerinden söz edebilir misiniz?  
2. Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’nin restorasyonuna nasıl karar verildi, hangi kurumların işbirliğiyle 

restorasyon gerçekleştirildi? 

3. Restorasyon çalışmaları kaç yılında başladı, ne kadar sürdü, açılışı ne zaman gerçekleşti?  

(K2) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular 
       1. Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi restorasyon projesinde öncelikleriniz nelerdi? 
       2. Payas ve Külliye ile ilgili geleceğe yönelik hedefler nelerdir? 

       3. Bu konuda acentalardan beklentileriniz nelerdir? 

       4. Sizce Payas’ın yerel halkının konuya bakışı nasıl olacaktır? 

(K3) numaralı katılımcıya yöneltilen sorular  

1. İzmir’in en köklü acentaları arasındasınız. Bölgeye ne zamandan bu yana tur düzenliyorsunuz? 

2. Bölgeye düzenlenen turlar geçmişte nasıldı, şimdi nasıl? 

3. Payas’ı ve Osmanlı devrine ait bir külliye adını duydunuz mu? 

4. Payas’ın tur programlarında yer alabilmesi için sizce neler yapılmalıdır? 

5. Doğu Akdeniz Bölgesi’ne talep var mı? 

6. Tur Programınızı yenilemeye açık mısınız? Tur programınızı neye göre yenilersiniz?  

 

Kaynak Kişiler: 

K1. Altan, Bekir. (2018). Yaş: 50, Payas Belediye Başkanı, Hatay. 

K2. Batutar, Tuğba. (2018), Yaş: 30, Mimar, Payas, Hatay. 

K3. Kurt, Ertan. (2018), Yaş: 50, Seyahat Acentası Sahibi, İzmir. 

 

Kaynakça 
Altan, Bekir. (2015). Koruma Yolcuğunda Hatay ve Çevresinde Verilen Mücadele (Sunum), 

http://www.tarihikentlerbirligi.org. 06.09.2018. 
Altınışık, R., Avcıkurt, C., Batman, O., Demirkol, Ş., Sarıışık, M., Uçkun, G., Uçkun, S., Zengin, B. (2004). 

Turizm İşletmeleri. 1. Basım, Değişim Yayınları, İstanbul. 

Ataberk, E. (2007). Tur Operatörlerinin Paket Tur Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi İle Müşteri 
Tatmini Arasındaki İlişkileri Belirleyen Faktörler: İzmir İli Örneği, (Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi. 

Bogdan, R.C. & Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: An introduction to theory and 

methods, Boston: Allyn and Bacon. 

http://www.tarihikentlerbirligi.org/koruma-yolcugunda-hatay-ve-cevresinde-verilen-mucadele-incelendi/,.2015


728 

Cezar, M. (1985). Tipik Yapılarıyla Osmanlı Şehirciliğinde Çarşı ve Klasik Dönem İmar Sistemi, İstanbul: 

MSÜ. 

Coffey, A. & Atkinson, P. (1996) Making sense of qualitative data: Complementary research strategies, 
Newbury Park, CA: Sage. 

Çobanoğlu, A. V. (1992). Dua Kubbesi, İslam Ansiklopedisi, 9, 539-540, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d090539, 06.04.2018. 
de Graauw, A. (2011-2018). http://www.ancientportsantiques.com/the-catalogue/turkey/, 12.05.2018. 

French, David H. (2014). Roman Roads&Milestones of Asia Minor, 3, Milestones Fasc. 3.7 Cilicia, Isauria, 

et Lycaonia (And Southwest Galatia), Electronic Monograph 7, Ankara: British Institute.  
French, David H. (2016). Roman Roads&Milestones of Asia Minor, 4, The Roads Fasc .4.1 Notes on The 

Itineraria Electronic Monograph 10, Ankara: British Institute.  

Gee, C. Y., Makens, J. C., Choy, D. J. L. (1989). The Travel Industry, Second Edition, New York: VNR 
Published.  

Gürdal, M. (1987). Ulaştırma Ekonomisi, Aydın: Coşkun Matbaası. 
Hacıoğlu, N. (2000). Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, 5. Baskı, Bursa: VİPAŞ. 

Halaçoğlu, Y. (1992). Anadolu, TDV İslam Ansiklopedisi, 3, 127, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d030127, 06.04.2018 
Halaçoğlu, Y. (1992). Cebelibereket, TDV İslam Ansiklopedisi, 07, 185-186,  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=070185, 06.04.2018. 

Halaçoğlu, Y. (1992). Fırka-i Islahiye, TDV İslam Ansiklopedisi, 13, 35, 
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=130035, 06.4.2018. 

https://www.anitur.com/tur/ucakli-gap-turu-3-gece-4-gun, Uçaklı GAP Turu, 06.09.2018. 

https://www.karetur.com/tur_info/KR208/dogu-akdeniz-turu-6-gece.htm, Doğu Akdeniz Turu, 06.09.2018. 
http://www.payas.gov.tr/kultur---turizm, Payas, 11.05.2018. 

http://payas.bel.tr/sayfa.php?idno=6, Tarihi Zeytin Ağacı, 11.05.2018. 

http://www.payas.bel.tr/sayfa.php?idno=29, Payas, Coğrafi ve Tarihi Mekanlar, 01.07.2018. 
http://www.payas.gov.tr/kultur---turizm, Payas Kalesi, 06.09.2018. 

https://www.vesturizm.com.tr/antakya-turu, Antakya Turu, 06.09.2018. 

İçöz, O. (2003). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, Ankara: Turhan Kitabevi. 
İçöz, O. (2000). Seyahat Acentaları ve Tur Operatörlüğü Yönetimi, 3. Basım, Ankara: Turhan Kitabevi. 

İlgürel, M. (1992). Evliya Çelebi, TDV İslam Ansiklopedisi, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d110532, 11, 532, 06.4.2018. 
Kahraman, S. A., Dağlı, Y. (1999). Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 3, İstanbul: YKY.  

Kozak, N., Kozak Akoğlan M., Kozak M. (2000),Genel Turizm:İlkeler-Kavramlar, 4. Baskı, Ankara: 

Turhan Kitabevi.  
Kuran, A. (1986). Mimar Sinan, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları. 

Mansel, P. (2016). Aleppo: The Rise and Fall of Syria’s Great Merchant City, London, New York: I.B. 

Tauris. 
Masters, B. (1992). Halep, TDV İslam Ansiklopedisi,  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=150246, 15, 246, 06.4.2018. 

Mısırlı, İ. (2002), Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ankara: Detay Yayınları. 
Mucuk, İ. (1996), Modern İşletmecilik, 6.Basım, İstanbul: Türkmen Kitabevi.  

Müderrisoğlu, M. F. (1992). Sokollu Mehmed Paşa Külliyesi, TDV İslam Ansiklopedisi, 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c37/c370233.pdf, 37, 364-366, 01.05.2018. 
Ozaner, F. S. (1995). Dörtyol- Payas (Issos) Ovası’nda (Antakya) Tarihi Çağlardan Günümüze Süregelen 

Jeomorfolojik Değişikliklerin Kinet Höyük Üzerindeki Etkileri, 12. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara: Kültür 

Bakanlığı Yayınları, 513-527. 
Özdaş, H., Taktak, O., Türe, G. (1994). Antakya Kıyıları Sualtı Yüzey Araştırması, 1992, 11. Araştırma 

Sonuçları Toplantısı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 

Sinclair, T.A. (1990). Eastern Turkey: An Architectural & Archaeological Survey, Volume IV, London: 
Pindar Press. 

Şancı, Fuat. (2006). Hatay İlinde Türk Mimarisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi. 

Tekin, Mehmet. (1999). Hatay Tarihi, 2. Basım, Hatay: Zirem Basımevi.  
Temiz, F. Mine. (2004). Payas Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi, Vakıf Dergisi, 1 (1), 13-17. 

Yenipınar, Uysal. (2010). Antiocheia Hatay: Doğunun Kraliçesi, İzmir: Etki Yayınları. 

Yıldırım, A., Şimşek, H,. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 
Yiğit, A. (2007). “Osmanlı Devleti’nin Payas ve Birecik Limanları Üzerinden Bağdat’a Askeri Malzeme Nakline Dair 

Ayıntab Şer’iyye Sicillerinden Bazı Belgeler”, Ankara, 38. ICANAS, 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika 

Çalışmaları Kongresi, 3397-3418.

https://www.karetur.com/tur_info/KR208/dogu-akdeniz-turu-6-gece.htm
http://www.payas.gov.tr/kultur---turizm


729 

Yerli Turizm Yazınında Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bibliyometrik Bir 
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a Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman/Türkiye  

bNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir/Türkiye  

Özet 
Kurumsal sosyal sorumluluk, son yıllarda uluslararası alanda hem araştırmacıların hem de uygulamacıların sıkça ele 

aldığı önemli bir yönetim yaklaşımıdır. Faaliyet gösterilen bölgede yaşayan insanların yaşam kalitelerini arttıcı bir 

takım girişimleri içerisinde barındıran bu kavram, uluslararası turizm yazınında da son 15 yıldır kendisine sıkça yer 
bulmaktadır. Kavramın popülerliğine rağmen, yerli turizm yazınındaki yeri pek tartışılmamıştır. Dolayısıyla bu 

çalışmanın temel amacı, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının Türk turizm literatüründeki yerini ortaya koymaktır. 

Çalışmada yöntem olarak bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde, konu ilgili 24 adet 
makale, 32 adet bildiri ve 17 adet tez çalışmasının yapıldığı tespit edilmiştir. Yerli alanyazında kurumsal sosyal 

sorumluluk çalışmalarının oldukça kısıtlı olduğu belirlenmiştir. Özellikle uluslararası makale kapsamında çalışma 

sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla bu boşluklar araştırmacılara çalışma konusu kapsamında önemli ipuçları 
sağlamaktadır.  
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Corporate Social Responsibility in Turkish Tourism Literature: A 

Bibliometric Study 
 

Abstract 
Corporate social responsibility has been an important management approach that has been frequently addressed by 

international researchers and practitioners in recent years. This concept, which has included a number of initiatives that 

increase the quality of life of the people living in the regions where the enterprises operate, has been frequently studied 
in international tourism literature for the last 15 years. Despite the popularity of the concept, it has not been adequately 

discussed in Turkish tourism literature. Therefore, the main aim of this study is to reveal the place of corporate social 

responsibility in the Turkish tourism literature. Bibliometric analysis was used in the study. As a result of the 
investigations, it has been determined that 24 articles, 32 papers and 17 dissertations have been done. As a result, it has 

been determined that corporate social responsibility activities are very limited in local tourism literature. Especially, 

the number of works within the scope of international articles is scarcely any. Therefore, these gaps provide important 
clues to researchers for future studies. 

 

Keywords: Corporate social responsibility, bibliometric analysis, Turkish tourism literature 

Giriş 
Modern anlamda kurumsal sosyal sorumluluk kavramının geçmişi 1950’lı yıllara dayanmaktadır (Carroll, 

1989). Modern anlamda KSS ile birlikte işletmelerin toplum içerisinde rolleri genişlemiş ve iki temel ilke ortaya 

çıkmıştır. Bunlardan birincisi, hayırseverlik ilkesidir. Buna göre, toplumda zengin bireyler zor durumda olan bireylere 

yardım etme durumundadır ki bu ilke tüm semavi dinlerin ortak mesajıdır. Bu, modern sosyal sorumluluğun ortaya 
çıkması ile özellikle özel sektörün aktif rol alması gereken önemli bir ilke haline gelmiştir. Zengin olan iş dünyasının 

sıkıntı içerisinde olan insanlara yardım elini uzatması ile birlikte, işletmeler toplumun yaşam kalitesini geliştirme adına 

birtakım girişimlerde bulunma sorumluluklarının olduğunu kabul etmişlerdir. İkincisi, koruyuculuk ilkesidir. 

Koruyuculuk ilkesini takip eden iş adamları, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerden herkesin özellikle de ihtiyacı olan 

tarafların faydalanması gerektiğine dair bir yükümlülüklerinin olduğuna inanmaktadırlar. Bu görüşe göre, işletme 

yönetiminin kamuoyu güveninin oluşturulmasında önemli bir rolü vardır. Dolayısıyla yürütülen faaliyetlerin sadece 
hissedarlar için değil genel olarak toplum için iyi bir faaliyet olması gerekmektedir. Bu yolla yöneticiler, toplum için 

koruyucu ya da güvenilen bireyler olabilmektedir (Lantos, 2001). Koruyuculuk ilkesi aslında sonları ortaya çıkacak 

paydaş yönetimi teorisinin (Freeman, 1984) de temellerini oluşturmuştur. 
Çok boyutlu meta bir yapı olarak karşımıza çıkan KSS kavramının genel kabul gören bir tanımı mevcut 

değildir (Auginis ve Glavas, 2012; Rupp ve Mallory, 2015). Bu durum hem bir fırsat hem de sorun olarak 

düşünülebilir. Sorun kısmı şu ki, elde edilen sonuçlardan genellemelerin yapılması oldukça zordur. Bu durum 
araştırmacılara, ilk etapta çalışmaya konu edindikleri KSS kavramını tanımlamalarını gerekli kılar. Bu durumun fırsat 

kısmını ise, KSS’nin oldukça geniş bir kavram olması dolayısıyla paydaşlar bu sosyal girişimlerden bazılarını 
işletmenin ahlaki bir görevi olduğunu kabul ederken, bazılarını ise işletmenin paydaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirmesi 
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adına yürütülmesi gereken girişimler algılaması gösterilebilir. Dolayısıyla bu farklı algılamalar, paydaşların örneğin 

çalışanların işle ve örgütle ilgili tutum ve davranışlarını farklı şekillerde etkileyebilir (Glavas, 2016: 3).  

Dahlsrud (2008) yaptığı araştırma sonucunda en fazla kabul gören KSS tanımının Avrupa Toplulukları 

Komisyonu (2001) ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (1999) tarafından yapıldığı ortaya koymuştur. Buna 

göre Avrupa Toplulukları Komisyonu (2001: 4) KSS’yi “şirketlerin gönüllülük esasına bağlı olarak paydaşları ile 

etkileşimlerinde ve ticari faaliyetlerinde çevresel ve sosyal sorunları bütünlemesi” olarak tanımlamıştır. WBCSD 
(1999) ise kavramı “işletmenin ahlaki davranışlar sergileyeceğine yönelik bir bağlılığının yanı sıra, çalışanlar, aileleri 

ve yerel toplumun yaşam kalitesini arttırarak ekonomik kalkınmayı sağlaması” olarak tanımlamıştır (s. 3). 

Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramı uluslararası alanyazında kendisine sıkça yer bulmaktadır. 
Konuyla ilgili ilk örneklere bakıldığında, “işletmelerin sosyal anlamda sorumlulukları var mıdır?”, “İşletmeler ahlaki 

bir kurum olarak düşünülebilir mi?” gibi soruların sıkça tartışıldığı görülmektedir (Wartrick ve Cochran, 1985). 

Günümüzde ise bu soruların ötesine geçilerek işletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerini nasıl yürüteceği sorusuna 
cevap aranmaya başlanmıştır (Vlachos vd., 2013). Nitekim güncel sosyal ve çevresel uygulamalar, işletmeler için artık 

stratejik bir gereklilik halini almıştır (Werther ve Chandler, 2005). Bunun bir yansıması olarak, turizm sektöründe 
faaliyet gösteren işletmeler (özellikle oteller ve havayolu şirketleri) insanların yaşam kalitesini arttırıcı bir takım sosyal 

ve çevresel girişimlerde bulunarak, bu girişimleri kurumsal web sitelerinde ayrıca duyurmakta veya yıllık raporlarında 

yer vererek kamuoyuna sunmaktadır (Holcomb vd., 2007; Boğan vd., 2016). Bunun bir sonucu olarak işletmeler, 
paydaş gruplarından somut bir geri dönüş almaya çalışmaktadırlar. Turizm işletmeleri tarafından gerçekleştirilen 

sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelere sağladığı stratejik faydalar noktasında birçok çalışma yapılagelmiştir. 

Bu çalışmalar genel olarak işletme performansı (Kang, Lee ve Huh, 2010; Lee vd., 2013; Lee, Seo ve Sharma, 2013; 
Youn, Hau ve Lee, 2015), çalışan tutum ve davranışları (Fu vd., 2014; Zientara vd., 2015; Kim vd., 2016; Kim vd., 

2017), müşteri tutum ve davranışları (Küçükusta vd., 2013; Siu vd., 2014; Kim ve Ham, 2016), potansiyel kalifiye 

elemanlardan alınan geri dönüşler (Boğan ve Dedeoğlu, 2017) üzerinde yoğunlaşmıştır. Belirgin olarak,  Kim, Rhou, 
Uysal ve Kwon (2017) otel çalışanları tarafından algılanan kurumsal sosyal sorumluluk ile yaşam kalitesi, duygusal 

bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ile pozitif bir ilişki tespit etmişlerdir. Fu, Ye ve Law (2014) Çin’de otel 

çalışanlarının KSS algısının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerine etkisinde özdeşleşme ve bağlılığın aracılık rolü 
üstlendiğini belirlemişlerdir. Kim ve Ham (2016) müşterilerin gittikleri restoranların sosyal sorumluluk girişimlerine 

yönelik algısı sadakat üzerinde restoranın marka imajı ve restorana olan güven aracılığıyla pozitif bir etkiye sahip 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Boğan ve Dedeoğlu (2017) lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin çalıştıkları 
otellere dair sosyal sorumluluk algılamaları, sektöre olan bağlılık düzeylerinde ve çalıştıkları oteli başkalarına tavsiye 

etmede etkili olduğunu saptamışlardır.  

Uluslararası turizm alanyazında sıkça konu olmasına karşın, yerli alanyazında bu kavramın ne sıklıkla ve ne 
yönde çalışıldığı merak konusudur. Dolayısıyla bu çalışma, turizm ile ilgili yerli alanyazında kurumsal sosyal 

sorumluluk kavramının yerini belirlemeye çalışmaktadır. Bu noktada konu bağlamanda yer alan çalışmaların 

bibliyometrik analizi yapılmıştır.  

 

2. Yöntem 
Mevcut çalışmada bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz, bir alanda yazılmış çalışmaların 

birtakım niteliklerini tespit edebilmek amacıyla matematiksel ve istatistikî yöntemlerden faydalanarak inceleme 

yapılmasıdır (Pritchard, 1969). Yöntem olarak ise bibliyometri, yayınlanmış çalışmaların nicel analiz ile bazı 

özelliklerinin incelenerek ve çözümlenerek ilgili alanın bilimsel iletişimine ilişkin ipuçları veren bir yöntem olma 
özelliği taşımaktadır (Temizkan, Çiçek ve Özdemir, 2015). Bibliyometrik araştırmalar, çalışmaların belirli 

özelliklerinin analiz edilmesi ve bilimsel iletişime ilişkin çeşitli bulguların elde edilmesi yoluyla yapılmaktadır (Al ve 

Coştur, 2007). 
Bibliyometri yöntemi bilim insanlarının yanı sıra, yöneticilerin ve karar vericilerin de genellikle 

başvurdukları bir araştırma yaklaşımıdır (Pendlebury, 2008). Özellikle turizmde yayın yapan yayıncıların 

fazlalaşmasının yanında, turizm hareketlerinin gün geçtikçe artış gösteriyor olması yeni turizm sorunlarının ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla turizm alanındaki bilim insanlarının yeni turizm sorunlarını ve konularını 

inceleme gerekliliği doğduğu söylenebilir. Nitekim turizm alanındaki sorunların tespit edilmesinde ve irdelenmesinde 

bibliyometrik analizlerin sıklıkla kullanıldığı da belirtilmelidir (Özel ve Kozak, 2012). Bu noktada mevcut çalışmada 
son dönemlerde turizm alanında önemini gittikçe artan bir kavram olan kurumsal sosyal sorumluluğun yeterli düzeyde 

araştırılıp araştırılmadığına ilişkin bir tespit yapılabilmesine ilişkin bir amaç güdülmüştür. Bu nedenle mevcut 

çalışmada bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bu kapsamda ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler, 
ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulan bildiriler, yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. Bu noktada 

akademik.yok.gov.tr tarafından taranan çalışmalar dikkate alınmıştır. Taramada süre aralığı olarak herhangi bir 

kısıtlama koyulmamıştır. Araştırmanın yapıldığı tarihe kadar akademik.yok.gov.tr sitesinde taranan tüm çalışmalar 
dikkate alınmıştır. Tarama sırasında “kurumsal sosyal sorumluluk”, “sosyal sorumluluk” ve “kurumsal sorumluluk” 

anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Ancak mevcut çalışmada yalnızca İngilizce dilinde yapılan çalışmaların dikkate 

alınması sebebiyle belirtilen anahtar kelimelerin İngilizce karşılıkları kullanılmıştır. Taramalar sonrasında anahtar 
kelimeler ile ilgili 24 adet makale, 32 adet bildiri ve 17 adet tez çalışmasının yapıldığı tespit edilmiştir.  

Mevcut çalışmanın temel amacı, kurumsal sosyal sorumluluğun Türkiye’de yapılan çalışmalarda yeterli düzeyde 

araştırılıp araştırılmadığının tespit edilmesidir. Bu noktada tarama sonrası elde edilen 24 adet makale, 32 adet bildiri ve 
17 adet tez çalışmasının detaylı incelemeleri bulgular bölümünde verilmiştir. 

 

3. Bulgular  
Yapılan taramalar sonucunda, makale kapsamında 24 çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalardan 4’ü 

İngilizce 20’si Türkçe yayınlanmıştır. İngilizce yayınlanan makalelerden sadece birisinin ESCI indeksinde tarandığı 

http://akademik.yok.gov.tr/
http://akademik.yok.gov.tr/
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belirlenmiştir. Bildiriler kapsamında, toplam 32 çalışmanın olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmaların 10’u ulusal 22’si 

uluslararası kongrelerde sunulmuştur.  Bu bildirilerin hemen hemen hepsi 2010-2018 yılları arasında sunulmuştur. 

Bildirilerin 7’si İngilizce 25’i Türkçe dilinde yazılmıştır. Tez kapsamında, 17 çalışmanın olduğu belirlenirken bu 

çalışmalardan ise sadece ikisi doktora tezi olarak hazırlanmıştır. İlgili konuda 13 çalışmanın 2010-2018 yılları arasında 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ampirik çalışmaların çoğunlukta olduğu belirlenmiştir.   

 

4. Sonuç 
Elde edilen bulgular doğrultusunda, yerli alan yazında kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının oldukça 

kısıtlı olduğu söylenebilir. Özellikle uluslararası makale kapsamında çalışma sayısı yok denecek kadar azdır. Ne var ki 

turizm işletmelerinde mevcut sosyal sorumluluk uygulamaları, bu uygulamaların niçin gerçekleştirildiği, paydaşların 
bu uygulamalara verdikleri tepkilerin araştırılması önemli sonuçlar sunabilmektedir. Özellikle yerli ve yabancı 

müşterilerin, otel ve restoran çalışanlarının kurumsal sosyal sorumluluk girişimlerine verdikleri tepkilerin araştırılması 
gerekmektedir. Ayrıca, yapılan araştırmalara göre Milenyum gençliğinin işletmelerden sosyal ve çevresel girişimler 

beklediğini ortaya koymaktadır (Deloitte, 2015; Bohdanowicz ve Zientara, 2008). Bununla birlikte Türkiye’deki genç 

yaş grupları içinde de benzer bir beklenti olup olmadığının araştırılması kayda değer bir çalışma olarak kabul edilebilir. 
Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, bu alanda önemli boşlukların olduğu belirlenmiştir. Son olarak, sosyal 

sorumluluk girişimlerinden en fazla etkilenen, turistik ürünün önemli bir parçası olan, gelen turistlerin tatil 

deneyimlerinde kritik öneme sahip olan yerel halkın, turizm işletmeleri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk 
faaliyetlerine verdikleri reaksiyonların araştırılması gerekmektedir. Özellikle doygunluk aşamasında olan 

destinasyonlarda, yerel halkın turizme yönelik olumsuz tutumlarını olumlu hale getirecek girişimleri keşfetmek 

gerekir. Bu girişimlerden birisi sosyal sorumluluk faaliyetleri olabilir. Dolayısıyla bu boşlukların gerek sektör gerekse 
de alanyazın açısından tamamlanması değerli sonuçlar ortaya koyacaktır. 
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Özet 
Turizm, esası “deneyim”e dayanan hizmet yoğun ürünler sunar ve diğer sektörlerde olduğu gibi pazarlarda yani 

müşteri istek ve beklentilerinde meydana gelen değişikliklerden, çevrede meydana gelen değişikliklerden, krizlerden, 

teknolojik ilerlemelerden doğrudan etkilenir. Son yıllarda turizmde de inovasyon ve yeni girişimcilik alanları artık 
geleneksel olanlardan yeni, online ve teknoloji yoğun olanlara kaymaktadır. Bu çalışmanın ana amacı teknolojinin 

turizm destinasyonlarında inovasyon ve girişimcilik alanlarına etkisini örnekler yoluyla ortaya koymaktır. 

Çalışmaakıllı teknolojilerin, turizm sektörünün çekicilikler, rezervasyon, ulaştırma, konaklama, tur operatörlüğü, 
seyahat acenteciliği ve destinasyon yönetimi ve pazarlaması gibi çeşitli noktalarını uzun bir zamandır etkilediğini 

ortaya koymuştur. Kentsel altyapıda kullanılan teknoloji ve uygulamalar sonucunda destinasyonlar birer “akıllı 

destinasyon” haline dönüşmektedir. Hizmet verimliliğini artıran ve maliyetleri düşüren akıllı destinasyon 
uygulamalarının gittikçe daha da yaygınlaşacağı anlaşılmaktadır. Turizmde yaşanan teknolojik dönüşümde 

karşılaşılması olası sorunların ikincil veriler, örnek olaylar ve başarılı dünya örnekleri ışığında incelenmesi, mevcut 

araştırmada izlenecek ana yöntemler olmuştur.Çalışma sonuçlarının, yerel halkının günlük hayatını da kolaylaştırmayı 
gözardı etmeden çevre koruma, enerji tasarrufu, etkin destinasyon tanıtımı ve maliyet avantajı sağlama çabası içindeki 

destinasyonlara faydalı olması beklenmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı destinasyon, turizm, inovasyon, girişimcilik, çözüm bekleyen konular. 

 

Smart Destination: Tourism, Innovation, Entrepreneurship and 

Challenges 
 

Abstract 
Tourism offers service-intensive products based on "experience" and is directly influenced by changes in the 

environment, crises, technological advances, as well as in other markets, such as changes in customer wishes and 

expectations.In recent years, the areas of innovation and new entrepreneurship in tourism are now shifting from 
traditional to new, online and technology intensive.The main aim of this study is to show the impact of technology on 

the areas of innovation and entrepreneurship in tourism destinations through examples.The study has shown that 
tourism has long influenced various aspects of the tourism industry such as attractiveness, reservation, transportation, 

accommodation, tour operator, travel agency and destination management and marketing.As a result of technology and 

applications used in city infrastructure, destinations become "smart destinations".Smart destination applications, which 
increase service efficiency and cut costs, are becoming increasingly common.The examination of probable problems 

met in technological transformation in tourism destinations in the light of secondary data, case studies and succesful 

world examples have become the main methods to be followed in the current research. The results of the study are 
expected to be beneficial to destinations that have efforts to give environmental protection, energy saving, effective 

destination promotion and cost advantage, as well as aiming to ease the daily life of local people while benefiting from 

tourism. 

 

Key Words: Smart destination, tourism, innovation, entrepreneurship, challenges. 

 

Giriş 
Akıllı (smart) turizm, ağırlıkla internet teknolojileri, yeni medya ve akıllı şehir teknolojilerinin kullanımıyla 

dönüşmüş bir turizm işleyişini ifade etmektedir. Destinasyonlar, turizm hizmetlerinin sunumunun gerçekleştiği 

yerlerdir. Doğal olarak akıllı turizm teknolojilerinin çoğunun bizzat deneyimlendiği temas noktaları olarak akıllı 

destinasyon ile akıllı turizm kavramları yakınsaktır. Bir destinasyonu “akıllı” yapan, o destinasyonda kullanılan “Akıllı 
Şehir” teknoloji ve uygulamalarıdır. 

“Akıllı şehir” kavramı, internet, iletişim sistem ve ağları, teknolojik yenilikler, veri yönetim ve işleme 

sistemleri ve ekolojik yönetim sistemlerinin bir araya gelerek oluşturduğu, sorumlu, sezgisel, sosyal, yüksek kaliteli, 
temiz; hemşerileri, ziyaretçileri ve turistleri için ileri düzeyde deneyimler sağlayabilen, bunları sağlarken doğal 

kaynakların da akıllıca yönetimi gerçekleştirebilen bir şehri tanımlar (Nijman, 2011; Colldahl, Sonya, & Kelemen, 

2013;Vaquero & Saiz-Alvarez, 2016; Merli & Bonollo, 2014; Couzineau-Zegwaard, Barabel, & Meier, 2013). 
Günümüzde akıllı şehir kavramı sıklıkla daha yüksek ekonomik kazançlar, daha iyi yönetim, daha etkin 

enerji, doğal kaynak ve mekân kullanımı gibi fonksiyonları ile öne çıkmaktadır. Turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü bir 

şehir doğal olarak bu yeteneklere sahip olarak akıllı destinasyon olarak konumlanacaktır. Konu ters açıdan 
yorumlandığında, turizm destinasyonu akıllı şehir teknolojileri ve uygulamalarına adapte olarak akıllı şehirlerin 

sağladığı faydaları doğal olarak elde edebilir de denebilir. 
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Akıllı destinasyonlar internet ve teknoloji üzerine kurulmakla birlikte, kavramın işlemesi insan unsuru ile 

başlar ve fark insan faktörü tarafından yaratılır. Veriler ve kararlar, sosyal, psikolojik, kültürel ve biyolojik bir varlık 

olan insan (turizmci) tarafından yorumlanmadıkça turiste de uygun deneyim yaratılması hususu da son derece kısıtlı 

kalır (Hollands, 2008). Bu çalışmanın konusunu, turizm faaliyetlerini kolaylaştıran, daha karlı ve verimli hale getiren 

akıllı teknolojilerin, turizmde yenilik yaratma, yeni girişimcilik alanları bulma ve karşılaşılan sorunlara uygun 

çözümler üretmede kullanımı oluşturmaktadır. 
 

1. Literatür ve Araştırma Sorusu 
Akıllı destinasyon kavramının başlangıç noktası aslında doğrudan bir akıllı destinasyon üretme fikrinden 

değil, daha ziyade turizm amaçlı da yoğun olarak kullanılan şehirlerin, rahatlatılabilmesi için internet ve teknolojik 

uygulamalarla donatılmasından ileri geldiği söylenebilir. Bazı araştırmalar da bunu somut olarak kanıtlamaktadır. 

Örneğin bir İngiliz pazar araştırma firması olan Juniper Research’ün 2016 sıralamasına göre dünyanın en akıllı 5 şehri 
1-Singapur, 2-Barselona, 3-Londra, 4-San Fransisko ve 5-Oslo olarak sıralanmıştır (Buntz, 2016). Diğer bir örnek 

2017 yılında bu konuda yapılan ve 87 şehri kapsayan bir çalışmadır. Söz konusu çalışmada dünyanın 2017 yılında en 

akıllı 15 şehri 1-Viyana, 2-Şikago, 3-Singapur, 4-Londra, 5-Santander (İspanya), 6-New York, 7-Paramatta 
(Avustralya), 8-Seul, 9-Barselona, 10-Denver (ABD), 12-Tokyo, 13-Bristol (UK), 14-Rio de Janeiro, 15-Seattle 

(ABD) şeklinde sıralanmıştır (Roland Berger, 2017).Bir diğer somut örnek IESE Business School tarafından 79 

gösterge ve 10 farklı boyut baz alınarak yapılan çalışmadır. Bu çalışma dünyanın 2017’deki en akıllı 20 şehrini 1-New 
York, 2-Londra, 3-Paris, 4-Boston (ABD), 5-San Fransisko, 6-Waşington D.C., 7-Seul, 8-Tokyo, 9-Berlin, 10-

Amsterdam, 11-Toronto, 12-Şikago, 13-Zürih, 14-Melbörn, 15-Viyana, 16-Sidney, 17-Cenova, 18-Los Angeles, 19-

Münih ve 20-Baltimore (ABD) şeklinde listelemiştir (Berrone & Ricart, 2017).Yukarıdaki listelerden de anlaşılacağı 
üzere dünyanın en akıllı şehirlerinin en belirgin ortak özelliği aynı zamanda popüler birer turist çekim merkezi 

olmalarıdır.Aslında, bu listedeki şehirlerin her biri birer “akıllı destinasyon”dur. 

Dünyanın en akıllı şehirleri ile en fazla turist çeken şehirleri listeleri arasında yüksek eşleşme oranları söz 
konusudur. Bunu somut olarak görmek için Mastercard firmasının Hedrick-Wong & Choong (2016) tarafından 

hazırlanan destinasyon şehirler 2016 raporunu incelemek yeterlidir. Bu rapora göre dünyanın en yüksek turist 

hareketliliğine sahip şehirleri (2016) yanlarında turist sayısını (milyon) da gösterir şekilde; 1-Bankok (21,47), 2-

Londra (19,88), 3-Paris (18,03), 4-Dubai (15,27), 5-New York (12,75), 6-Singapur (12,11), 7-Kuala Lumpur 

(12,02), 8-İstanbul (11,95), 9-Tokyo (11,70), 10-Seul (10,20), 11-Hong Kong (8,37), 12-Barselona (8,20), 13-

Amsterdam (8,00), 14-Milan (7,65), 15-Taipei (7,35), 16-Rome (7,12), 17-Osaka (7,02), 18-Viyana (6,69), 19-
Şangay (6,12), 20-Prag (5,81) şeklinde sıralanmaktadır. Bu listede koyu olarak belirtilen destinasyonlar aynı zamanda 

dünyanın en akıllı turizm şehirleri listesinde de yer almaktadır. 

Akıllı destinasyon kalabalık insan nüfusunun günlük ve spesifik (turizm, iş, sağlık vb.) ihtiyaçlarının rahat, 
hızlı, pratik, kolay, ucuz ve sürdürülebilir bir şekilde sunumunu sağlamada daha verimlidir. Bu verimliliği sağlamak 

için akıllı destinasyonlar geleneksel destinasyonlardan farklı olarak akıllı şehir donanım ve teknolojileri kullanılırlar. 

Bu teknolojiler yüksek hızlı internet, akıllı elektrik dağıtım şebekeleri, akıllı aydınlatma, birbiriyle haberleşebilen akıllı 
sensörler,trafiği iyileştiren bilgilenme ve taşıma teknolojileri, turist bilgi sistemleri, kamuya açık Wi-Fi noktaları ve 

kablosuz iletişim teknolojileri, kameralar, bilgi işlem kablolama ve veri işleme altyapıları, açık veri uygulamaları, 
büyük veri ve analizi sistemleri, blockchain sistemleri, veri merkezleri, veri yönetim sistemleri, bulut sistemleri, iş 

zekası sistemleri, dronlar, robotik, servis entegrasyonu, yazılım geliştirme, donanım geliştirme, coğrafi bilgi sistemleri, 

akıllı kart ve ödeme sistemleri, yapay zeka, zenginleştirilmiş gerçeklik uygulamaları, sanal gerçeklik uygulamaları, 
şehir platformları, Li-Fi (LED), LoRa (IoT network platformları), IoT (Internet of Things), IoS (Internet of Services), 

IoP (Internet of People), 3G, 4G, 5G vb. (Krimmling & Peter, 2014; Carritech Telecommunications, 2017; Skelia, 

2017) şeklinde çoğalıp gitmektedir. 
Yukarıda özetlenen bu teknolojiler kamu yönetimi, bina yönetimi, sağlık, ulaştırma, eğitim, enerji ve çevre 

yönetimi, şehir planlama gibi, turizmi de doğrudan etkileyen, kentsel hayatın çeşitli boyutlarında kullanılmaktadır. 

Akıllı şehir teknolojileri turizm destinasyonlarını daha temiz yönetilebilir, sürdürülebilir, planlı, düşük işletme 
maliyetli hale getirirken aynı zamanda sosyal katılım, eğitim, çeşitlilik, yaratıcılık ve insan refahı ve sağlığına da katkı 

vermektedir (Broadband Commission for Sustainable Development, 2016). 

Genel olarak akıllı teknolojiler ve uygulamalar turistik hizmetlerinsunumunu, güvenlik ve emniyeti, turist 
hareketliliği ve ulaştırmasını, yaşam kalitesini, alışveriş olanaklarını ve günlük hayattaki birçok ihtiyacın giderilmesini 

olumlu yönde etkilemektedir. Akıllı destinasyon teknoloji ve uygulamaları bazı durumlarda, tahmin edilebilir veya 

edilemez nitelikli bazı durumlardan sakınılmasına da yardımcı olabilmektedir (örneğin doğal afetler, kazalar, terör, 
trafik sıkışıklığı vb. gibi). Tüm olumlu faydaları dikkate alındığında akıllı destinasyonlara olan talebin zamanla daha 

da artış sağlayacağı söylenebilir. Bu noktada, özellikle Türk turizm destinasyonlarının akıllı destinasyon olmaya doğru 

adımlarını sıklaştırmasının ve turizme yönelik yenilikleri, yeni ürünleri, yeni girişim potansiyellerini öne çıkarmasının 
Türk turizminin geleceği açısından olumlu olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte akıllı destinasyon olmak, 

yenilikler geliştirmek, yeni girişimcilik modelleri ortaya koymak, bakış açısında köklü bir değişim gerektirmektedir. 

Bu çalışmada, geleneksel turizm ve destinasyon mantığından akıllı turizm ve destinasyon mantığına geçiş sürecindeki 
yapısal değişimler, keşifsel bir yöntemle ele alınmaktadır.Verilerin ilgili kaynaklardan toplanmasında “Dünya’nın önde 

gelen akıllı destinasyonlarında hangi alanlarda ve ne tür akıllı şehir uygulamalarından yararlanılmaktadır?” şeklinde 

kurgulanan araştırma sorusu yol gösterici olmuştur. 
 

2. Yöntem 
Bu çalışmanın amacı, en fazla turist hareketliliğine sahip olan ve dünya akıllı şehirler sıralamalarında 

listelenen bazı akıllı destinasyonları ve bunlardaki bazı uygulamaları listeleyerek, Türk destinasyonları için akıllı 

destinasyon olma yolunda “benchmark” (kıyaslama) fırsatlarına dikkat çekmektir. Bu yolla özellikle Türkiye’deki 
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destinasyonlarda kullanmak üzere yeniliklerin ve girişimcilik fırsatlarının paylaşımı sağlanabilecektir. Ayrıca bu 

teknolojilerin kullanımı ile ilgili olarak aşılması gereken zorlayıcı kısımlarınöne çıkarılması ve tartışılması da 

çalışmada değinilecek bir diğer önemli konudur. 

İhtiyaç duyulan verilerin ikincil veri kaynaklarından giderilmesi yolu tercih edilmiştir. Dünyanın en akıllı 

kentleri sıralaması ile ilgili bilgiler Buntz (2016), Roland Berger’s (2017) ve Berrone ve Ricart (2017) tarafından 

hazırlanan raporlardan; dünyanın en yüksek turist hareketliliğine sahip destinasyonlar listesi de Mastercard firmasının 
destinasyon şehirler 2016 (Hedrick-Wong & Choong, 2016) raporundan derlenmiştir.  

Çalışma mevcut durumu keşfetmeye ve açıklamaya yönelik keşifsel bir çalışmadır. Akıllı destinasyona 

dönüşümün etkilerini ortaya koymak için veri kaynağıolarak değerlendirilecek destinasyonlar yani örneklem, 
çalışmanın amacı kısmında açıklandığı yöntemle 1-Londra, 2-Paris, 3-New York, 4-Singapur, 5-Tokyo, 6-Seul, 7-

Hong Kong, 8-Barselona, 9-Amsterdam ve 10-Viyana Şeklinde belirlenmiştir. Veriler, seçilen destinasyonlarla ilgili 

rapor, yayın, bilimsel makale, kitaplar, resmi web sitesi vb. ikincil veri kaynaklarından derlenmiştir.  
 

3. Bulgular ve Tartışma 
Örneklemden niteliksel veri analiz yöntemleri ile elde edilen bulgular şöylece özetlenebilir.Dünyada ençok 

turistik hareketlenmenin gerçekleştiği, önde gelen akıllı destinasyonların akıllı uygulamaları kullandığı alanlar 5 başlık 

altında karakterize edilebilmektedir: 1-Kamu yönetimi, 2-Hareketlilik ve Ulaştırma, 3-Kamusal alan kalitesi, 4-

Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynaklar, 5-Girişimcilik ve uluslararası ekonomi geliştirme. Buboyutlar altındaki bazı 
uygulama alanlarını kısaca özetlemekte yarar vardır(Roland Berger, 2017; Berrone & Ricart, 2017): 

 Kamu Yönetimi: strateji geliştirme, destinasyon yönetimi, yaşam boyu eğitim, katılımlı karar verme 

sistemi, sosyal hizmetler, şehir tanıtımı, e-devlet uygulamaları, şeffaflık, açık veri, açık inovasyon, 

servis entegrasyonu, yeni yönetim ve örgütlenme modelleri. 

 Hareketlilik ve Ulaştırma: yerel ulaşım, ulusal ulaşım, bilgi-işlem altyapısı, güvenli ulaşım, yol ve rota 

altyapısı, toplu taşıma, akıllı trafik yönetim sistemleri, akıllı lojistik sistemleri, elektrikli araçlar, akıllı 

otopark, yaya stratejisi, sürücüsüz araçlar. 

 Kamusal alan kalitesi: kişisel güvenlik ve emniyet, çeşitlilik, kadın hakları, yaşlı bakımı, göçmenler, 

barış, sosyal uyumlaşma, sağlık ve hijyen, konut kalitesi, kültürel olanaklar, altyapı, şehir kozmetiği, 

doğal afet yönetim planları, siber güvenlik, turistik çekicilik. 

 Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynaklar: doğal çekicilikler, çevre koruma, su, hava kirliliği, 

sürdürülebilir kaynak yönetimi, geri dönüşüm, akıllı elektrik şebekeleri ve aydınlatma, atık yönetimi, 
yeşil bina, akıllı bina, alternatif enerji üretimi, sıfır atık. 

 Girişimcilik ve uluslararası ekonomi geliştirme: yenilikçi ruh, girişimcilik, marka geliştirme, 

üretkenlik, esnek işçi piyasası, uluslararasılık, dönüşüm yeteneği, bölgesel ekonomik gelişmenin 

desteklenmesi, yerel kalkınma planları, kümelenme, inovasyon, yeni iş modelleri, işbirliği modelleri, 

finansman, kullanıcı değeri yaratma, kamu değeri, paylaşım ekonomisi, kamu-özel-halk ortaklığı. 

Bir destinasyonda hizmetlerin bulunabilirliğini ve kullanımını kolaylaştıracak akıllı uygulamalar, turistlerin 

deneyim kalitesiyle doğru orantılı olarak destinasyonun ekonomisi ve imajı üzerinde etkiye sahiptir. Yüksek deneyim 

kalitesi günümüz bilinçli turistleri açısından çok önemsenir hale gelmiştir. Sonuç olarak akıllı teknolojiler ve 
uygulamalar kullanan destinasyonlar daha fazla sayıda turist ve daha yüksek turizm gelirlerine ulaşabilmektedir 

(Menendez, 2017). Bu doğrultuda yukarıda ifade edilen akıllı şehir uygulama boyutları altında, örnek destinasyonlarda 

kullanılmakta olan güvenlik, hijyen, yeme-içme, alışveriş, konaklama, ulaşım, toplu taşıma ve daha fazlasını kapsayan 
bazı akıllı uygulamalar da Tablo 1’de özetlenmektedir. 

 

Tablo 1: Akıllı destinasyonlarda kullanılan bazı uygulamalar 

Kamu Yönetimi  

 Şehir veri akışlarının izlenmesi ve yönetimi  

 Gerçek zamanlı karar-verme sistemi  

 Katılımcı yönetim 

 E-hizmetler 

Kamusal alan kalitesi 

 Akıllı sağlık ve destekli yaşam 

 Serbest Wi-Fi noktaları  

 İnsan ve eşya güvenliği sistemleri 

Girişimcilik ve uluslararası ekonomi geliştirme 

 Coğrafi konumlama ve yayın sistemleri 

 İş zekası uygulamaları 

 Alışveriş ve reklam 

 Etkinlikler 

 Yenilikçiliği destekleme uygulamaları 

Hareketlilik ve Ulaştırma 

 Akıllı trafik izleme sistemi  

 Sosyal medya kullanarak trafik rut yönetimi  

 Akıllı/temassız şehir ödeme sistemleri  

 Akıllı Elektrikli Araç Şarjı 

 Bisiklet paylaşım programları 

 Akıllı park 

 Sürücüsüz araçlar 

Sürdürülebilir çevre ve doğal kaynaklar 

 Akıllı aydınlatma 

 Akıllı su talep yönetimi  

 Akıllı çöp toplama sistemleri 

 Çöp işleme ve geri dönüşüm  

 Akıllı sulama ve şehir plancılığı 

 Çevre kirliliği yönetimi 

 

Akıllı destinasyon teknoloji ve uygulamalarından sonra turistik hizmet ve ürünlerin sunumunda bir takım 

değişiklikler meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir. Turistik ürünün üretimi ve sunumunda şimdiye kadar 
meydana gelen bu değişimler, bundan sonraki muhtemel değişikliklerin şekli ve yönelimi hakkında da politika 

yapıcılara, turizmcilere, ve diğer uygulayıcılara fikir vermektedir. Akıllı turizm / destinasyon uygulamalarında şimdiye 

kadarki değişikliklerden bazı örnekler Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Turizm/Destinasyonun temel unsurlarında yapısal dönüşümler 

Turizmin/Destinasyonun Temel Unsurları Akıllı Turizm/Destinasyon Teknoloji ve Uygulamaları 

Turistik çekicilikler (tarihi, doğal, kültürel 

çekicilikler, müzeler, eğlence parkları ve temalı 
parklar vb.) 

Zenginleştirilmiş Gerçeklik (Augmented Reality-AR), 

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality-VR) 

Ulaştırma (hava, kara, demir ve deniz yolları) CarSharing, UBER, Uzay turizmi araçları, Uzay turizmi 

ve eğitimi, sürücüsüz araçlar 

Konaklama ve Yeme-İçme Booking, airbnb, Trivago, temalı oteller, yeniden 
konumlandırma, algı konumlandırması, akıllı otel 

Tur operatörlüğü TripAdvisor, Expedia, Booking,  

Perakende (seyahat acenteleri ve online) Online rezervasyon ve satış, kişiye özel paket ürün 

Kamu sektörü ve turizm Trend analiz araçları, şehir/destinasyon alt ve üst yapısı, 
olanaklar, tesisler, e-hizmetler, tanıtım, reklam, akıllı 

markalama, konumlandırma 

 
Buraya kadar akıllı teknolojilerle turizm/destinasyon iş süreçlerini bir dönüşüme uğradığı, akıllı 

destinasyonlardaki ana uygulama boyutları ve seçilmiş örnek destinasyonlardan bazı akıllı destinasyon uygulamaları, 

fikir vermesi açısından ve çalışmanın kapsamını aşmayacak şekilde özetlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın örneklem 
listesindekiler de dahil olmak üzere, akıllı destinasyon konumundaki şehir ve destinasyonların bu dönüşüme çok 

önceleri başladığı dikkate alındığında Türkiye’nin yeniliklere adapte olma ve yenilik geliştirmede mesafe katedeceği, 

mücadele edeceği daha çok alan bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Akıllı destinasyon geliştirmeye yönelik yeniliklerin algılanabilmesi, uyarlanabilmesi ve sıfırdan 

geliştirilebilmesi için, öncelikle yenilik geliştirmenin boyutlarını (Bessant & Tidd, 2015: 17) kavramanın ve bu 

boyutlar üzerinde günümüz akıllı teknoloji ve uygulamaların etkisini sürekli göz önünde bulundurulmanın faydası 
vardır. Aşağıda da alt başlıklar halinde verildiği üzere, yenilik geliştirmenin boyutları aslında “Neyi değiştirebiliriz?” 

sorusuna verilen yanıtlardır. Bu soru ve aşağıdaki başlıklar kullanılarak, akıllı destinasyona evrilme sürecinin belirgin 

bir doğrultu tutarlılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanabilecektir. 
1- Üründe yenilik (yeni bir otel, uçak dizaynı vb.) 

2- Süreçte yenilik (paket tur vb. gibi ürün ya da hizmetin üretim ya da sunum sürecin) 

3- Konumda yenilik (ürün veya hizmetin sunulduğu yer, algının yeniden konumlandırılması da dâhil: 
Google arama motoru mu yapa zekâ şirketi mi? Dubai petrol üreticisi mi sağlık turizmi destinasyonu 

mu?) 

4- Paradigma yeniliği (Henry Ford motorlu araç üretmiştir ancak bu yenilik sonucunda ulaştırma 
araçlarının üretim süreci kökten değişmiştir) 

Akıllı destinasyon olma yolunda başarılı yenilik ve girişimcilik becerileri ortaya koymada ayrıca aşağıdaki 

zorlukların  (Bessant & Tidd, 2015) farkında olmak gerekir. Elbette bu zorluklar, destinasyon açısından aynı zamanda 
bir gelişme ve ilerleme fırsatıdır. 

1- Sistem yaklaşımı üzerine çalışma gereği: Teknoloji ve pazar beklentilerindeki sürekli artan karmaşık 

durumlar nedeniyle, akıllı turizm /destinasyon konusundaki çalışmalarda bazı temel turizm 
bileşenlerinde değişiklik yapma yoluna gidilmesindense tüm sistemin değiştirilmesi yoluna gidilmesi 

daha faydalı olabilir. 

2- Yeniden Mühendislik (Re-engineering) üzerine çalışma gereği: Ürünlerin yapılış şekli, üretim ve 
kullanımlarındaki hammaddeler, enerji ve insan kullanımı vb. konusunda çalışmak. 

3- Teknolojik iyileştirmeler üzerine çalışma gereği: donanım ve yazılım kullanımını artırma, spesifik 

teknolojiler geliştirme, internet ve sosyal medya araçlarını yeni amaçlar için kullanma vb. 
4- Yerel halkın hassasiyetlerini dikkate alma gereği: Turizmin yerel halkın yaşam konforu, kültürü, inanç 

ve hassasiyetleri, ekonomisi üzerindeki pozitif etkileri yanı sıra negatif etkilerini de hesaba katma. 

5- Siber güvenlik ve mahremiyet üzerine çalışma gereği: kullanıcıların turizm şirketleri ve destinasyonla 
paylaştıkları veriler, iz verileri vb. her türlü verinin izin verilmemiş, istenmeyen ve kötü amaçlarla 

kullanımının engellenmesi. 

Yenilik geliştirme boyutlarına adapte olma konusunun, turizm sektörü ve destinasyonların büyük çoğunluğu 

açısından nispeten kolay anlaşılır ve çözülebilir bir konu olduğu değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, turizm 

sektörünün ve destinasyonların, akıllı destinasyona evrilme sürecindeki yapısal dönüşleri için gereken sistem yaklaşımı 

üzerine çalışma, re-engineering, teknolojik iyileştirmeler, halkın hassasiyetlerinin giderilmesi ve desteğinin alınması ile 
güvenlik konuları ancak danışmanlık ve altyapı yatırımları ile giderilmesi mümkün görünen zorluklardır. Sosyal 

nitelikli kişi ve yapılardan oluşan turizm sektörü ve destinasyonların bunu en hızlı ve etkili bir şekilde idraki Türkiye 

turizmi ve aynı zamanda şehir hayatının daha da gelişimi açısından büyük önem arzetmektedir. 
 

4. Sonuç 
Bu çalışmada, öncelikle,turizm sektörünün ve destinasyonların geleneksel işleyiş sürecinin gelişen teknoloji 

ve uygulamalardan etkilenerek akıllı turizm/destinasyon sürecine nasıl bir evrilmenin gerçekleştiği somut örneklerle 

ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Büyük turist ve ziyaretçi kitlelerini kendine çeken metropollerin zaman içinde 

ulaştırma, konaklama, yeme-içme, güvenlik, sağlık, bankacılık, e-hizmetler vb. gibi alanlardaki teknolojilerden 
yararlanarak nasıl birer akıllı destinasyon haline geldikleri, diğer destinasyonların izlemesi gereken yolu göstermesi 

açısından önemlidir. Bundan başka, akıllı şehir teknoloji ve uygulamalarından evrilen akıllı turizm/destinasyonlarının 

turist ve ziyaretçileri yanı sıra bizzat bünyelerinde yaşayan yerel halkın sağlığı, refahı, mutluluğu ve huzuru için de bu 
teknoloji ve uygulamalara adapte olmaları büyük öneme sahiptir. Bu yapılmadığı takdirde sürekli artan nüfus ve üstüne 
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turizmin ekonomik kazanımlarından yararlanma çabasının sonucu olarak gelen turist ve ziyaretçi kitlesinin taşıma 

kapasitesini zorlamasıyla destinasyonlar yaşanmaz, sürdürülemez birer çöküntü noktasına dönüşme potansiyeline 

sahiptir. 

Çalışmada akıllı turizm destinasyonlarının destekleyicisi konumundaki akıllı şehir teknolojileri ve 

uygulamaları, dünyanın en akıllı şehirleri ve destinasyonları, akıllı destinasyon uygulamaları hakkında gerekli 

bilgilendirmeler asgari düzeyde yapılmıştır. Çalışmada hala geleneksel usullerle turizm işleyişlerini sürdüren, 
değişimin de farkında olan ancak nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler yaşayan şehir, destinasyon ve turizm 

çekim yerlerine yönelik aydınlatıcı teorik ve pratik bilgiler sunulmasına çaba harcanmıştır. 

Akıllı turizm/destinasyona evrilme sürecindeki en önemli zorluklar yapısal olanlarıdır. Yapısal değişimlerin 
gerçekleştirilmesi, yoğunlukla sosyal yetenekler ve alanlarda çalışmakta olan turizmcilerin, kendilerinin pek de aşina 

olmadıkları alanlara girmelerini, bu alanlardaki uzmanlarla disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirmelerini zorunlu 

kılmaktadır. Turizm sektörü ve destinasyonlar, bu zorlukları aşmaya yönelik çaba gösterdikçe değişen pazarlardaki 
paylarını koruyup geliştirebileceklerdir. 

Çalışma akıllı turizm/destinasyon konusunda farkındalığı artırma amacı taşıyan ve bu konuda daha ileri 
düzeydederleme ve ar-ge çalışmalarının bir öncü çalışması niteliğindedir. Çalışmanın turizm sektöründe faaliyet 

gösteren kişi ve kurumlar ile destinasyon ve turizm ile ilgili kamu yöneticilerine faydalı olması beklenmektedir. 
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Tematik Restoran İşletmeciliğinin Kavramsal Olarak İncelenmesi 
 

Arş. Gör. Sercan BENLİa, Prof. Dr. A. Celil ÇAKICIa 
a Mersin Üniversitesi, Mersin / Türkiye 

Özet 

Günümüz yiyecek-içecek sektörü içerisinde işletmeler, çok daha yoğun bir rekabet ortamı içerisinde faaliyetlerini 

sürdürmeye çalışmaktadır. Bu nedenle, yiyecek-içecek işletmeleri tercih edilmek ve karlılığını devam ettirebilmek için 

kendilerini farklılaştırma yoluna gitmektedirler. Tema uygulaması, bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalardan biridir. 
Dünya üzerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde temalı restoranların sayısı giderek artmaktadır. Tema uygulaması ile 

birlikte restoranlar sadece yemek yenilen yerin ötesine geçerek müşterilere sıradışı ve yeni bir yemek deneyimi sunan 
alanlar haline gelmiştir. Bu çalışmada, restoranlarda tema anlayışının nasıl ortaya çıktığı, tarihsel olarak nasıl gelişim 

gösterdiği, hangi nedenler ile ortaya çıktığı ve temalı restoran örnekleri kavramsal olarak derinlemesine incelenmiştir. 

Kaynak taraması sonucunda elde edilen bilgiler ışığında temalı restoranlar açısından önemli kabul edilen hususlar bir 
araya getirilmiştir. Buna göre; restoran tasarımı, yer seçimi ve inşa süreci, menü tasarımı, ürün sunumu ve insan 

kaynağı seçimi tematik restoran işletmeciliğinde dikkat edilmesi gereken hususların başında gelmektedir. Çalışma, 

restoran işletmecilerinin özellikle bu hususlara nasıl dikkat edecekleri ve hangi yolları izleyebilecekleri yönündeki 
öneriler ile sonlandırılmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Tema, temalı restoranlar, tematik restoran işletmeciliği. 
 

Conceptual Review of Thematic Restaurant Management 
 

Abstract 
In today's food and beverage sector, enterprises are trying to continue their activities in a much more intense 
competitive environment. For this reason, food and beverage businesses prefer to differentiate themselves in order to 

be preferred and profitable. Theme application is one of the studies carried out in this direction. The number of themed 

restaurants over the world, especially in developed countries, is increasing. Along with the theme application, 
restaurants have become areas that offer an unusual and new dining experience to customers by going beyond just 

eating. In this study, how the concept of theme emerged in restaurants, how it evolved historically, the reasons why it 

emerged and themed restaurant examples are studied in depth. In the light of the information obtained as a result of the 
source search, themes considered important in terms of themed restaurants. Accordingly; restaurant design, location 

selection and construction process, menu design, product presentation and selection of human resources is one of the 

most important issues in thematic restaurant management. The study was concluded with recommendations by the 
restaurant operators on how to pay particular attention to these issues and how to follow them. 

Keywords: Theme, themed restaurants, thematic restaurant management. 

1. Giriş 
Günümüz itibariyle yaşam standardının yükselmesi ve yiyecek-içecek sektöründe gerçekleşen ciddi 

gelişmeler artık restoran müşterilerinin sunulan ürünlerin ötesinde çevre, atmosfer ve kişiselleştirme boyutlarına da 
dikkat ettikleri ve taleplerde bulundukları gözlenmektedir (Hsieh ve Chen, 2009: 85). Teknolojinin gelişimi ile birlikte 

artan rekabet koşulları restoran işletmelerini pazar paylarını koruyabilmek ve sektörde kalıcı olmak amacıyla çeşitli 

uygulamalara yönlendirmiştir. Artık birincil ihtiyaç olarak değerlendirilen yeme-içme gereksinimleri tüm yiyecek-
içecek işletmeleri tarafından karşılanmaktadır (Demirkol, 2015: 163). Bu durum restoranları kendilerini farklılaştırarak 

müşterilerine yeni bir şeyler sunmaya sevk etmiştir. Restoranları farklılaştırma amacıyla yapılanlar arasında, tema 

uygulamaları önemli bir yer tutmaktadır. Özellikli restoranlar grubunda yer alan temalı restoranlar (Aktaş, 2002: 50); 
müşterilerin özel bir yerde oldukları hissini yaratmak için tasarlanmış; menüsü, atmosferi, personeli ve diğer özellikleri 

ile bir bütün halinde bu hissi müşterilerine yaşatmaya çalışan yiyecek-içecek işletmeleridir (Kılıç, 2014: 100-101; 

Sökmen, 2014: 8). Bu yönüyle temalı restoranlar müşterilerine yiyecek-içecek ve eğlenceyi başka yerde 

bulamayacakları bir atmosfer içerisinde sunmayı amaçlamaktadır (Chen ve Guan, 2008: 982; Kim ve Moon, 2009: 

144).  

Ortama farklı bir özellik kazandırma çalışması olarak tanımlanan tema uygulaması; yoğunlukla hizmet 
endüstrisinde, özellikle de turizmde sık başvurulan bir stratejidir (Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014: 803). Pazarlama 

açısından farklılaştırma çalışması olarak değerlendirilen temalı tesis düşüncesi öncelikle parklarda, otellerde, alışveriş 

merkezlerinde ve kumarhanelerde uygulanmaya başlamıştır (Breadsworth ve Bryman, 1999: 229; Wood ve Munoz, 
2007: 243). Zamanla, restoranlar arasında artan rekabet neticesinde işletmelerin kendilerini farklılaştırma çalışmalarına 

gitmek istemeleri tema uygulamalarına yönelimi artırmıştır (Kılıç, 2014: 103). Bu durum, restoranların sadece yemek 

yenilen bir alan olmasının ötesine geçmesini sağlamıştır.  
Müşterilerin yeme-içme eylemlerini gerçekleştirirken yeni deneyimler edinmesi, onlara farklı duygular 

yaşatılması temalı restoran fikrinin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Josiam vd., 2004: 453). Tarihsel olarak bu fikir ilk 
olarak 1885 yılında Paris’te açılan Cafe de Bagne ile ortaya çıkmıştır. Hapishane tarzında dizayn edilen restoranın 
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duvarlarında tema ile uyumlu resimler, hücre şeklindeki yemek alanları ve mahkûm kıyafetleri giyen personeli ile 

müşterilerine sıra dışı bir yemek deneyimi yaşatmayı amaçlamışlardır (Özer, Akbulut ve Çevik, 2015: 342). 

1960’lı yıllara gelindiğinde, David C. Tallichet temalı restoranlar alanında öncü bir girişimci olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı’nda Amerikan Hava Kuvvetlerinde bombardıman pilotu olan Tallichet savaştan sonra Los 

Angeles Havaalanı’nda “Proud Bird” isimli bir restoran açmıştır. Bu restoranda diğerlerinden farklı olarak bahçesinde 

uçaklar ya da maketlerine yer verilmiş, restoran içinde ise uçaklar ile kule arasında yapılmış telsiz konuşma kayıtları 
müşterilere dinletilmiştir (Nelson, 2007). Tallichet ayrıca Polinezya Adaları, Yeni İngiltere Balıkçı Köyleri ve Fransız 

Çiftlikleri temalarının uygulandığı restoranların da açılmasını sağlamıştır (Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014: 803). 

İnsanlar bu restoranlara adeta bir müzeyi ziyaret edercesine gitmiş, oluşan yoğun talebi gören girişimciler ise farklı 
temaların işlendiği restoranların açılması yönünde faaliyetlere başlamışlardır (Heung, 2002: 19). 1971 yılında müzik 

temalı Hard Rock Cafe’nin Londra’da açılması ile birlikte temalı restoranlara yönelik ilgi iyice yoğunlaşmış, bu tür 

restoranların açılması da ivme kazanmıştır (Özer vd., 2015: 343). 
 

2. Restoranlarda Uygulanan Temalar 
Günümüzde insanları farklı zaman ve mekanlara götürerek onların duyularına yoğun bir şekilde etki ederek 

hayallerini restoran ortamında yaşamalarını sağlayan işletme sayısı giderek artmaktadır (Özer vd., 2015: 341). Dünya 

üzerinde özellikle de gelişmiş ülkelerde temalı restoranların sayısı giderek artmaktadır. Bunun altında yatan temel 

neden olarak insanların refah seviyelerindeki yükseliş sayesinde farklılık arayışı içerisine girmeleri gösterilmektedir 
(Bekar ve Gümüş Dönmez, 2014: 805). Yeterli para, emek ve zaman harcandığında akla gelebilecek tüm temalarla 

ilgili uygun restoranlar tasarlanabilir. Kimi temalı restoranlar toplumlara göre sıra dışı olabilirken kimi temalı 

restoranlar ise içinde bulunduğu toplumda daha kabul gören bir yapıda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bölümde, 
dünya genelinde uygulanan çeşitli temalara değinilecek ve faaliyette bulunan işletmelerle örneklendirilecektir. 

Etnik Temalı Restoranlar: Etnik restoranlar belirli bir kültürün temasını işlemektedirler. Restorandaki 

uygulanan tema dekor, çalınan müzik, kullanılan menü ve personeli ile birlikte bütünlük göstermesi gerekmektedir 
(Sökmen, 2014: 8). Burada önemli olan nokta işletmede sunulan yiyecek ve içeceklerin işlenmek istenen kültürün 

mutfağından oluşması gerekmektedir. Bu doğrultuda etnik restoranlarda belirli bir bölgeye ait yiyeceklerin 

özgünlüklerinin korunarak hazırlanması ve oluşturulan otantik ortamda sunulması esas alınmaktadır (Ebster ve Guist, 
2004: 42; Kılıç, 2014: 101). Batra (2008) çalışmasında bu tür restoranların daha çok işlenen kültüre yabancı olan 

kişiler tarafından tercih edildiğini belirtmiştir. Ayrıca etnik tema restoranlar Türkiye’de özellikle İtalyan ve Çin 

restoranları yoğunlukta olmakla birlikte bölgesel olarak Güney Doğu Anadolu bölgesi etnik temalı restoranlara çok 
sayıda rastlanmaktadır (Sökmen, 2014: 8). 

 

Resim 1. Çin ve İtalyan Etnik Temalı Restoranlar 

  
 

Spor Temalı Restoranlar: Stat, arena, salon gibi spor tesislerinin yakınında, tema edilen spor dalı ya da 

spor kulübü ile ilgili bir dizayn söz konusudur. Aslında daha çok bar tarzında dizayn edilen bu mekanlarda genellikle 
bir spor dalına yönelik tasarımlar ve materyaller tercih edilmektedir (Beardsworth ve Bryman, 1999: 238). Futbol, 

basketbol, buz hokeyi, beysbol, Amerikan futbolu gibi yoğun taraftar sayısına sahip dalların yanında golf, motor 

sporları gibi daha spesifik dalların da tema olarak kullanıldığı restoran ve barlar bulunmaktadır. Büyük tekerlekli 
kamyonların yarışını tema alan Race Rock Cafe, özel bir hayran ve kullanıcı kitlesine sahip olan Harley-Davidson 

motor markasının tema edildiği Harley-Davidson Cafe, beysbol temalı All Star Cafe bu kapsamda değerlendirilebilir. 
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Resim 2. Race Rock Cafe ve Harley-Davidson Cafe 

  
 

Tarih Temalı Restoranlar: Historaunt şeklinde tanımlanan tarih temalı restoranlar tarihte geçen ve iz 

bırakan bir olaydan esinlenerek oluşturulmuş, müşterileri o döneme götürmeyi amaçlayan işletmelerdir (Josiam vd., 
2004: 454). Genellikle tarihi yapıların restorasyonu sonucunda dokunun bozulmadan restoran şeklinde dizayn edilmesi 

ile oluşturulur. Bu restoranlarda kullanılan tüm ekipmanların ve personel kıyafetlerinin dönemi yansıtması 

gerekmektedir. Hanlar, konaklar, mahzenler bu tema doğrultusunda tercih edilen mekanlardır. 15. yüzyıl han temasını 
işleyen Mahzen Restoran, 1000 yıllık bir sarnıcın altında bulunan ve Osmanlı tarzında dizayn edilen Sarnıç Restoran 

bu tema doğrultusunda örneklendirilebilir. 

 
Resim 3. Tarih Temalı Sarnıç ve Mahzen Restoran 

  
 

Mizah Temalı Restoranlar: Bütün temalı restoranların amacı müşterilerine yeni bir deneyim yaşatmak ve 

onları eğlendirmektir. Bazı temalı restoranlar ise bu eğlenceyi kullanılan mizah teması ile çok daha artırma 
amacındadırlar. Komedi kahramanları, mizah dergileri, komedi filmleri bu anlamda yararlanılan unsurlardır. Karikatür 

dergisi olan Leman’ın çalışanlarının dinlenmesi için bir alanı kafe olarak dizayn etmesi ile başlamıştır. Sonrasında 

birçok sanatçının uğrak yeri haline gelen işletme, şubeler açarak farklı yerlerde aynı konsept ile faaliyetlerini devam 
etmiştir. Menü tasarımından oturma alanlarına kadar Leman dergisinde yer alan karakterlerin resim ve yazıları 

kullanılmaktadır (Lmk, t.y.). 
 

Resim 4. Mizah Temalı Lemak Kültür Restoran 

 

 
 

 

Hastane Temalı Restoranlar: Hastane ortamını biraz gerilim katarak müşterilerine sunmayı amaçlayan 

restoranlardır. Bazılarında şefler doktor, kadın garsonlar hemşire, erkek garsonlar ise hasta bakıcı kıyafeti ile servis 
yapmaktadırlar. Servis takımları şırınga, neşter gibi ameliyat malzemelerine benzetilirken, tabaklar ise organlara 

benzetilebilmektedir (Özer, vd., 2015: 345).  
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Resim 5. Hastane Temalı Restoranlar 

  
 

Sinema Temalı Restoranlar: Restoranın stüdyo seti şeklinde dizayn edilmesi ile oluşturulur. Özel sinema 
efektleri, ışıklandırması, profesyonel aktörler ve hayali karakterleri ile kendi atmosferini oluşturan sinema temalı 

restoranlar büyük yatırım gerektiren yerlerdir (Türksoy, 2015:13). Planet Hollywood bu alanda en bilinen tesistir. Tesis 

yöneticileri sinema temasını otel ve kumarhaneden sonra restoranda da kullanmaya başlamışlardır. Amerika’nın farklı 

yerlerinde ve İngiltere’de faaliyette bulunan tesisleri mevcuttur (Planethollywoodintl, t.y.). 

 

Resim 6. Planet Hollywood Sinema Temalı Restoran 

  
 
Müzik Temalı Restoranlar: Genellikle bir müzik tarzı tema seçilerek restoranın o doğrultuda dizayn 

edilmesiyle oluşturulur. Çeşitli enstrümanların yanı sıra ünlü müzisyenleri temsil edecek resim, heykel ya da maketler 

yoğunlukla tercih edilmektedir. Ayrıca temanın müzik olmasından dolayı müzikli etkinlikler, danslar ve şovlar 
periyodik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu kapsamda en tanınmış müzik temalı restoran işletmesi Hard Rock 

Cafe’dir. Restoran müşterilerine sadece lezzetli hamburgerler sunma amacıyla 1971 yılında iki arkadaş tarafından 

Londra’da kurulmuştur. Restoranda müzik yayınına ayrı bir özen gösterilmesi ve Londra’ya gelen ünlü sanatçıların bu 
restoranda konser vermeleri restoranın hızlı bir şekilde tanınmasını sağlamıştır. Günümüzde dünyanın çok çeşitli 

yerlerinde olmak üzere 163 şubesi bulunan Hard Rock Cafe’nin aynı tema ile oluşturulmuş otel ve kumarhaneleri de 

bulunmaktadır (Hardrock, t.y.). Müzik teması kapsamında değerlendirilecek bir diğer müzik temalı restoran House of 
Blues Restaurant’tır. Çocukluğundan beri tam bir caz müzik tutkunu olan Isaac Tigrett, aynı zamanda yemeklerle de 

ilgiliydi. Bu ikisini bir araya getirebileceği ve insanlara sunabileceği bir yer olarak 1992 yılında Amerika’nın 

Massachusetts eyaletinde ilk restoranını açmıştır. Baştan sona caz teması ile donattığı restorana gösterilen ilgi 
neticesinde ülke çapında on iki şubeye ulaşarak caz müzik tutkunlarının uğrak yeri haline gelmiştir. Müzik eğitim 

programlarının da yer aldığı bu restoranlarda çeşitli konserler de gerçekleştirilmektedir (Houseofblues, t.y.). 
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Resim 7. Hard Rock Cafe ve House of Blues Cafe 

 
 

 

Doğa Temalı Restoranlar: Doğa olaylarının hayvan ve bitki figürleri ile birleştirildiği, müşterilerine doğal 

bir ortam hissi sunacak şekilde ışıklandırmanın ve seslendirmenin kullanıldığı temalı restoranlardır. Sisli bir yağmur 
ormanı, nemli bir yer altı mağarası, kayalıklar içinde bir şelale ya da çok çeşitli balıkların yüzdüğü su altı temaları bu 

kapsamda en çok tercih edilen temalardır. Doğa temalı restoranlar arasından en bilineni Rainforest Cafe’dir. Bu 

restoran bir yağmur ormanı şeklinde tasarlanmıştır. Elektronik hayvan figürleri, şimşek efektleri, hissedilen orman 
havası ile özellikle çocuklu ailelerin tercih ettiği bir restorandır (Kılıç, 2014: 106; Özer, 2015: 348). Müşterilerine su 

altı dünyasının gizemli yönlerini sunmayı amaçlayan Redsea Star Restaurant ve aynı amaçla Kızıldeniz’in 5 metre 

altına inşa edilmiş yer altı restoranı Oddity Central Restaurant, Kapadokya bölgesinde mağaranın restorana 
dönüştürülmesi ile faaliyette bulunan Uranos Sarıkaya Restoran bu kapsamda örneklendirilebilir. 

 

Resim 8. Redsea Star Restoran ve Uranos Sarıkaya Restoran 

  
 
Hapishane Temalı Restoranlar: Hapishane temalı restoranlar, özgür olunmayan bir ortamda bulunmanın 

ve yemek yemenin nasıl olduğunu müşterilerine hissettirmeye çalışmaktadır. Hapishane şeklinde dizayn edilmiş yemek 

alanı, demir parmaklıklar içerisinde yer alan masalar ve gardiyan ya da mahkum kıyafetleri ile sert görünümlü servis 
personeli ile gerilim duygusu müşterilere verilmeye çalışılmaktadır (Özer vd., 2015: 348). 

 

Resim 9. Hapishane Temalı Restoranlar 
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Nostalji Temalı Restoranlar: Nostalji, “geçmişte kalan güzelliklere olan özlem duygusu ve bu duygunun baskın bir 

duruma gelmesi”dir (Türk Dil Kurumu [TDK], t.y.). Nostalji temalı restoranlar, müşterilerine bu duygu yoğunluğunu 

restoran ortamında yaşatma amacıyla dizayn edilmiştir. Buradaki önemli nokta müşterilerin zamanda geri giderek 

geçmişte yaşanmış bir olayı veya dönemi tekrar yaşamalarıdır (Chen, Yeh ve Huan, 2014: 354). Daha çok 70’ler, 

80’ler, 90’lar gibi temaların işlendiği restoranlara örnek olarak gösterilebilir. 
 

 Resim 10. Nostalji Temalı Restoranlar 

  
 

Zincir İşletme Temaları: Zincir yiyecek-içecek işletmeleri, büyük ve geniş bir organizasyonun parçası 
olarak faaliyet göstermekte ve genelde aynı tür menü, ekipman ve malzemeyi kullanmaktadırlar. Bunun yanında 

zincirde yer alan bütün işletmeler için geliştirilmiş standartlar ve uygulamalar yer almaktadır (Yılmaz, 2012: 12). 
Zincir işletmeler aynı isim, logo ve ürün yelpazesine sahip birden çok işletmenin bir araya geldiği bir organizasyondur. 

İşte belirlenen bu standartlar zincir işletmeyi diğerlerinden ayırmaya ve zaman içerisinde işletmenin kendine özgü bir 

temanın ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda McDonald’s, Burger King, KFC gibi işletmeler 
değerlendirilebilir (Hsu, Lee ve Li, 2009: 2). 

 

Resim 11. Zincir Fast-Food Temalı Restoranlar 

  
 
Sıra Dışı Temalı Restoranlar: Temalı restoranlar içinde uygulanan en uç konular diyebiliriz. Deneyimin 

çok yoğun yaşandığı ve daha çok farklı kişilerin restoranı tercih etmesinin amaçlandığı restoranlardır. Sıra dışı 

olmalarının bir diğer göstergesi ise her toplumun kabul edemeyeceği boyutta olmalarıdır. Bu temaya örnek teşkil 
edebilecek temalı restoranlardan birkaçı şunlardır. 

*Karanlık temalı restoranlar: Müşterilerine tamamen karanlık bir ortamda yemek yeme deneyimi sunan 

Karanlık Restoran (Paris Darkness Restaurant-Dans le Noir?) dünyanın önde gelen şehirlerinde faaliyet göstermektedir 
(Danselenoir, t.y.). İstanbul’da da bu tema ile Karanlıkta Yemek restoranı hizmet etmektedir (Karanlıktayemek, t.y.). 

 

Resim 12. Karanlık Restoranlar 

  
   
 *Tuvalet-Banyo Temalı Restoranlar: Bu temaya sahip bir restoran baştan sona kullandığı eşyaları ve yiyecekleri 

tuvalet ve banyo figürleri ile birleştirerek müşterilerine sunmaktadır. Oldukça sıra dışı bir tasarım olan bu restoranın 
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örneklerine Tayvan, Çin ve Rusya’da rastlanmaktadır. Klozet şeklinde koltuklar, küvet şeklinde masalar ve yemeklere 

verilen şekiller ile müşterilerine başka bir yerde yaşayamayacakları bir deneyim sunmayı amaçlamaktadırlar 

(Telegraph, t.y.; Theguardian, t.y.).  

 

Resim 13. Tuvalet ve Banyo Temalı Restoranlar 

  
  

4. Temalı Restoran İşletmeciliğinde Önemli Hususlar 
Günümüz restoran müşterileri, eğlenme ve yeme-içme eylemini bir arada bulmayı istemektedirler (Hsieh ve 

Chen, 2009: 85). Bu bağlamda, ilginç ve şaşırtıcı bir restoran deneyimi sunmayı amaçlayan temalı restoran 
işletmeciliğinde en önemli husus, bir temanın belirlenerek bu doğrultuda restoranın aslına olabildiğince bağlı kalınarak 

ve en ince ayrıntısına kadar düşünülerek meydana getirilmesidir (Chen ve Guan, 2008: 985; Kılıç, 2014: 104). 

Restoran için uygulanması planlanan tema ise konu, dizayn, müzik, eşyalar, çalışanlar gibi konuları kapsamaktadır 
(Hsieh ve Chen, 2009: 85). Bu doğrultuda temalı restoranın tasarımı, restoranın nereye ve nasıl inşa edileceği, nasıl bir 

menünün oluşturulacağı, menüde yer verilen yiyecek-içeceklerin nasıl sunulacağı ve çalıştırılacak kişilerin seçiminde 

nelere dikkat edileceği konuları önem teşkil eden hususlardır. 
Restoran Tasarımı: Temalı restoranların tercih edilmesinde en önemli nedenlerden biri meraktır. Öncelikle 

belirlenen tema ne olursa olsun, işletmeye dışarıdan bakıldığında insanlarda kesinlikle merak uyandırması 

gerekmektedir (Özer vd., 2015: 342). Buradan hareketle restoranın özellikle dış tasarımında dikkat çekici, merak 
uyandırıcı ve daha gizemli bir yapı oluşmasını sağlamak gerekir. Restoranda belirlenen tema doğrultusunda 

şekillendirilecek olan fiziksel çevre unsurlarının müşterilerin algısını ve davranışlarını doğrudan etkileyeceği göz 

önünde bulundurulmalıdır (Kim ve Moon, 2009: 143). Bu bakımdan temalı restoranların görsel açıdan farklılığa sahip 
olması ve tasarımın tema ile uyumlu olması müşterilerin tercihlerini etkilemektedir (Batra, 2008: 5). Dolayısıyla, 

temalı restoranlarda belki de en önemli unsur belirlenen temaya uygun dekora ve oturma düzenine sahip olunmasıdır 

(Aktaş, 2002:50). Temaya dair kaynaklara başvurularak detaylı bir araştırmanın yapılması gerekir. Yapılan araştırma 
sonucunda aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda restoranın tasarım işlemi gerçekleştirilebilir (Beardsworth ve 

Bryman, 1999: 236): 

• Uygulanması planlanan temanın dekoratif olarak restoranın her yerinde hissedilmesi ve özellikle dışardan 
fark edilir şekilde tasarlanması gerekmektedir. 

• Ses, dekor, logo, menü, personel kıyafetleri ve kullanılacak eşyaların tema ile uyumlu, aynı zamanda 

detaylı bir şekilde tasarlanmaları gerekir. 
• Tasarlanan tema herkes tarafından kolaylıkla anlaşılır ve kavranabilir olmalıdır. 

Yer Seçimi ve İnşa Aşaması: Temalı bir restoranın kuruluşunda işletmenin hangi piyasada yer alacağı tespit 

edilmelidir. Burada önemli olan faaliyette bulunacak piyasa içerisinde böyle bir tema uygulamasına sahip başka bir 
işletmenin olmaması gerekmektedir (Wood ve Munoz, 2007: 243). Her zaman yeni insanların daha çok gelmek 

isteyecekleri bu tür restoranların özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde, kolay ulaşılabilir alanlarda 

konumlandırılmalıdır. Temalı bir restoran tamamıyla belirlediği temaya göre inşa edilmelidir (Chen ve Guan, 2008: 
984). 

Menü Tasarımı: Temalı restoranlar pazar paylarını korumak ve devam ettirmek amacıyla özellikle 

gençlerin ihtiyaç ve isteklerine duyarlı olması gerekir. Müşterisini heyecanlandırma çabası içerisinde olan temalı 

restoranların da, bu açıdan sunulan ürünlerde periyodik olarak yeniliğe ve değişikliğe gitmesi gerekmektedir (Heung, 

2002: 20). İşletme yönetiminin de menüdeki yiyecek-içeceklere yönelik müşteri tercihlerinin ve beğenilerinin iyi 

izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirlenen tema ve tasarımın tek başına işletmeye başarı getirmeyeceği, 
özellikle fiyatlandırmanın da büyük bir etkiye sahip olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla menü kalemlerinin sistemli 

bir maliyet hesabının yapılarak fiyatlandırılması işletme için hayati bir önem oluşturacaktır (Chen ve Guan, 2008: 

985). Bunlara ek olarak temalı restoranlarda kullanılacak menülerin tasarımında şu hususların da göz önünde 
bulundurulmasında fayda vardır (Beardsworth ve Bryman, 1999: 236; Chen ve Guan, 2008: 982-983): 

• Menüde yer alacak yiyecek-içeceklerin tema ile uyumlu olması zorunlu değildir. 

• Menüde tema ile ilişkilendirilebilecek türden yiyecek veya içecekler bulunuyorsa bunlar tema 
doğrultusunda isimlendirilebilirler. 

• Menü elden geldiğince çeşitlendirilmelidir. Buradaki amaç müşterinin farklı tatları denemek için tekrar 

işletmeye gelmelerini sağlamaktır. 
Ürün Sunumu: Temalı restoranlarda menüde yer alan ürünlerin ne olduğundan öte nasıl sunulduğunun 

önemi çok daha büyüktür (Beardsworth ve Bryman, 1999: 236). Başarılı bir ürün sunumu gerçekleştirmenin yolu ise, 

eğlenceye ağırlık verilerek sunumun bir gösteriye dönüştürülmesinden geçmektedir. Özellikle servis personelinin 
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çeşitli dans ve sürprizlerle sunumu zenginleştirmesi gerekmektedir (Aktaş, 2002: 50). Bu sayede restoranda uygulanan 

temanın müşteride uyandırdığı merak, şaşkınlık ve ilgi daha da artırılacaktır. Bunun yanında servis personeli elinden 

geldiğince sunuma tiyatral bir şekilde yapması ve mümkün olduğunca müşteriyi de bunun içine dahil etmesi gerekir 

(Hsieh ve Chen, 2009:85). 

İnsan Kaynağı Seçimi: Restoranlarda hizmet kalitesinin belirlenmesinde çalışanlar önemli bir role sahiptir. 

Özellikle beklentinin daha yüksek olduğu temalı restoranlarda müşteri memnuniyeti açısından çalışanlar çok daha 
büyük önem taşımaktadır (Hsieh ve Chen, 2009: 92). Bu bakımdan bir temanın tam anlamıyla uygulamaya 

konulmasında çalışanların nitelikleri büyük önem taşımaktadır. Özellikle servis personeli temayı asıl yaşatacak aktör 

konumundadır. Restoranda tema ile yaşatılması planlanan duygunun müşteriye aktarılmasında servis personelinin 
kuracağı bağ doğrudan etkili olmaktadır (Heung, 2002: 20). Müşteri ile doğrudan ilişki içerisinde olacak personelin 

seçiminde ise mesleki yetenek ve deneyiminin yanında sosyal yönlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Personelin, son derece interaktif bir ortam olan bu restoranlarda temanın gerektirdiği duygu durumu içinde uygun 
hareket ve davranışlarda bulunması ve bunu müşteriye hissettirmesi gerekmektedir (Hsieh ve Chen, 2009: 92-93). 

Kimi temalı restoranda ise uygulanan tema ile alakalı hediyelik eşyalar da tasarlanmaktadır. Bu ürünlerin tanıtılması ve 
satışı konusunda personele büyük iş düşmektedir (Lego, vd., 2002: 70). 

 

5. Sonuç 
Günümüz yiyecek-içecek işletmeleri artık kendilerini içinde bulundukları piyasada farklılaştırmaya 

çalışmaktadır. Bundaki temel amaç; işletmenin sahip olduğu pazar payının korunmasının yanında bu payın daha da 

artırılarak işletmenin sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda yiyecek-içecek işletmeleri, benzerlerinden 

ayrılmak adına çeşitli stratejiler belirleyerek müşterilerine başka hiçbir yerde bulamayacakları bir yemek deneyimi 
sunmayı planlamaktadırlar. Restoranlarda belirli bir temanın belirlenerek bu şekilde dizayn edilmesi, işletmeyi 

farklılaştırma çalışmaları arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Tema uygulaması işletmeye çok sayıda müşteriyi 

çekebileceği gibi, düşük bir ilgiyle de karşılaşılabilir. Bu bakımdan bazı hususlara dikkat etmekte fayda olacaktır. 
Öncelikle belirlenen temanın restoranın faaliyet göstereceği toplumun kabul edeceği bir konuyu temsil ediyor olması 

gerekir. Toplumun kültürüne, inancına, geleneklerine ve yaşayışına karşı olabilecek herhangi bir temadan ya da 

unsurdan kaçınılması gerekmektedir. Bir temanın belirlenerek restoranda uygulanması oldukça maliyetli bir yöntemdir. 
Temanın uygulanabilmesi için normal bir restorana göre çok daha fazla harcamanın yapılması gerekmektedir. Bu 

durum işletmenin tasarım aşamasında göz önünde bulundurulmalı ve ona göre maddi hesaplamaların yapılması 

gerekmektedir. 
Zaman içerisinde aynı temanın uygulanması müşteri ilgisinin azalmasına neden olabilecektir. Bu ilginin 

işletme yönetimi tarafından sürekli olarak gözlenmesi ve gerekli görülen dönemlerde temanın ve restoran tasarımının 

güncellenerek değişikliklere gidilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Bu değişikliklerin yapılması için 
kullanılacak eşyaların ona göre seçilmesi, değişimlere kolay adapte olabilecek malzemelerin kullanılması 

gerekmektedir. Müşteri ilgisinin yüksek düzeyde tutulmasını sağlayacak bir diğer unsur ise ürün sunumudur. Bu 

hususta özellikle servis personeli kilit konumdadır. İşletme yönetiminin, müşterinin ilgi ve merakını yüksek seviyede 
tutacak, onları çeşitli sürprizlerle şaşırtabilecek ve yüksek oyunculuk kabiliyetine sahip kişileri istihdam etmesi 

önemlidir. Bununla birlikte personelin kendini geliştirmesi için eğitimler organize ederek alanında uzman kişilerden 
yararlanılması gerekmektedir. 

Genel olarak restoranlarda tema uygulaması önemli bir rekabet unsuru olarak değerlendirilebilir. Aynı 

zamanda işletmenin tercih edilebilirliğini de artırabilmektedir. Yukarda belirtilen unsurlar dikkate alınarak belirlenen 
tema, tasarım ve uygulama sayesinde daha başarılı bir temalı restorana ulaşılabileceği beklenmektedir.  
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1. Genişletilmiş Özet 
Mudurnu’da gastronomi kırsal turizmin önemli bir parçasıdır.  Ahilik geleneğinin de etkilerini taşıyan 

mutfak kültürünün sürdürülebilirliğinde kadın anahtar bir konumdadır. Ahilik her ne kadar erkek egemen bir ticaret 

örgütlenmesi olsa da kadın bu örgütlenmede gıda ile gizli kalmış ilişkisinde aktif olarak yer almıştır. Bugün 
Mudurnu’nun mevcut turizm ve gastronomik değerleri içinde kadının mutfaktaki bu etkisi halen devam etmektedir. Bu 

araştırma, kadın iktidarı altındaki Mudurnu Gastronomisinin önemli bileşenleri olan ekmek, şerbet ve helva örnekleri 

üzerinden cinsiyetlerin gıda örüntüleri içinde konumlanışını tartışmaktadır.  
Hegarty ve O’Mahony (2001) gastronomiyi yemeğin yapılmasında kullanılan gıda maddeleri; yemeğin 

hazırlanması, sunumu ve muhafazasında kullanılan yöntemler; yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği ve bu çeşitliliğe neden 

olan etmenler; tören ve gelenekler içinde gıda maddelerinin durduğu yer; gıda maddelerinin oluşum aşamalarının her 
aşamasında kullanılan gereçler; gıda maddelerinin etrafından oluşan inançlar ve insanların hangi gıdayı neden lezzetli 

bulduğunu kapsayan bir kavram olarak tanımlamaktadır. (Hegarty ve O’Mahony, 2001; 3) Gastronomik açıdan henüz 

üzerinde çok durulmamış bir diğer nokta ise kadın ve mutfak ilişkisidir. Fischer (1988) yemeklerin taşıdığı sembolik 
anlamlar potansiyelinin gücünden söz ederken yemek örüntülerinin kimlik anlayışının merkezinde yer aldığını bunun 

bir grubun kolektif kimliğini ortaya koymanın yanında bireysel kimliğin inşasının da merkezinde olduğunu ifade eder. 

(Beardsworth & Keil, 2011;93) Bu durum gıda örüntülerinin her aşamasında görülmekle birlikte kadının içinde 
bulunduğu özel alanda kendini daha net göstermektedir.  Yemek pişirmek, yiyecek hazırlamak ile kadın kimliğinin 

oluşması ve kadın olma deneyiminin birbiri ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır ve kadın olma kimliğinin yapılanması 

ve onaylanmasının da önemli birer parçasıdır. (Fürst, 1997; 442). 
Mudurnu, Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümü’nde yer alan Bolu İl’ine bağlı bir ilçedir. Mudurnu 

tarih boyunca ticari ve stratejik konumu itibariyle belirli bir öneme sahip olmuştur. Geçmiş dönemlerde “Anadolu 

Trakyası” ve “Bitinya” adlarıyla anılan, Bursa–İzmit–Bolu bölgesinin ortasında, önemli ticari ve askeri yolların 
kavşağında yer alır. (Mudurnulular Derneği,2009) Tarihi İpek Yolu ve diğer önemli yolların kavşağında bir ticaret 

merkezi ve askeri menzil olarak gelişen Mudurnu, Erken Osmanlı döneminin önemli bir Ahilik-esnaf kenti ve kültür 

merkezi olarak yükselmiş ve 2015 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde “AHİ KENTİ 
MUDURNU” olarak yer almaktadır. 2018 yılında ise Türkiye’nin 15.Cittaslow yerleşimi olarak ilan edilmiştir 

(Mudurnu Belediyesi Mudurnu Tarihi, 2018). 
Bu çalışmada Mudurnu’da gıda ve gıda örüntülerinin toplumsal cinsiyete göre farklılıklar gösterip 

göstermediğine ve var olan farklılıkların gastronomi turizmi açısından nasıl değerlendirilebileceği soruları üzerinde 

temellenmektedir. Çalışmada insanların deneyimlerini nasıl yorumladıklarını, dünyalarını nasıl kurduklarını, 
deneyimlerine nasıl anlamlar yüklediklerini desenlemek amacıyla kişi ya da olayların kendi atmosferinde araştırmacı 

temel aracı ile gözlem, görüşme, sözlü tarih gibi yöntemler kullanılarak yapılan ve tümevarmsal bir yöntem olan nitel 

veri analiz yöntemi kullanılmıştır. (Merriam, 2015;14) Örneklem seçiminde Mudurnu merkez mahallesi muhtarı 
aracılığı ile tarihi Arasta çarşısında esnaflık yapmış olan 60 yaş üzeri iki evli çift ve onların yönlendirmesi ile merkeze 

8 km uzaklıkta bir köyde yaşayan 1938 doğumlu bir kadın görüşmeci olmak üzere, 3 kadın 2 erkek toplam 5 kişi ile 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler kişilerin yaşadıkları evlerde yapılmış, görüşmecilere açık uçlu sorular sorulmuş ve 
gözlem, görüşme ve sözlü tarih yöntemlerinden faydalanılmıştır. Bazı yemek ve geleneklerin uygulamaları da 

yaptırılarak tarif ve gelenekler kayıt altına alınmıştır. 

Ekmek çeşitleri:  

Somun ekmeği: uzun ömürlü ve dayanıklı olması sebebiyle yaz aylarında işin yoğun olduğu zamanlarda 

tercih edilmektedir. Ekşi maya ile yapılan somun ekmeği evin kadınları tarafından ya da mahallede imece usulü 

yapılmaktadır.  
Hayır ekmeği: ölenin ardından özellikle cuma günleri “esnaf duası” öncesi esnafa dağıtmak için 

yapılmaktadır. Küçük parçalar halinde dağıtılmakta olan bu ekmek ile dua edenlerin ekmeği kim dağıtıyor ise onun 

ölenlerine dua etmiş sayılacağına inanılmaktadır. Önceden köylerde hayır yapacak ailenin kadınları tarafından yapılan 
bu ekmek artık özel fırınlarda erkekler tarafından üretilmektedir. Üzerine mutlaka çörek otu serpilmektedir. Çörek 

otunun kötülükten ve olası tüm olumsuzluklardan koruduğuna inanılmaktadır.  

Cevizli katmerli: özellikle düğünler başta olmak üzere dönüm törenlerinde tercih edilmektedir. İçerisine 
dövülmüş ve işlem görmemiş ceviz konularak pişirilen bir tür pidedir. Mayalı somun ekmeği hamuru ile yapılmaktadır.  

Kül ekmeği: soda, süt ve un ile yapılmaktadır. Mayasızdır. Özellikle yayla zamanı süt kaynatmak için 

yakılan ateşlerin sönmesi, küllenmesi sonrası arta kalan küle lahana yaprağına sarılan hamurun gömülmesi ile elde 
edilmektedir. Yaylada ağırlıklı olarak kadınlar kalmakta ve kül ekmeği de daha çok kadınlar tarafından yapılmaktadır. 

Gözleme: mayasız hamur ile yapılmaktadır. Özellikle dini bayramlarda ve hacet bayramlarında tercih 

edilmektedir. Halen devam etmekte olan camide toplu pilav yeme (bazı köylerde keşkek) ritüelinde sofranın olmazsa 
olmazı olarak ifade edilmektedir. Artık çok yapılmasa da pilavın ıslatılmış gözleme ile elle yenildiği ifade 

edilmektedir. Bayram öncesinde kadınlar tarafından imece usulü yapılmaktadır.  
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Lokma: mayalı hamur ile yapılan lokma özellikle kandillerde dökülmektedir.  Ahilik inancında kansız 

kurban olarak nitelendirilen yağ kokutma geleneğine uygun olarak gelenekselleşen lokma dökme ve helva basma her 

evde kadınlar tarafından mutlaka yapılmaktadır.  

Pide: Mudurnu evleri fırın üzerine inşa edilmektedir. Kış aylarında ısınmak amacıyla da kullanılan 

fırınlarda daha hızlı tüketilen pide tercih edilmektedir. Mayalı hamurdan yapılan pideler kısa ömürlüdür. En az haftada 

bir kez kadınlar tarafından yakılan fırınlarda pide pişirilmektedir. 
Karışık ekmek: buğdayın az olduğu ya da kıtlığın olduğu dönemlerde çavdar unu, mısır unu, arpa ve yulaf 

unlarının karıştırılması ile elde edilen bir ekmektir. Bu dönemlerde beslenme ekonomisinin sorumluluğu kadınlarda 

olduğu için kadınlar tarafından üretilmektedir. 
Yal: tereyağından arda kalan su ya da peynirden arta kalan su ile buğday, çavdar vb. elendikten sonra arda 

kalan kepek karıştırılarak yapılmaktadır. Fırının son ısısına konularak pişirilen versiyonu yaz aylarında, pişirilmeden 

yapılan versiyonu kış aylarında çoban köpekleri ya da bekçi köpekleri için kadınlar tarafından hazırlanmaktadır. 
Menstrüasyon dönemi içinde bulunan kadının mayalı ürünler (turşu, yoğurt, ekmek ana mayası) yapması 

sakıncalı görülmektedir.  Mayanın oluşmayacağına dair genel bir inanç mevcuttur. Kadın bedeni bu dönemde ‘kirli’ 
sayılmaktadır. Evde daha önceki ekmek yapımından tutulan ve kurutulan maya ile ekmek yapmakta bir sakınca 

bulunmamaktadır. 

“Maya tutmak” eve yeni gelen gelin için de önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının yeni 
yaşam alanına girmeden önce eline kayınvalidesi tarafından verilen mayayı kapıya sürmesi şeklinde uygulanan bir 

ritüel halen uygulanmakta ve bu yolla kadının yeni yaşam alanına daha hızlı alışacağı “mayalanacağı” düşünülmektedir 

Helva çeşitleri:  
Basma helva: ahilikte kansız kurban olarak nitelendirilen yağ kokutma geleneğine uygun olarak her tür 

tören ve seremonilerde kadınlar tarafından yapılmakta ve dağıtılmaktadır.  

Tozmangara: basma helva ile aynı işleve sahiptir. Kavrulmuş un üzerine sulandırılmış bal ya da pekmez 
dökülerek kadınlar tarafından yapılmaktadır.  

Saray helvası: Mudurnu için marka olan saray helvası yerelde imece usulü ve erkekler tarafından 

yapılmaktadır. Osmanlı döneminde ipek yolu güzergahında başta İstanbul olmak üzere ticaretinin yapıldığı 
bilinmektedir.  

Baklava: kırk kat ve her katına ceviz konularak yapılan baklava düğünler başta olmak üzere her türk 

kutlama töreninde kadınlar tarafından yapılmaktadır.  
Palize: nişasta ve şerbet ile yapılan bir tatlıdır. Nişastanın elde edilmesi de tatlının yapımı da kadınların 

sorumluluğundadır. Özellikle bayramlarda topluca yenilen cami yemekleri için hazırlanmaktadır. 

Sütlaç: toplu cami yemekleri ve kutlama törenlerinde tercih edilen sütlaç kadınlar tarafından yapılmaktadır.  
Höşmerim: sütün hızlı bozulduğu yaz mevsimlerinde bol elde edilen süt kesiği/ lor ile yapılmaktadır.  

Saraylı: tek seferde çok sayıda yapılmış ve kurutulmuş olan gözlemeler, kırıldı ise değerlendirmek amacıyla 

yapılmaktadır. Kadınlar bu kırık gözlemeleri içine ceviz ve üzerine şerbet dökerek değerlendirmektedir. 
Kamusal alanda para değeri olan saray helvası dışında tüm tatlılar kadınlar tarafından üretilmektedir. Saray 

helvası Özel alan- kamusal alan ayrımının ne denli eski bir kurgu olduğunun önemli bir göstergesidir.  

Soğukluk çeşitleri:  

 Başlığın “soğukluk” olarak seçilmesinin temel nedeni görüşmecilerin her sofrada olmazsa olmaz bir 

soğukluk olması gerektiğine dair görüşleridir. 

Boz armut kakı: yabanıl bir tür olan boz armut ormanlardan kadınlar tarafından toplanılır ve kurutulur. 
Şifalı olduğu düşünülen boz armut özellikle kış aylarında kadınlar tarafından pişirilmekte ve ev halkının sağlığını 

korumak amaçlı sunulmaktadır.  

Ayva, kiraz, erik, üzüm, vişne, elma, armut kuruları ile yapılan kak hoşafları: görüşmecilerin hepsi kahvaltı 
hariç her mevsim tüm öğünlerde sofranın olmazsa olmazı olarak hoşaftan bahsetmektedir. Meyvelerin toplanması ve 

kurutulmasından pişirilip sunulmasına tüm sorumluluk kadına aittir. 

Korova: kızılcıkların toplanıp, ayıklanıp haşlanması ile elde edilen oldukça katı bir eldedir. Şifalı olduğuna 
inanılan bu elde kış aylarında hasta kişilere sulandırılarak içilmektedir. 

Şerbet: ahilikte söz vermek, yemin etmek anlamlarında esnaf törenlerinden sonra içilen şerbet, bu işlevini 

zaman içinde kaybetse de benzer bir tutum içinde kız alma, söz verme töreninde halen ikram edilmektedir. Kadınlar 
tarafından şerbet için özel tedarik edilen kırmızı renkli bir taşın şeker ile suda eritilmesi ile elde edilmektedir. 

Pestil ezmesi: son baharda kadınlar tarafından yapılan pestillerin soğuk suda ezilmesi ile elde edilmektedir. 

Eğer kak yok ise sofrada soğukluk olarak tercih edilmektedir.  
Burada da menstrüasyon dönemi içinde bulunan kadının ağaca çıkması, ağaçtan doğrudan meyve toplaması 

uygun bulunmamaktadır. Dökülen meyveleri toplamakta bir sakınca görülmemekle birlikte kadın bedeni bu dönemde 

“bereketsiz” bulunduğu için eğer ağaca dokunursa ağacın kuruyacağına inanılmaktadır.  
Genel çerçeveden bakıldığında erkek görüşmecilerden birinin “Un ambara girdikten sonrası benim işim 

değildir” seklinde ifade ettiği gibi zirai faaliyetlerin ya da değirmene gitmek gibi kamusal alan işleri dışında kalan 

işlerin tamamı kadının sorumluluğunda bulunmaktadır 
Görüldüğü üzere ritüellerin sürdürülmesinden gıda maddelerinin değerlendirilmesine kadar pek çok noktada 

yer alan gıda ve gıda örüntüleri içerisinde temel özne kadındır. Kadının bu kritik konumu turizmde sürdürülebilir 

eylemler üretilmesinde göz önünde bulundurulması gereken anahtar bir unsurdur. Bu noktada gastronomik bir kimlik 
olarak gıdanın turizmde kullanılabilmesi için daha çok kadın çalışanın mutfaklarda istihdam edilmesi böylece hem 

geleneklerin hem de onun bir parçası olan lezzetlerin yaşatılabilmesi mümkün olacaktır.   
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1. Genişletilmiş Özet  
 

Bursa iline bağlı olan İznik ilçesinde çinicilik 100’ü aşkın kadın ve erkek tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ancak çini hamurunun hazırlanmasından üretilen çini ürünlerinin pazarlanmasına kadar tüm aşamaların içerisinde yer 
alan ve çini ustası olarak nitelendirilebilecek insan sayısı oldukça azdır. Bu araştırma bölge turizmi içerisinde mimari 

süsleme sanatı ve hediyelik eşya olarak önemli bir yere sahip olan çininin üretiminden pazarlanmasına kadar tüm 

aşamalarında yer alan ve sayısı gün geçtikçe azalan çini ustası kadınlara odaklanmaktadır. Araştırmada kadınların 
yaşam hikayeleri üzerinden çini üretimine başlama hikayeleri, çini üretimini tercih etme nedenleri ile bu işe nasıl 

başladıklarının, çini üretimi özelinde karşılaştıkları sorunların ve çiniciliğin kamusal alanda bireysel güçlenmelerine 

olan katkısının görünür kılınması ile kadınların kamusal alanda güçlenmesi ve turizm faaliyetlerinin gelişmesi arasında 

bir ilişkinin var olup olmadığının araştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir.   

Marmara Bölgesinde yer alan Bursa iline bağlı İznik ilçesi 2017 yılı verilerine göre 42.616 nüfusa sahip 

olan ve dünyaca meşhur çinileriyle önemli bir turizm merkezidir (İznik Belediyesi, 2018). Yaklaşık olarak 25 yüzyıldır 
yerleşim yeri olan ve günümüzde Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin izlerini taşıyan İznik özellikle 

kültür ve inanç turizmi içerisinde önemli bir yere sahiptir. 14. yüzyıldan itibaren Osmanlı saray mimarları ve nakkaş 

hane sanatçıları tarafından tasarlanarak İznik’te üretilen, altyapısında kil, flaks ve yüksek oranda kuvars bulunan ve 
altyapısında bulunan yüksek orandaki kuvars nedeniyle zor şekillenmesinden dolayı "üretilmesi imkânsız seramik" 

olarak nitelendirilen İznik çinilerinin suya ve neme dayanıklı altyapıları nedeniyle özellikle mimaride önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle yörede bulunan tarihi eserlerin iç ve dış mimari süslemelerinde yoğun bir şekilde kullanıldığı 
görülmektedir (Yılmaz, 2010, Yılmaz, 2011). İznik çinisinin formülü, renkleri ve yapım süreci onu eşşiz bir kimlik 

kazandırmaktadır. Bu kıymetli sanat eserlerine sahip olma ve çiniyi daha yakından tanıyabilmek birçok turistin ilgisini 

çekmektedir. Bu nedenle hazırlanan hamura farklı formlar verilerek oluşturulan çini objeler İznik’e gelen yerli ve 
yabancı turistlerin en çok tercih ettiği hediyelik eşya ürünlerinin başında gelmektedir. Son yıllarda çini ürüticileri İznik 

altyapısı ile hazırlanan ürünlerin maliyetli olması nedeniyle görece daha az maliyetli olan Kütahya altyapısını tercih 

etmektedirler. Bu durum üretilen ürünlerin daha düşük kalitede olması ile İznik altyapısı üreten ve İznik altyapısı ile 
çalışan çini ustalarının sayılarının da gün geçtikçe azalmasına neden olmaktadır. Çini üretimini giderek kaybolan 

tehlike altında bir sanat görünümündedir.  

Çini üretimi her aşamayı kapsar şekilde atölyelerde yürütülmektedir. Bu atölyedelerde özellikle boyama, 
desen ve fırınlama gibi aşamalar kadınlar tarafından gerçekleştirimektedir. Nadiren erkekler de bu aşamada yer alsa da 

devam ettirmemektedirler. Yapılan araştırmanın amacı çini üretimi içinde kadınların yer alması onların kamusal alanda 

güçlenmesine etki sağlamış mıdır ve bu süreç turizm açısından ne ifade etmektedir sorusu üzerine temellenmektedir. 
Araştırmada “araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açılarından görebilmeye ve bu bakış açılarını oluşturan sosyal 

yapıyı ve süreçleri ortaya koymaya” olanak sağlayan “nitel araştırma” yöntemi kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2011; 40).  
Araştırma dahilinde Bursa ili İznik ilçesinde gerçekleştirilen çinicilik faaliyetlerinde altyapı olarak 

adlandırılan hamurun hazırlanmasından üretilen çini objelerin satışına kadar her aşamada yer alan ve çini ustası olarak 

nitelendirilen 5 kadın ile kendi atölyelerinde derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 25 açık uçlu sorudan oluşan 
yarı yapılandırılmış soru formu çerçevesinde gerçekleştirilen görüşmelerde sözlü tarih yönteminden yararlanılmıştır. 

Elde edilen veriler güçlenme odaklı yaklaşım çerçevesinde analiz edilmiştir. Güçlenme kavramı; bireylerin veya 

grupların kendi kapasitelerinin farkına varmaları, seçim yapabilme özgürlüğünü elde etmeleri, kendi yaşamlarını 
etkileyen kaynaklar ve kararla üzerinde yetki ve kontrolü arttırması, verimliliklerinin arttırılması ve kamusal alanda var 

olan eşitsizliklerin giderilmesi süreçlerini ifade etmektedir. Güçlenme “insanları inanışları nedeniyle tercih yapan pasif 

objeler olmaktan çıkaran ve kendi kararlarını alan bireyler haline getiren” bir süreçtir (Karaçay ve ark, 2014: 18). 
İstihdama katılım, piyasaya erişim, kamusal alanda görünülük kazanma ve yerel politik sistem içerisinde yer edinme 

gibi kriterler kamusal alanda güçlenmenin ölçülmesinde önemli indikatörleri oluşturmaktadır.  

Araştırma dahilinde görüşme gerçekleştirilen kırsal kökenli çini ustası kadınların yaşları 45-62 arasında 
değişmektedir. Sibel, Nil, Sevilay, Asya ve Defne kod adları kullanılan 3 kadın ilkokul mezunu iken 2si lise 

mezunudur. Kadınların tamamı çini üretimini kendi çabaları ile öğrenmiştir ve işlerine tutku ile bağlıdır. 1 kadın hariç 

diğerleri çini üretimini tek gelir getirici faaliyet olarak yürütmektedir. 1 kişi tarımsal üretimle birlikte yürütmektedir. 
Çocukluğunun çini parçaları içerisinde geçtiğini belirten Sibel çiniye duyduğu merak ve hayranlığı el 

becerisi ile bütünleştirerek çini tutkusunu mesleğe dönüştürme eğilimi içerisine girmiştir. Ev kadını olan sevilay ise 
hobi olarak başladığı çiniciliği daha sonra meslek haline dönüştürürken Asya meslek edinmek amacıyla çinicilik 

kursuna katılmıştır. Çini ustası kadınlar çiniciliği usta-çırak geleneği içerisinde öğrenmişlerdir ve görüşme 

gerçekleştirilen çini ustası kadınların hepsi bitmeyen bir öğrenme sürecine sahip olan çinicilik zannatinin ancak usta-
çırak geleneği içerisinde ve deneme yanılma yöntemi ile öğrenilebileceğinin ancak bunun bittiğini belirtmiştir. 

                                                                        
Sorumlu yazar: Dr. Öğr. Üyesi Dilek EROĞLU 
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 İznik çinisi özel kılan 2 temel unsur vardır. Bunlardan biri altyapı denilen karışım ve yerel motiflerdir. Bu 

çalışmada görüşülen kadınların tamamı “çini ustası” özelliği taşımaktaır. Kadınların tamamı hamurun 

şekillendirilmesi, dekorlama ve sırlama olmak üzere her aşamayı bilmekte ve uygulamaktadır. 

Asya, Sibel ve Sevilay’ın kendilerine ait olan aynı zamanda üretim ve satış gerçekleştirdikleri bir atölyeleri 

bulunmaktadır. Çini ustası kadınlar atölyelerinde, üretim ve satış dahil olmak üzere, günde ortalama 10 saat 

çalışmaktadırlar. Ancak siparişlerin yoğun olduğu dönemlerde hem atölyede hem de evde olmak üzere çalışmaya 
ayırdıkları zaman günde 15 saati bulmaktadır. “Benim evimin bahçesi, oturma odası hep atölye gibidir. Çini ile 

uğraşmazsam duramam ben. Oğlum öldü, kocam öldü ben hep acımı üreterek unuttum” (Zeynep, 64) 

Çini ustası kadınlar çiniciliğe başlama ve bir çini atölyesi açma konusunda ailelerinden destek almışlardır. 
Şu anda da atölye dışında yapması gereken işleri olduğunda ya da şehir dışına çıktıklarında atölyelerini ailelerine 

teslim etmekte ve özellikle üretimde ağır şeylerin taşınmasında ailelerinde bulunan erkek bireylerden yardım 

almaktadırlar. Çini ustası kadınların hepsi üretimin yanı sıra atölye ile ilgili idari ilişkiler, ödemeler, gelir takibi gibi 
kurumlarla kurulan bütün ilişkiler ile müşteri ilişkilerini kendileri gerçekleştirmektedirler.  

 1 kadın eşi ile birlikte İznik’te İznik Çini ve Seramiklerini Araştırma, Geliştirme ve Kültür Derneği’nin 
kurulması için öncülük etmişlerdir ancak dernek şu anda aktif değildir. 2 kadın bir dönem dernek başkanlık görevini 

yerine getirmişlerdir ve yurt içinde ve yurt dışında çeşitli festivallere katılmaktadırlar. Çini ustası kadınların hepsi 

zanaatlerini duyurmak ve yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinliklere katılmakta ayrıca kendi atölyelerinde stajyer 
öğrencilere ve çiniciliği öğrenmek isteyenlere eğitimler vermektedir. 

Görüşme gerçekleştirilen çini ustası kadınlar çinicilik ile ilgilenmeye başladıktan sonra içine kapanık ve 

çekingen olan karakter özelliklerinin değiştiğini, daha dışa dönük biri olduklarını, çini ile uğraşmanın kendilerine 
pozitif enerji ile mutluluk verdiğini ve özgüven kazandıklarını belirtmişlerdir. Çinicilik ile ilgilenmek çini ustası 

kadınların yerli ve yabancı birçok yeni insanlarla tanışmasına olanak sağlamıştır. Atölyelerine gelen insanlarla dostluk 

ve iş ilişkileri kurduklarını ve bu vasıtasıyla da yeni çevreler edindiklerini ve bağlantılarının arttığını belirtmişlerdir.  
Çini ustası kadınların tamamı piyasadaki haksız rekabetten ve kurumların turizme ve çiniye dair hatalı 

adımlarına vurgu yapmaktadır. İznik çinisinin bozulduğunu ve risk altında olduğunu belirtmişlerdir. Kütahyadan hazır 

ve kolay çatlayan seramik (kendi ifadeleri ile fayans) getirilmekte ve hiçbir yerel motif bilgisi olmayanlar tarafından 
günlük kurslarla boyanmakdaır. Kütahya altyapısı tercih edenlerin sayısının gün geçtikçe arttığı ve bu durumun da 

piyasada fiyat kırıcı bir etki yararttığı belirtimiştir. Bu haksız rekabet ortamı içerisinde çini ustaları arasında 

dayanışmanın yetersizliği de dile getirilmiştir. 
Çini ustası kadınların şikayet ettikleri bir diğer konu da çininin değerini daha çok bilen yabancı turistlerin 

İznik’e olan ilgisinin azalmasıdır. Bu ilginin azalmasında turizm politikaları işaret edilmiştir. İznik’te bulunan ve 

özellikle Hristiyanlar için büyük bir öneme sahip Ayasofya Klisesinin 2011 yılında camiye çevrilmesinden sonra 
İznik’e gelen yabancı turist sayısının her yıl katlanarak azaldığı ve bu durumun turizmi ve çini satışlarını olumsuz 

etkilediği iddia edilmektedir.  

Kadının Çini üretimindeki baskın rolü dikkat çekicidir ve Çini üretimi kadınların özellikle kamusal alanda 
güçlenmesini sağlamaktadır. Buna rağmen, Çini ustası kadın sayısı gün geçtikçe azalmakta ve bunun yanı sıra 14. 

yüzyıla kadar dayanan İznik çiniciliğinin yakın gelecekte yokolma tehlikesi ile karşı karşıya tespit edilmiştir. 

Yokolmaya yüz tutan İznik Çiniciliğinin yaşatılabilmesi için; usta-çırak geleneği üzerinde temellenen ve yerel ile 
bilimsel bilginin bir arada sunularak araştırmaların gerçekleştirileceği bir “İznik çinisi araştırma enstitüsü”nün 

kurulması ihtiyacı görüşmelerde ortaya çıkmıştır. Ancak İznikte çini ve kırsal turizmin birbirini besleyen etkisi göz 

önünde buundurularak İznik’te Turizm Strateji Planının dikkatle yapılması ihtiyacı görülmektedir.  
 

Kaynakça 
İznik Belediyesi. (2018). 28 Mayıs 2018 tarihinde  [http://www.iznik.bel.tr/iznik-hakkinda/#tarihce] 

adresinden erişilmiştir.  

Karaçay, H., Şafak Zülfikar, B. Ve Güler Aydın, D. (2014). Post-neoliberal kalkınma paradigmasında 

“kalkınmada kadın ve güçlenme” algısı: dünya bankası örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2 (16). 15-31. 

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. 

Yılmaz, A. (2010).  Geleneksel İznik Çini Dekorlarında Kullanılan Motifler Ve Kişisel Yorumlar. 
Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

Yılmaz, M. (2011). İznik Çinilerinde Nanopigment Kullanımı ve Geleneksel Pigmentlerle Karşılaştırılması. 

Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 



752 

Turizm İşletmelerinde Yeni Bir Hizmet Felsefesi: Hygge 

 
Öğr. Gör. Dr. Hamide SALHAa, Öğr. Gör. Hasan CİNNİOĞLUb 

aTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ/ Türkiye 
bTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ/ Türkiye 

 

1. Genişletilmiş Özet  

Uluslararası sınırların teknolojik gelişmelerinde katkısıyla ortadan kalkması sonucu yeni boyutlar kazanan 
turizm endüstrisi sürdürülebilirliği devam ettirebilmesi için yeni turizm türlerine ya da hizmet çeşitliliğine ihtiyaç 

duymaktadır.  Bu araştırmanın temel amacı Danimarka gibi mutluluk endeksi yüksek seviyede olan ülkelerde yaygın 

olarak kullanılan Hygge felsefesinin hizmet endüstrisi olan turizm işletmelerinde yeni bir hizmet felsefesi olarak 
uyarlanıp, uygulanabilirliğini ortaya koymaktır. Bu amaçla öncelikle hygee felsefesine yönelik olarak literatür taraması 

yapılmış ve elde edilen bilgiler turizm işletmeleri açısından değerlendirilmiştir.  

Hem Norveç hem de Danimarka kültüründe bulunan Hygge kavramının Danimarka ve Norveç kültürüne 
özgü olması başka bir dilde eş değer bulmayı zorlaştırmaktadır. Hygee kelimesini farklı bir dile çevirmeye 

çalıştığınızda ise ortaya SapirWhorf hipotezi  (Bir insanın kendi dilinde belirli bir düşünce yapısı oluşmuştur ve bu 

insan başka bir insanın dilini hiçbir zaman tam anlamıyla anlayamaz) çıkabilmektedir (Pop ve Mureşan 2017: 184). 
Hygee kelimesi 2016 yılında Oxford sözlüğünde "hoşnutluk hissi yaratan ya da iyi hissetme hissi veren 

samimiyet ve rahatlık kalitesi" şeklinde tanımlanmaktadır. Norveç ansiklopedisinde ise Hygee kelimesi " akşam 

yemeği, sohbet, oyun benzeri türü aktiviteler samimiyet, iyi hissetme, özellikle aile ve arkadaşların oluşturduğu rahat 
ve arkadaşça bir atmosfer " şeklinde tanımlanmıştır. Hygee, Danimarka usulü mutluluk tarifi olarak tanıtılan bir 

kavram olsa da  EskiNors dilindeki Hyggja'dan çıkan "düşünce, akıl, zihin" anlamındaki Hygee kavramı, 19 yüzyılda 

Norveç dilinden alınmıştır (Pop ve Mureşan 2017: 185-186). Hygee kavramı 18 yüzyılda Norveç dilinde "güvenli bir 
yaşam alanı", "özellikle bir bireyin ailesiyle ve evinde hissettiği rahatlık ve neşe deneyimi", "görkemli ve aşırı lüks 

olmayan ancak temiz ve düzenli bir ev", "insanların diğer insanlarla rahat bir şekilde geçindiği, insanları sakinleştiren 

ve onlarda güven hissettiren modern bir davranış biçimi" gibi farklı anlamlar çağrıştırmaktadır. Bu kavramın çok fazla 
kullanılmaya başlanması, hygee'nin sıfat (hyggelig) ve fiil (hyggesig) olarak ortaya çıkmasına da eden olmuştur 

(Linnet 2011: 22-23). Norveççe ve Danca açıklanan Hygeefelsefesini, Hollandalılar gezelligheid (sosyallik), Almanlar 

gemütlichkeit (rahat ve huzurlu), Kanadalılar hominess (ev gibi, rahat, huzurlu), Amerikalılar cosiness (rahat, 
konforlu) olarak ifade etmektedir (Wiking, 2017:32-34). Ayrıca hygge felsefesi ingilizce kelimelerle, "rahat, ev gibi, 

resmi olmayan, samimi, sıcak, yakın, keyifli, rahat, güler yüzlülük, sakin,vb. şeklinde ifade edilebilir. Birçok insan için 
hygee zamanına sahip olmak, arkadaşlarla, eş ile ya da aile ile birlikte iyi ve eğlenceli (bir parti şeklinde değil) zaman 

geçirmek, şakalar yapmak, rahat bir şekilde sohbet etmek, bir film izlemek ya da bir masa oyunu oynamak anlamına 

gelmektedir (Linnet 2011: 23). Aynı zamanda bu tarz bir hygee zamanında insanlar bir yiyeceği ya da içeceği 
paylaşarak yakınlık duygusunu tecrübe ederler. Facebook sitesinde yapılan bir araştırmaya göre hygge; rahatlama, 

rahat bir atmosfer, iyi bir ortam, aile ya da arkadaşlarla yapılan sosyal faaliyetler, kamp ateşi, mumlar,barbekü 

battaniye, kamp ateşi, ormanda yürüyüş, iyi bir kitap, iyi bir müzik  anlamına gelmektedir (Jensen 2017:48). Hygee 
felsefesinin on tane manifestosu bulunmaktadır (Web 1, Wiking, 2017:46-47). 

1)-Atmosfer: Işıkları kısma veya kapatma. Mumlarla bol bol “doğal ışık” yaratma. 

2)-Anda Kalmak: Hygge yaşamak için ekranlara (telefon, tabletten uzak durmak) bakmamak, yaşanan ana 
odaklanmak ön koşuldur. 

3)-Küçük Keyifler: Kahve, çikolata, küçük tatlılar… bu küçük şeyler hygge felsefesinin olmazsa olmazıdır. 

4)-Eşitlik: Herkes eşit, kimse ev sahibi veya misafir değildir. Kimse ev sahibinin misafir ağırlama 
yeteneklerini değerlendirmemektedir.  

5)-Minnettarlık:  Küçük, büyük fark etmek elimizdeki şeylere müteşekkir olma durumu. O anda elimizde 

tuttuğumuz bir bardak sıcak çay gibi. Sahip olduğumuz irili ufaklı güzellikleri sıralayıp şükür etmek.  
6)-Uyum: Kendini kanıtlama, yarışma olmadan çevre ile uyum içinde olma durumudur. Yani ego yapmak, 

övünmek, gösteriş yapmak yoktur. 

7)-Rahatlık: Rahat koltuklar, giysiler, zorlamamak ve kendini salıvermek ön koşuldur. 
8)-Ateşkes: Hhygge ortamında olaylar, gerginlikler yok.Siyaset, din gibi gerginlik çıkabilecek konuların 

hygge ortamında yeri yoktur. 

9)-Birliktelik: Bu içtiğimiz bir kahve de olabilir, yanımızdaki sevdiklerimiz de olabilir. Tamamen “birlikte” 
ve mutlu hissetme hali. 

10)-Sığınak: Hyggelig duruma erişmek için güvende hissetmek, tehlikeden korunduğunu bilmek şarttır. 

İngiltere de faaliyet gösteren bir doğa kuruluşuHygge felsefesini açıklamaya yönelik bir hygge kitapçığı 
çıkarmışlardır. Bu kitapçıkta hygge felsefesine yönelik olarak şu prensipleri vurgulamaktadırlar (web. 2):  

Birliktelik (togetherness): Endişelerin, kaygıların, tecrübelerin, başarıların paylaşılabileceği, hem fiziksel 

hem de duygusal olarak rahat hissedilebilecek bir grubun parçası olmaktır.  
Paylaşma (sharing): Hygee görüşlerin paylaşılmasını geliştirir. Bu paylaşım bir şömine ya da kamp ateş 

etrafında bir takım hikayeleri veya çay molasında bisküvileri paylaşmak olabilir.  Daha geniş bir pencereden olaya 

bakıldığına, sorumlulukların, tecrübelerin paylaşılması, bilgi, deneyim hatta hataların paylaşılmasıyla grup içerisinde 
bir eşitliğin ve uyumunun yaratılmasıdır.  

Çevre ve atmosfer (environmentandatmosphere):  Hygee felsefesinin önemli noktalarından biri huzurlu ve 

rahat bir ortamdır. Günlük yapılan klasik faaliyetlerden uzaklaşarak yeni ve farklı aktivitelerde bulunmak, modern 
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olanaklardan uzakta açık havada çalışmak, başka bir değişle doğada faaliyetlerde bulunmak kişide rahatlık, aidiyet ya 

da sahiplik duygusu oluşturabilecektir.  

Burada ve şimdi (the here andnow): Hygge anın tadını çıkarmak için yavaşlamaktır. Modern yaşamın 

getirdiği acelecilik ve mobil dünyadan uzaklaşmaktır. Cep telefonları ya da tablet tarzı araçlarla ilgilenmeyi bir kenara 

bırakıp anı yaşamaktır. 

Yaratıcılık (creativity): İnsanların elleriyle, zihniyle onları baskı altında tutmadan ya da odak noktasına 
koymadan bir şeyler yapmalarını sağlamaktır. Boyama, ağaç süsleme, bir takım aletleri kullanarak doğada tabure 

yapmak, odun kesmek gibi faaliyetlerde bulunmaktır. 

Yiyecek ve İçecek ( foodanddrink): Hygge rahatlık ve rahat hissetme ile ilgilidir. Grup halinde yiyecek ya 
da içecek hazırlama paylaşmayı ve arkadaşlığı arttırır. Doğadan topladıkları bitkilerle kendilerine bitki çayı yapmaları 

ya da doğadaki meyvelerden kendi elleriyle reçel yapmaları gibi faaliyetleri kapsar.  

Ateş ve sıcaklık ( fire andwarm): Ateşin insanları çeken, onları etrafına toplayıp rahatlatıcı sohbetler 
yapılmasını sağlayan bir yapısı mevcuttur. Ateş üzerinde marşmelov pişirmek ya da çay demlemek ve bu tarz bir 

ortamda insanların rahatlamasını sağlayan hygge faaliyetlerindendir. 
Doğa (nature): Dışarıda doğa ile iç içe vakit geçirmenin insanlar üzerinde rahatlatıcı bir etkisi vardır. Yeşil 

alanlarda doğa içerisinde zaman geçirmek insanlar üzerinde zihinsel iyileşmeye, stresin ve endişenin azaltmasına 

neden olmaktadır. Hygge felsefesinde insanların doğa içerisinde yer alması önem taşımaktadır. 
Basitlik (keep it simple): Hygge insanların savurgan olmasına karşıdır. Orman içerisinde duvarların yer 

almadığı, basit, ikinci el ya da kendi yaptıkları mobilyalarla döşenmiş bir barınak, insanların kendilerini rahat ve evde 

hissetmelerini sağlayabilecektir.  
Tüm yılını yıllık izninde tatil planlayarak geçiren insanların mutluluğu turizm endüstrisinin öncelikli amacı 

olarak ele alınmaktadır. Stresli ortamdan uzaklaşıp, sadeliği ve doğallığı yaşamak isteyen insanlar için hygge felsefesi 

yeni bir hizmet felsefesi olarak turizm işletmelerine olanak sunmaktadır. İnsanların iş hayatlarında sahip oldukları 
görev ve yetkilerini bulundukları yerde bırakarak, fırından yeni çıkmış bir ekmeğin, yeni demlenmiş bir çayın ve 

bahçesinden toplanmış ürünlerle ya da yöresel ürünlerle hazırlanmış bir yemeğin, geçmişten günümüze taşınmış 

yaşanmışlıklarıolan mobilyalarla düzenlenmiş bir odanın rahatlığını yaşayabilmesi, kısacası samimiyet, güven ve huzur 
dolu bir ortamda tatil yapabilmesi hygge felsefesinin temel prensipleridir.  
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Coğrafi İşaret Alan Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesi: 

Şile Bezi Örneği 
 

38Cemre TOKATLIa  
a  Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli / Türkiye  

 

1. Genişletilmiş Özet  
Türkiye sahip olduğu coğrafi konumu buna bağlı olarak farklı çeşitlilikte ki doğası, kültürel ve sanatsal 

değerleri,  her yöreye ait farklı mutfak kültürü ile benzersiz bir değere sahiptir. Türkiye bu özelliklerinden ötürü her 

şehre hatta ilçeye ve köye göre çok fazla çeşitlilik gösteren yöresel ürünlere sahiptir. Ülkelerin ve şehirlerin turizm 
potansiyelinin arttırılmasında yerel değerler büyük önem arz ettirmektedir. Yöresel değer taşıyan ürünlerin ulusal 

ve uluslararası düzeyde pazarlanması hem ekonomik düzeyde hem de bölgenin turizm istihdamına katkı sağlaması 

açısından çok önemlidir. Doğaya dönüş hareketi trendi ile yerel ürün ve değerlere ilgi artmaya başlamıştır. 
Coğrafi işaretler, belirgin bir niteliği, ünü veya sahip olduğu özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu 

bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Başka bir deyişle ürünün kaynağını 

gösteren işaretlerdir. (Meral ve Şahin, 2013: 6). Son yıllarda coğrafi işaret kavramı çok daha fazla önem kazanmaya 
başlanmıştır. Coğrafi işaret alan ürünler aynı türdeki diğer ürünlere göre daha güvenilir görülmektedir. Bu 

çalışmanın amacı coğrafi işaret alan bir el sanatları ürünü olan Şile Bezi’nin farklı özellikleri sebebiyle ulusal ve 

uluslarası düzeyde turizm ürünü olarak pazarlanmasını, kent ekonomisine katkısını ortaya çıkarmak ve yerel 
değerlerin korunmasına yönelik öneriler geliştirmektir. Bu çalışmada, ilgili el sanatı sorumluları ve kurum 

yetkilileri ile görüşmeler yapılarak Şile Bezi’ ne yönelik bir SWOT analizi gerçekleştirilmiştir. SWOT analizinin 

yapılma amacı Şile Bezi değerinin etkili bir turizm ürününe dönüştürülmesinde yardımcı olarak öneriler ortaya 
koymaktır. Bu amaç doğrultusunda coğrafi işaret sahip yöresel ürün olan Şile Bezi’nin bölgesel, ulusal ve 

uluslararası pazarda etkinliğinin arttırılmasına yönelik çözüm önerileri sunulmuş, bu bezin bölge için korunmasının 

önemine ve bu ürünün yörenin ekonomik kalkınmasına olası katkılarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu 
çalışma için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma keşifsel bir 

araştırma olarak da değerlendirilebilmektedir. Bu çalışmanın ilk bölümünde turizm sektöründe coğrafi işaret ve 

yöresel ürünler hakkında bilgi sunulacaktır. Çalışmanın ikinci bölümünde Şile Bezi’nin tarihçesine dokunmasına ve 
el sanatları alanında farklılıklarına değinilecektir. Çalışmanın üçünü bölümünde SWOT Analizi yapılarak 

değerlendirmeye varılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan sonuç ve öneriler kısmında ise Şile Bezi 

değerinin, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamasına yönelik önerilerde 
bulunulmasının yanı sıra Şile Bezi’nin ulusal ve uluslarası düzeyde turistik ürün haline getirmek ve korumak için 

öneriler sunulmuştur. 

Çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlara göre ilçe adı ile özdeşleşmiş bir el sanatı ürünü olan Şile 
Bezi’nin ilçe turizminin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde de önemli bir değeri olduğu sonucuna varılmış, 

turistik ürün olarak değerlendirebilmek için taklit ürünlerin denetim altına alınarak ayrıştırılması,  geçmişten gelen 

yerel halk ile bir bütün olan Şile Bezi’ni korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapılması gerektiği sonucuna 
varılmıştır. Ayrıca Şile Bezi’nin moda sektöründe ilgi görüp, modacılar tarafından defilelerde kullanılması ürünü 

daha çekici hale getirmiştir. 

Coğrafi işaretlerin ulusal ve küresel ticari piyasalarda ticari bir araç olarak ekonomiye artı değer 
kazandırması, onu elinde bulunduran ülkelerin coğrafi işaretleri önemli bir çıkar aracı olarak nitelendirmeleri 

sonucunu doğurmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ve ekonomisi esas olarak tarımsal ürünler, işlenmiş 

yiyeceklerin ve yöresel el sanatları ihracatına dayanan ülkeler için coğrafi işaretlerin, bu tür ürünlerin piyasaya 
sürülürken ayırt edicilik ve çekici sunumunun sağlanması amacıyla kullanımı, onları bu ülkeler gözünde daha 

değerli kılmaktadır. Coğrafi işaretli ürünler bazı ülkelerin ihracat hacimlerinin önemli bir yüzdesini oluşturmakta 

ve gelir sağlamaktadır. (Coşkun, 2001: 8).1976 yılında ikinci ihracat olma potansiyelini yakalayan Şile Bezi 2017 
yılında coğrafi işaret alarak Fransa ve birçok ülkeye ihracata devam etmektedir. Çalışmanın sonuçlarının coğrafi 

işaret alan diğer yerel ürünlerin pazarlanmasına, korunmasına ve aynı konuda ki akademik çalışmalara yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 

 

Kaynakça 

Coşkun, Y. A., (2001). “Coğrafi İşaretler”, Basılmamış Uzmanlık Tezi, Türk Patent Enstitüsü, Ankara. 
Meral, Y, Şahin, A. (2013). Tüketicilerin Coğrafi İşaretli Ürün Algısı: Gemlik Zeytini Örneği, KSÜ Doğa 

Bilimleri Dergisi, 16(4), 16-24 

                                                                        
Sorumlu yazar:Cemre Tokatlı 

 Tel. + 90-(531)-340-7540     ** Email:cemre.tokatli94@outlook.com 



755 

Engellilerin Turizmde İstihdamı Konusunda Bilişimde Yapabileceklerimiz 
 

Dr. Öğr. Üyesi Gamze SARMAŞIK ABURa  
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Eğitimi Bölümü, Muğla/ Türkiye  
 

1. Genişletilmiş Özet 
Engellilerin istihdamı konusunda Türkiye’de, devlet kadrolarına memur olarak alınmaları için on beş yıldır 

büyük destekler verilmektedir. Özel sektörde de engellilerin istihdam edilmesi için engelli personel 

çalıştırmak, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 30. Maddesi ile yalnızca kamu işyerleri için değil özel sektör için de bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen işyerleri için cezai bir yaptırımın söz konusu olduğu 

da ayrıca belirtilmiştir: “Aynı il sınırları içerisinde 50 ve daha üzeri işçi çalıştıran işverenler mevcut çalışanlarının 
%3’ü kadar engelli personel çalıştırmakla yükümlüdürler (İş Kanunu, 2018)”. Fakat okul öncesinden başlayan 

eğitimimiz süresince sağlıklı bireyler ve biz eğitimciler de dahil olmak üzere engellilerden yalıtılmış bir ortamda 

eğitim aldığımız, engellilerin olmadığı bir ortamda çalıştığımız, sosyal yaşamda çevremizde görmediğimiz ve 
engellilerden kopuk yaşadığımız için engellileri tanımıyoruz. Engel gruplarının özelliklerini bilmediğimiz için iş 

dünyasında da neler yapabileceklerini bilmiyoruz. Devlet, kamu kuruluşlarında ve özel sektörde engelli kadroları 

açarak ve engelli çalıştırılması zorunluluğu getirmek gibi yasal yaptırımlar ile engellilerin istihdamı konusunda 
gereğini yapıyor. Belediye gibi yerel yönetimler, bir çok ilde engelliler ile ilgili kafe ve restoran gibi işletmelerin 

açılmasını, mekan sağlanması gibi alanlarda destekliyor. Bundan sonra yapılacak olanlar ise akademisyenlere düşüyor; 

Açılan bu kafelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, işletmenin gelir elde edebilmesi ve sürdürülebilirliği için 
çalışacak olan engellilerin eğitimi konusunda engellilerin yetiştirilmesi. Yiyecek içecek alımı, saklanması, yiyecek ve 

içeceklerin hazırlanması, servis edilmesi, servisin kaldırılması ve temizlik ve sağlık bilgisi turizm fakültelerinin 

bölümlerinde ders olarak okutulmaktadır.  Bunu bilen işletmecilerin ise engelliler konusunda yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Halbuki turizm fakültelerinin ders içeriklerinde turizm ve engellilik ile dersler yoktur. Oysa engellilerin 

istihdamı için açılan bu kafe ve restoran gibi işletmelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için işletme ve yiyecek 

içecek bölümlerinden mezun ve aynı zamanda engellilerin tanıyan turizm bölümü mezunu gençlerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Turizm bölümlerinde okuyan gençlerin hem engelli turizmi için hem de turizmde engelli istihdamı için 

engellileri tanıması gerekmektedir: engel gruplarını, gereksinimlerini, yapabileceklerini (becerilerini) ve engellilerden 

hangi alanda yararlanabileceğini bilmeleri ve teorik derslerin yanı sıra ayrıca uygulamalı derslerde engelliler ile birebir 
çalışmaları ve eğitim almaları gerekmektedir.  

Literatürü taradığınızda en son engellilerin turizmde istihdamı konusunda 2011 yılında Alanya’da bir panel 

yapıldığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin ve derneklerin desteği ile yapılan bu çalışmalar yaygınlaştırılamamıştır. 
Engellilerin çalışabileceği down kafe gibi işletmeler çok az sayıda engelliye destek sağlamaktadır. Üstelik yalnızca 

engellilerden oluşan bir işletme, engelliler sosyal yaşamda ayrıştırılmaktadır.  Oysa amacımız engellilerin, sosyal 

yaşama katılması, ekonomik olarak topluma hizmet vererek katkıda bulunarak tüketen bireyler olmaktan çıkmalarını 
sağlamaktır.  

Engellilerin turizmde istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz proje için Muğla 

bölgesindeki yabancı ve yerel işletmeler ile görüştük. Görüşmelerimiz sırasında yerel işletme sahipleri ve 
yöneticilerinin, hükümetin engelli çalıştırma zorunluluğunu bir eziyet, bir yük olarak gördüklerini, engeli belli olmayan 

engellileri (şeker, işitme engelli vb.) tercih ettiklerini onları bile müşteri ile görüştürmeyecekleri platformlarda 

görevlendirdiklerini hatta engellinin sigortasın ödeyip engelliye işe gelemeden istihdam etmekte olduklarını öğrendik. 
Oysa yabancı işletmeler ile görüştüğümüzde engelliler ile çalıştıklarını ve engelliler çalışma konusuna çok sıcak 

baktıklarını ve çok faydalandıklarını ve engelliler ile görüştüğümüzde bu işletmelerde çalışan engellilerin de çok mutlu 

olduklarını gördük. Hilton gibi bir işletmenin down sendromlu, hafif zihinsel engelli bireyleri, müşterilerden 
gizlemeden hatta müşteri ile birebir muhatap olabileceği konumlarda istihdam edebildiklerini gördük. Engellilerin 

memnuniyetlerinin sürekli kontrol edildiğini ve bıkkınlıklarını hissettikleri anda hemen departmanının değiştirildiğini 

öğrendik. Projenin daha başlangıç aşamasında; engellilerin turizm alanında ya da herhangi bir alanda istihdam 
edilmelerinin, öncelikle işletmenin en üst düzey yetkilisinin, engellilerin istihdamı konusunu bilmesi ile mümkün 

olabileceğini gördük.   

Engel gruplarını fiziksel engelliler ve zihinsel engelliler olarak ele alacak olursak bizim projede ele 
aldığımız engelli grup zihinsel engellilerdir. Zihinsel engeli bulunmayan fiziksel engelliler, görme engelliler ve zeka 

geriliği bulunmayan zihinsel engelliler (şizofren, obsesif, vb ruh hastalığı olarak adlandırılan grup) devletin açtığı 

engelli sınavlarını aşıp zaten devlet kurumlarında kadrolu memur olarak iş bulabilmektedirler. Bunun dışında yer alan 
fiziksel engeli bulunmayan ama zeka engeli olan grup down sendromlular ve otistik özellikler taşıyan bireyler ise 

ülkemizde, hiçbir iş kolunda yerel işletmelerde istihdam edilememektedir. Projede amacımız bu dezavantajlı grubun 

turizm de yardımcı servis elemanı olarak yetişmelerini için eğitim alarak istihdam edilmelerini sağlamaktır.  
Zihinsel engelli grubu hafif zihinsel engelli ve ağrı zihinsel engelli olarak iki grupta ele alabiliriz: 

 Hafif zihinsel engelliler: Öz bakım ve becerisin yapabilen, temel düzeyde okuma yazma bilen ve zeka 

seviyesi 70’in üstünde olan gruptur (Diken, 2012). Okuma yazmayı bilen (birinci düzey okuma yazma bilen 

(Oktay, 2010: 63-84) engelliler ama okuma becerisi çok az pratik yaptıkları için çok yavaş okuyan ya da 

okuduğunu anlamakta zorlanan öğrenciler için ikinci düzey okuma yazma kurslarında (Oktay, 2010: 116-

136)okumayı ve anlamayı geliştirecek eğitimler aldılar.  
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 Ağır zihinsel engelliler: Öz bakım ve becerisini yapabilen, Okuma yazma bilmeyen zeka seviyesi 70in 

altıda olan gruptur. Projelerimizde ağır zihinsel engelli grubu da dahil etmek için eğitimlere birinci seviye 

okuma yazma kurslarını da dahil ediyoruz. Ağır zihinsel engelliler de birinci ve ikici seviye okuma yazma 

kursunu başarı ile tamamladıktan sonra servis elemanı yardımcısı kursunu alabilirler. 

18 yaş üstü zihinsel engelliler, eğitimlerine Halk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslar ile devam 

etmektedirler. Halk Eğitim Merkezlerinin müfredatında servis elemanı ve servis elemanı yardımcısı kursu mevcuttur 
(Halk Eğitim Merkezi, 2018). Fakat bu kurslar engelliler için açılamamaktadır. Bu kurslar, engelsiz üniversite 

öğrencileri ya da mezunlar için açılabilmektedir. Mezun üniversite öğrencileri için açılan kursta, kursiyerlere kurs 

süresince iş kur tarafından maddi destek de sağlanmaktadır. Halk eğitim kurslarında, üniversite öğrencileri için en fazla 
üç engelliyi yönetecek servis elemanı ve engelli servis elemanı yardımcıları kursları düzenlenmeli, mevcut kurslar bu 

doğrultuda düzenlenmelidir. Yalnızca üniversite mezunlarının değil, bu kurslara devam eden üniversite öğrencileri 

henüz öğrenciyken İŞKUR’dan ödenek ayrılmalıdır. Projenin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir çünkü 
üniversite öğrencileri öğrencilikleri süresince yapabilecekleri maddi kazanç sağlayabilecekleri bir iş becerisi edinmenin 

yanı sıra aynı engelli ile en az iki ya da üç yıl beraber çalışma konusunda destek olmuş olacaktır. Zira engeli bireyler 

de aynılığı korumak özelliği nedeni ile alıştığı kişi ile çalışmaya devam etmesi çok önemlidir. Engelli için maddi 
destekten çok beraber çalıştığı servis elemanı üniversite öğrencisi aynı zamanda o engelinin yaşam koçu olacak ve 

onunla kuracağı bağ ile sosyal yaşama katılmasında destek alacaktır.  

Biz projemizde her bir kursta yirmi üniversite öğrencisi ve hafif zihinsel engelli sekiz engellinin ders 

almasını yerel yönetimlerin desteğini (valilik, kaymakamlık, belediye, İŞKUR, iş adamları odası) ile başlattık. Staj 

yapılacak işletmeler konusunda tıkandık. Birçok şehirde belediyenin desteği ile yürütülen engellilerin servis elemanı 

olarak çalıştırdığı engelli kafeleri var ama ne yazık ki Muğla’da yok. Karşılaştığımız başka bir sorun ise engellilere 
ödenen yardım paraları. Çok yoksul olan aileler engelli çocuklarına yapılan yardım parası ile geçindikleri için bu 

paranın kesilmemesi için çocuklarının sigortalı herhangi bir işte çalışmasını istememekteler. Hatta yardım parasını 

yüksek olması için hafif zihinsel engelli çocuklarının ağır zihinsel engelli olarak sınıflandırılmasını tercih etmekte hatta 
okuma yazma öğrenmesini bile istememektedirler. Engellilerin aileleri tarafından suiistimal edilmelerinin önüne 

geçmek için devlet tarafından ödenen yardım paralarının engel grubu ve ailenin sosyoekonomik durumu gözetilmeden 

tüm engellilere cüzi miktarda ödenek verilip çalışma yaşantısından elde edecekleri gelirin, bu yardım parası 
kesilmeden teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Nasıl her canlının olağan üstü bir özelliği ve varlığı ile yaşama bir katkısı var ise her engelli bireyin de 

olağan üstü özellikleri var. Bu özellikleri bilirsek en ağır engelliyle bile toplumda üretici konuma getirebiliriz. Önemli 
olan bunu nasıl yapacağımızı öğrenmemiz. Turizm alanında Türkiye’deki yabancı işletmeler, engellileri çok güzel 

istihdam ediyorlar. Bizlerin onlardan öğrenceyi çok fazla şey var: Hafif zihinsel engelli çocuk yüzlerce çatal kaşığı 
sekiz saat sirke ile siliyor ama bu görevi normal zekada bir insana verseniz ertesi gün işi bırakıyor. Engelliler servis 

yardımcılığı konusunda sofrayı düzenleme ve kaldırma konusunda da herhangi bir insandan işlerini çok daha özenli ve 

güzel yapabiliyorlar. Üstün zekalı otistik bireylerden otopark alanlarında yararlanılıyor otistik bireyler o arabanın 
plakasını söylediğinizde eliyle koymuş gibi bulabiliyor. Ağır zihinsel engelliler fabrikalarda etiketleme, kutuya 

yerleştirme, tekstil alanında kıyafetleri katlama konusunda çalışabiliyorlar. Engellilerin üstün özelliği ise işten asla 

kaytarmıyorlar, üstelik işlerini çok ciddiye alıyor ve herhangi sağlıklı bir bireye göre çok daha özenle yapıyorlar.  
Engellilerin, turizm alanında istihdam edilmeleri için turizm alanında eğitim veren meslek liseleri, yüksek 

okullar ve fakültelerde, engellilerin turizmde istihdamı konusunda dersler konulması gerekiyor. Engelli yardımcı servis 

elemanı ile engelliler ile çalışacak servis elemanları müfredatlarının hazırlanması gerekmektedir. Turizmde engelliler 
ile ilgili teorik dersleri verecek özel öğretim elemanı sağlamak zor olacağı için bu dersler uzaktan eğitim ile ya da bir 

eğitim yazılımı ile verilebilir. Turizm,  engelliler ve bilişim konusunda alan uzmanlarının beraber çalışacağı projeler ile 

hazırlanan teorik dersler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinde eğitim yazılımlarına 
dönüştürülerek yararlanılabilir, yaygınlaştırılabilir.  
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Özet 
Turizm sektörü, ulusal ve uluslararası hareketlilik oluşturması, ekonomik bir aktivite olması, uyarıcı etkiler 

oluşturması, ekonomideki diğer sektörleri dolaylı ve doğrudan canlandırma etkisi yaratması ve istihdama sağladığı 
katkıları ile gelir etkisi yaratan önemli bir endüstri kolu olduğu görülmektedir. Turizm sektörü ayrıca, ülkeler için etkin 

olarak tanıtım ve pazarlama aracı olması özelliği ile önemini artırmaktadır. Dünya ülkelerinin %83’ünün yabancı döviz 

gelirinin elde edildiği ilk beş sektör içerisinde turizmin de yer aldığı görülmektedir. Bu sebeple başta gelişmekte olan 
ülkeler olmak üzere çok sayıda ülke, dünya turizm pazarındaki paylarını artırmak için yoğun turistik yatırım ve 

pazarlama faaliyetlerine girişmişlerdir. Turizm hareketlerinin arttığı ilk dönemlerde deniz kum güneş üçlüsünün 

revaçta olduğu kitle turizmi ön plandayken günümüzde bireyselleşmenin bir getirisi olarak turizm faaliyetlerinin de 
alternatif turizm hareketlerine doğru kaydığı görülmektedir. Örneğin; hızla artan seyahat sayısının büyük bir bölümünü 

kültür odaklı ve çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin oluşturmaya başladığı görülmektedir. Turizm faaliyetleri, 

insanlara doğaya dönme, doğa ile bütünleşme ve doğal bir ortamda yaşama imkânlarını sağlayabildiği ölçüde süreklilik 
arz etmekte, çeşitli sürdürülebilir yeniliklerin kullanılması ile birlikte devamlılığını sağlayabilmektedir. Yapılan 

araştırmalar, turistik talepteki yönelimlerin doğal özellikleri korunmuş çevrelere, sürdürülebilir inovasyonların aktif rol 

oynadığı destinasyon veya işletmelere doğru olduğunu göstermektedir.  
Bu noktada yapılan bu çalışmanın amacı, teknolojinin ve teknolojik gelişmelerin otel tercihleri üzerindeki etkilerinin 

araştırılması ve turizm işletmelerinin inovatif uygulamalarının turizmde sürdürülebilirlik çerçevesinde incelenmesidir. 

Araştırmada öncelikle turizm, sürdürülebilirlik ve inovasyon kavramları ve aralarındaki ilişki hakkında alan yazın 
incelemesi yapılmış olup, daha sonra teknoloji ve teknolojik gelişmelerin otel tercihleri üzerindeki etkileri 

incelenmiştir.  

Yapılan mülakatlar sonucunda, günümüz işletmeleri yoğun rekabet ortamında avantaj sağlayabilmek, hızla gelişen ve 
değişen tüketici taleplerini karşılayabilmek adına oldukça yoğun faaliyetler içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. 

Bu süreçte, işletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik adına yaptıkları tüm inovatif 

uygulamalar işletmelerin tercih edilebilirliğini ve tanınırlığını arttırmaktadır. 
 

Researching the Innovative Applications of Tourism Enterprises within 

the Scope of Sustainability in Tourism 
 

Abstract 
The tourism sector seems to be an important industry generating national and international mobility, being an 

economic activity, creating stimulating effects, creating indirect and direct effect of other sectors in the economy and 

contributing to employment and income effect. The tourism sector is also increasingly important because it is a means 
of promoting and marketing effectively for countries. It is seen that 83% of the world's countries also have tourism in 

the first five sectors where foreign exchange income is obtained. For this reason, many countries, especially 

developing countries, have embarked on intensive tourism investment and marketing activities to increase their share 
in the world tourism market. In the early periods when the tourism movements were in the early stages, mass tourism, 

where the sea sand sun trio was popular, was preliminary, but nowadays, as a result of individualization, tourism 

activities are also seen as a shift towards alternative tourism movements. For example, it is observed that the rapidly 
increasing number of travel has started to create cultural-oriented and environmentally sensitive tourism activities. 

Tourism activities provide continuity to the extent that they can enable people to return to nature, to integrate with 

nature and to live in a natural environment, and can provide continuity with the use of various sustainable innovations. 
Research shows that the natural characteristics of the trends in tourism demand are towards protected environments, 

destinations or businesses where sustainable innovation plays an active role. 

The aim of this study is to investigate the effects of technology and technological developments on hotel preferences 
and to examine the innovative applications of tourism enterprises within the framework of sustainability in tourism. In 

this study, first of all, the concept of tourism, sustainability and innovation and the relationship between them were 

examined in the field and then the effects of technology and technological developments on hotel preferences were 
researched.  

As a result of interviews, today's businesses survive in intensive activities in order to gain advantage in a highly 

competitive environment and to meet rapidly evolving and changing consumer demands. In this process, all innovative 
practices carried out in the name of social responsibility awareness and sustainability developed by enterprises increase 

the preferability and recognition of enterprises. 
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1. Giriş 

II. Dünya Savaşı sonrası turizm sektöründe yaşanan gelişmeler kitle turizmini ortaya çıkarmıştır (Gülbahar, 

2009). Sonrasında teknolojinin gelişmesi ve tüketici konumunda olan ziyaretçilerin istek ve beklentilerindeki 

değişimler, alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Dikici ve Sağır, 2012). Dünya Turizm Örgütü 

(UNWTO) 2017 raporuna göre 1965 yılından bu yana her yıl bir önceki yıla oranla turizm aktivitelerine katılan kişi 
sayısı sürekli olarak artış göstermiştir. Dünya ülkelerinin %83’ünün yabancı döviz gelirinin elde edildiği ilk beş sektör 

içerisinde turizm sektörünün de yer aldığı görülmektedir (Zortuk ve Bayrak, 2013). Ayrıca turizm sektörü, ulusal ve 

uluslararası hareketlilik oluşturması, ekonomik bir aktivite olması, uyarıcı etkiler oluşturması, ekonomideki diğer 
sektörleri dolaylı ve doğrudan canlandırma etkisi yaratması ve istihdama sağladığı katkıları ile gelir etkisi yaratan, 

ülkeler için etkin olarak tanıtım ve pazarlama aracı olan önemli bir endüstri kolu olduğu görülmektedir (Ünlüönen ve 

Şahin, 2011). Tüm bu nedenler göz önünde bulundurulduğunda başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere çok sayıda 
ülke, dünya turizm pazarındaki paylarını artırmak için yoğun turizm sektöründe yatırım ve pazarlama faaliyetlerine 

girişmişlerdir (Özen, 1999: 106). Ülkeler dünya turizm pastasından daha fazla pay alabilmek, çekicilik oluşturabilmek 

için inovatif yaklaşımlar ile yatırımlar yapmıştır. 
Bir yenileme ve yenilenme süreci olarak karşımıza çıkan inovasyon kavramı (TÜSİAD, 2003), girişimcilere 

hangi kaynakları nasıl kullanacaklarından, yeni kaynaklar ile birlikte refah üretmesine kadar olan faaliyetlerdir 

(Drucker, 2002: 8). Literatürde inovasyon ile ilgili bir çok tanım yapılmaktadır. Kaynaklardan biri; inovasyon kelimesi 
Latincede “innovatio” kelimesinden gelmekte olup, “ortaya bir yenilik çıkarmak” olarak anlamlandırılmaktadır (Peters 

ve Pikkemaat, 2006).  Başka bir kaynakta, ulusal veya dünya pazarında başarılı olmak için, yeni ürünler kullanarak 

yeni bilgi ve hizmetler üretmek veya mevcut bilimsel ve teknolojik bilgiyi kullanarak mevcut ürünü geliştirme süreci 
olarak tanımlanmaktadır (Galanakis, 2006: 1223). 

Son yıllarda turizmin tüm olumlu ve inovatif yatırımların faydalarının yanı sıra bir takım olumsuz etkileri 

gündeme gelmiş ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Turizmin gelişimi incelendiğinde, 
tüketicilerin arz ve talepleri doğrultusunda yatırımlar gerçekleştirilmiş, sınırsız ihtiyaçları olan tüketicilerin çevre 

bilinci, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren oluşmaya başlamıştır (Kuter ve İnal, 2009). İnsanlar ile doğa arasındaki 

dengeyi kurma ve koruyarak kullanma felsefesiyle doğaya duyarlı turizm türleri ortaya çıkmıştır.  
Yapılan bu çalışmanın amacı, teknolojinin ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda turizm işletmelerinin 

inovatif uygulamalarının sürdürülebilirlik kapsamında incelenmesidir.  

Araştırmada öncelikle turizm, teknoloji, sürdürülebilirlik, inovasyon kavramları ve aralarındaki ilişki 
hakkında alan yazın incelemesi yapılmış, sonrasında Türkiye’de konaklama işletmelerinde örnek inovatif uygulamalar 

incelenerek katılımcıların teknolojiye, çevreye karşı tutumları ve satın alma davranışı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

 

2. Araştırma Yöntemi 
Yapılan araştırmalarda birincil kaynak kullanmak gerektiğinde anket, gözlem ve mülakat olmak üzere üç 

veri toplama yöntemi bulunmaktadır (Altunışık ve diğerleri. 2010: 77-78). Yapılan bu araştırmada da anket ve mülakat 
yöntemi kullanılmaktadır fakat yapılan anket yeterli örneklem sayısına ulaşmadığı için bu çalışmada sadece mülakatlar 

ele alınmıştır. 2017 yılı Mart ayı ile 2018 Mart ayı arasında Antalya ilinin yerli ziyaretçilerine anket uygulanırken, 

konaklama işletmeleri yöneticileri, işletme sahipleri vb. kişiler ile yüz yüze mülakatlar yapılmıştır. Anket gerek zaman 
gerek maddi imkanların kısıtlı olması nedeniyle bir kısmı yüz yüze bir kısmı da internet üzerinden online olarak 

yapılmıştır. Türker (2002) doktora tezi, Özer (2016) yüksek lisans tezi, Genç (2017) yüksek lisans tezi ve Çevik (2018) 

yüksek lisans tezinin anket çalışmalarından yararlanılarak araştırmanın amacına uygun olarak anket oluşturulmuştur. 
Oluşturulan anket demografik bilgileri belirlemeye yönelik 8, katılımcıların internete karşı tutumlarını ölçmek 

amacıyla 7, çevreye karşı tutumlarını ölçmek amacıyla 5, katılımcıların satın alma davranışını ölçmek amacıyla 8 

önerme olmak üzere toplamda 20 önerme bulunmaktadır. Altunışık vd. (2010: 137) belirli evrenler için kabul edilebilir 
evren büyükleri cetveline göre 1 000 000’dan büyük evrenler için örneklem sayısı 384 olarak belirtmişlerdir. 

Araştırmada öncelikle bu rakama ulaşılmaya çalışılmıştır. Daha sonra elde edilen verilerle SPSS 22.0 programı ile 

analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çoklu ölçek gruplarından biri olan 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 
bulunan ifadeler (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum ve (5) Kesinlikle 

Katılıyorum ifadelerine denk gelmektedir. Yapılan mülakatlarda yöneticilerin düşünceleri ve bakış açıları zaman kaybı 

olmaması açısından mülakat yapılan kişilerden izin alınarak ses kayıtları alınmış ve daha sonra raporlanarak bulgular 

oluşturulmuştur. 

 

3. Araştırmanın Bulguları 
Araştırmada 8 otel yöneticisi ile mülakat yapılmıştır. Genel olarak ön plana çıkan bulgular aşağıdaki gibidir:  

- Teknoloji otel çalışanlarının işlerini kolaylaştırırken müşteriler otelin çevreye karşı duyarlılığını 

önemsemektedir. Bu doğrultuda tasarruflu lambalar, geri dönüşümlü oda terlikleri, ayrıştırılan çöp kutuları, sensörlü 
bahçe ışıkları, atık suyun geri dönüşümü vb. konularda önemli yatırımlar yapılmaktadır, 

- Kağıt kullanmamak adına müşteriler ile sözleşmenin çevrimiçi ortamda veya telefon onayı ile yapılması 

ve bu konuda müşterileri bilinçlendirmek adına çalışmalar yapılmaktadır, 
- Otel mutfak atıklarının barınaklara bağışlanarak hayvanlara mama üretiminde kullanılması, 

- Bazı otellerde müşteri bağışlarıyla ağaçlandırma kampanyası oluşturularak insanlarda doğa bilinci 

uyandırmak adına dikkat çekmek veya otelin kendi alanları içinde misafirler ve çalışanlarla ağaçlandırma ve 
çiçeklendirme faaliyetlerinin yapılması, 

- Bazı otellerde organik ürünler yetiştirilerek sağlık konusunda müşterilere bilgiler vermek ve organik ve 

yerel gıdalar kullanmak, 
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- Çocuk temalı sosyal projeler ve kampanyalara destek vererek gelecek nesillerde küçük yaşta doğa 

sevgisini aşılamak,  

- Zorunlu olmadığı sürece hizmet alımı sırasında çok uluslu şirketler yerine bölgedeki istihdamı da 

desteklemek için yerel tedarikçilerle çalışmak, 

- Az ambalaj kullanımını desteklemek, 

- Geri dönüştürülmüş veya geri dönüşümlü ürünleri tercih etmek(havlu, kıyafet, çarşaf için kullanılan 
kumaşlar vb.), 

- Karbon salınımını en aza indirgemek için tedarikçileri yakın bölgelerden seçmek, 

- Geri dönüşüm konusunda misafirleri ve çalışanları eğiterek uyarıcı levhalar ve eğitici faaliyetlerle atık 
yönetimi bilincini oluşturmak, 

- A sınıfı az enerji tüketen ekipmanlar kullanmak., 

- Enerji ve su tasarrufu konusunda çalışanları eğitmek, misafirleri bilgilendirmek, 
- Tedarikçi seçimlerinde kalite yönetim belgelerinin aranması, 

- Gıda mühendisi ve iş güvenliği uzamanı istihdamı, 
- Peyzajda yerel floradan ve floraya adapte olmuş bitkiler kullanılarak su tüketimi yönetimi, 

- Sulama sistemlerinde damlama sistemi kullanımı, 

- İklim ölçer sistemli cihazlarla sulama yöntemi kullanımı, 
- Biyoçeşitliliğin korunması için bilgilendirme, tanıtım çalışmaları yapılması, 

- Çevre dostu biyolojik temizlik malzemeleri kullanımı, 

- Doğal göletlerin doğal bakterilerle temizlenmesi, 
- Sahil ve deniz altı temizliklerinin yapılması, 

- Çevreye duyarlı sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yapılması, 

- Otel içerisinde hayvanların konaklamalarını ve yiyecek su ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak küçük 
hayvan evlerinin oluşturulması, 

- Daha az çevre kirliliği yaratan doğalgaz kullanımı, 

- Enerji tasarrufu sağlayan makine ekipman kullanımı, 
- Daha az enerji kullanan, daha az su tüketimi yapan, daha az atık üreten alet ekipman kullanılması, 

- Çevre güvenliği yönetimi, kalite yönetimi ve gıda yönetimi sistemleri doğrultusunda çalışmak, 

- Mavi yıldız, yeşil anahtar gibi dönemlik verilen ödüller için çalışmalar yaparak doğayı koruyan 
sertifikasyonları desteklemek ve katılım sağlamak, 

-  Otel çalışanlarına yapılacak eğitimlerde çevre okul öğrencilerini de bu programa dahil etmek. 

 

4. Sonuç 
İnovasyon süreç olarak, bir fikri sürdürülebilir, pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni ya da geliştirilmiş 

bir yapım veya dağıtım yöntemine ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmeyi ifade eder. İnovasyon, 

turizm sektörü gibi bir çok sektörle girift bir yapıda çalışan ve doğayla dengeyi olumlu, olumsuz olarak etkileyen bir 
sektörde gerek doğal kaynakları korunma kullanma dengesi oluşturulmasında gerek yoğun rekabet ortamın getirdiği 

farklılaşma ve rakiplerden sıyrılma çabası açısından ele alındığında oldukça önemli bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu noktada kurum ve kuruluşlar için neredeyse vazgeçilemez bir özelliğe sahip olan inovatif 
uygulamaların hizmet sektöründe de hem sosyal sorumluluk hem sürdürülebilir bir çevre ve turizm anlayışının 

yürütülmesinde, tercih edilebilirlik ve memnuniyet açısından da yeri yadsınamaz bir noktadadır.  

Çalışmanın sonucu aşağıdaki gibidir: 

 İşletmelerin çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik çalışmalarına gönüllü işletmeler olduğu, 

 İnovasyona ve inovatif faaliyetlere açık olduğu, 

 Enerji tasarrufu konusunda A sınıfı ekipmanlar kullanmaya özen göstermeleri,  

 Su ve elektrik kullanımında kayıpları önlemek ve israfı minimalize etmek için uygun ekipman 

kullanımını tercih etmeleri, 

 Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki hassasiyetleri, 

 Çevre dostu biyolojik temizlik maddeleri kullanmaları, 

 Hayvan ve bitki dostu olmaları, 

 Kıyı işletmelerin deniz temizliğine önem vermeleri, 

 Dönem sertifikalarını almak için çalışmalar yapmaları, 

 Çalışanlara çevre ve inovasyon eğitimleri vermeleri, 

 Teknoloji ve çevrenin uyumuna özen gösterip müşteri sadakatini sağlamaları. 

 

Çalışmanın sonucunda da görüldüğü gibi günümüz işletmeleri de bu noktada oldukça yoğun faaliyetler 
içerisinde yaşamlarını sürdürmektedirler. İşletmelerin geliştirdikleri sosyal sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik 

adına yaptıkları tüm inovatif uygulamalar işletmelerin tercih edilebilirliğini ve tanınırlığını arttırmaktadır. 
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1. Genişletilmiş Özet 
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin ardından, insan kaynağının işletmeler için stratejik önemi 

anlaşılmıştır.Bu durum ise işletmelerin rekabet avantajı kazanmasını sağlayacak nitelikli insan kaynağını kendi 
bünyelerine çekmek için çeşitli girişimlerde bulunmalarına sebep olmuştur. İşletmelerin nitelikli iş gücünü çekebilmek 

için yapması gereken en önemli uygulamalardan biri işveren markası yaratmaktır. Backhaus ve Tikoo (2004), işveren 

markasını ayırt edilebilir ve eşsiz bir işveren kimliği oluşturma süreci ve firmayı rakiplerinden farklılaştıracak bir 
kavram olarak tanımlamıştır (Backhaus ve Tikoo, 2004). İşveren markası, sadece işletme dışındaki nitelikli insan 

kaynağını işletmeye çekmekle ilgili değil, aynı zamanda işletme içinde çalışan nitelikli insan kaynağını da bünyesinde 

tutmaya çalışmakla ilgilidir. Buna göre işveren markası ile firmalar, iç müşteri olarak nitelendirilen halihazırda 
işyerinde çalışan kişileri motive edebilir, verimliliklerini arttırabilir, iş tatmini sağlayabilir, çalışan sadakatini 

arttırabilirler (Chunping ve Xi, 2011). Olası çalışanlar için ise işletme kimliğini geliştirerek ve imajın arttırılmasını 

sağlayarak nitelikli çalışanı rakipler karşısında bir rekabet avantajı yaratabilmek için işletmeye çekebilirler (Gomes ve 
Neves, 2010). Allen ve Meyer (1996) tarafından örgütsel bağlılık, çalışanın örgütten gönüllü olarak ayrılmasını daha az 

olası kılan psikolojik bir bağlantı olarak tanımlanmaktadır. Yani çalışanlar, örgütsel bağlılık sayesinde kendi arzusuyla 
işyerine devam etme eğiliminde olurlar.Nitekim Kara (2013), bilişim sektöründe işveren markası ile örgütsel bağlılığın 

ilişkisini araştırmış ve bunun sonucunda işveren markası ile örgütsel bağlılık arasında ilişki olduğunu bulgulamıştır. 

Buna göre, katılımcıların araştırmaya konu olan şirketi tercih etmesine sebep olan işveren markası unsurlarından; 
firmanın misyonu, vizyonu, geçmişi, yenilikçilik anlayışı, finansal gücü, çalışanlarını farklı projelerde çalıştırması, 

yenilikçi düşünceleri harekete geçirmesi, yetenekleri en iyi şekilde değerlendirmesi, çalışanlarına eğitim/gelişim 

imkânı sağlaması ve gelecek için iyi bir referans olması unsurları ile örgütsel bağlılık arasında yüksek ilişki olduğunu 
ortaya koymuştur. Aras ve Bayraktaroğlu (2016) yaptıkları çalışmada işveren markasını fonksiyonel ve duygusal fayda 

olarak ele almış ve bu boyutların örgütsel bağlılığa etkisini katılım bankası örnekleminde araştırmışlardır. Yapılan 

regresyon analizi sonucunda fonksiyonel ve duygusal faydanın örgütsel bağlılık üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etkiye sahip olduğunu bulgulamışlardır. Aynı şekilde Backhaus ve Tikoo (2004) da yaptıkları çalışmada işveren 

markasının örgütsel bağlılık üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur. İçirgen (2016), turizm 

sektörü örnekleminde yaptığı tez araştırmasında işveren markasının üç yapısı (yorumlanan örgüt kimliği imajı, 

algılanan işlevsel fayda, algılanan psikolojik fayda) olduğunu ortaya koymuş ve bu yapılardanyorumlanan örgüt 

kimliği imajının işten ayrılma niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bulgulamıştır. İşveren markası 

kavramına benzer bir kavram olan kurumsal imaj, örgüt dışındakilerin örgütle ilgili inançlarını ifade ederken, algılanan 
kurumsal imaj örgüt dışındakilerin örgütle ilgili inançlarını örgütün çalışanlarının nasıl algıladığıdır (Gürbüz, 2010). 

Şanlı ve Arabacı (2016) öğretmenler üzerinde yaptığı çalışmada algılanan örgüt imajının örgütsel bağlılığı etkilediğini 

ortaya koymuştur. Gürbüz (2010) ise, yaptığı çalışmanın sonucuna dayanarak, örgüt imajını olumlu algılayan 
çalışanların örgütlerine daha yüksek bir bağlılıkla bağlanabileceklerinive çalışanlar açısından iş tatmini 

sağlanabileceğinibelirtmiştir. 

Diğer endüstrilere nazaran işgücü devir hızı yüksek olan turizm endüstrisindeki otel işletmelerinde (Gün, 
2016) işveren markası kavramı, bu hızı düşürmeye yardımcı olan uygulamalardan biridir. Bu çalışma da, işveren 

markası kavramının örgütsel bağlılıkla ilişkisini ortaya koymayıamaçlamaktadır. Bu kapsamdaçalışmada, nitelikli 

insan kaynağını işletmeye çekmeye olanak veren işveren markasının, işletmenin mevcut çalışanlarının örgüte bağlılığı 
üzerinde etkisinin olup olmadığı bir otel işletmesinde araştırılmıştır. Aynı zamanda çalışmada, algılanan kurumsal imaj 

değişkeninin de örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Nitekim Köybaşı vd.(2017), öğretmenler üzerinde 

yaptıkları çalışmada öğretmenlerin okulla ilgili algıladıkları örgütsel imajın, örgütsel bağlılığı olumlu yönde 
etkilediğini bulgulamışlardır. Buna göre çalışmanın hipotezleri: 

H1: İşveren markasıörgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  

H2: Algılanan kurumsal imaj örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.  
Yapılan bu çalışmada tanımsal araştırma tasarımı kullanılmıştır. Tanımsal araştırma kim, ne, nerede, ne 

zaman ve nasıl sorularının cevaplarını tanımlamak için (Nakıboğlu, 2015) genellikle pazar özelliklerini ortaya 

koymaya yarayan bir araştırma yöntemidir (Malhotra, 2010). Bu çalışmanın ana kütlesini İstanbul Anadolu yakasında 
bulunan,130 personeli olan bir oteldeki çalışanlar oluşturmaktadır. Veriler, çalışanlardan anket formu yardımıyla 

toplanmıştır. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anket formunun ilk bölümünde, çalışanlara demografik 

bilgilerisorulmuştur. Anket formunun ikinci bölümünde ise araştırmanın amacına yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu 
bölümde yer alan değişkenlerden işveren markası değişkeni, İçirgen (2016)’in yüksek lisans tezinde kullandığı, 

Ambler ve Barrow (1996), Knox ve Freeman (2006) ve Backhaus ve Tikoo (2004)’nun çalışmalarından uyarladığı 

ifadelerle ölçülmüştür. Örgütsel bağlılık, Eğilmezkol (2011)’un Meyer vd. (1993)’nin çalışmasından 
uyarladığıifadelerle ölçülmüştür. Algılanan kurumsal imaj ifadeleri Gürbüz (2010)’ün, Mael ve Ashforth (1992)’dan 

uyarladığı ifadelerle ölçülmüştür. 5’li Likert ölçeğiyle ölçülen ifadelerde katılımcıların söz konusu ifadelere katılma 
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derecelerini, “1: Kesinlikle katılmıyorum”, “5: Kesinlikle katılıyorum” aralığında belirtmeleri istenmiştir. Verilerin 

analizi, araştırmanın yapıldığı oteldeki 66 personelden toplanan verilerle gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde 

korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

Korelasyon ve regresyon analizine geçilmeden önce otel çalışanlarının demografik verileri ve değişkenlerin 

güvenilirliği ortaya konulmuştur. Buna göre, araştırmaya katılan çalışanların %57,6’sı kadın, %42,4’ü erkek, 

yarısından fazlası 23-32 yaş aralığındadır ve neredeyse yarısı ön lisans ve lisans derecesinde eğitime sahiptir. Anketi 
cevaplayan otel çalışanlarının %50’ye yakını şuan çalıştıkları kurumda 1-4 yıl arası çalışma tecrübesine sahiptir. Bu 

çalışanların büyük çoğunluğu, 4 yıl ve üzeri toplam sektör tecrübesine sahiptir. Ayrıca, çalışanlara işyerinde hangi 

faydaya (fonksiyonel, sembolik ve her ikisi) daha çok önem verdikleri sorulduğunda, çalışanların %72,7’sinin her iki 
faydaya eşit derecede önem verdiği; %27,3’ünün ücret, çalışma olanakları, kariyer imkanları gibi faydaları kapsayan 

yalnızca fonksiyonel faydalara önem verdiği görülmüş, ancak şirket itibarı ve kurum kültürü gibi faydaları kapsayan 

yalnızca sembolik faydaları önemsemediği belirlenmiştir. Bu çalışmada, işveren markası değişkeninin güvenilirliği 
0,90, algılanan kurumsal imaj değişkeninin güvenilirliği 0,92, örgütsel bağlılık değişkeninin güvenilirliği ise 0,80 

bulunmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, işveren markası ve örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü ve 
anlamlı, ancak zayıf bir ilişki bulunmuştur (p=0,003<0,05,r= 0,359). Algılanan kurumsal imaj ve örgütsel bağlılık 

arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,159>0,05,r= 0,176). 

Hipotezleri sınayan regresyon analizi sonucunda ise, H1 hipotezi için beta katsayısı 0,327 ve p<0,05 
(p=0,003) olduğu için hipotez desteklenmiştir (Tablo 1). 

 

   Tablo 1. İşveren Markasının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Ait Regresyon Analizi Sonuçları 

r2= 0,129 Beta Tahmini Standart Hata p değeri 
Sabit Terim 1,737 0,390 0,000 

İşveren Markası 0,327 0,106 0,003 

Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlılık 

 
Tablo 2 incelendiğinde, p değeri 0,05’den büyük olduğu için (p=0,159) algılanan kurumsal imajın örgütsel 

bağlılık üzerindeki etkisi anlamlı bulunmamıştır. Bu nedenle H2 hipotezinin desteklenmediği söylenebilir.  

 
   Tablo 2. Algılanan Kurumsal İmajın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine Ait Regresyon Analizi Sonuçları  

r2= 0,031 Beta Tahmini Standart Hata p değeri 

Sabit Terim 2,168 0,530 0,000 

Algılanan Kurumsal İmaj 0,239 0,168 0,159 

Bağımlı değişken: Örgütsel Bağlılık 

 
Elde edilen bulgulara göre, işveren markası örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkiye 

sahiptir.Ancak algılanan kurumsal imajın örgütsel bağlılık üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır.Buna göre, 

örgütsel bağlılık üzerinde etkiye sahip olan işveren markası kavramına firmaların hassasiyet göstermeleri personelin 
örgüte olan bağlılığını artırma noktasında önemli olacaktır.Bir işyeri, marka ilişkilerini güçlendirmek adına, işveren 

marka bilinirliğinin artırılması ve seçilen marka imajının iletilmesi için kariyer web sitesi yürütülmesi, kariyer 

fuarlarına katılım, mezun ağlarında aktif yer almak, staj imkanı, iş dergilerinde reklamlar, ‘’tercih edilen işveren’’ 
ödüllerine katılım gibi marka oluşturma faaliyetlerine yatırım yapmalıdır (Drury,2016). Her firma, işveren markasını 

oluştururken kurum kültürünü ve personelinin isteklerini göz önünde bulundurarak stratejisini buna göre belirlemelidir. 

Personelin örgüte bağlılığının sağlanması yetenekli işgücünü elde tutabilmek açısından öneme sahiptir. Yetenekli 
işgücünü elde tutmak için ise benzer şekildeetkili liderlik, takım çalışması, eğitim ve geliştirme,ödüller, iş-yaşam 

dengesi, esnek çalışma koşulları gibi uygulamaların benimsenmesi gerekir(Sehgal ve Malati,2013).Böylelikle işyeri, 

işveren markası yaratarak nitelikli ve yetenekli personeli bünyesinde tutmayı başarabilecek ve aynı zamanda yarattığı 
bu güçlü marka ile stratejik rekabet avantajı sağlayacak insan kaynağını da bünyesine çekebilecektir.  
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1. Genişletilmiş Özet 
İşletmelerde algılanan örgüt kültürü, çalışanların iş tatmini düzeylerini doğrudan etkilemektedir. Maddi ve 

manevi araçlar ve moral değerlerden oluşan örgüt kültürü her işletmede farklı bir yapıda ortaya çıkmaktadır. Örgüt 
kültürü; örgüt üyelerinin paylaştığı duygular, normlar, etkileşimler, etkinlikler, beklentiler, varsayımlar, inançlar, 

tutumlar ve değerlerden oluşmaktadır. İşletmelerde yaygın olarak gözlenen örgüt kültürü biçimleri adokrasi (girişimci) 

kültür, klan (işbirliğine dayalı) kültür, hiyerarşi (yapılaşmış) kültürü ve pazar odaklı kültür şeklindedir.  
İş tatmini, çalışanların iş ve işin sağladıklarına ilişkin algısı ve bu algıya karşılık olarak verdiği duygusal 

tepkidir. İş tatmini genellikle çalışanın iş ortamındaki deneyimlerinin onun üzerinde bıraktığı olumlu etki olarak 

açıklanmaktadır. İş tatmini özünde bireyin normlar, değerler, beklentiler sisteminden geçerek işlenen ve iş ve iş 
koşullarına ilişkin algılarına karşı geliştirdiği içsel tepkilerden oluşmaktadır. Kişi işinden gerekli tatmini buluyorsa 

işine ve iş ortamına karşı olumlu bir tutuma sahip olmaktadır. İşin kendisi, ücret, yükselme fırsatı, yönetim 

uygulamaları ve iş arkadaşları ile ilişkiler iş tatmininin temel belirleyicilerdir. İş görenlerin; istikrar, emir ve kontrol 

üzerine yapılaşmış olan hiyerarşi ve pazar kültürlerine sahip örgütlere kıyasla rehber olma, esneklik ve spontane 

olmayı vurgulayan klan ve adokrasi kültürlerine sahip örgütlerde işlerinden daha fazla tatmin olmaları beklenmektedir. 
Örgüt kültürü ve iş tatmini işletme için önemli olmakla birlikte, bu kavramlar arasında bir ilişkinin var olup 

olmadığı hakkında bir araştırma yapılması da önem kazanmaktadır. Bu ampirik araştırmada, işletmelerde örgüt 

kültürünün iş tatminine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği 

kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. Anketin ilk bölümünde demografik bilgiler, ikinci bölümde örgüt 
kültürü ölçeği ve üçüncü bölümde iş tatmini ölçeği yer almaktadır. Araştırmanın evreni, Konya il merkezinde faaliyet 

gösteren işletmelerdir. Örneklem çerçevesi, tesadüfi seçilmiş KOBİ niteliğindeki işletmelerin çalışanlarıdır. 

Araştırmada 149 çalışandan geçerli anket elde edilmiştir.  
Araştırmada veri analizi; tanımlayıcı istatistik, açıklayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  Analiz bulgularına göre örgüt kültürü ile iş tatmini arasında pozitif yönlü yüksek 

düzede ilişki olduğu (R=0,95, p<0,05) görülmüştür. Diğer bir ifadeyle örgüt kültürü, iş tatmininin %95’ini tahmin 
etmektedir. 

Araştırma sonuçları örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkinin önemini ortaya koymuştur. İşletmenin 

kültürü; iş arkadaşları ile ve yönetimle olumlu ilişkiler, işi yaparken karar almada serbestliğe sahip olma ve iş yerinde 
dayanışma şeklinde olduğunda çalışanlarda iş tatmini artırmaktadır. İş tatminin artması sonuçta performansa olumlu 

etki etmektedir. Dolayısıyla işletmelerde yöneticilerin olumlu örgüt kültürü oluşturma yönünde çaba sarf etmeleri 

büyük önem arz etmektedir. 
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Extended Abstract  
As marketing activities evolve towards digital, it has brought many changes. The most important of these 

changes is that the classic marketing mix as product, price, distribution and promotion has also changed (Alabay, 

2010:221) With market competition shifting from product-oriented into customer-oriented, some defects of 4P emerge. 
Under this condition, 4C marketing mix model replaced product, price, place and promotion. Consumer wants and 

needs, cost to satisfy, convenience to buy and communication are the focus points (Lauterborn, 1990:26). The 

development of technology and dependence on internet as the men of communication has brought about many changes 
in our daily lives. It has been well recognized in marketing and consumer behavior literature that eWOM, or the 

information consumers obtain from interpersonal sources, has stronger effects on consumer decision-making than 

traditional advertising technique (De Veirman et al. 2017).   According to   Hennig-Thurau et al (2004), The power of 
eWOM, stated as any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or 

company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet and it has been widely 

recognized and social media has amplified and accelerated its reach. Especially based on technological improvements 
and internet, social media influencers have credible effects on the people (De Veirman et al. 2017).  Hereby, influencer 

marketing is discussed generally by the process of identifying, engaging and supporting individuals who create 

conversations with a brand’s customers, is a growing trend used in public relations initiatives (Glucskman, 2017) social 
media influencers are referred as the people who have built a sizeable social network of people following them. In 

addition, they are seen as a regard for being a trusted tastemaker in one or several niche. 

The changes occurred by technology have deeply affected our individual and social lives and continue to 
affect them (Çinkay, 2017:2). New communication technologies, especially the internet became curical for many 

people in order to manage their social lives or work. The Internet provides a great deal of people's social lives because 

it is an interactive environment where content is created by users, providing both visual and auditory services. In 
today's competitive environment, companies try to convey their messages to all the circles in which consumers are 

present through traditional marketing communication channels as well as the new emerging media channels. This 

situation, cause the companies to conduct marketing activities in the media in the virtual environment, called the 
internet, online or social media. Social media, which can be defined as a new marketing communications channel, has 

become an area of great importance to businesses in recent years. In social media, firms do their own advertising and 

promotions through their own corporate pages as well as personal blogs with a high number of followers. In this way, 
they use social media channels as a marketing tool. With the use of these people as mediators for advertising on social 

media, life style, every step they take, everywhere they go, and the products they use are being seen by others. 

Consumers take these people as an example, even if they do not have such a way of life, they want to make a purchase 
action parallel to them.. Because Bloggers are more intimate and sincere than famous people, their impact on society is 

very high. 

This study’s aim is to explore the profile and thoughts, and marketing activities of one of the well-known 
food bloggers in Adana named as “endermutfakta”.  The number of followers of “endermutfakta”  increase (147k, 

04.06.2018) and getting more popular with his sharings day by day.  Semi structured deep interview with six questions 

was held with him to gather information. The interview approximately lasted 90 minutes.  He mostly prefers Instagram 
stories application, photos and videos of the restaurant that he visited before or uploading the videos on live. 

Instagram; is a social networking platform based on sharing photos, liking, and commenting on these shared photos. 

Instagram is a free photo and video sharing application created in 2010 by Kevin SysTrom and Mike Krieger.  Ender 
explained briefly how he started. After meeting with Vedat Milor, one well known Guru in food, he decided to do a job 

whcih is similar to Milor.  He stated that he likes eating and visiting the restaurants or et al. And continued as “I started 
slowly putting photographs of food on the page. during the Portakal Çiçeği Festival 2 years ago. A few famous food 

bloggers came to Adana for the festival and I offered to show them around. At that time there were about 500 followers 

and so on. After two days of browsing with Bloggers, my follow-up went up to 1500. As I traveled with them, I learned 
how to shoot photos and videos and started sharing more often. Afterwards, I sent a message to the people who came 

to Adana, '' if you want to travel Adana, I can host you ''. Of course the situation is just the opposite. I do not share a 

lot with other social networks. I especially share the on Instagram, because there is a specific follower type here”.  
Then he continued with other question of how he can be successful while managing the accounts.  He stated that “I 

manage more than 10 Instagram blog accounts out of my own blog page. I do social media consulting for 10 food 

places. I have all the social media management of 10 well known places. I take photos, I do the sharing. So you can 
multiply this intensity by 10. I'm getting help now because there are times I cannot catch up. I especially found an 

assistant for taking pictures, but we still use the phone camera. Other types of professional devices might spoil the 

amateur sprits magic” . 
Then he provided his thought about the followers attribution, as “Clearly I can say that; my followers are 

definitely affected by my posts and going to those places. Already my followers create a community that loves to eat, 
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and is ready to explore and discover a new place. My sharing triggers them into action. Actually, I can say we're 

discovering together but besides this, I have followers who go out there and tell me that they are attracted by the 

sharing posts I made. However they do not like desert et al. and go there. At last He provided his thoughts about social 
media marketing. People are now dependent on social media, constantly checking social accounts and spending plenty 

of time. As a result, social circles are now a world where we can reach and see everything like a different world. 

Someone who follows me wants to go to places I share. Someone who follows a fashion blogger wants to buy that 
jacket mentioned on that particular blod page. Someone who follows a travel blog wants to stay at the blogger's hotel 

.I'm impressed by the bloggers I follow. For example, I have technology curiosity. I look at who is using the device and 

I go and get it accordingly. Let's take a look at that picture; they've even done ads for brands and businesses. Maybe 
they are not aware of it. But, as it can be seen, at a low cost, it reminded me of a massive, untouched mass.  Social 

networks, especially Instagram, are a big and very important marketing tool. Social media is like a magic wand, the 

place it touches is changing and different. 
As social media becomes more popular, the number of areas that social media get involved increased. 

Social media marketing tools today encourages the consumers become more active as well as inform them on many 
different issues. People share a lot of personal information as well as their experiences via social media tools, 

especially in their blogs or on their Instagram accounts.  Previous research on Blogging mostly focused on the content 

regarding public events. However today it becomes more common that the bloggers share their personal daily lives on 
their blog pages. The number of followers who follow these blogs also increased lately. The followers also pass the 

information to others after reading the blog pages. This network of followers speeds up the dissemination of the 

content on web exponentially. This situation effects the consumer decisions on purchasing goods and services. 
Meanwhile companies   should be aware of the consumers’ attentions into blog pages. 

 

Key words: Instagram, social media, bloggers, food consumption 
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Abstract 
Travelers seek new experiences and select destinations considering many factors. There are many push and pull factors 

affecting the decision of travelers visit to a destination. People are also concerned about travelling to a destination after 

a crisis. Majority of travelers appear to be sensitive towards any type of risk in the destination they are planning to visit 
and may change their travel plans if they find the destination risky. The aim of this study is to analyze international 

tourists’ risk perceptions and behavioral intention towards travelling to Turkey within the scope of Theory of Planned 

Behavior as well as find out their attitude toward Turkey. This study was conducted just immediately after the several 
big terrorist attacks had took place in Turkey and an online survey was conducted with 568 international tourists. 

Although the attacks in 2016 have caused decline in the number of visitors to Turkey, the findings of this study reveal 

that international tourists still have a positive attitude towards travelling to Turkey. Since there is a variety of touristic 
attractions, Turkey evokes curiosity and the main motivational factors of the visitors travelling to Turkey are visiting 

the cultural/historical/touristic attractions and experiencing & learning about local culture & traditions. Morevover, 

risk factors aren’t as high as expected and there is no difference regarding the risk perception of the people who have 
travelled to Turkey and the ones who have never been.  

 

KeywordsTraveler risk perceptions, destination selection, behavioral intention of tourists, pull and push factors, 
motivational factors, international tourists.  

 

Introduction 
The World Tourism Organization (UNWTO) tourism highlights report revealed that tourism is the key to countries’ 
development, prosperity and well-being. Over the past decades, tourism has experienced continued expansion and 

become one of the largest and fastest-growing economic sectors in the world. International tourism represents 7% of 

the world’s exports in goods and services, moreover as a worldwide export category, tourism ranks third after 
chemicals and fuels and ahead of automotive products and food. In many developing countries, tourism is the top 

export category. According to UNWTO’s long-term forecast report international tourist arrivals worldwide are 
expected to increasein the period 2010-2030. By 2030, arrivals are expected to reach 1.8 billion. On the other hand, the 

number of arrivals in emerging economies is expected to exceed those in advanced economies before 2020. 

International arrivals in emerging economy destinations are expected to increase at twice the rate of those in advanced 
economies.The emerging economies of Asia, Latin America, Central and Eastern Europe, Eastern Mediterranean 

Europe, the Middle East and Africa are expected to get an average 30 million arrivals a year; whereas, traditional 

destinations of the advanced economies of North America, Europe and Asia and the Pacific are expected to get an 
average 14 million arrivals.In 2030, 57% of international arrivals will be in emerging economy destinations. Turkey 

held on to 12th place in receipts and 6th in arrivals in the Top 10 World’s tourism destinations (UNWTO Tourism 

Highlights, 2016). 
Turkey has been the homeland and Istanbul has been the capital of three big empires; Roman Empire, Byzantine 

Empire and Ottoman Empire. Due to its enchanting history, Turkey has always been in the bucket list of world 

travelers. Based on the MasterCard's Global Destination Cities Index, Istanbul ranked third in Europe, with close to 12 
million international visitors. 9.2% of the visitors visited Istanbul for business and 90.8% visited for leisure. Unlike 

other top-ranked European destination cities, 58% of international visitors in Istanbul are from outside of Europe 

(MasterCard's Global Destination Cities Index, 2016). Istanbul took the second place in 2016 Travelers’ Choice List of 
TripAdvisor, which includes the top destinations of the year based on the ratings and reviews left by the members. 

TripAdvisor narrowed the list down to 25 best destinations in the world. London is in the first place and Marrakech is 

in the third place. (TripAdvisor, 2016). Between 2004-2014 tourism income of Turkey has increased 100%, from 17 
billion USD to 34 billion USD. However as of 2016, there has been a prominent decrease in the number of incoming 

tourists and tourism income. Although Turkey is among the popular World’s tourism destinations, several terrorism 

attacks had taken place in Turkey during the period of 2015-2016 caused a decrease in tourism income from 24 billion 
USD to 17 billion USD in the first three quarters of 2016 when compared with the first three quarters of 2015 (TÜIK, 

2016). 

There are many push and pull factors affecting the decision of travelers visit to a destination. People are also 
concerned about travelling to a destination after a crisis such as a terrorist attack, earthquake, tsunami, financial 
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problem, etc. Majority of travelers prefer to change their travel plans if they find the destination risky and appear to be 

sensitive towards any type of risk in the destination they are planning to visit.  

This study was conducted just immediately after the several big terrorist attacks had took place in Turkey during the 

period of 2015-2016, and the aim of this study is to: 

- identify main motivation factors of tourists to travel Turkey 

- determine the risk perceptions of tourists about Turkey 
- find out their attitude toward Turkey as well as their intention to visit Turkey 

 

1. Literature Review 
In the literature many of the studies focus on understanding the motivations to travel (Kim &Prideaux, 

2005; Andreu et al., 2006;  Cha, McCleary & Uysal, 1995; Jang, Morrison, & O’Leary, 2002; Sung 2004). Andreu et 

al. (2006) segment the travelers on the basis of motivations to travel into 5 groups: fuzzy tourists, recreational-type, 
active, escape seekers and relax-quiet tourists. In another study, based on travelers’ motivations travelers segmented 

and the findings show that there are three distinct groups: sports seekers, novelty seekers, and family/relaxation seekers 

(Cha, McCleary & Uysal, 1995). Jang, Morrison, and O’Leary (2002) define three benefit-based segments: 
novelty/nature seekers, escape/relaxation seekers, and family/outdoor activity seekers.  

Travelers seek new experiences and select destinations considering many factors. In the destination 

selection decision-making process of travelers, the role of consumer reviews and social media is growing. Deloitte’s 
“Travel Consumer 2015” report indicates that travelers use social media and review web sites to share their opinions 

and influence others before, during and after their travel. Deloitte research shows that a third of travelers have posted a 

travel-related review online and 16% have posted or discussed travel experience on social media. In addition, the report 
states that each traveler’s experience feeds into another traveler’s decision process. It’s no longer difficult for the 

traveler to get information about a destination he is planning to visit. (Deloitte, 2015). 

Theory of planned behavior is used in the literature to explain the travelers’ destination selection. Theory of 
Planned Behavior (TPB) indicates that attitude, perceived behavioral control and subjective norm have an effect on 

behavioral intention (Ajzen, 1991). According to this theory, people are most likely to do something in case that they 

have a positive attitude towards the action, their family/friends have positive opinions about the action or they don’t 
have any obstacles about the action.  Attitude, subjective norm and perceived behavioral control, which are the core 

constructs of TPB play a critical role in the destination choice process; moreover, image of the destination, prior 

traveling experience, motivation are the primary factors that stimulate tourists’ intention to visit a destination 
(Yao&Luo, 2006). 

Attitude toward a destination (Yao&Luo, 2006; Lam & Hsu, 2006; Lee, 2009; Ziadat, 2015), subjective 

norm (Kim & Noh, 2004; Yao&Luo, 2006; Sparks & Pan, 2009; Ziadat, 2015), perceived behavioral control (Kim & 
Noh, 2004;Yao&Luo, 2006; Lam & Hsu, 2006; Sparks & Pan, 2009; Shen, Schüttemeyer & Braun, 2009; Ziadat, 

2015), prior experience (Yao&Luo, 2006; Lam & Hsu, 2006; Shen, Schüttemeyer & Braun, 2009; Wang & Ritchie, 

2012), motivation (Schmidhauser, 1989; Yao&Luo, 2006; Sangpikul, 2008; Hsu, Cai & Li, 2009; Lee, 2009), word of 
mouth (Jalilvand & Samiei, 2012), destination image (Yao&Luo, 2006; Lee, 2009; Tho 2014) and satisfaction (Lee, 

2009; Tho, 2014) were found to be related to behavioral intention of choosing a travel destination (Lam & Hsu, 2006). 
Motivation is probably one of the most important factors to travel to a destination. There are many push and 

pull factors affecting the decision of travelers. Sangpikul (2008) examines the travel motivations of Japanese travelers 

and the results of this research indicates that ‘novelty and knowledge-seeking’, ‘rest and relaxation’ and ‘ego-
enhancement’ are the three important push factors that affect the destination choice. On the other hand, ‘cultural and 

historical attractions’, ‘travel arrangements and facilities’, ‘shopping and leisure activities’ and ‘safety and cleanliness’ 

are found as four significant pull factors that have an influence on the destination choice (Sangpikul, 2008). The study 
of Jang and Cai (2002) identifies key motivational factors that have significant effects on destination choice and they 

indicate that “Knowledge seeking” and “cleanliness & safety” were perceived as the most important push and pull 

factors respectively. In another study “relaxation” and “having fun” are suggested as the main motivation to travel 
(Jönsson & Devonish, 2008). Vuuren and Slabbert (2011) indicate that the main travel motivations are resting and 

relaxation, enriching and learning experiences, participation in recreational activities, personal values and social 

experiences (Vuuren & Slabbert, 2011). Getting experience in foreign land is also considered as the most important 
push motive for international tourists to travel, while tasting the local food seen as significant pull motive (Yiamjanya 

& Wongleedee, 2014) 

Destination attributes such as the natural beauty & icons of a destination, inspirational motives, 
infrastructure quality, autonomy, and social self-enhancement are also influencing the tourists’ destination choice 

(Sparks & Pan, 2009).  

Risks associated with the destination also influence the destination choice. People are concerned about 
travelling to a destination after a crisis such as a terrorist attack, earthquake, tsunami, financial problem, etc. 

(Phetvaroon, 2006). Risks associated with international travel (Chen &Gursoy, 2001;), overall degree of safety 

(Sonmez & Graefe, 1998), perceived risk (Sonmez & Graefe, 1998; Floyd, Gibson, Gray & Brijesh Thapa, 2004; 
Phetvaroon, 2006) affect tourists’ destination preference. Safety and convenient transportation have a positive 

relationship with tourist’s loyalty to the destination (Chen &Gursoy, 2001). Travelers avoid to visit a region due to 

perceived risk (Sonmez & Graefe, 1998; Kozak, Crotts & Law, 2007). Majority of travelers prefer to change their 
travel plans if they find the destination risky and the international travelers appear to be sensitive towards any type of 

risk in the destination they are planning to visit (Kozak, Crotts & Law, 2007). To compare tourists’ perceptions of 

destination attributes before and after the disaster in Phuket Thailand, a survey was conducted to a group of tourists 
who travelled to Thailand during the survey period. The results indicate that after the tsunami, tourists were more 

concerned about "safety and security" and "disaster protection and warning system” (Phetvaroon, 2006). 
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Lingling (2014) explores the relationships between post disaster travel behavior and defining variables such 

as demographic background, past travel experience, trip purpose and image perception. Significant differences are 

revealed between travelers from different countries. The findings reveal that people with higher income and with 

higher education level are less likely to cancel their trip after the earthquake. Moreover, tourists with more travel 

experience are less likely to cancel the trip after the disaster (Lingling, 2014). The results of another study show that 

tourists seeking familiarity would perceive higher levels of risk associated with international tourism than those 
seeking novelty. The results show that women perceive a greater degree of risk regarding health and food. More 

experienced tourists don’t get too much affected by the threat of terrorism (Lepp & Gibson, 2003). Sonmez and Graefe 

(1998) explore the influence of terrorism risk on foreign tourism decisions. In the case of terrorism risk, international 
attitude, risk perception level and income are found to directly influence international vacation destination choice; 

however touristic experience and education have indirect influences (Sonmez & Graefe, 1998). In addition, the results 

of some studies show that there are significant differences in the risk perceptions among tourists from different 
countries. Tourists from the United States, Hong Kong and Australia perceive more travel risk, feel less safe, are more 

anxious and reluctant to travel than tourists from the United Kingdom, Canada and Greece (Reisinger & Mavondo, 
2006). However, it is important to note that relationships between risk perceptions and travel behavior appear to be 

situation-specific and it may be difficult to generalize behaviors in travel decision making (Roehl & Fesenmaier, 

1992). 
 

2. Methodology 

2.1 Research Goal 
The aim of this study is to analyze international tourists’ risk perceptions and behavioral intention towards 

travelling to Turkey within the scope of Theory of Planned Behavior as well as find out their attitude toward Turkey. 

This study was conducted just immediately after the several big terrorist attacks had took place in Turkey during the 

period of 2015-2016.  Scales and realibility analysis of these scales that are used in this study can be seen in the Table 
1. Motivation scale is adopted from the studies of Sangpikul (2008), Yuan & McDonald (1990), Hanqin 

& Lam (1999), Jang & Cai (2002), Dann (1977), You & O’Leary (2000), Jang & Wu (2006). Attitude scale and 

behavioral intention scales are adopted from Lam & Hsu (2006). Perceived behavioral control and subjective norm 
scales are adopted from the study of Sparks & Pan (2009). Perceived behavioral control and behavioral intention scales 

are adopted from the study of Kim & Phetvaroon (2008). Lastly perceived risk scales are adopted from Floyd & 

Pennington-Gray (2004), Sönmez & Graefe (1998), Roehl & Fesenmaier (1992), Cox & Cox (2001), Cox, Cox & 
Zimet (2006). Since the results of reliability statistics are between 0,838 - 0,950, all of the scales achieved acceptable 

reliability.Seven point Likert-type scale (1.Strongly Disagree, 2.Disagree, 3.Slightly Disagree, 4.Undecided, 5.Slightly 

Agree, 6.Agree, 7.Strongly Agree) was used in the questionnaire. 
 

2.2 Sample and Data Collection 
An online survey was conducted with international tourists and the data was collected from social media 

and web sites where international tourists are registered and 568 respondents attended the survey. Demographic profile 
of 568 respondents can be seen from the below Table 2. 

 

 

3. Analyses and Results 
 

Table 1.Scale Reliability Analysis 

 Cronbach Alpha  Cronbach Alpha 

Motivation 0,948 Subjective Norm 0,931 

Attitude 0,950 Behavioral Intention 0,839 

Perceived Behavioural Control 0,838 Perceived Risk 0,910 

 

 

58,8% percent of respondents are male while 41,2% of respondents are female. Nearly 77% of respondents 

are between the ages of 18-39. The highest percent for marital status is “Single without children” with 44,5%. Half of 
the respondents are single and the other half are married. 54,6% of respondents have a bachelor’s degree, whereas 

25,4% of respondents have a master’s degree. 71% of respondents work either full-time or part-time. 27,3% of 

respondents have an annual income below 20.000 USD. 26,2% of respondents have an annual income between 20.000-
39.999 USD. The rest of the respondents have an annual income above 40.000 USD. Nearly 45% of respondents are 

from the USA. 28,3% are from India. The rest of the respondents are from all around the world.  Only 25% of 

respondents have visited Turkey at least once time, approximately 75% of the respondents have never visited Turkey 
before. 

 

Table 2. Demographic Profile of Respondents 

Gender Number Percent 
 

Occupation Number Percent 
Male 334 58,8 

 

Full-time employee 328 57,7 

Female 234 41,2 

 

Part-time employee 77 13,6 

    
Student 46 8,1 
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Age Number Percent 
 

Housewife 24 4,2 

Below 18 3 0,5 

 

Self-employed 54 9,5 

18-29 239 42,1 

 

Unemployed 22 3,9 

30-39 197 34,7 

 

Retired 15 2,6 

40-49 75 13,2 

 

Other 2 0,4 

50-59 34 6 
    60 or Above 20 3,5 

 
Annual Income Number Percent 

    

Below 20.000 USD 155 27,3 

Marital Status Number Percent 
 

20.000-39.999 USD 149 26,2 
Single without 

children 253 44,5 

 

40.000-59.999 USD 88 15,5 

Single with 
children 33 5,8 

 

60.000-79.999 USD 56 9,9 

Married 

without 
children 84 14,8 

 

80.000-99.999 USD 40 7 

Married with 

children 198 34,9 
 

100.000 USD or more 47 8,3 

    

Prefer not to answer 33 5,8 

Highest 

Educational 

Level Number Percent 
    High school 83 14,6 

 
Country Number Percent 

Bachelor’s 
degree 310 54,6 

 

USA 255 44,9 

Master’s 

degree 144 25,4 
 

India 161 28,3 
Doctorate 

degree 19 3,3 

 

United Kingdom 29 5,1 

Associate 
degree 8 1,4 

 

Australia 11 1,9 

Other 4 0,7 

 

Venezuela 9 1,6 

    
Spain 9 1,6 

    

Canada 9 1,6 

    

Other 85 15 

 
Travel behavior of 568 respondents are shown in Table 3.59% of respondents prefer to organize their travel 

or accommodation individually; however, 20.1% of them arrange their travel through a travel agency. 53,2% of 

respondents indicate that they prefer well-known holiday destinations while 25.9% of them prefer to go emerging 
destinations. Majority of respondents prefer to travel with their families or friends. Nearly 52% of respondents prefer 

to stay at a 3 or 4-star hotel for accommodation. 51% of respondents prefer a full board or all-inclusive holiday. On the 

other hand, approximately 42% of them prefer only bed or bed and breakfast type of accommodation.  

 

Table 3. Travel Behaviour of Respondents 

 

Travel Organization Preference Frequency Percent 

Travel or accommodation organised individually 335 59 

Travel or accomodation booked through a travel agency 114 20,1 
Package tour booked through the Internet 81 14,3 

Package tour booked through a travel agency 35 6,2 

Other 3 0,5 

Holiday Destination Preference Frequency Percent 

Traditional, well-known destinations 302 53,2 

Non-traditional, emerging destinations 147 25,9 
Not important 119 21 

Travelling Preference Frequency Percent 

Alone traveller 69 12,1 
With family 255 44,9 

With a partner 142 25 

With a group 15 2,6 
With friends 79 13,9 

Other 8 1,4 

Preference For Accommodation Frequency Percent 

Hostel 41 7,2 

2-star Hotel 49 8,6 

3-star Hotel 166 29,2 
4-star Hotel 127 22,4 
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5-star Hotel 67 11,8 

Tourist camp/tent 14 2,5 

Villa 32 5,6 

Apartment/House renting 61 10,7 

Other 11 1,9 

Accommodation Type Preference Frequency Percent 

All-inclusive 198 34,9 

Full board 91 16 

Half board 40 7 
Bed and breakfast 154 27,1 

Bed only 85 15 

    
As it can be seen from Table 4, respondents’ attitutude toward Turkey is slightly positive (5.39). They 

slightly agree that traveling Turkey would be enjoyable (5,44), worthwhile (5,43), satisfying (5,37) and pleasant 

(5,31).The mean of perceived behaviour control scale 4,78. There isn’t anything very important that prevents 
respondents from visiting Turkey.The mean of subjective norm (3,97) and behavioural intention (4,26) scales are 

around 4. They are undecided about the popularity of Turkey among their families/friends. They slightly agree that 

they want to visit Turkey but they are undecided about visiting within the next 12 months. They slightly disagree to 

pay a higher rate to visit Turkey. 

Table 4. Descriptive Statistics 

 

Attitude Toward Turkey Mean 

 

Perceived Behavioral Control Mean 

I think the visit would be enjoyable 5,44 

 

It is mostly up to me to select Turkey as my 
travel destination 

5,32 

I think the visit would be worthwhile 5,43 

 

I feel I have enough time to take a holiday 
to Turkey in the next 12 months 

4,92 

I think the visit would be satisfying 5,37 

 

I feel I have enough money to take a 
holiday to Turkey in the next 12 months 

4,73 

I think the visit would be pleasant 5,31 

 

If I want, I can easily visit Turkey from 

now on 
4,65 

   

I feel there is nothing that prevents me from 

taking a holiday to Turkey in the next 12 

months if I want to 

4,32 

Subjective Norm Mean 

 

Behavioral Intention Mean 

I want to visit Turkey in the near future 
because I have heard a lot about this 

destination from friends and/or family 

members 

4,09 

 

I want to visit Turkey 5,19 

I want to take a holiday in Turkey in the near 

future because it is popular among my friends 

and/or family members 

3,99 

 

I intend to select Turkey as my travel 
destination within 12 months 

4,02 

Friends and/or family members recommend 

that I take a holiday to Turkey in the near 

future 

3,84 

 

I am willing to pay a higher rate to visit 
Turkey 

3,59 

 

Table 5. Motivational Factors for Traveling Turkey 

  Mean 

I want to travel to Turkey to visit the cultural/historical/touristic attractions 5,74 

I want to travel to Turkey to experience something different 5,67 

I want to travel to Turkey to learn about local culture and traditions 5,61 

I want to travel to Turkey since there is a variety of touristic attractions 5,46 

I want to travel to Turkey to have fun 5,45 

I want to travel to Turkey since it evokes curiosity 5,40 

I want to travel to Turkey due to the variety of local food 5,33 

I want to travel to Turkey to seek adventure 5,26 

I want to travel to Turkey since the touristic places are in high quality 5,20 

I want to travel to Turkey since the price is reasonable and worth the money 5,14 

I want to travel to Turkey to enjoy good weather 5,09 

I want to travel to Turkey since the local people are friendly 5,05 

Visiting Turkey suits my personality 4,97 

I want to travel to Turkey to be emotionally and physically refreshed 4,95 
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I want to travel to Turkey since there is a variety of shopping places 4,84 

I want to travel to Turkey since it is hygienic and clean 4,71 

I want to travel to Turkey since travelling is convenient and tour arrangement is easy 4,64 

I want to travel to Turkey since it is safe and secure 4,28 

 
Respondents travel to Turkey to visit cultural/historical/touristic attractions, to experience something 

different,to learn about local culture & traditions, to have fun and to taste the local food. According to the results, 

respondents state that there is a variety of touristic attractions in Turkey and the country evokes curiosity. 
 

Table 6. Descriptive Statistics about Risk Perceptions and Expectations 

Risk Expectations  Mean 

Political unrest 4,47 

Terrorist attack 4,43 

Theft and snatching 4,09 

Financial problem 3,79 

Food & beverage safety and hygiene problems 3,58 

Physical accident 3,39 

Failure in equipment (i.e. Airplane delay) 3,36 

Natural disaster (such as earthquake, storm, etc) 3,22 

Epidemic disease 3,05 

Perceived Risk Mean 

Visiting Turkey has uncertain outcomes 4,23 

Visiting Turkey is risky 4,21 

Visiting Turkey makes me feel anxious 4,04 

 

Although, several big terrorist attacks had taken place in Turkey during the period of 2015-2016, 
respondents’ risk perceptions about traveling to Turkey aren’t as high as expected (4,16). Altough risk expectations 

about the polilitical unrest and terrorist attact are somewhat high, their risk expectaions associated with other factors 
are low. 

4. Conclusion 
Although the attacks in 2016 have caused decline in the number of visitors to Turkey, the findings of this 

study reveal that international tourists still have a positive attitude towards travelling to Turkey. Since there is a variety 
of touristic attractions, Turkey evokes curiosity. Visitors prefer travelling to Turkey to visitthe 

cultural/historical/touristic attractions, experience & learn about local culture & traditions and taste local food. 

Morevover, risk factors aren’t as high as expected and there is no difference regarding the risk perception of the people 
who have travelled to Turkey and the ones who have never been. Tourism plays an important role in the economy of 

Turkey and it is significant for the country to increase the number of foreign visitors. The findings of this research will 

help companies, government and the citizens to develop strategies for the enhancement of Turkey’s image and for 
better public relations & advertising to increase the number of tourists coming to Turkey.  
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Abstract 
Over the last couple of decades the idea of entrepreneurial traits has drawn an unparalleled attention of scholars as well 
as managers. The concept becomes of more pivotal significance when connected with social innovation. Nevertheless 

this connection has already been established individually within the domain of public and private firms from different 

areas. Additionally, there are very little number of studies that have determined the entrepreneurial traits and social 
innovation together especially in the setting of tourism in Pakistan. Therefore, the current research is intended at 

determining the impact of entrepreneurial traits on social innovation in the context of tourism organizations' of 

Pakistan. The useable survey was based on 590 responses with the response ration of (90%) tourism organizations' of 
different cities. The cluster techniques of sample frame was utilised in the research. Data collected through self-

administrative questionnaire. The data of research are analyzed by using Correlation, Multiple regression, and factor 

analysis. The findings have implications for managers, policy makers, and the citizen sector with some unique ideas 
and insight which will play a supportive role for them to make the effective future polices. 

KeywordsEntrepreneurial traits, Social innovation, Tourism, Pakistan. 

Introduction 
Pakistan is a global tourist country. Tourism industry of Pakistan has great impact on the national economy. 

The sector is making indirect savings and also advances foreign investment, prospects of trade, investments in private 

and public organizations (Arshad et al., 2017). Pakistan has great potential in tourism industry because of its rich 
culture, and environmental diversity (Arshad et al., 2017). Tourism industry in Pakistan has recognized as a 

measurement for creating significant economic development. Studies on tourism industry unique policies has largely 

been conceptual, with relatively less empirical evidence about the role of entrepreneurship. 
Entrepreneurship has gained wide popularity among the scholars in the domain over the last couple of 

decades (Páger, 2017). A range of past research explorations have been done to understand the role of entrepreneurship 

as a business ownership (Gartner, 1988; Shane, 2008). Nevertheless, recent inclination of entrepreneurial studies is 

increasing towards environment, innovation, technology and social innovation (Smith, 2012; Young, 2013). 

Social innovation plays an essential role to bring the novelty in society, as a theoretical expension of the 

innovative character of socio-economic development (Hillier, Moullaert, and Nussbaumer, 2004). Social innovation 
considers as one of unique approach that launched in order to increase economical and sociatal development of 

business, to solve the crisis for the sociatal player, to fill in where there is a deficiency of guideline and regulations 

and, finally, in the socital and community coordination to satisfy new goals (Purpura and Vázquez, 2009). Studies on 
social innovation have led policy-makers, aware citizens and needy communities to turn toward private entrepreneurs 

for innovative and sustainable elucidation that address poverty and other societal problems as the main reason of 

dissimilarity and the rough allocation of the world’s wealth (Nicholls 2006; Shaw et al. 2013). In spite of all narrative 
efforts, our review of the extensive literature directs the less systematic consideration that has paid attention to the 

entrepreneurial traits and social innovation particularly in Asian context (Streven and Skillern, 2006; Helm and 

Anderson, 2010). Consequently, to fill the gap, the aim of the present study is to determine the impact of 
entrepreneurial traits on social innovation. 

A range of studies that have been done in Pakistani scenario regarding entrepreneurship, career progression, 

challenges faced by the entrepreneurs i.e. (Shabbir and Gregorio, 1996; Roomi, 2010; Harrison and Roomi,2015). The 
previous literature indicates the lack of research studies on social innovation coined with entrepreneurial traits 

especially in the context of tourism industry of Pakistan. Till now none of the research has been carried out to present 

holistic representation of entrepreneurial traits and social innovation particularly in the Asian context, few remote 
researches have, however, been done in the profit oriented firms of Pakistan (Roomi,2010;Tamour,2012; Latif and 

Aslam,2013). Social innovation is not only limited to enhance or render new services, rather it has its linkage to 

poverty reduction, building new social relations, enhance the capacity of a society towards sustainability. 
The role of tourism sector cannot be neglected as they contribute positively towards better performance of 

people and enduring the society. Pakistan's economy is facing challenges these days so this study could also cater 

fruitful contribution to government, policy makers for societal sustainability in context of tourism sector of Pakistan. 
Therefore the current research signifies to the theory of entrepreneurial traits and social innovation by signifying that 

social innovative practices that are widely applied to profitable organizations that are applied to social business, with 

the aim of assisting them to strategically position themselves and to sustain an entrepreneurial orientation. Hence 
subsequent are the sub-objectives of the research: 
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1. To examine the impact of entrepreneurial traits and social innovation under the lens of entrepreneurial trait theory. 

2. To make recommendations to managers, policy makers, and the stakeholders of the tourism sector of Pakistan. 

The next sequence of the study is ordered as follows: Empirical and theoretical part on the relationship 

between variables discussed in section: 2. Methodology section: 3. Results are interpreted and conclusion, has 

mentioned in the last part. 

 

1. Literature Review 

1.1 Entrepreneurship 
Social and business entrepreneurs discover unique prospects through an examination, novelty, and resource 

deployment (Dees,2007). The idea of entrepreneurship refers as a series of social innovative actions and set of 
procedures which are taken to determine, explain and utilize unique prospects in order to increase the social richness 

by generating unique business (Zahra et al. 2009). Therefore, to build up the capability to recognize prospects that will 
aid them to cope up with the societal challenges the presence of social innovation is necessary (Shaw and Carter, 

2007). In the process of entrepreneurial and social innovation the personality traits plays a major role. A range of 

studies have highlighted the personality traits of successful entrepreneurs' (i.e.,Yan,2010; Eser and Özdemirci,2016). 
These characteristics are need for achievement, internal locus of control and risk taking propensity. Hence, the focus of 

the following study is on nine different personality traits of entrepreneurships' such as creativity, innovativeness, risk 

taking, reactiveness, locus of control, independence, need for achievement, self-esteem, and tolerance for ambiguity 
with social innovation. These traits have been adopted from study of Bulut (2013). 

 

1.2 Social Innovation 
Social innovation is a concept based on main beliefs which are connected with innovation, and social needs 

(Defourny and Nyssens, 2010). Together with novelty these concepts lead the region to an entrepreneurial culture that 

would improve societal development. Systemic change involves the interaction of socital movements, entreprenurial 

models, laws and regulations, facts and underpinnig, and unique paths of thinking and doing things (Murray, Caulier-
Grice, &Mulgan, 2010). In what regional development is concerned, it is important to consider science and technology 

based on social sciences and technologies, which support diversified innovative activities, such as organization 

advancement, transfer the information, social technology growth, training programs and entrepreneurship services 
facilities (Lundström& Zhou, 2011). In this regard, an important fact about the positive behavior of entreprenurs can 

deliberately and directly either, social or nonsocial, change their current situation. On the other hand, entrepreneurs’ 

are not only bringing uniqueness in business but also in socital development. The demands for entrepreneur with a 
unique vision to cope with global, national and local challenges that the market and the state have failed to solve 

(OECD, 2010). These opportunities emerge as new social enterprises, which can be explained as business driven by 

cultural and socital norms as opposed to financial fruitful gain. Hence, social entrepreneurs create value but they are 
not encouraged by the appropriation of this value (European Commission, 2013; Santos, 2012). 

 

2. Hypothesis 
H1: The creativity has positive effect on social innovation. 

H2: The innovativeness trait has effect social innovation tendency. 

H3: The risk taking trait has positive effects on social innovation tendency. 
H4: Pro activeness has positive effect on social innovation tendency. 

H5: The Internal Locus of control traits has positive effect on social Innovation tendency. 

H6: The independency trait has positive effect on social innovation tendency. 
H7: The need for achievement trait has positive effects on social innovation tendency. 

H8: Self-esteem has positive effect on their social innovation tendency. 

H9: The tolerance for ambiguity trait effects social innovation tendency. 
 

2.1 Research Framework 
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3. Methodology 
Following a hypothetic-deductive method, the quantitative approach adopt to attain the aim of the research. 

This study applied cross-sectional research design based on its nature and objectives. The sample of the current study 

is based on 690 participants TDCP (Tourism Development Corporation of Pakistan) from the different cities of Punjab, 

Pakistan. Cluster random technique utilized to gain the data from different region of Punjab, Pakistan. 

The current research utilized a self-structured questionnaire as a measurement for the data collection.The 
questionnaire was distributed among 650 staff members who are working in TDCP (Tourism Development 

Corporation of Pakistan) and restaurants in different cities of, Punjab Pakistan. The questionnaire used the 5 point 

Likert scale ranging from strongly disagree to strongly agree in order to record the response of staff member from 6 
different tourism firms. We received 590 correctly complete and usable questionnaires from the respondents which 

yield the responses ratio of 90%. The instrument has been adopted from the existing literature (See Table 1). 

In addition to determine the replies on stated constructs the survey also covered a part to cover information 
about the profile of respondents such as their demographical background information such as age, qualification, and 

sex. Further covering notes briefly elucidate the purpose of the study and instrument to sustain the confidentiality of 

data (See Table 1). 
 

Table 1. Scale Construct 

ScaleSubject Sources 

Creativity 
Job Associate-Bisociate Review Index (Jabri, 1991), George and Zhou (2001), 

Janiunaite, Cibulskas, Kriaucioniene, Almonaitiene, and Tumeniene (2004) 

Innovativeness Janssen (2001), Jackson (1994), Scott and Bruce (1994) 

Risk Taking 
Hisrich and Peters (2002), Alpkan, Ergun, Bulut, and Yilmaz (2005), Koh (1996), 

Janiunaite et al. (2004) 

Proactiveness Alpkan et al. (2005), Bulut and Yilmaz (2008), Bateman and Crant (1993) 

Locus of control Rotter (1966), Koh (1996) 

Independence Hisrich and Peters (2002), Eren (2010) 

Needforachievement Koh (1996), Vella (2001) 

Self esteem Koh (1996), Vella (2001) 

Toleranceforambiguity Koh (1996), Vella (2001), Eren (2010) 

Socialinnovation Eren (2010), Bulut, Eren, and Seckin-Halac (2013) 

Technologicalinnovation Eren (2010) 

 

4. Analyses and Results 
All the data were collected through self-administered questionnaire for which the reliability was checked by 

Cronbach alpha. The given table shows the estimated values of Cronbach’s alpha coefficients to focus on the reliability 

and internal consistencies among the measures. The values vary from .596 to .888 and shows the reliability as all the 
values are greater than 0.5. The value of cronbach may be bigger than 0.5 According to previous researches, the low 

Cronbach’s alpha value is acceptable in case of low number of items used in the study (Prodan et al., 2015; Taber, 

2017; van Griethuijsen et al., 2014). 

 

Table 2.Reliability of Measurement 

Constructs Valid No. of Items Cronbachalpha 

Creativity 590 8 .718 

Innovation 590 10 .711 

Risk Taking 590 4 .647 

Proactiveness 590 6 .596 

Locus of Control 590 8 .694 

Independence 590 5 .759 

NeedForAchievement 590 5 .888 

Self Esteem 590 4 .781 

ToleranceforAmbiguity 590 6 .716 

SocialInnovation 590 8 .887 

 

The KMO measure of sampling adequacy shows the appropriateness of applying factor analysis as all the 

values in the above given table falls between 0 to 1. The values closer to 1 are more adequate. The convergent and 
discriminant validity is checked through KMO and Bartlett test we carried out both Eigen Value and Total Variance 

Explained although variance explained is one of indicator of validity but primarily we see the value of total Eigen 

value and in my case it is greater than 1 which is acceptable. 
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Table 3. KMO and Bartlette Test of Sphericity 

Constructs No. of Items KMO Bartlette’s Test of 

Sphericity 

Bartlette’s TestSig. 

Creativity 8 .775 1827.911 .000 

Innovation 10 .623 426.127 .000 

Risk Taking 4 .843 1589.230 .000 

Proactiveness 6 .593 803.235 .000 

Locus of Control 8 .639 469.660 .000 

Independence 5 .686 1394.959 .000 

NeedforAchievement 5 .741 2522.080 .000 

Self Esteem 4 .579 1359.565 .000 

ToleranceforAmbiguity 6 .775 1827.911 .000 

SocialInnovation 8 .869 4064.950 .000 

 
The Principal component showing values greater than 1 may be utilized for the conducting further analyses. 

The Eigen value of loadings minimum requirement is 0.6 of the items which is fulfilled as shown in the above table. 

 

Table 4. Eigen Value and Total Variance Explained 

Constructs Components Total %age of Variance 

Explained 

Commulative %age of 

Variance 

Explained 

Creativity 1 2.134 71.461 71.461 

Innovation 1 1.941 64.715 64.715 

Risk Taking 1 3.355 67.104 67.104 

Proactiveness 1 2.144 71.482 71.482 

Locus Of Control 1 2.170 43.408 43.408 

Independence 1 2.891 72.270 72.270 

NeedForAchievement 1 3.465 69.309 69.309 

Self Esteem 1 2.541 63.535 63.535 

ToleranceForAmbiguity 1 2.926 73.153 73.153 

SocialInnovation 8 .869 4064.950 .000 

 

It is observed that all the statements show that they are associated to their relative constructs and the value 

varies from .568 to .957 and all the items values are greater than .40 (Straub et al 2004). Analysis of correlation is 
utilised to observe the mutual association between the selected variables. In this situation all the assumptions for 

Pearson correlation have been fulfilled. Considering the analysis output all the variables show significant relations 

except locus of control and risk taking (p>.05.124), need for achievement and independence (Sig. value is .045 and test 
value is .337), tolerance for ambiquity and independence (Sig. value is.500 and test value is .032), creativity and social 

innovation (Sig. value is .154 and test value is .059), and social innovation and self-esteem (Sig. value is .023 and test 

value is .583). 
 

5. Regression 
Table 5 presents the regression output, shows the significant relation for the variables creativity, locus of 

control, independence, need for achievement, self-esteem and tolerance for ambiguity whereas innovation, risk taking, 

pro-activeness shows insignificant relation and R square value shows 55% change in social innovation due to 

independent variables. 
 

Table 1. Regression Output 

IndependentVariable Dependent Variable 

Constant .070 

Creativity .000 

Innovation .908 

Risk Taking .346 

Proactiveness .219 

Locus of control .000 

Independence .000 

Needforachievement .035 

Self esteem .000 

Toleranceforambiguity .000 

R2 .554 
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4. Conclusion 
The assumptions made by the researcher that tools of entrepreneurial personality traits i-e Creativity, 

innovativeness, risk taking, proactiveness, locus of control, independence, need for achievement, tolerance for 

ambiguity have a positive influence on social innovation and people do perceive that these traits can raise social 

innovation level at workplace has been testified and proved through the analysis of data that was collected from the 

employees of tourism firms of Pakistan. Utilization of descriptive statistics and then inferential statistics has provided 
different and mix results. The all entrepreneurial traits not positively significant. Hence the result are insignificant with 

the previous studies such as (Bulut, 2013; Eren, 2010).Previous study has shown that NGOs staff tend to be more 

interested in the social innovations and want to take part to improve the social welfare by using their innovativeness 
and Proactiveness. 
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Abstract 
The aim of this study is to examine possible effects of corporate social responsibility and organizational commitment 

on work engagement in the hospitality sector in Northern Cyprus. The framework includes organizational commitment 

and corporate social responsibility as independent variables associated with the study and work engagement as an 
organizational outcome were analyzed onfive-star hotel’s Frontline employees from 10 hotels in Northern Cyprus via a 

self-administered questionnaires distributed and collected from the respondents. Out of 260 questionnaires were 

distributed, 250 questionnaires were used for the study, 10 questionnaires were not filled correctly and therefore 
omitted from further statistical analysis. Results of the analysis showed that Corporate Social Responsibility has a 

strong relationship with Work Engagement (H1) and similarly, Organizational Commitment possesses a likewise bond 

with Work Engagement (H2). Therefore, both hypotheses were supported.  
 

Key words: Work Engagement, Corporate Social Responsibility, Organizational Commitment, Northern Cyprus 

 

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun ve Örgütsel Bağlılığın Konaklama 

Sektöründeki Sınır Birimi İş Görenlerinin İşe Bağlılığına Olan Etkisi 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılığın ve kurumsal sosyal sorumluluğun, Kuzey Kıbrıs'taki otelçalışanlarının işe 

bağlılığına olan etkisini araştırmaktır. Bu çerçevede, çalışma ile ilişkili bağımsız değişkenler olarak; Örgütsel Bağlılık 
ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, bağımlı değişken olarak ise İşe Bağımlılığı içermektedir. Bu bağlamda,  Bağımsız 

değişkenler (ÖB and KSS) ile bağımlı değişken ilişkisi (İB), beş yıldızlı otellerin sınır birimi çalışanlarından oluşan 

katılımcılardan şeçildiği 10 otelden toplanan anketlerle analiz edilmiştir. Dağıtılan 260 adet anketten, 250 
adetiçalışmada kullanılıp 10 adet anket tam olarak doldurulmadığından dolayı değerlendirmeye alınmamıştır. Analiz 

sonuçları, Kurumsal Sosyal Sorumluluğun İşe Bağlılık ile güçlü bir bağı olduğunu göstermiştir (H1). Aynı şekilde, 
Örgütsel Bağlılığın’da İşe Bağlılık ile arasında güçlü bir ilişki olduğusaptanmıştır (H2). Sonuçlar hem hipotez 1’in 

hemde hipotez 2’nin desteklendiğini göstermiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İşe Bağlılık, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık, Kuzey Kıbrıs 

 

Introduction  
Tourism Ministry along with the government of Northern Cyprus have introduced and implemented various 

strategies; as well as, policies in order to advance the level of tourism both domestically and internationally including 
hospitality sector. Many advancements and promotions were planned and deployed in order to support and motivate 

further domestic and international tourist visits. In spite of recent economic and political state of affairs, noteworthy 

levels of tourist arrival can be observed in Northern Cyprus. When international tourist arrivals are inspected, increase 
from 1.5 million in 2016 to over 1.7 million in 2017 (Ministry of Tourism, 2017) can be seen, which clearly portrays 

the growth in levels of international tourist arrival to Northern Cyprus. 

Regardless of recent negative state of affairs, hospitality sector continues to grow exponentially which 
shows that individuals need to travel overcomes the current economicand political drawbacks. One reason for northern 

Cyprus’s positive growth in tourism and hospitality sector is its foreign exchange rate. While travel to developed 

nations like United Kingdom or Germany means high level of exchange rate for international tourists, same tourists 
find Northern Cyprus much more affordable in terms of foreign exchange rates which is especially the case for the 

hospitality industry of Northern Cyprus. 

Given the economical role of Tourism and Hospitality Sector for Northern Cyprus, it is crucial to 
investigate many aspects of service industry in order to lay the insights of industry via scientific works for they are 

guides for the sector to pursue and gain knowledge from.  Since tourism industry is a labor intensive industry where 

the service delivery, customer complaints and recovery are provided by frontline employees, the role of employee 
capital is very important. Extant literature shows that engagement of frontline employees possesses higher level of 
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loyalty, empathy, polycronicity which result in high customer satisfaction, loyalty and shareholder value profit to the 

hospitality industry (Arndt et al., 2006; Jang & George, 2012; Halbesleben, 2010; Karatepe et al., 2013; 

Karatepe&Ngeche, 2012). However, there are few studies regarding social responsibility and work engagement in the 

similar industries like hospitals, finance etc. Moreover, to the author’s best knowledge there isn’t any study conducted 

on these variables in the aforementioned setting above. Thus, the aim of this paper is to examine possible effects of 

corporate social responsibility and organizational commitment on work engagement of frontline employees in the 
hospitality sector in Northern Cyprus. 

Work engagement regards to “a positive work focused psychological state” where if job autonomy, work 

social support and other resources of the job are present within organization, they (job resources) will into the hand 
organizations enhanced work engagement by workers (Halbesleben and Wheeler, 2008).According to Kim (2008) and 

Karatepe, Keshavarz, andNejati (2010), current literature lacks prominent amounts of study regarding empirical studies 

on work engagement within the marketing literature and hospitality management, and current lacking literature has 
been dominated by studies that have been conducted in western countries. 

Halbesleben and Wheeler (2008)’s study concluded that employees that are engaged to their line of work 
are seen by their coworkers and managers as workers whom possess higher levels of job performance compared to 

non-engaged workers. Engaged European airline company’s flight attendants are also said to possess extra-role and 

enhanced in-role performance levels (Xanthopoulou et al, 2008). Bakker and Bal (2010) concludes that job 
performance is enhanced by work engagement on a weekly basis. According to Bakker (2010), workers that are 

engaged to their work are positive, possess self- efficacy, can share their engagement within work environment and to 

coworkers. Engaged workers are able to mobilize personal resources. 
As for Organizational Commitment denotes to a person’s psychological bond and affection to a firm that 

makes workers feel more devoted and committed to the work place (Leong et al., 1996). Such psychological link plays 

great role in sustaining an affirmative and positive bond between employees and the firm (Meyer and Allen, 1997). OC 
has taken essential devotion prior research because of OC important influence on work attitudes on job outcomes for 

instance job satisfaction, absenteeism, and turnover (Yousef, 2000).  

Corporate Social Responsibility can be defined as “the responsibility that the community look for an 
establishment to satisfied” (Carroll, 1979). According to K.R. Andrews (1985), corporate social responsibility is the 

concept according to which establishments or organizations willingly limit their desire to find the highest earnings. On 

the other hand, Robbins (1991) stated that corporate social responsibility denotes to the organization’s requirement of 
following long term aims and objectives to the benefit of community further than the narrow economic and legal needs 

of the establishment. 

Analysis of research sheds light to potentials well as possible weaknesses of hotel sector as they relate to 
corporate social responsibility’s and Organizational commitment’s relationship to Work Engagement in the hotel 

industry of Northern Cyprus.  The finding of the research showcases the utmost significance of independent variables 

(CSR and OC) to the outcome (WE). In the second part of the paper, literature regarding Corporate Social 
Responsibility, Organizational Commitment and Work engagement was mentioned.  The study then follows the third 

section of the paper and goes into the details of formulation of hypothesis, theoretical framework to be followed by 

research methodology in section four. 

 

1. Literature Review 

1.1. Organizational Commitment (OC)  
Organizational commitment denotes to a person’s psychological bond and affection to a firm that makes 

workers feel more devoted and committed to the work place (Leong et al., 1996). Such psychological link plays great 

role in sustaining an affirmative and positive bond between employees and the firm (Meyer and Allen, 1997). 

OC has takenessential devotion prior research because of OC important influence on work attitudes on job 
outcomes for instance job satisfaction, absenteeism, and turnover (Yousef, 2000). Organizational commitment is 

recognized by three kinds of components which are: affective, normative and continuance commitment (Allen and 

Meyer, 1991). Affective commitment can be underlined by means of consumer’s sensitive bond regarding to personal 
association to organization or brand. Consumers pledged to a brand or organization possess strong affective 

commitment in comparison with so called non-committed consumers have more trust and emotional connection to that 

organization or brand (Meyer and Allen, 1991). 

As mentioned by the study of (Meyer and Allen, 1991) affective commitment can be further clarified as the 

entanglement where association of the individual and specified commitment is the focus, namely affective 

commitment.  Normative commitment denotes workers’ creed that the person’s duty or requirement to be devoted to 
their establishment (Dawley et al., 2008; Allen andMeyer, 1990).  

Continuance commitment can be acknowledged to commitment constructed on worker’sappreciation of the 

costs related quit the firm. So, workers with resilient continuance commitment continue and endure with the firm for 
the reason that they have to do so, either reason of lessapparentoptions (Yousef, 2016). Those with a strong 

continuance commitment continue for the reason that they require to while those with a solid normative commitment 

stayfor the reason that workers feel obligated. As mentioned above, organizational commitment affects job outcomes 
positively. Beside job outcomes, organizational commitment affects (CSR) corporate social responsibility as well.  

According to Albdour, Ellisha, and Lin (2010) in Jordan, they explored link amongcorporate social 

responsibilityactivities and organizational commitment contained bybanking sector. Consequences showed internal 
corporate social responsibility components aresubstantiallycorrelated to the commitment of workers. 

On the other hand, Turker (2009), conducted a research in Turkey and he found a substantial as well as 
affirmative effect of corporate social responsibility on organizational commitment by utilizing (SİT) ‘’social identity 

theory’’.  Gupta (2017) found that organizational commitment has positive and important link on employee 
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engagement as well as corporate social responsibility. Kim et al (2016) underlined that organizational commitment 

positively related to corporate social responsibility as well as adversely related to turnover intention. 

 

1.2. Corporate Social Responsibility 
It was British researcher, Oliver Sheldon, in 1923, first offered the notion of CSR (corporate social 

responsibility) as he visited firms in America. Currently, a broad collection of literature about CSR is available. 
Different scholar defined the notion of CSR. Carroll (1979), specifically, stated that corporate social responsibility is a 

responsibility that the community look for an establishment to satisfied. He also stated that the element of corporate 

social responsibility goes further than the responsibility of an establishment to be economically profitable: it needs to 
comply the byelaw, act ethically and do good toward society. According to K.R. Andrews (1985), corporate social 

responsibility is the concept according to which establishments or organizations willingly limit their desire to find the 

highest earnings. On the other hand, Robbins (1991) stated that corporate social responsibility denotes to the 
organization’s requirement of following long term aims and objectives to the benefit of community further than the 

narrow economic and legal needs of the establishment. Establishments are hang on human resource departments to 

understand and comprehend more about how to retain staff engaged (Shuck and Wollard, 2010). Firms have 
recognized that work engagement results in great job performance and can have an affirmative impact on staff. 

Remarkably, firms lose more than $30 billion yearly because of poor job performance as well as lack of employee 

engagement (Shuck and Wollard, 2010). 
Firms and academic scholars have an important concern about employee job outcomes such as work 

engagement or in other words employee engagement (Valentin et al., 2015). They face the challenge of not fully 

understanding employee engagement and improving techniques to help in employee engagement. 
Valentin et al. (2015) underlined that workers have needs that can be associated with their involvement in 

corporate social activities. Agler (2013) proposed that employees are pleased and fulfilled when they engage in 

corporate social activities. The investigation of Vidaver-Cohen and Bronn (2015) underlined and emphasized that 
corporate social activities business practices have a direct relationship to employee engagement. He underlined that 

corporate social responsibility could be separated four primary components such as: legal, ethical, economic, and 

philanthropic corporate social responsibility. Economic CSR denotes to activities that generate goods and services and 
inventive profitable consequences during the process. On the other hand, economic corporate social responsibility 

should be accomplished within legal limits that the community outlines. Hence, following laws and regulations are 

underlined and emphasized as legal corporate social responsibility. Ethical corporate social responsibility, further than 
domain codified rules and regulations as well as it is explained as a firm’s accomplishments to achieve hopes of the 

community firm. Last component of corporate social responsibility is Philanthropic in other word humanitarian. 

Philanthropic corporate social responsibility is considered like firm’scharitableevents for example materially helping to 
some organization, sponsoring or helping activities for a materially weak individuals or group of people, and having 

their workers participated charitable programs (Carroll, 1991,1998). 

Zhou (2016) discussed that firms’ corporate social responsibility activities concerning creativity and 
innovation are important to their continuous endeavors. Moreover, scholars have not concentrated on the range of 

corporate social responsibility doings and novel approaches hotel establishments utilize to involve in CSR actions.  
Brusseau (2016), stated that CSR demonstrate two concepts. First, there is an understanding that firms have 

the duty to make proceeds and to do well in the surrounding community. Second, the words point to a theory that 

corporations are obligated to make a profit while engaging in the best interest of the community. 
Formerly, scholars had done a number of research on firm financial performance as it linked to corporate 

social responsibility (Qu, 2007). In the literature, can be seen that less attention paid regardingthe results of CSR 

activities according to employees' or frontline employee’sinsights (Zhang et al., 2014; Glavas and Kelley, 2014).  
Carroll (1991) recommended that a pure comprehending of corporate social responsibility practices as well 

as worker satisfaction when they are involved in its activities will assist managers become more effective and efficient 

in the firm. Moreover, employees have often seen as target groups to whom firms should be accountable as well as 
responsible (Bhattacharya et al., 2009; Freeman et al., 2007; Morsing et al., 2008). Trustable and beneficial work 

atmosphere, worker welfares, diverse labor force, and gender fairness are only a few instances of how firms can aim 

their CSR towards their employees (Santhosh and Baral, 2015), in that way, organizations should pay attention to their 
workers as significant and appreciated organizational assets. 

Vidaver-Cohen and Bronn (2015) directed a research to understand corporate social responsibility business 

practices in few Scandinavian countries such as Sweden, Denmark and Norway. Earlier study has revealed that these 
countries deliver great and successful corporate social responsibility services and the business performance and 

behavior is positive (Campbell, 2007; Martinuzzi, Kudlak, Faber, and Wiman, 2011; Midttun, Gautesenm, and 

Gjolberg, 2006). Furthermore, secondary research was done on Scandinavia’s corporate social responsibility strategy, 
employee commitment, and transparency since their efforts at corporate social responsibility were noted better than 

most countries (Mirvis, 2009).  

According to Brammer et al (2007) employee opinions toward corporate social responsibility have a major 
effect on organizational commitment. Moreover, Brammer, stated in his study that both corporate social responsibility 

and job satisfaction is positively related to organizational commitment. O’Connor et al. (2016) questioned how staff 

opinions toward CSR can help enlighten what employees anticipate from their manager or employer when the point 
comes to CSR. The findings of O’ Connor et al’ investigation recommended that staff observe CSR as a mix of 

economic and ethical responsibilities. Chen and Baesecke (2014) underlined that employee CSR involvement becomes 

“a part of the firm’s activities developing from its culture or principles” rather than “a consequence of external force”. 
On the other hand, employee commitment to CSR is another main subject in the CSR research regarding employees. 
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Allen and Meyer (1990) recommended that organizational commitment can be underline as containing of three main 

elements such as affective commitment (workers’ emotional link, identification, and association in the organization). 

According to Kim and Lee (2014) employees seeing their firm as socially responsible, they consider 

themselves engaged in their work. That is, great portion of CSR result in higher work engagement (WE).  

The consequences of a research gathered in the several settings such as, casino, hotel, and restaurant showed 

that firm practices for employees positively affected future cost-effectiveness (Inoue and Lee, 2011). Beside its benefit, 
Kuo et al. (2016) underlined that firms would achieve competitive advantage when they present their CSR as well as 

brand value, workers' awareness of CSR, affirmative interaction with stakeholders, management culture, market share, 

management systems, and clarity with the government. 
Ilkhanizadeh and Karatepe (2017) found that CSR has affirmativeimpactregarding flight attendants’ work 

engagement. Glavasand Kelley (2014) underlined that CSR component which are philanthropic, ethical, legal and 

economicactivitiesaimedconcerning workers can improve and develop itssignificance of importance as well as 
determination at work also donate to their work engagement and job outcomes. Moreover, through stinted, Aguinis and 

Glavas's (2012) analysisalso Panagopoulos et al.'s (2016) investigation as well as current researches (Kim et al., 2016b; 
Glavas and Kelley, 2014) demonstrate sign the influence of CSR on some job outcomes such as, quitting intentions, 

job performance and satisfaction as well as organizational commitment. But, it seems none of the research studied 

effects of four dimensions of CSR on hotel frontline employees’ work engagement in the hospitality industry also to 
major the mediating role of affective commitment between corporate social responsibility and work engagement.  

 

1.3. Work Engagement 
As Bakker et al (2008) mentioned that work engagement (WE) is an emerging concept that is related to 

occupational health psychology and Schaufeli et al. (2002) have defined it as “a positive, fulfilling, work-related state 

of mind that is characterized by vigor, dedication, and absorption”. WE can be seen affirmativecure of burnout also 

include of three components which are; dedication, vigor and absorption.  
Vigor is defined as “high levels of energy and mental resilience while working, the willingness to invest 

efforts in one’s work, and persistence even in the face of difficulties,” while dedication refers to “a sense of 

significance, enthusiasm, inspiration, pride, and challenge” (p. 74). Finally, absorption refers to “being fully 
concentrated and deeply engrossed in one’s work, whereby time passes quickly and one has difficulties with detaching 

oneself from work” (p. 75). Engaged employees work hard, because they have elevated levels of energy. According to 

Baker et al., workers that are engaged have enthusiasm toward their work and possess high energy levels and workers 
that are engaged to their work have high quality performance within their working environment. (Bakker et al., 2008; 

Bakker and Demerouti, 2008) 

Work engagement regards to “a positive work focused psychological state” where if job autonomy, work 
social support and other resources of the job are present within organization, they (job resources) will into the hand 

organizations enhanced work engagement by workers (Halbesleben and Wheeler, 2008). 

According to Arasli et al (2018), frontline employees are continuously faced with customers’, superiors’ or 
colleague’s discourtesies as an outcome of the service features. Therefore, workers try to protect their own attributes 

such as multitasking or work engagement to accomplish their aims or preserve their places in an infrequent setting such 
as tourism industry in Northern Cyprus. Another study in Northern Cyprus demonstrated that engagement of job 

partially mediates the impacts of service orientation on job embeddedness. Moreover, their study demonstrated that 

engagement of job is reliant on the improvement of high-level performance for the accomplishment of the group 
(Teimouri et al., 2018). According to Kim (2008) and Karatepe, Keshavarz, and Nejati (2010), current literature lacks 

prominent amounts of study regarding empirical studies on work engagement within the marketing literature and 

hospitality management, and current lacking literature has been dominated by studies that have been conducted in 
western countries.  

Given studies that were conducted in Canada (Saks, 2006), United States (Kim, 2008; Halbeslebenand 

Wheeler, 2008) and Netherlands (Bakker and Bal, 2010; Bakker and Demerouti, 2009) are some recent examples to 
work engagement literature as they are among the majority of the studies currently available and by result, were all 

operated in western countries. Karatepe and Ngeche (2012) mentions that, while there are many work engagement 

studies done within western countries, work engagement studies’ regarding marketing and hospitality management 
literature lacks in amount of conducted in developing countries and continents (eg, Africa continent). Therefore, under 

representation of developing continents and countries needs to be addressed by supporting the literature through 

studies that are conducted in under presented countries. Given suggestion matches with the study of Svenssonet al., 
(2008). 

According to Bakker (2010), workers that are engaged to their work are positive, possess self- efficacy, can 

share their engagement within work environment and to coworkers. Engaged workers are able to mobilize personal 
resources. As mentioned by Karatepe and Olugbade (2009) workers that are engaged will be involved to and gladly 

invest into their work. Bakker (2008) states that as work engagement within an organization increases, turnover 

intention may decrease and job performance may increase accordingly in engaged workers. Engaged workers showcase 
reduced turnover intentions, possess higher job performance quality, and have decreased levels of turnover intentions 

well as have better relations with their managers and supervisors. 

For exemplification, turnover intentions of engaged Dutch workers from various service companies were 
decreased in relation to how engaged they were to their work (Schaufeliand Baker, 2004). As mentioned by Bakker 

(2010), workers that are engaged possess higher levels of job performance in comparison with non-engaged workers. A 

study conducted by Saks (2006) shows identical discovery regarding Canadian workers with different sets of jobs and 
employment in different organizations.  
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Halbesleben and Wheeler (2008)’s study concluded that employees that are engaged to their line of work 

are seen by their coworkers and managers as workers whom possess higher levels of job performance compared to 

non-engaged workers. Engaged European airline company’s flight attendants are also said to possess extra-role and 

enhanced in-role performance levels (Xanthopoulou et al, 2008). Bakker and Bal (2010) concludes that job 

performance is enhanced by work engagement on a weekly basis. 

 

1.4. Hypothesis  

H1. Proposed that a CSR is positively associated with work engagement. 

H2. Proposed that organizational commitment positively associated with work engagement. 
 

2. Methodology 

The data collection section completed in Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC). Northern Cyprus 
depend severely on its service sector, mostly hospitality as well as universities and also fiscal funds from Turkey 

(Altinay, Madanoglu, De Vita, Arasli, and Ekinci, 2016). For the sample of this research, frontline employees in the 
five-star hotels of Northern Cyprus were chosen. According to Slåttenand and Mehmetoglu (2011), frontline 

employees are categorized as workers who have day-to-day and systematic interaction through guests during their 

schedule. Additionally, front-desk workers, guest relations, FandB workers and bellboys were contained as 
participants. Moreover, Five-star hotels were chosen for a reason of confidenceonfirst class establishments are superior 

for analyzing in work engagement study and have exceedingly qualified staffs as well as contend extra in the tourism 

industry field (Nieves and Segarra-Ciprés, 2015). In this study, questionnaire was used for methodology. The research 
carried out between March 2018and May 2018. During this time, primarily hotel managers such as human resource 

department and front office departments of the hotels were contacted by phone and e-mail, which included purpose of 

the research to determine voluntariness fortake part in study. On the other hand, administration of hotels confirmed 
authorization aimed at collection of surveys were given to human resource and front office managers of hotels, lay 

down as a condition that investigators were not permitted to take the collection of data procedure. The surveys 

included information about the significance of the research and the confidentiality.  
In total, 250 surveys were given for hotel workers who specifically work at frontline. The 127 frontline 

respondents were mainly female (50.8). According to age, nearly (69%) of the participants were between 25 and 

31years old. In terms of education, 123 respondents (49,2%) had a university education, secondly of 109 participants 
had high-school education (43,6%). The participants of this study had tenures predominantly 1 to 4 years and above, 

and (36,4%) of the employees three-years of experience in the hotels while 32.4% of the participants had 2 years of 

experience in the hotels.  
 

Table 1: Respondents’ Profile 

 

 

2.1. Measurements 
In the current study, the items were testedby utilizing multi-item scales selected and modified from prior 

studies. CSR was tested utilizing 29-items (Carroll, 1979; Lee et al.,2013). Organizational Commitment was 

measured by adopting 7-item from Meyer et al. (1993). On the other hand, work engagement was measured with 17 

items (Schaufeli et al., 2002). A five-point scale was utilizedto be able to testwhole items in this research 
(5= ‘strongly agree and 1 = ‘strongly disagree). The formal spoken language in Northern Cyprus is Turkish. 

Additionally, survey was primarily set in English. Afterwards, surveys converted and translated into Turkish 

(Parameswaran andYaprak, 1987). A pilot study was done with 20 frontline staffs to additionally check if there is any 
ambiguity among items and face validity of the questionnaire. 

 

 
 

 

 
 

 

 

  N Per cent 

Gender 
Man 

Woman 
123 
127 

49.2 
50.8 

Education 

Elementary School 

High School 
University 

18 

109 
123 

7.2 

43.6 
49.2 

Experience 

1 Year 

2 years 

3 years 
4 Years and above 4 years 

14 

81 

91 
64 

5.6 

32.4 

36.4 
25.6 

Age 

18-24 

25-31 
32-38 

14 

172 
64 

5.6 

68.8 
25.6 
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3. Results 
Table 2. Pearson Correlations 

 

Variables 1 2 3 

1. Work Engagement    

2. Corporate Social Responsibility .296** 1  

3. Organizational Commitment 
aN= 250 

**p.01 

  *p.05 

    p.10 

.343** .023 1 

 

Hypotheses Testing 

Multiple regression analysis was performed to test H1 and H2. H1 proposed that a CSR is positively associated with 
work engagement. On the other hand, H2 proposed that organizational commitment positively associated with work 

engagement. 

 

Table 3: Regression Results with Work Engagement Dependent Variable 

    *p. 05 (one-tailed) 

**p. 01 (one-tailed) 

***p. 000 

 
Table 4: Regression Results with Work Engagement Dependent Variable 

*p. 05 (one-tailed) 

**p. 01 (one-tailed) 

***p. 000 
 

The results of regression analysis for testing H1 and H2 are presented in Table 3. The standardized coefficients 

H1 are presented in Table 3 and H1  (corporate social responsibility), was positive and significant with work 

engagement (one-tailed) at *p. 05 (one-tailed).  On the other hand, H2 presented in Table 4 and (organizational 

commitment) was positive and significant with work engagement p. 05 (one-tailed). In sum, the data supports H1 and 

H2. 
 

3. Concluding Discussion 
The aim of this study was to contribute to work engagement literature which lacks sufficient quantity of 

research by examining effects of both relations namely, Corporate Social Responsibility’s (CSR) and Organizational 
Commitment’s (OC) on Work Engagement.  As stated by Kim (2008) and Karatepe, Keshavarz, and Nejati (2010), 

current literature lacks prominent amounts of empirical studies regarding work engagement within the services 
marketing literature and hospitality management, and current literature has also been dominated by studies that have 

been conducted in western countries. As agreed, authors of this paper chose to contribute to literature by deploying a 

study in a developing country context; the study considered data collected in Northern Cyprus. Northern Cyprus 
economically depends on its service sector, mostly hospitality; as well as, universities also fiscal funds from Turkey 

(Altinay, Madanoglu, De Vita, Arasli, and Ekinci, 2016).   

Studies conducted in Canada (Saks, 2006), United States (Kim, 2008; Halbesleben and Wheeler, 2008) and 
Netherlands (Bakker and Bal, 2010; Bakker and Demerouti, 2009) are some of the recent examples to work 

engagement studies and they are among the majority of the studies currently available and by result, were all operated 

in western countries. Results shows that Corporate Social Responsibility has a positive and significantrelationship with 
Work Engagement. Thus, H1 was accepted. In addition, Organizational Commitment has also a strong positive and 

significant relationship with Work Engagement. Therefore, H2 was also accepted. Based on the positive findings, the 

hospitality firms may show necessary care to their employment processes in choosingemployees with social 
responsibility traits. In addition, some of the intensive training program, flexibility in decision making, exerting a 

secure climate and promoting teamwork practices may increase the employee’s commitment into organizational 

process.  Regarding our suggestions concerning limitations of this study and suggestions for future research. First of 

Contingent Variables Standardized Coefficients t value Collinearity Statistics 

(Tolerance/VIF) 

Corporate Social Responsibility (b1) .296* 4.886 1.000/1.000 
F 23.871***   

Adj R2 .84   

Contingent Variables Standardized 

Coefficients 

t value Collinearity Statistics 

(Tolerance/VIF) 

Organizational Commitment 
(b2) 

.343* 5.745 1.000/1.000 

F 33.004***   

Adj R2 .114   
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all, this study conducted in the hospitality industry with frontline employees; therefore, the findings of this empirical 

work cannot be generalized to other service industries. Future studies can be conducted in service industries with 

different profiles, such as hospitals, banks, agencies to confirm if the same results may come out. Larger sample size 

and some of the leadership moderators can be used to see if the effectiveness of social responsibility and organizational 

commitment could be uplifted to reflect the outcome. Moreover, future studies can also incorporate other 

organizational variables such as teamwork and test their effects on work engagement. 
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Abstract  
The study aims at investigating to know the mutual impact between tourism and the Jordanian host community toward 

tourism in Aqaba. To achieve this aim a questionnaire was distributed to a sample consisted of (1200) citizens who live 
in Aqaba. The distribution and restitution took one year from 1/1/2017 until 30/12/2017, taking into account of low and 

high season of tourism. The questionnaire was distributed to the sample members to find out the most important 

aspects of socio-cultural and economic impacts of tourism in these areas for measuring of attitudes towards tourism. 29 
questions were divided according to five-Likert scale: 1 – strongly disagree 2 – disagree 3 - neutral 4 - agree 5 – 

strongly agree. The statistical analysis was conducted on there. 

This study is an exploratory, analytical study and follows the approach of collecting and analyzing data to draw 
conclusions. The two researchers used the arithmetic mean, standard deviation, T test and ANOVA test to measure the 

level of importance for the study questions. 

Results showed that the highest level of attitudes toward tourism was in the economical sub-scale and the lowest was 
in the social sub-scale. 

 

Keywords: Tourism, attitude, culture, host community, mutual impact, Aqaba Special Economic Zone Authority 

(ASEZ) 

 

1. Introduction 
Tourism has become a social, cultural and economical event for both the visitor and the host. It is known 

that the main attractive tourism factors for the visitor is to access different places of the world and different lifestyles 
and new cultures.  

The relationship between the visitor and the host can be classified into four categories. Firstly, the 

relationship between visitor and host is transient; visitor resides in the area a short visit and, therefore, any contact 

between visitors and hosts the opportunity to grow within a few spin-off and external levels. Secondly, the contact 

between the visitor and the host will be forcing the temporal and spatial visits are usually events are seasonal and non-
recurrent here to become popular in the hospitality trade in this period. Tourism services are provided are usually 

concentrated in a few places because of the outstanding attractions that are concentrated in the place, and the desire of 

the community in reducing the damage in other activities. Thirdly, this kind of  relationship raised with the 
development of tourism groups, the relationship between the citizen and the visitor are lacking to automatic, there is 

the timing of personnel most cases of connection is through organized trips, (Package Tour) These meetings are 

arranged events often take the nature of commercial organization. Fourthly, the unequal relationship between the 
visitor and the host which is created   when members of the host community compare themselves with the 

manifestations of wealth that appears on the tourist (Marphy, 1985). 

Tourism nowadays is one of the most popular ways of spending free time. It is highly developed in almost 
all countries, mainly because of the material profits it brings. But unfortunately, there is the other side of the coin too, 

especially if it comes about foreign tourism. 

Travel and tourism generate, directly and indirectly, a large percentage of GDP and a huge number of jobs 
in the worldwide economy, which can be expected to continue to grow.  The World Tourism Organization reported that 

in 2017 International tourist arrivals grew 6% in the first four months of 2018, compared to the same period last year, 

not only continuing the strong 2017 trend, but exceeding UNWTO’s forecast for 2018. Growth was led by Asia and the 
Pacific (+8%) and Europe (+7%). Africa (+6%), the Middle East (+4%) and the Americas (+3%) also recorded sound 

results. Earlier this year, UNWTO’s forecast for 2018 was between 4-5%. Based on the size, global presence, and 

continuous growth of the tourism industry, the importance of tourism research cannot be overstated. 
Attitudes and trends in the opportunities and challenges of tourism depend largely on the behavior and 

attitudes of the local community towards the tourism industry despite the fact that these situations are characterized by 

personality, complexity, and personal changes. Through society's attitudes towards tourism, we can identify three main 
factors: the beginning of the type of contact between visitor and host community results may be the reactions of 

citizens in the direction of supporting the tourism industry, as well as the relative importance of the tourism industry as 

a year in the prosperity of society and become more acceptable returns in the bear harassment result from the 
effectiveness of tourism, and finally beginning to accept the possibility for citizens to be expected in the industry, the 

volume of investment that can be borne by the region of destination. 
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Tourism can be both a force for the preservation of or, conversely, a threat to a Community’s natural and 

cultural heritage. Sustainable Tourism and Cultural Heritage report is published by the World Bank in 1999 

underscores the symbiotic nature of the relationship. The mutual dependence that exists between tourism and cultural 

heritage is becoming more Evident. While culture heritage creates a foundation for tourism’s growth, tourism has the 

power to generations funds that make conservation possible. Cultural heritage loses much of its meaning without an 

audience, and a society participating in and benefiting from it (Show, 1992). 
Moreover, Tourism may be considered as the largest industry in the world in terms of earnings. World 

Tourism Organization stated that total revenue is directly attributable to tourism; including travelling and purchasing 

by tourists is estimated at US $ 3,300 billion. 
This study tries to know the mutual impact between tourism and the host community regarding social, 

economical and cultural factors 

  

2. Concepts of the Study  
The concept of tourism is defined differently by interested researchers of tourism. Some have defined it as 

an economic activity, which serve to promote the individuals to move from one place to another for a period not less 
than (24) hours and up to a period of stability and permanent residence (Kodaree, 1989: Nash, 1979). And it is defined 

by a number of other interested as the art to maximize the stability, get the moral comfort, reduce tension and satisfy 

desires of the tourist and motives (Hmame, 1988: Ruby, 1984: Anderson, 1981).  
The multiplicity of interests and specialization of the concept of tourism has led to variability but for the 

purposes of the present study a convenient definition should be introduced related to the mutual impact between the 

local host community. Tourism is a kind of old human behavior crystallizes through a contact with other societies and 
cultures to interact with them by entering into a  new relationship with two parties, one is the host and the other is a 

newcomer to achieve mutual benefit for both in the economic, political, cultural and social development.  

Thus, it is clear that there is multi-reflected importance and benefit of the tourist movement. Tourism has 
economic repercussions (kolenate and Albert, 1991), cultural interactions through contact with other cultures 

(Owens,1991), activated political relations between nations and peoples (Show, 1992) and finally social returns 

through deepening social relations between people of the same society and to have  a look at the habits and traditions 
of different peoples (Hamame, 1988). 

2.1. Host community  

The host community is the resident population in a destination area.  The relationship between tourism, 
tourists and the host community has become a subject of debate in development planning forums.  The vital role of 

community involvement and ownership at all levels of tourism development is stressed.  The hosts in the tourism 

industry are the people with whom tourists come into contact when visiting tourism destinations.  They range from 
local community members, tour operators, tour guides and restaurateurs to hotel staff.  Hosts greatly contribute to the 

perceptions tourists develop of the visited destination.  Thus, the cultural differences that influence the quality of the 

interpersonal interaction between tourists and hosts can significantly add to tourist holiday experiences and 
satisfaction.  

 

2.2. The Concept of Attitude:  
The concept of attitude is commonly used in social and psychological studies. This concept defines the 

individual response towards people, subjects or situations. Scientists provide many definitions of this concept including 

the definition of (Allport) as "a state of readiness or neural and psychological preparedness which has a directive or a 
dynamic effect on individuals for all subjects and situations which comes out as responses" (Asharo, 1983). Thurston 

defines attitude as "a degree of positive or negative individual's responses associated with psychological factors" 

(Moneeb, 1983). Eagly and Chaiken defines it as "a tendency to express positive or negative attitude toward specific 
situation" (Eagly & Chaiken, 1993).  As well as, Mueller defines it as "the emotional response specified with agreeing 

or disagreeing with a psychological topic expressed an individual's love or hate" (Abdel-Rahman, and Qatami, 1992). 

Hence, scientists agree that the attitude contains a form of positive or negative estimation towards the   individual's 
environment includes people, situations or subjects. Attitudes are able to be learnt and acquired, which means that they 

are changeable and affected by elements of the environment surrounding individuals and communities. Attitudes can 

be inferred from the individual's behaviors toward people, themes, and situations. Therefore attitudes can be 

measurable by tools and specific benchmarks to determine the degree of their positivity and negativity  (Eagly & 

Chaiken, 1993). 

Many scholars think that the attitude is a concept expresses a pattern or an organisation of individuals' 
feelings, knowledge and behavior (components of the attitude). Therefore, studying attitudes helps to understand 

individual's behavior, predict individual's reaction in the future and give us the ability to control and steer behavior 

through the stages of planning and preparation. Moreover, attitudes may have some motivating functions such as 
moving and activating individual, in addition organizing functions to make it easier to deal with the surrounding 

environment (Lord, 1997). 

 

3.  Literature Review 
Host and Guest equally benefit economically due to tourism activities, therefore developing countries are 

concentrating on economic improvement through tourism. But with this massive economic change positive as well as 
negative consequences are certain. 

In today’s world, tourism is an important socio-economic activity. Tourism is now recognised as an industry 

generating a number of social and economic benefits. It promotes national integration and international understanding, 
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helps in improving infrastructure, creates employment opportunities and augments foreign exchange earnings. Tourism 

is as much a part of socio-economic development as any other related activity. 

Tourism has stimulated the development of a variety of allied infrastructure and facilities, such as hotels, 

lodges, and camps, airport and airstrips. Through its backward linkages, wholesale and retail businesses have also been 

established, to offer various goods to the tourist industry. Tarred roads and other communication facilities have also 

been developed in Aqaba to facilitate tourism development. Tourism in the Golden Triangle provides employment 
opportunities to local communities and it is a significant source of foreign exchange for Jordan. Despite its positive 

socio-economic impacts, the industry is beginning to have negative environmental impacts in the area such as, noise 

pollution, and poor waste management. 
Samawe conducted a study in 1999. This study was about tourism and promenading in Al-Balqa 

Governoratio in Jordan. He was studying the characteristics of tourism and promenading in the province. He also 

reviewed visitors' opinions, impressions and motivations to develop a stratiogy for the promotion of this type of 
tourism. 

In the same year, 1999, Nasser carried out a study about the dimensions and the political motives for 
tourism. He explained in his critical and analytical study some inputs which produce outputs help to create integration 

between the political decision and economical tourism decision. He formulated this in a form explains the real 

integratiod investment between politics and tourism aimed to narrow the gap between them to strengthen generally the 
pillars of the community.   

Escrit mentioned in his study in 1994 that tourism in Aqaba has its impacts on the community socially, 

economically and environmentally. He focused   that while we seek to develop tourism in the region we must maintain 
the desert nature of the region. 

In his study about the importance of tourism in the Jordanian economy, Abdul-Jabbar showed the suffering 

of the tourism sector due to the poor utilization of available tourism resources as a result of instability conditions of the 
region and the government's limited attention to develop tourist sites. (Abdul-Jabbar, 1996). 

In 1996, Ashunak conducted a study about the social dimension of tourism in the  north of Jordan.  His 

study showed that the domestic tourism had some problems in different social segments and excellence in its potential 
dependence similar to the arrival of foreign tourists.  

There is a study carried out by the (Royal Scientific Society, 2000) entitled with The Economics and 

Marketing for Basic Tourism Services. This study found that tourist sites   suffer from a great lack of infrastructure 
services, having very few institutions and training centres and rehabilitation of the workforce from the local 

community to participate in the work at these sites. 

  

4. The Problem of the study 
This study aims to identify the social and cultural impact between tourism and the host community in 

Jordan. To create a balanced sustainable tourism development in Aqaba, we should identify the local community's 

attitudes toward the process of tourism and measure the level of social consciousness of the community with the 
importance of tourism its social and cultural impact.  

During the last decades, tourism in Jordan contributed in supporting the local economy by increasing 
national income and increasing employment opportunities which in role increase citizen's income. The sector of 

tourism not only provides the invisible exports which are an important part of the national income, but also it leads to 

increase local investment and savings. Moreover, it promotes the export of local products, which lead to increased 
national income.  

Tourism interests in different social and cultural elements such as :the nature of  the contact between the 

tourist and community members and the results of these contacts,  the ways in which tourism contributes to change  the 
value-system, the individual behavior, the family relations,  the methods of social life, social behavior and having a 

look on the customs and traditions of different peoples. Furthermore, tourism interests in different political elements 

for example it activates the political relations between countries. All these elements contributed to the coexistence of 
Jordanian with tourism and their involvement of multiple tourism activities. 

  

5. The Importance of the study  
The importance of the study comes out of its goal of identifying the relationship between tourism and the 

local communities. The community is the key element in the interaction with tourists and provides a picture of the 

social reality of the host country. Because the local community provides an input to the managing operation of tourism, 

we can say that local communities may become a tourist attraction. The importance of the study also stems from:  
1 - Explain the level of changes in social patterns and attitudes in the local community in the area of Aqaba. 

2 – The results of the study are very important for the planners of the future of the region in terms of 

tourism. 

6. Methodology  
5.1 Hypotheses of the study  

1 - There is a statistically significant relationship between cultural and tourism factors to the local 
community in Aqaba.  

2 - There is a statistically significant relationship between social and tourism factors to the local community 

in Aqaba 
3 - There is a statistically significant relationship between economic and tourism factors to the local 

community in Aqaba. 

5.2. The Population and the sample of the study: 
 The two researchers used a questionnaire distributed to a sample consisted of (1200) citizens who live in 
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Aqaba. They retrieved (1200) of the distributed questionnaire. The distribution and restitution took one year from 

1/1/2017 until 30/12/2017, taking account of low and high season of tourism.  

The questionnaire was distributed to the members of the sample to find out the most important aspects of 

socio-cultural and economic impacts of tourism in these areas as a measure of attitudes towards tourism. It includes 29  

questions  were divided according to the five-Likert scale: 1 – strongly disagree 2 - disagree 3 - neutral 4 - agree 5 – 

strongly agree. And depending on the questionnaires statistical analysis was conducted. 
Aqaba is the only coastal city in Jordan and the largest and most populous city on the Gulf of 

Aqaba. Situated in southernmost Jordan, Aqaba is the administrative center of the Aqaba Governorate. The city had a 

population of 148,398 in 2015 and a land area of 375 square kilometres (144.8 sq mi). Today, Aqaba plays a major role 
in the development of the Jordanian economy, through the vibrant trade and tourism sectors. The Port of Aqaba also 

serves other countries in the region.  

Aqaba's strategic location at the northeastern tip of the Red Sea between the continents of Asia and Africa, 
has made its port important over the course of thousands of years.  

The ancient city was called Ayla, adopted in Latin as Aela and in Arabic as Ayla. Its strategic location and 
proximity to copper mines made it a regional hub for copper production and trade in the Chalcolithic period. Ayla  

became a bishopric under Byzantine rule and later became a Latin Catholic titular see after Islamic conquest around 

AD 650, when it became known as Ayla; the name Aqaba is late medieval. The Great Arab Revolt's Battle of Aqaba, 
depicted in the film Lawrence of Arabia, resulted in victory for Arab forces over the Ottoman defenders.  

Aqaba's location next to Wadi Rum and Petra has placed it in Jordan's golden triangle of tourism, which 

strengthened the city's location on the world map and made it one of the major tourist attractions in Jordan. The city is 
administered by the Aqaba Special Economic Zone Authority, which has turned Aqaba into a low-tax, duty-free city, 

attracting several mega projects like Ayla Oasis, Saraya Aqaba, Marsa Zayed and expansion of the Port of Aqaba. They 

are expected to turn the city into a major tourism hub in the region. 

 

7. Analyses 
1: Characteristics of the sample members: demographic information: 

The results of the analysis of the participants' characteristics in this study show that according to the sex 
variable there were 65.4% males and 34.6% female. With regard to the profession variable 40.7% of the sample works 

in the public sector, while 59.3% of them work in the private sector. Results of distribution of the sample according to 

other variables are shown in the following table:  
 

Table 1. Distribution of sample of the study on other variables 

variable Level Frequency Ratio 

Gender Male 
Female 

552 
292 

65.4% 
34.6% 

Job Public sector 

Privet sector 

308 

448 

40.7% 

59.3% 

Education level Elementary education 
Secondary education 

Diploma 

University education 
Post graduation 

64 
156 

256 

332 
32 

7.6% 
18.6% 

30.5% 

39.5% 
3.8% 

Age 20  and less 

21- 30 
31 – 40 

41 and More 

232 

444 
132 

36 

27.5% 

52.6% 
15.6% 

4.3% 

Income 150  and less 

151 – 200 
201 – 250 

251 - 300 

More than 301 

228 

164 
140 

124 

104 

30% 

21.6% 
18.4% 

16.3% 

13.7% 

 

2: Fields of the study: 

This study has been divided into three fields: cultural, social and economic. The following is the statistical 
description for questions in each of these fields. 

The cultural field: 

Results in the following table indicate that most respondents were either strongly agree or agree with all the 
paragraphs of this part of the questionnaire. 

the level of acceptance on cultural field  
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Table 2. The level of acceptance on cultural field 

stongly 

disagree disagree utralen  

 

agree 

strongly 

agree 

Item  

1 

0.5 

5 

2.4 

10 

4.7 

114 

53.8 

82 

38.7 

Tourism promotes spreading the national 

heritage. 

1 

 4 
1.9 

19 
9 

122 
57.5 

67 
31.6 

Tourism contributes to present the popular 
traditional and affirms it. 

2 

4 

1.9 

11 

5.2 

18 

8.5 

96 

45.3 

82 

38.7 

Tourism reflects a good reputation to citizen. 3 

3 
1.4 

3 
1.4 

27 
12.7 

98 
46.2 

78 
36.8 

Tourism assists to learn new foreign languages. 4 

3 

1.4 

7 

3.3 

17 

8 

112 

52.8 

70 

33 

Tourism opens new horizons to the citizen to 

see the customs of the peoples and traditions. 

5 

6 
2.8 

23 
10.8 

35 
16.5 

104 
49.1 

42 
19.8 

Tourism closes the relations between the 
customs and traditions in different 

communities. 

6 

6 
2.8 

16 
7.5 

32 
15.1 

106 
50 

48 
22.6 

Tourism presents the national uniform to all of 
communities. 

7 

1 

0.5 

16 

7.5 

29 

13.7 

88 

41.5 

75 

35.4 

Tourism makes the citizen  proud of his/her 

native language and learns them about it. 

8 

1 
0.5 

4 
1.9 

13 
6.1 

110 
51.9 

78 
36.8 

The tourism handcrafts contribute to preserve 
the national heritage. 

9 

5 

2.4 

13 

6.1 

33 

15.6 

105 

49.5 

52 

24.5 

Tourism contributes to find technical and 

tourism rehabilitation centers for citizen. 

10 

5 
2.4 

22 
10.4 

20 
9.4 

96 
45.3 

65 
30.7 

Tourism promotes returning to heritage. 11 

 

To find out the degree of approval in general the ratio of the importance has been calculated in the 

following table. This table represents the ratio of importance of the paragraphs in the cultural field: 

 

Table 3. the level of the ratio of importance in the field 

Level acceptance The ratio of importance 

strongly agree 32.1 

agree 50 

utralen  11 

disagree 5.4 

stongly disagree 1.5 

 
In the first hand, results indicate that 82.1% of respondents agree with the paragraphs of this field. This may 

be referred to the imitation of some of the cultural characteristics by groups of tourists. They imitate the local 

community customs, food and clothing .For example, you may find in Aqaba the eagerness of tourists to wear popular 
fashion when they move in the city. On the other hand, there was 15.4% opposed and 11% neutral. 

And to find out the most important paragraphs, means and standard deviations of the paragraphs of this 

domain were calculated, and then they were arranged in an order considering the importance as follows:  

 

Table 4. The means and standard deviation for the importance cultural field 

Item Mean 

Standard 

deviation Number 

Tourism promotes spreading the national heritage. .704020 4.2783 1 

The tourism handcrafts contribute to preserve the national heritage. .704840 4.2621 2 

Tourism contributes to present the popular traditional and affirms it. .669060 4.1887 3 

Tourism assists to learn new foreign languages. .813940 4.1722 4 

Tourism opens new horizons to the citizen to see the customs of the 
peoples and traditions. 

.813630 4.1435 5 

Tourism reflects a good reputation to citizen. 914780 4.1422 6 

Tourism makes the citizen  proud of his/her native language and learns 

them about it. 
.920970 4.0526 7 

Tourism promotes returning to heritage. 1.02401 3.9327 8 

Tourism contributes to find technical and tourism rehabilitation centers 

for citizen. 
.931660 3.8942 9 

Tourism presents the national uniform to all of communities. .964200 3.8365 10 

Tourism closes the relations between the customs and 
traditions in different communities. 

.
996470 

3
.7286 

1
1 

(The value of F is statistically significant at the level of significance α = 0,05) 
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Results indicate that the most important paragraphs in this field was the first one "Tourism can promote and 

disseminate national heritage” The mean and standard deviation of this paragraph are 4.27 and 0.704 consecutively. 

Paragraph number 9 " The tourism handcrafts contribute to preserve the national heritage.. The mean and standard 

deviation of this paragraph are 4.26 and 0.704 consecutively. The less important paragraph was the sixth one "Tourism 

can   bring customs and traditions of different people The tourism handcrafts contribute to preserve the national 

heritage. closer together."  

Hypothesis of the cultural field:  
In order to verify this hypothesis, a T test was made as shown in the following:  

 

Table 5. T test in cultural field 

T value  Degree of freedom  The Significant value 

29.939 211 .005 

 
With regard to the T- test (p <0.05), results illustration that there is a strong statistically significant relation 

between cultural and tourism factors for the community of Aqaba. In general, the mean and the standard deviation for 

this field are 4.00 and 0.489 sequence. , This indicates that tourism opens new horizons for the citizen to view the 
habits of people and draw a beautiful picture about the community, in addition to the care and attention received by 

these communities to disseminate the local heritage. 

 The social field : 

Results in the following table indicate that most respondents were either strongly agree or agree with all the 

paragraphs of this field.   

 

Table 6. The level of acceptance on social field 

Strongly 

Disagree Disagree Neutral Agree 

Strongly 

Agree 

Item Number 

2 
1 

10 
4.8 

18 
8.6 

113 
53.8 

67 
31.9 

Tourism helps to increase the environmental 
awareness, for the individual. 

12 

 
13 

6.1 

22 

10.4 

108 

50.9 

65 

30.7 

Tourism encourages increasing the 

excavation and research for the national 
antiquities. 

13 

4 

1.9 

13 

6.1 

37 

17.5 

114 

53.8 

41 

19.3 

Tourism assists to identify on the personal 

features for the citizen. 

14 

12 
5.7 

34 
16 

37 
17.5 

81 
38.2 

40 
18.9 

Tourism reduces from the individual 
adherence to customs and traditions. 

15 

19 

9 

30 

14.2 

36 

17.0 

71 

33.5 

50 

23.6 

Tourism helps to spread habits and ethical 

practices. 

16 

8 
3.8 

30 
14.2 

45 
21.2 

85 
40.1 

38 
17.9 

Tourism weakness the social relations 
between the members of the community. 

17 

37 

7.5 

43 

20.3 

49 

23.1 

44 

20.8 

37 

17.5 

Tourism promotes the religious inclination 

among the people. 

18 

24 
11.3 

33 
15.6 

37 
17.5 

73 
34.4 

42 
19.8 

Tourism hinders the religious performances 
for the people. 

19 

30 

14.3 

58 

27.4 

46 

21.7 

49 

23.1 

26 

12.3 

Getting information about shrine and 

religious sites will contribute to increase 
awareness of the individual's religions. 

20 

18 

8.5 

22 

10.4 

38 

17.9 

72 

34 

54 

25.5 

Tourism confirms some social behaviors such 

as separation between the two sexes. 

21 

 
To know the degree of approval, in general, the ratio of the importance has been calculated in the following 

table. This table represents the ratio of importance of the paragraphs in the social field: 

 

Table 7. The ratio of relative importance in the social field 

 Ratio of Acceptance Relative importance 

Strongly agree 22.2 

agree 39 

neutral 17.6 

disagree 13.8 

Stongly disagree 7.4 

    

The results indicate that 39.0% of respondents agree with the paragraphs of this domain, and 22.2% strongly 

agree. While as there was 13.8% opposed, 7.4% strongly opposed and 17.6% neutral.  
And to find out the most important paragraphs, means and standard deviations of the paragraphs of this 

domain were calculated, and then they were arranged in an order with respect to the importance as follows: 
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Table 8. The mean and standard deviation for the importance social field 

Item Mean 

Standard 

deviation Number 

Tourism helps to increase the environmental awareness, for the individual. 4.1095 .81985 1 

Tourism encourages increasing the excavation and research for the national 

antiquities. 

4.0817 .81534 2 

Tourism assists to identify on the personal features for the citizen. 3.8373 .87834 3 

Tourism confirms some social behaviors such as separation between the two 
sexes. 

3.5980 1.23384 4 

Tourism weakness the social relations between the members of the 

community. 

3.5583 1.07022 5 

Tourism reduces from the individual adherence to customs and traditions. 3.5049 1.15540 6 

Tourism helps to spread habits and ethical practices. 3.5000 1.26008 7 

Tourism hinders the religious performances for the people. 3.3636 1.28296 8 

Tourism promotes the religious inclination among the people. 3.0048 1.35370 9 

Getting information about shrine and religious sites will contribute to 

increase awareness of the individual's religions. 

2.9187 1.25885 10 

 

Firstly, results indicate that the most important paragraphs in this area was question No.12 "Tourism 

encourages to increase exploration and research for national monuments" with a mean of 4.10 and a standard deviation 
of 0.81. Secondly, results indicates that the less important was paragraph No. 20, “Getting information about shrine 

and religious sites will contribute to increase awareness of the individual's religions." with a mean of 2.91 and standard 

deviation of  1.25. 

Hypothesis of the social field: 
 In order to check this hypothesis a T test was made as follows:  

 

Table 9. T test in social field 

T value  Degree of freedom  The significant value 

11.642 210 0.00 

 

The results indicate that there is a statistically significant relationship between social and tourism factors for 
the people who live in Aqaba. the general mean for this field was 3.48 and the standard deviation was 0.60  

The Economical Field:  
         Results in the following table indicates that most respondents were either strongly agree or agree with 

all the paragraphs of this field.  

 

Table 10. The level of acceptance on economic field 

stongly 

disagree disagree Neutral Agree 

Strongly 

agree Item N 

3 
1.4 

10 
4.7 

19 
9 

96 
45.3 

80 
37.7 

Tourism helps to reduce the size of the 
unemployment. 

22 

4 

1.9 

2 

9 

12 

5.7 

84 

39.6 

103 

48.6 

Tourism promotes the multiplicity and diversity of 

employment opportunities. 

23 

3 
1.4 

6 
2.8 

8 
3.8 

93 
43.9 

98 
46.2 

Tourism contributes to increase in the national 
income. 

24 

2 

9 

8 

3.8 

18 

8.5 

105 

49.5 

76 

35.8 

Tourism plays an important role in improving the 

quality of raw materials (food and clothing). 

25 

4 
1.9 

11 
5.2 

40 
18.9 

97 
45.8 

55 
25.9 

Tourism opens up new vistas for investment 
projects. 

26 

5 

2.4 

8 

3.8 

29 

13.7 

117 

55.2 

50 

23.6 

Tourism contributes to maintain the domestic 

capital. 

27 

2 
9 

7 
3.3 

12 
5.7 

94 
44.3 

93 
43.9 

Tourism attracts external capitals. 28 

 
7 

3.3 

10 

47.6 

101 

47.6 

91 

42.9 

Tourism attracts multinational companies. 29 

     
     To know the degree of approval, in general, the ratio of the importance has been calculated in the 

following table. This table represents the ratio of importance of the paragraphs in the economical field: 

 

Table 11. The level of relative importance in the economical field 

Level acceptance Relative importance 

sstrongly agree 38.8 

agree 47.3 

neutral 8.9 

disagree 3.5 

disagree 1.4 
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Regarding the previous table, the results shows that 47.3% of respondents agree with the paragraphs of this 

domain, and 38.8% strongly agree, while there are 3.5% opposed 1.4% strongly opposed and 8.9% neutral. 

To reveal the most important paragraphs, means and standard deviations of the paragraphs of this domain 

were calculated, then they were arranged in an order with regard to the importance as follows: 

Table 12. The mean and standard deviation for the importance economical field 

Item mean 

Standard 

deviation number 

Tourism promotes the multiplicity and diversity of 

employment opportunities. 
4.3659 0.88 1 

Tourism contributes to increase in the national income. 4.3317 0.80 2 

Tourism attracts multinational companies. 4.3206 0.90 3 

Tourism attracts external capitals. 4.2933 0.86 4 

Tourism plays an important role in improving the quality of 
raw materials (food and clothing). 

4.1722 0.95 5 

Tourism helps to reduce the size of the unemployment. 4.1538 0.99 6 

Tourism contributes to maintain the domestic capital. 3.9522 1.11 7 

Tourism opens up new vistas for investment projects. 3.9082 1.25 8 

 

As the former table displays, the most important paragraphs in this area is question No.23 "Tourism 

contributes to increase the national income," with a mean of 4.36 and a standard deviation of 0.80. The less important 

paragraph is No. 26, “Tourism opens up new vistas for investment projects."  with a mean of 2.91 and a standard 
deviation of  1.25.  

Hypothesis of the economic field: 
In order to verify this hypothesis T test was used the following:  

Table 13. T test in cultural field 

T value  Degree of freedom  Significant value 

26.954 209 0.00 

Results demonstration that there is a statistically significant relationship between economical and tourism 

factors to the community of Aqaba. In general, the mean is 4.14 and standard deviation is 0.615  

7. Findings of the study: 

The present study reveals three results as follows:  

1 – As it is clear from the results of the study the economical field comes in first degree with approval ratio 
reached to 86,1% of the study sample The second degree is the cultural field with approval ratio reached to 82%,and 

finally comes  the social field with approval ratio stood at 61.1% . This proves that the local community in Aqaba feels 

directly the monetary rewards of tourism activities in their area. 
 2 - According to the study almost a third of the sample either opposed or neutral in the social field. In 

addition, the most important paragraph of this field is "Tourism concerns ruins through the process of exploration".  
3 - The researchers found that there are about 7% of the appointed members of the study indicated that 

tourism activities have a negative change brings the local culture of community members in Aqaba. 

There is statistically significant relation between Tourism attitude (Culture) and effect tourism in Aqaba. 
Where Tourism promotes spreading the national heritage,  reflects a good reputation to citizen, assists to learn new 

foreign languages, opens new horizons to the citizen to see the customs of the peoples and traditions, closes the 

relations between the customs and traditions in different communities, presents the national uniform to all of 
communities, makes the citizen  proud of his/her native language and learns them about it,  contributes to preserve the 

national heritage, contributes to find  technical and tourism  rehabilitation centers for citizen, and promotes returning to 

heritage.  
There is statistically significant relation between Tourism attitude (Social) and effect tourism in Aqaba. 

Where helps to increase the environmental awareness, for the individual, encourages increasing the excavation and 

research for the national antiquities , assists to identify on the personal features for the citizen, reduces from the 
individual adherence to customs and traditions, helps to spread habits and ethical practices, weakness the social 

relations between the members of the community, promotes the religious inclination among the people, Robin study 

suggested that residents’ satisfaction with neighborhood conditions and community services are important 
determinants of perceived positive and negative impacts of tourism, benefits of tourism in Petra, far exceed its negative 

consequences. (Robin Nunkoo, Haywantee Ramkissoon, 2011; Sami Ahmad Alhasanat, Lindsay, 2011). 

Kannapa  noted the role played by the local leader and by cooperation among tourism stakeholders in the 
planning and implementation that led the community to pursue local tourism development, Mansfeld  found that 

people living further from tourism areas were more negative about the impacts, but Sheldon and Var reported that 

residents in higher tourist density areas were more positive about the industry (Mansfeld, 1992; Kannapa 
Pongponrat,2011; Sheldon and Var , 1984; Timothy, 2013). 

Hinders the religious performances for the people, contributes to increase awareness of the individual's 

religions, confirms some social behaviors such as separation between the two sexes, and confirms the respect for 
women in public places. 

There is statistically significant relation between tourism attitude (Economic) and effect tourism in Aqaba. 

Where helps to reduce the size of the unemployment, promotes the multiplicity and diversity of employment 
opportunities, contribute to increase in the national income, Most impact of tourism studies have been restricted to 

economic analysis and benefits occurring to the area. Recently, concern has been aired on the existence of negative 

http://jht.sagepub.com/search?author1=Robin+Nunkoo&sortspec=date&submit=Submit
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impacts (Pizam, 1978) Massa chusetts, were interviewed to measure their perception of how tourism impacts on 

different domains. An Attitude-Index was created by averaging the scores of each respondent. Comparisons were made 

between the respondent's attitudes toward tourism and their dependence on tourism for a livelihood. 

Lindsay  drawing on the perspectives of residents of who have been exposed to the development of facilities 

and services for surf tourists The tradition of tourism businesses and regional tourism industries is to measure their 

value to the host community by jobs, wages, and tax revenues even though every member of that community is 
affected on a daily basis through a broad variety of impacts (Timothy Tyrrell, Cody Morris Paris, Vernon Biaett, 2013; 

Lindsay E. Usher, Deborah Kerstetter, 2014)  

 Plays an important role in improving the quality of raw materials (food and clothing), opens up new vistas 
for investment projects,  contributes to maintain the domestic capital , attracts external capitals , attracts multinational 

companies, assists to enter the foreign currency into the country, leads to build new transport routes , promotes  the air 

fleet capacity and quality. 
There is statistically significant relation between tourism attitude (Political) and effect tourism in Aqaba. 

Where promotes to strengthen the political relations with other countries, increases the independency of the country, 
assists to develop the political stability, contributes increase in the national cohesion, activates of democracy in the 

country,  contributes to increase the  political awareness for citizen, improves the political programs for national 

parties. 
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Abstract 
While Corporate Social Responsibility (CSR) has been an increasingly important strategic postureof large 

companies, family-owned firms have received less attention, especially in the tourism and hospitality fields. Limited 
studies addressing family firms’ CSR activities have generally focused on CSR performance and the influenceof 

family in decisions. However, to more fully understand family firms and their engagement in CSR, an exploratory 

approach examining the determinants of CSR in family firms is needed. Thus, we propose a new model linking family 
firms’ CSR with innovativeness and psychological capital. To examine the effects of these variables on CSR, data 

werecollected from a sample of 141 tourism and hospitality firms in Turkey. As predicted, both firm innovativeness 

and psychological capital were positively related to CSR. Additionally, psychological capital has mediation effects on 
the relationship between innovativeness and CSR. 

 

Keywords: Innovativeness, Psychological Capital, Corporate Social Responsibility, Family Firms, Hospitality and 

Tourism 

 

1. Introduction 
Interest in family-owned firms and effects of family characteristics on firm behaviorhas been accelerating 

rapidly (Chua, Chrisman,& Sharma, 1999; Kellermanns, Eddleston, Barnett, & Pearson, 2008).Influence of family 

firmsis visibleespecially in emerging economies(Young, Peng, Ahlstrom, Bruton, & Jiang, 2008), and tourism and 
hospitalityare among the sectors dominated by owner-operated businesses in most countries(Getz & Carlsen, 2000; 

Getz & Carlsen, 2005). The hospitality and tourism industry involves many family firms in various segments ranging 

from tour companies and resorts (Getz, Carlsen, & Morrison, 2004) to agritourism (Doh, Park, & Kim, 2017).  

Family involvement in the business through family ownership, management, and intra-family succession 

intentions can influence strategic decisions and activities such as the Corporate Social Responsibility (CSR) (Chua, 
Chrisman, & Sharma, 1999; Chua, Chrisman, Steier, & Rau, 2012; Fang, Randolph, Memili, & Chrisman, 2016; Melin 

& Nordqvist, 2007). A recent study by Memili and colleagues (2018) highlights the importance of family involvement 

and influence in businesses as well as the family firm psychological capital, particularly in Hospitality and Tourism 
industry in fast growing economies such as Turkey where firms may experience difficulties is raising financial capital. 

Nevertheless, we do not know enough about the Corporate Social Responsibility as an important strategic activity and 

the family firm specific determinants. Thereby, we examine the impact of family firm innovativeness and 
psychological capitalon CSR in family firms in Turkey. Specifically, we suggest the positive impacts of family firm 

innovativeness and psychological capital on CSR in family firms. We also suggest that family firm psychological 

capital mediates the relationship between innovativeness and CSR. In this context, the following hypotheses were 
developed: 

H1.Firm innovativeness is positively associated with CSR. 

H2. Psychological capitalis positively associated with CSR. 
H3. Psychological capitalmediates the relationship between innovativeness and CSR. 

 

2. Methodology 

2.1. Sample and Data Collection 
Using a cross-sectional research design, data were collected via 141 surveys in 2014 from members of the 

Turkish tourism and hospitality sectoras part of a broader research collaboration between five universities in Turkey 

and the United States. Participants who completed the questionnaires included principal managers of firms who are the 

primary owners of family firms such as hotels, restaurants and etc. 

 

2.2. Research Instrument 
Firm Innovativeness was measured by adopting a scale developed by Covin & Slevin (1989) and asking 

respondents to rate the following questions on a 5-point Likert scale (5 = strongly agree; 1 = strongly disagree): 
“changes in product or service lines have been usually quite dramatic”, “my firm is interested in innovative ways of 

delivering tourism and hospitality services”, and “my firm is providing unique tourism and hospitality services not 
offered by our competitors” (α=.815).CSR was measured by adopting a scale used in family business context 

(Turker,2009). The 7 items we use to measure CSR toward society, future generations, nongovernment organizations, 
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employees, customers, and the natural environment (α=.949). To measure the mediator variablepsychological capital, 

the PCQ-12 (Luthans et al., 2007) was adapted for the organizational level by following Memili and colleagues’ work 

(2014). Respondents were asked to rate items such as “We all can think of many ways to reach our current firm goals”, 

“If we should find ourselves in a jam at firm, we could think of many ways to get out of it”, “We all feel confident 

contributing to discussions about the firm's strategy”, and “We always look on the bright side of things regarding our 

firm” (α=.932).Measurement items, component loadings, and reliabilities can be found in Table 1. 
 

Table 1. Measurement Model 

  Component Loadings 

Scale Items C1 C2 C3 

We all feel confident in representing our firm in meetings with external stakeholders .791   

We all feel confident contributing to discussions about the firm's strategy .790   

We all feel confident presenting information to a group of stakeholders .812   

If we should find ourselves in a jam at firm, we could think of many ways to get out of it .790   

Right now we see ourselves as being pretty successful as a firm .744   

We all can think of many ways to reach our current firm goals .840   

At this time, we are all meeting the firm goals that we have set .741   

We can be “on our own” so to speak as firm if we have to .829   

We all usually take stressful things at firm in stride .758   

We can get through difficult times at firm because we've experienced difficulty before .775   

We always look on the bright side of things regarding our firm .763   

We are all optimistic about what will happen to us in the future as it pertains to firm .738   

Changes in product or service lines have been usually quite dramatic  .708  

My firm is interested in innovative ways of delivering tourism and hospitality services  .673  

My firm is providing unique tourism and hospitality services not offered by our 
competitors 

 .702  

Our company contributes to campaigns and projects that promote the well-being of the 

society 

  .718 

Our company implements special programs to minimize its negative impact on the natural 

environment 

  .733 

Our company participates in activities which aim to protect and improve the quality of the 
natural environment 

  .758 

Our company targets sustainable growth which considers future generations   .754 

Our company makes investment to create a better life for future generations   .836 

Our company encourages its employees to participate in voluntary activities   .610 

Our company supports non-governmental organizations working in problematic areas   .760 

C1: Psychological Capital (α=.932); C2: Firm Innovativeness (α=.815); Corporate Social Responsibility (α=.949) 

Confirmatory Factor Analysis: (χ2=765.25*; RMSEA=.070; CFI=.947; TLI=.937; SRMR=.054) 

 

3. Analyses and Results 
Structural equation modeling was used to test the hypothesized relationships. SEM is more appropriate in 

testing dependence relationships involving multiple equations (Hair et al., 2009).  
An item level CFA indicates that the specified measurement model fit the data satisfactorily (χ2=765.25; 

RMSEA=.070; CFI=.947; TLI=.937; SRMR=.054) and all items exhibited suitable internal and external validity. 

Further, each indicator loaded significantly on the appropriate construct with minimal cross-loading. An alternative 
measurement model was tested with all items loading on a single latent construct. This model fit relatively poorly (χ2 = 

594.86, CFI .769; TLI .736; RMSEA .196), providing additional support for our specified measurement model.  

To test Hypotheses 1 & 2, a direct effects model is developed to test the association of firm innovativeness 
and psychological capitalon CSR. This initial structural model registers adequate fit (χ2=705.39; RMSEA=.057; 

CFI=.953; TLI=.948; SRMR=.051) with both firm innovativeness (.415; p<.01) and psychological capital(.387; p 

<.01) strongly and positively related to CSR; providing support for Hypotheses 1 & 2. 
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(χ2=705.39; RMSEA=.057; CFI=.953; TLI=.948; SRMR=.051) 

Fig. 1. Direct Effects 
  

Hypothesis 3 posits that psychological capitalmediates the relationship between innovativeness and CSR, in 

this case model fit increases when compared to the direct effects model (χ2=413.29; RMSEA=.491; CFI=.951; 
TLI=.942; SRMR=.052). Further, in this final structural model innovativeness is strongly related to psychological 

capital(.636; p<.01) and psychological capitalis strongly related to CSR (.413; p<.01). Finally, while the indirect effect 

between innovativeness and CSR remains marginally significant (.263; p<.1) the significance levels dropped greatly 
when compared to the direct effects model. Altogether, this suggests that psychological capitalpartially mediates the 

relationship between innovativeness and CSR, lending support for Hypothesis 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(χ2=413.29; RMSEA=.491; CFI=.951; TLI=.942; SRMR=.052) 

Fig. 2.Mediation Effects 

 

4. Conclusion 
Corporate Social Responsibility appears to be a subject of increasing interest among academics and practitioners in 
tourism and hospitality.Research highlights that CSR activities are crucial for the sector, and family firms are expected 

to be strategically involved in such strategic activities(Garay & Font, 2012).According to Jenkins (2006), there 

aredifferent internal and external dynamics (e.g., ownership structure, management styles, economic goals, a desire to 
gain competitive advantage in the market, and psychological factors) that explain firms’CSR. However,there is still 

limited information about relational motivation factors for family-owned firms pursuing CSR strategies. Especially, 

effects of entrepreneurial orientation and psychological capital on CSR remain largely unknown. 
Therefore, our paper aims to contribute to the family firm, tourism, and hospitality literatures by presenting a model 

demonstrating the family presence in a firm, entrepreneurial posture through innovativeness, Corporate Social 

Responsibility, and psychological capital. According to the findings, if family-owned tourism and hospitality firms can 
successfully develop and capitalize on organizational psychological capital and innovative practices, they can enhance 

their CSR activities. Further, firms that are more innovative have a more positive outlook on their firm's future and 

CSR performance. 

 

5. References 
Chua, J. H., Chrisman, J. J., & Sharma, P. (1999). Defining the family business by 

behavior. Entrepreneurship Theory and Practice, 23(4), 19-39. 
Chua, J. H., Chrisman, J. J., Steier, L. P., & Rau, S. B. (2012). Sources of heterogeneity in family firms: An 

introduction. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(6), 1103-1113. 

Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign 
environments. Strategic Management Journal, 10(1), 75-87. 

Doh, K., Park, S., & Kim, D. Y. (2017). Antecedents and consequences of managerial behavior in 

agritourism. Tourism Management, 61, 511-522. 
Fang, H., Randolph, R. V., Memili, E., & Chrisman, J. J. (2016). Does size matter? The moderating effects 

of firm size on the employment of nonfamily managers in privately held family SMEs. Entrepreneurship Theory and 

Practice, 40(5), 1017-1039. 

Innovativeness 

Psychological 

Capital 

CorporateSocial 

Responsibility 

.415*** 

.387*** 

.636*** .413*** 
Innovativeness Psychological 

Capital 

Corporate 

Social 

Responsibility 

.263* 



803 

Garay, L., & Font, X. (2012). Doing good to do well? Corporate social responsibility reasons, practices and 

impacts in small and medium accommodation enterprises. International Journal of Hospitality Management, 31(2), 

329-337. 

Getz, D., & Carlsen, J. (2000). Characteristics and goals of family and owner-operated businesses in the 

rural tourism and hospitality sectors. Tourism Management, 21(6), 547-560. 

Getz, D., Carlsen, J., & Morrison, A. (2004). The family business in tourism and hospitality. CABI. 
Getz, D., & Carlsen, J. (2005). Family business in tourism: State of the art. Annals of Tourism Research, 

32(1), 237-258. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate data analysis (7th ed.). New 
York, NY: Prentice Hall. 

Jenkins, H. (2006). Small business champions for corporate social responsibility. Journal of Business 

Ethics, 67(3), 241-256. 
Kellermanns, F. W., Eddleston, K. A., Barnett, T., & Pearson, A. (2008). An exploratory study of family 

member characteristics and involvement: Effects on entrepreneurial behavior in the family firm. Family Business 
Review, 21(1), 1-14. 

Luthans, F., Youssef, C. M., & Avolio, B. J. (2007). Psychological capital: Developing the human 

competitive edge. New York, NY: Oxford University Press. 
Melin, L., & Nordqvist, M. (2007). The reflexive dynamics of institutionalization: The case of the family 

business. Strategic Organization, 5(3), 321-333. 

Memili, E., Welsh, D. H., & Kaciak, E. (2014). Organizational psychological capital of family franchise 
firms through the lens of the leader–member exchange theory. Journal of Leadership & Organizational Studies, 21(2), 

200-209. 

Memili, E., Fang, H. C., Koç, B., Yildirim-Öktem, Ö., & Sonmez, S. (2018). Sustainability practices of 
family firms: The interplay between family ownership and long-term orientation. Journal of Sustainable 

Tourism, 26(1), 9-28. 

Turker, D. (2009). Measuring corporate social responsibility: A scale development study. Journal of 
Business Ethics, 85(4), 411-427. 

Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate governance in 

emerging economies: A review of the principal–principal perspective. Journal of Management Studies, 45(1), 196-220. 



804 

Factors Affecting Mobile Event Application (MEA) Adoption 
 

Ahmet Bulent OZTURKa*, Wei WEIa, Nan HUAa, Ruoxi QIa 
a Universityof Central Florida, Florida / USA 

Abstract 
By adopting The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2.0), this study examined the 

impacts of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitation condition, hedonic motivation, 

habit and perceived security on attendees’ intention to continue to use MAEs. In addition, the impact of innovativeness 
on performance and effort expectancy was also analyzed. The data of the study collected from 407 US respondeents 

who had previopuslyused mobile event application (MEA) while attending an event, conference or exhibition in past 

12 months. Overall, the results indicated that performance and effort expectancy, facilitation condition, habit and 
perceived security had a positive impact on attendees’ intention to continue to use MAEs. In addition, the results 

reveled that innovativeness was positively associated with performance and effort expectancy. 

 
Keywords: UTAUT2; Mobile Application; MICE Industry 

 

Introduction 
A smartphone equipped with internet access has progressively become the most used information and 

communications technology (ICT) device for conventions and events to provide efficient communication services and 
promote their offerings in the market (Lee & Lee, 2014). The attendees, in turn, increasingly expect organizers to 

provide more convention-related information via the platforms offered by various mobile applications (Lee & Lee, 

2014). Drawing upon previous literature (Lee & Lee, 2014; Patel, 2017; Severt et al., 2013), the authors of this 
research put forward a notion of Mobile Event Application (MEA), which they defined as a mobile application 

providing information about MICE activities' schedules, agenda, speaker bios, layout and location of meetings and 

exhibition rooms, as well as local area and city information or highlights. According to 2016 Global Meetings and 
Events Forecast (2016), the majority of meeting planners have gradually realized the potential of MEAs and improved 

their technology infrastructures and application features. A survey conducted by Successful Meetings (Alonzo, 2017) 

shows that, 11% of meetings used MEA for the entire meeting process and 60% of meetings used MEA for some parts 
of their events such as offering meeting agenda. For instance, innovative mobile apps such as MyQaa assist event 

organizers in creating agendas, organizing event speakers and presentation, and help event attendees explore local 

attractions with unique map features (Patel, 2017). Some other apps enable planners and attendees to have easy access 

to online discussions, interactions and instant feedback (Taraci, 2014). In all, MEA has changed organizations’ 

perspectives towards event management by making meetings and events seamless and much easier to coordinate and 

organize. 
Despite the recognition of MEA’s increasing role in organizing and managing meetings, conferences, and 

events, there is a lack of scholarly research on the acceptance and continued use of MEA from an attendee’s point of 

view. By adopting The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT 2.0) (Venkatesh et al., 2012), 
the present research aims to fill this gap by examining factors influencing attendees’ intention to continue to use 

MEAs. In this regard, this study examined the impacts of performance expectancy, effort expectancy, social influence, 

facilitation condition, hedonic motivation, habit and perceived security on attendees’ intention to continue to use 
MAEs. In addition, the impact of innovativeness on performance and effort expectancy was also analyzed.  

 

1. Literature Review 

1.1. The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  
The unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) is developed as a technology acceptance 

model (TAM) originally derived from psychology and sociology (Venkatesh,et al., 2003), which explains the degree of 

acceptance of using a new information technology. UTAUT2 extended the general concept of UTAUT from an 
organizational to a consumer context, aiming to explore and predict consumers’ intention to use technology and their 

actual behaviors (Venkatesh, et al., 2012). Provided this research’s purpose to examine meetings, incentives, 

conferences, and exhibitions (MICE) attendees’ experience and behaviors as related to mobile event app (MEA), this 
research has chosen UTAUT2 as its theoretical bedrock to examine the driving factors of attendees’ adoption of MEA. 

UTAUT2 theory includes seven key constructs influencing consumers’ behavioral intention including 1) performance 

expectancy, 2) effort expectancy, 3) social influence, and 4) facilitating conditions, 5) hedonic motivation, 6) price 
value, and 7) habit. The following section will delineate how the role of each factor is contextualized in this study (i.e., 

price value construct was excluded from the research model since majority of the MEAs are free of use for MICE 

attendees).  
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1.2. Hypotheses Development 
Performance expectancy is defined as “the degree to which an individual believes that using the system will 

help him or her attain gains in job performance” (Venkatesh et al. 2003, p. 447). Emerging research found that 

customers’ behavioral intentions were influenced by performance expectation as reflected in the benefits and values of 

using certain technology. In the context of hospitality, a study conducted by Morosan and DeFranco (2016) revealed 

that performance expectancy was the highest predictor of consumers’ intentions to use near-filed communication 
mobile payments such as Apple Pay and Android Pay in hotels. Based on the above-discussed empirical findings from 

the prior studies, this research conceptualized that when attendees perceive that using a MEA will help them gain 

benefits and values during their MICE participation, attendees will be more willing to adopt this technology. 
H1: Performance expectancy will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of 

MEA.  

Effort expectancy refers to an individual’s evaluation of the required effort to complete a task using a given 
technology (Venkatesh et al., 2003, 2012). UTAUT2 has been applied in various fields of research in order to examine 

the relationship between effort expectation regarding using a particular technology and customer behavioral intention. 

For example, in the context of restaurant industry, empirical research demonstrated that effort expectancy influenced 
customers’ intention to use smartphone diet apps when ordering food in restaurants (Okumus et al., 2018). In the 

MICE setting, this research proposed that, the easier attendees perceive it is to use a MEA, the more likely they are to 

adopt and reuse such technology during their MICE participation. 
H2. Effort expectancy will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of MEA.  

Social influence indicates that other people’s (e.g., family and friends) perceptions will affect individuals’ 

adoption intention or actual use behavior (Venkatesh et al., 2003). Prior research in various fields has provided 
empirical evidence for the importance of social influence in customers’ intention to use a particular technology. In the 

restaurant context, empirical findings revealed that when most of their friends used the mobile payment technology, 

people tended to use this technology as well (Khalilzadeh, et al., 2017). In the current study context, the researchers 
proposed that if an attendee’s families or friends are using a MEA for a conference or an event, his/her intention to use 

this technology will be higher than others do not have any family members or friends using it. 

H3. Social influence will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of MEA. 
In consumer research, facilitating conditions represent the resources and supports that are available for 

customers to complete certain tasks with the use of a technology (Venkatesh et al., 2012). In the current research, 

facilitating conditions were interpreted as the objective environmental factors that may influence attendees’ adoption 
intention of a MEA. Building on previous research evidence, in the MICE setting, if attendees are provided with 

specific instructions or guidelines to use a mobile event app, they are more likely to accept it.  

H4. Facilitating conditions will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of 
MEA.  

Hedonic motivation is defined as the extent to which consumers experience fun and pleasure when using a 

technology (Venkatesh et al., 2012). Venkatesh et al. (2012) found that hedonic motivation is a more important driver 
in consumer context than performance expectancy is in an organizational context. As a significant component in 

UTAUT2, hedonic motivation was used to examine consumers’ behavioral intention to use a technology in different 
contexts. In the tourism industry, prior researchers adopted UTAUT2 and demonstrated that hedonic motivation was 

one of the three main factors driving customers' intentions to broadcast their consumption experience on social network 

sites (Herrero et al., 2017). Using the UTAUT2 model, a recent study found that customers’ behavioral intention to 
choose Airbnb was positively affected by their underlying hedonic motivation (Lin et al., 2017). In this study, it is 

proposed that, when attendees have fun from using a MEA, their intention to use it would likely increase. 

H5. Hedonic motivation will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of MEA.  
Habit was conceptualized as “a perceptual construct that reflects the results of prior experiences” 

(Venkatesh et al., 2012, p.161). It means that an individual tends to perform a behavior habitually and automatically to 

obtain certain goals or to achieve specific expectation (Venkatesh et al., 2012), which can also arise from the repeated 
performance of a behavior (Orbell et al., 2001). Previous literature has provided empirical evidence that habit exerts a 

significant impact on consumers’ intention to use a technology and the actual behavior. A study by Herrero and San 

Martín (2017) revealed that a habitual use of social networking sites would affect consumer’s intention to share their 
consumption experience through the applications. Habit has also been identified as an important predictor of 

customers’ intention to use Airbnb in sharing economy (Lin et al., 2017). When it comes to MICE industry, it is 

presumable to expect that attendees’ habit to use technology and specifically, a mobile app, will positively influence 
their intention to adopt a mobile event app when participating in events.  

H6. Habit will significantly and positively influence MICE attendees’ continued use of MEA.  

Perceived security can be defined as the extent to which an individual believes that it is secure to use a new 
information technology to handle sensitive information. Security has been recognized as an important factor for 

success of information technology (Chang & Chen, 2009). Security is generally considered as consumers’ subjective 

perceptions or evaluation of an information technology, rather than an objective measurement to assess risk of that 
technology (Chang & Chen, 2007). Previous information technology studies found that the perceived security 

influences consumers’ intentions to use new technologies; the perception of a higher security results in higher use 

intentions (Morosan, 2011). In a commercial context, perceived security played a positive role in affecting consumers’ 
intention to use the Internet Protocol Television (Shin, 2009). Morosan and DeFranco (2016) added the perceived 

security into UTAUT2 model and found that the perceived technology security significantly and positively influenced 

one’s intention to use near-filed communication mobile payments in hotels. In another research on the biometric 
system adopted by restaurants, the perceived security of the studied biometric system was validated as a positive 

predictor of consumers’ intention to use this system (Morosan, 2011). According to previous literature and in 
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recognition of the increasing concern of security related to information technology, this study proposed that in the 

MICE context, if attendees perceive more secure to keep their information and privacy with less risk through MEA, 

they will have a higher level of intention to experience MEA. 
H7. Perceived security positively influence MICE attendees’ continued use of MEA.  

To further extend the UTAUT 2 mode, this research took into consideration the potential influence of 

personal innovativeness. Personal innovativeness describes an individual traits and personality related to the openness 
to change. This concept was added to the Tehnology Acceptance Model (TAM) by Agarwal and Prasad (1998), which 

also was the first time for it to be introduced to the domain of information technology. Agarwal and Prasad (1998) 

defined innovativeness as an individual’s willingness to respect and try out new information technology, and 
pinpointed that individuals with a higher level of personal innovativeness tend to have more positive attitudes and 

opinions toward an innovative technology in terms of its usefulness, ease of use, and compatibility, and as such, are 

more likely to adopt the new information technology.  
The subsequent studies on information technology have further investigated the role of personal 

innovativeness as an antecedent to individual perceptions of a new technology. Lu et al. (2005) found that personal 
innovativeness was a significant internal stimulus influencing the perceived usefulness and perceived ease of use of 

wireless Internet services via mobile technology. Yi et al. (2006) developed a new measure of adopter category 

innovativeness and found the significance of individual innovativeness as a determinant of the IT-based innovation 
characteristics of usefulness, ease of use, and compatibility. Based on the discussions above, it is hypothesized that 

one’s personal innovativeness will enhance their performance expectancy and effort expectancy related to MEA use.  

H8. Personal innovativeness positively influences MICE attendees’ performance expectancy related to the 
use of MEA.  

H9. Personal innovativeness positively influences MICE attendees’ effort expectancy related to the use of 

MEA. 

 

2. Methodology 

2.1. Survey Instrument  
A quantitative survey methodology was employed for this research. A web based self-administered 

questionnaire was developed to collect the data of the study. All scales were adapted from previous research and they 
were all measured by utilizing a seven-point Likert scale (i.e., 1= strongly disagree to 7 = strongly agree). Some minor 

adjustments were made to ensure that the scales reflect the MEA context. All of the original UTAUT2 scales (i.e., 

performance expectancy, effort expectancy, social influence, hedonic motivation, facilitating condition, habit, and 
behavioral intention) were adapted from Venkatesh et al. (2012). Personal innovativeness was measured using a 3-item 

scale adapted from Agarwal and Prasad (1998), and perceived security was measured with 3 items and adapted from 

Chang and Chen (2009). Respondents were also asked a series of questions related to their demographic characteristics 
including education, gender, income, and age.  

 

2.2. Sampling, Data Collection and Data Analysis 
The target population of the study was individuals who used MEA while attending an event, conference or 

exhibition in the past 12 months. An online crowdsourcing platform, Amazon’s Mechanical Turk (MTurk), was used 

to collect the data of the study.  To make sure that all respondents had a sufficient understanding of the MEA 
technology, a brief description of MEA was included at the beginning of the survey. Also, a screening question was 

used to ensure that only respondents who had used MEA while attending an event, conference or exhibition in the past 

12 months participated in the survey. A total of 417 responses were gathered. After eliminating incomplete responses, 
407 valid questionnaires were used for further analysis. In this study, 53% of respondents were male; majority of the 

respondents (53%) were between the ages of 26 and 35; nearly 31% of the respondents had a house hold income of % 

$50,000 to $75,000; and 44% of the respondents had earned a bachelor’s degree. A two-step approach was utilized to 
analyze the data as recommended by Anderson and Gerbing (1988). In the first step, confirmatory factor analysis 

(CFA) was performed to test the validity of the measurement scales. In the second step, the casual model was tested by 

using a structural equation modelling (SEM). 
 

3. Results 

3.1. Confirmatory Factors Analysis  
A series of fit indexes were utilized to assess the overall measurement model fit. The chi-square statistics 

were significant as the ratio of chi-square value to degree of freedom was less than the cut of point of 3 (χ2 = 966.301, 

df = 366). The Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) was 0.064, which was below the recommended 

value of 0.08 (Browne & Cudeck, 1993). Other goodness-of-fit statistics including Comparative Fit Index (CFI = 
0.94), Goodness of Fit Index (GFI = 0.96), Normed Fit Index (NFI = 0.91), indicated acceptable model fit (Hair et 

al.,1998). To evaluate the reliability of the scales, composite reliability (CR) estimates were used. All the CR values 

were above 0.8 which demonstrated an acceptable construct reliability (Fornell & Larcker, 1981). The validity of the 
scales was assessed through convergent and discriminant validity. To evaluate the convergent validity, Average 

Variance Extracted (AVE) values were used. The AVE values ranged from 0.678 to 0.785 exceeding the recommended 

value of 0.5, thus indicating good construct validity (Fornell & Larcker, 1981). To assess the discriminant validity, 
AVEs were compared with the squared correlation between constructs (Fornell & Larcker, 1981). The results indicated 

acceptable discriminant validity since the squared correlations between pairs of constructs were less than the AVE 

values.  
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3.2. Structural Equation Model 
The goodness-of-fit measures were used to assess the overall structural model fit. The overall fit indices for 

the proposed model was acceptable, with Chi-square/df equal to 2.9, RMSEA of 0.075, GFI of 0.92, NFI of 0.88, CFI 
of 0.91. Moreover, the variance explained was 72% for behavioral intention, 70% for performance expectancy, and 

71% for effort expectancy. Overall, all of the hypotheses except H3 and H5 were supported. More specifically, the 

results indicated that performance and effort expectancy, facilitation condition, habit and perceived security had a 
positive impact on attendees’ intention to continue to use MAEs. In addition, the results reveled that innovativeness 

was positively associated with performance and effort expectancy. However, social influence and hedonic motivation 

were not significantly associated with attendees’ intention to continue to use MAEs (Figure 1).  

 

 
 

Figure 1. Structural Model  

 

4. Conclusion and Implications  

4.1. Theoretical Implications 
The main contribution of this study lies in the overarching and more comprehensive theoretical frame 

proposed herein that incorporates the constructs of personal innovativeness and perceived security in the UTAUT2 

model (Venkatesh, Thong, & Xu, 2012). Although UTAUT2 extends UTAUT from an organizational context to a 

consumer context, personal innovativeness has somehow eluded systematic examination within this advanced and 
sophisticated framework, contrary to early exploration by Agarwal and Prasad (1998) who showed the critical role 

personal innovativeness plays in the TAM framework. This omission of personal innovativeness in UTAUT2 is 

puzzling and warrants systematic examination to gain clear insights and better understanding why or why not such a 
critical factor has been left out of years of investigation. As a result, this study offers the first piece of empirical 

evidence within the UTAUT2 framework that shows the incorporation of personal innovativeness and perceived 

security increases predictive power of UTAUT2 model, in particular, the goodness-of-fit measures (R-squared) 
improved significantly from 44% (direct effects only) to 72%. Based on hypotheses proposed in this study, personal 

innovativeness not only plays a critical role within the UTAUT2 framework, but it acts as an antecedent to both 

performance and efforts expectancy, through which it exerts positive and significant impact on use of MEA. 
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Moreover, it appears that utilitarian factors take a dominating role in influencing use of MEA, in addition to 

habits and perceived security, indicating use of MEA appears driven more by utilitarian factors. This finding is 

enlightening given prior studies in general argue that both utilitarian and hedonic values are critical to technology 

adoption (e.g., Im & Hancer, 2017); while the determinants of technology adoption may be more utilitarian or hedonic 

oriented in different contexts. 

When perceived security is concerned, empirical results of this study suggest a significantly positive impact 
on use of MEA in the MICE context. In other words, MEA users tend to increase MEA usage when they feel safe, in 

particular, when they perceive their information and privacy are not at risk when using MEA. This finding corroborates 

prior research results that showed increasing concerns of security related to information technology (e.g., Morosan, 
2011; Morosan and DeFranco, 2016). Social influence and hedonic motivation are insignificant in this study, echoing 

implications that MEA usage is more utilitarian driven and unaffected by MEA users’ friends and peers in the MICE 

context. Consistent to these findings, habits are found to deliver a significantly positive impact on use of MEA. 

 

4.2. Managerial Implications 
Several practical implications can be derived from this study. First, critical to improving usage of MEA 

appears hinging on utilitarian driven factors. performance expectancy, effort expectancy, facilitating conditions, and 

habit are all found to exert significantly positive impacts on use of MEA. As a result, MEA firms or developers could 

promote training workshops to potential users to use MEA and illustrate key benefits of using MEA (Bussakorn & 
Dieter, 2005). In addition, the MEA features that appeal to people’s personal innovativeness should be emphasized, 

developed, and used as highlights to attract potential users of MEA, given personal innovativeness was shown to 

positively impact both effort and performance expectancy and, in turn, positively affect use of MEA.  
Corroborating prior findings in consumer behavior and information system research, this study also shows 

perceived security has a positive impact on USE of MEA. Consequently, it is necessary and beneficial for MEA firms 

and developers to promote perceived security (Featherman & Pavlou, 2003). As indicated by the construct components 
of perceived security, the foci should be placed upon providing a secure medium and a safe place for MEA users’ 

sensitive information. For example, promoters of MEAs should find ways to inform potential users that MEAs are safe 

by communicating information of security and trust. Concerns about cybercrimes, privacy intrusions, and transaction 
errors should be addressed with sufficiently allocated resources. Private information used by MEA should be encrypted 

and additional risk-reducing strategies should be implemented, such as money-back guarantees to ensure users feel safe 

and comfortable with the app. 
Last but not the least, both MEA promoters and users can benefit from the adoption. With the self-service 

and app-based platform via internet of things, both promoters and users of MEA enjoy the benefits of reduced costs 

and improved communication efficiency. MEA firms and promoters can reduce their costs per user and improve 
operating efficiency by attracting more frequent use of the platform; while users can also enjoy more reductions in 

transaction cost because they typically would benefit from exclusive offers online and utility gains in convenience and 

efficiency. 

 

4.3. Limitations and Future Research 
Several limitations need to be noted before properly interpreting results of this study. First, the data of the 

study was collected form US MEA users only. Future research which utilize data collected from different countries 
may provide valuable information for cultural differences in MEA users behavioral intentions. Second, although this 

study investigated and added personal innovativeness and perceived security to improve predictor power of the 

UTAUT2 model, other relevant variables, such as trust, perceived convenience, perceived risk can also be 
systematically examined to further improve the UTAUT2 model. Finally, this research did not differentiate MEA 

users’ behaviors among various MICE activities (e.g., convention, exhibition, conference, fair). Therefore, future 

research may provide important information by comparing MEA users’ behaviors based on different segments of the 
MICE industry. 
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Abstract 
Since tourist products are mainly service based, tourist experiences gain importance in the survival of tourist 

destinations. That is mainly because of: (a) its impact on the revisit intention of current visitors and (b) the impact of 

the reference groups (previous visitors) in the choice and purchase of service based products by the potential visitors; 
that is to say that positive tourist experiences will affect others' choice in the form of recommendations. Tourist 

experiences can be enriched through service quality, authenticity, service themes and uniqueness. In this respect, local 

food can be used as a factor to create positive and unique tourist images on a tourist product of a tourist destination. In 

other words, local food can be a travel motivation, a significant driver in destination choice, a means for achieving 

sustainable development, a factor that triggers revisit intention and contributes to the general satisfaction of tourists.  

Against this, the purpose of this study is to evaluate the structural model of tourist food experiences developed by 
Quan and Wang (2004) to understand the place and the importance of local food in the formation of tourist experiences 

and sustainable tourism. To do this, a review of the current literature was carried out. The literature review indicated 

that the use of local food may help create either peak or supporting tourist experiences. In other words, tourists may 
consider local food either as a peak experience or as supporting experience. Based on the evaluations, suggestions were 

made to destination managers, tourism enterprises and local food producers on the use of local food as a means of 

tourist experience and sustainability. 

 

Key Words: Sustainability, Local Food, Tourist Experience.   

 

Introduction 
Food and beverages are accepted as one of the most important components of tourism (Hall and Sharples, 

2003, p. 1). To illustrate, these food and beverages could be consumed in a restaurant that cooks local food. By this 

means, while tourists enjoy dishes produced from local food at the places they are traveling, they can experience 

different cultures at the same time. In this sense, for transferring the gastronomic identities of destinations to tourists, 
studying local food and beverages was stated to be important (Karamustafa and Ülker, 2017a, p. 28). Kivela and Crotts 

(2009, p. 180) stress that local food could be a motivational factor for tourists to travel, a criteria for destination 

selection, a factor that affects the satisfaction of tourists and something that contributes to the revisit intention. For this 
reason, it can be asserted that if owners of tourism enterprises and local authorities give importance to the local food 

belonging to destinations, it could help the number of visitors increase and the transfer of food and beverage culture to 

visitors. 
In the context of tourism, the use of local food and beverages also has important contributions for 

sustainability. For example, Hopwood, Mellor and O’Brien (2005, p. 38) describe sustainable development as an 

attempt to combine growing concerns about a range of environmental issues with socio-economic issues. Karamustafa 
(1999) describes three of the most important aspects of sustainable development; (a) sustainable development seems to 

be a long-term strategy, (b) it considers an inter-generational and intra-generational balanced level of welfare and (c) it 

is perceived as a universally valid prescription, which is supposed to be applicable to all countries without considering 
their level of development. In addition to the sustainable development of destinations that important destinations are in 

search of sustainable development strategies and techniques to leave a livable world for future generations (Hassan, 

2000, p. 239).  
It is possible to conserve and use through long ages economic, socio-cultural and environmental resources 

together with sustainable tourism activities. When the issue of sustainability is considered in the context of tourism, the 

idea of supporting local firstly emerges. As an example, it can be given that the ingredients used in the food prepared 
by accommodation enterprises in tourism destinations can be obtained from the region where the enterprise is located. 

Considering that local food may act as a travel motivation with its unique and authentic characteristics (Hall and 

Sharples, 2003, p. 2; Chaney and Ryan, 2012, p. 313) it can be an opportunity for businesses and destinations wishing 
to attract more visitors. In addition to providing the opportunity for the guest to taste the local products of the region, 

accommodation enterprises purchasing locally also encourage local producers in a sense. In recent years, food and 

beverage operations have also encouraged their guests to promote local products in order to support local producers 
(Casselman, 2010, p. 1). In general, it would not be wrong to say that business that prepare food for their guests using 

locally produce products also support this production and sustainability. 
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Before the use of local food and beverages in destinations, it would be appropriate to define this concept. 

Although it does not have a common definition (Zepeda and Li, 2006, p. 5; Pearson, Henryks, Trott, Jones, Parker, 

Dumaresq, and Dyball, 2011, p. 887) local food has two popular definitions as “food that are produced within the 

boundaries of a region” and “food that are produced within the boundaries of a country” (Wilkins, Bowdish, and Sobal, 

2002, p. 428). Similarly, Mirosa and Lawson (2012, p. 817) define local food as food that are produced, sold and 

consumed in a specific geographic region. On the other hand, there are also some studies that take geographic distance 
into consideration while defining local food. To illustrate, in a study carried out by Onozaka, Nurse, and McFadden 

(2010, p. 1), participants define local food as food that are produced within a 50 miles (approximately 80 km) of a 

region. Likewise, in a study carried out by Kang and Rajagopal (2014, p. 302) local food is conceptualized as food that 
are produced within a 200 miles (approximately 322 km) of a region. Inherently, some major attributes of local food 

are (Özdemir, Yılmaz, Çalışkan, and Aydın, 2015, p. 419); (a) it should be produced where it is consumed and/or sold, 

(b) it should be purchased from local markets or producers, (c) there should be a specific limit of distance between 
where it is produced and consumed and (d) it should reflect the food culture of the region. Last, but of course not least, 

it should be stressed that the concept of local food can be used for both expressing ingredients that are used to prepare 
dishes and local dishes itself. While local food as ingredients refers to ingredients that are used for production, local 

food as dishes also refers to the local cuisines.  

Despite the increase in the number of studies on food experience in tourism, it can be asserted that this 
specific area (use of local food based on sustainability) needs more focus because of the above mentioned reasons. 

Generally, food choice means choosing a specific food among other alternatives (Chang, Kivela, and Mak, 2010, p. 

990). In this study, food choice refers to the food choices of tourists in destinations they visit. Tourists can have an 
authentic and cultural experience while consuming local food. In this sense, it can be argued that food and beverages 

that belong to a specific region can form a strong connection with this region (Lin, Pearson, and Cai, 2011, p. 32). For 

example, the champagne that is produced in Champagne Region of France is identified and integrated with this region 
and has become the gastronomic identity of the region (Özdemir and Çalışkan, 2011, p. 486). By this means, visitors 

who come to a destination have a chance to experience local culture via testing local food and beverages. In the view 

of such information, in this study, firstly local food is evaluated within the frame of sustainability; subsequently the use 
of local food and beverages as peak and supporting tourist experiences is examined in the light of the current literature. 

 

1. Local Food as a Means of Sustainability 
 Sustainability, literally, means to keep in existence, to maintain and conserve and is considered to be a 
positive term by almost all people (Scarpato, 2002, p. 137). In this sense, it can be seen as an appreciate life style for 

traditional societies that claim protection for farming. From this point of view, it can be asserted that, gastronomy 

tourism which is an important factor for the development of destinations (Henderson, 2009, p. 319-321) can also 
contribute to the sustainability by supporting local production. To illustrate in a study conducted by Kivela and Crotts 

(2006) in Hong Kong, it was concluded that gastronomy tourism has different contributions to producers, the tourism 

industry, local people and tourists. Haven-Tang and Jones (2005, p. 82) also states that local food and beverages have 
different contributions to tourists, tourism enterprises and local people. In sum, it can be claimed that in the context of 

sustainability the use of local food would benefit to producers, local community, the tourism industry and related 

environment. 
 The main purpose of interdisciplinary gastronomy studies is to foster sustainable gastronomy (Scarpato, 

2000, p. 12), and hence the sustainable tourism development. Sustainable gastronomy can be also defined as eco-

gastronomy and be described as one of the components of sustainable tourism. Tourists, who come to a particular 
destination temporarily and regard themselves as part of the society, make significant contribution to local 

sustainability in that specific destination. Sustainability in food and beverage operations can be achieved through 

sustainable actions through all stages of production, preparation and consumption of food and beverages. 
 It has previously been stated that the protection of economic, socio-cultural and environmental resources is 

possible together with sustainable tourism activities. Similarly, in the model developed by Carter and Rogers (2008, p. 

365) the term sustainable supply chain is associated with social and economic performance (Figure 1). The sustainable 
supply chain has four supporting factors as risk management, transparency, strategy and culture. It can be asserted that 

the use of local food would benefit to sustainability, environmentally, socially and economically. From the 1970s 

onwards, a number of local initiatives have emerged around the world, when examining the importance given to local 

food (Lehtinen, 2012, p. 1056). After that, important steps have been taken to promote local culture. In this respect, 

links between tourists and producers have been established and it has also contributed to the economy when local food 

is handled in context of sustainability, it may be considered to prove beneficial from the aspects of (a) achieving 
economic benefit, (b) supporting local farmers and (c) giving less harm to the environment (Ülker, 2017, p. 16). 
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Figure 1. The concept of the sustainable supply chain 
Source: Carter and Rogers (2008, p. 365) 

  
 It is important to ensure that producers and consumers are connected for the widespread use of local food. 

What is essential for the use of local food is to establish a short food supply chain. Marsden, Banks and Bristow (2000, 

p. 425-426) indicate that sustainable local food supply can take place in three forms. These are (a) consumers making 
direct purchases from a manufacturer, (b) consumers purchasing from local sales points located in regions where they 

live and, (c) consumers purchasing from sales units located outside regions where they live. In addition, lodging and 

catering enterprises can also supply local food for their guests. In this way, they will be able to contribute to 
sustainability by using local products as well as earning income by enabling their guests to recognize the local culture.  

 The basic similarity between social, environmental and economic strengthening and socio-economic 

strengthening in sustainability is the idea of “turn to local” (Connelly, Markey and Roseland, 2011, p. 313). The basic 
strategy, in this respect, is to realize the food and beverage supply process shorter and more locally between producers 

and consumers (Goodman, 2003, p. 3). Consumers in this context may refer to final consumers (such as 
travelers/tourists) as well as businesses that will serve the final consumers. Although it is observed that links between 

producers and consumers have increased over the years, it is also seen that there are some obstacles to purchase and/or 

to use local food. Main obstacles in question are expressed by Karamustafa and Ülker (2017c, p. 36) as seasonality, 
inadequacy of product supply, local and regional regulations, product costs, and the obligation to work with many 

suppliers. These obstacles can be overcome with the help of legislative regulations and the efforts of the enterprises 

and the end consumers, which can make a significant contribution to sustainability by using the local product. The use 
of local food as a means of creating tourist experience will be discussed based on the review of the related literature.

  

2. The Role of Local Food in Tourist Experience 
Large-scale enterprises engaged in industrial production in agriculture and food sector are increasingly 

dominating food and beverage production (Campbell, Martinelli, and Fairhurst, 2015, p. 280). Consumers, however, 

have been more inclined to consume locally produced foods and beverages in recent years (Vecchio, 2010, p. 122; 

Lillywhite and Simonsen, 2014, p. 308). Similarly, research findings on local food and beverages by Schneider and 
Francis (2005, p. 259) and Curtis and Cowee (2009, p. 26) suggest that consumers often show interest in locally 

produced products and are willing to pay more for purchasing local food. In accordance, in the study conducted by 

Karamustafa and Ülker (2017b), it was found that the quality perception of local food was important in the formation 
of chefs' intention to use local foods. Finally, Quan and Wang (2004, p. 302) suggest that learning about the 

differences in tourists' eating habits will improve food service and increase guest satisfaction. It can be said that food 

and beverage enterprises located in tourist destinations bear responsibility of providing local food and beverages.  
Restaurants have a supporting role for traveling individuals. In addition to providing food and beverages, restaurants 

offer many other opportunities like comfort, communication and increased quality of life for individuals. In terms of 

tourists, enjoyment is seen as part of the experience and eating out can be a pleasant and memorable part of the total 
tourist experience (Kivela and Crotts, 2006, p. 356). In addition, local restaurants in tourist destinations also take on an 

important task with offering food and beverages that reflect local culture to tourists. Food and beverage businesses are 

recommended to use local food and beverages to achieve both competitive advantage and increased guest satisfaction 
(Karamustafa and Ülker, 2017c, p. 38-39). The researches carried out on tourists in particular point to the fact that the 

visitors are positively approaching businesses using local food (Ülker, 2017, p.132). 
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Figure 2. The Conceptual Model of the Tourist Experience 
Source: Quan and Wang (2004). 

 

In order to better understand the food and beverage-related tourist behavior, it is important to know how 

important food and beverage are in tourist experience and according to which factors it changes. From here it is 

necessary to look at a conceptual model developed by Quan and Wang (2004, p. 300) that determines the place of food 

and beverage in the tourist experience (Figure 2). When the model is examined, it is seen that tourist experience is 
composed of peak and supporting experiences. Quan and Wang (2004, p. 300) relate the dimensions of the tourist 

experience to everyday experiences. In this context, peak experiences and supporting experiences can be viewed as the 

extension (Chang, Kivela, and Mak, 2010, p. 999; Mak, Lumbers, and Eves, 2012, p. 184), an intensified form (Cohen 
and Avieli, 2004, p.760) or an opposite (Chang, Kivela, and Mak, 2010, p.1007) of the daily routine. Also, the role of 

food in tourist experience can vary depending on whether it meets a basic need or it creates a peak experience. In this 

sense, tourists can view food as a supporting experience or a peak experience. 
 

2.1. Local Food as a Peak Tourist Experience in Tourism 
If food consumption takes place within the peak tourist experience, it is expected that it is the opposite of 

daily experience. In this kind of experience, tourists, unlike their daily experience, can perform activities such as 

tasting new food and learning about different local food and beverage cultures (Mak, Lumbers, and Eves, 2012, p. 

186). In this context, it can be said that the widespread use of local food in the tourism industry will contribute to the 
economy by attracting more tourists to destinations (Telfer and Wall, 1996, p. 636). In a study conducted by Okumus, 

Okumus, and McKercher (2007, p. 258) it was indicated that both Turkey and Hong Kong use local food in destination 

marketing. Similarly, Frochot (2003, p. 83) analyzed the promotional materials of 19 regions in France with content 
analysis and reached the conclusion that they give particular importance to local cuisine products used for the 

promotion.  

Food consumption is an essential part of human life but can be an attraction and drive for people to travel 
(Henderson, 2004, p. 69). Sometimes, tourists want to get away from routine and familiar and demand more innovative 

and diverse dining experiences (Quan and Wang, 2004, p. 302).  One reason for this may be the fact that food and 

beverage preferences of individuals differ according to their cultural values (Karamustafa, Ülker, and Kılıçhan, 2016, 
p. 230). Peak experience includes main travel motivations of tourists. In this sense, it can be expected that the main 

motivation for tourists to come to a destination is to taste local food. Food and beverages specific to a particular 

destination may be of importance for some consumers (Ulama, Erbaş, and Karamustafa, 2010, p. 229). Therefore, the 
experience of tourists whose main travel motivation is to consume locally produced products in a destination is called 

as peak tourist experience. Moreover, with programs such as gourmet travels, food trips, radio shows and TV shows it 

is aimed to establish a connection between food and tourism (Hall and Sharples, 2003, p. 2).  
If the main travel motivation for tourists is to taste local foods, food consumption takes place in the context 

of peak tourist experience. In some cases, tourists may taste local food although it is not their main travel motivation. 

A transition from supporting experience to peak experience is in question here. To illustrate, a tourist who travel with 
the motive of skiing may attend to a fair where local food and beverages are exhibited. In this case, it can be said that 

the food, which was actually a supporting experience, becomes a peak experience as a result of participation in a fair 

where local food is exhibited. 

 

2.2. Local Food as a Supporting Tourist Experience in Tourism 
In supporting experience, the main purpose of travel and touristic experience is not to consume local food 

(Mak, Lumbers, Eves, and Chang, 2012, p. 928). Individuals seeking tourist experience for other purposes may wish to 
obtain local food experiences during their visit to a destination. For example, Chang, Kivela, and Mak (2011, p. 314) 

have reached the conclusion that Taiwanese and Chinese tourists do not spend much time on their dining experiences 

and perceive food consumption as an extension of everyday experience. Likewise, Quan and Wang (2004, p. 300) have 
found that food and beverages are often perceived as supporting experience in their study and are rarely perceived as 

peak experience. 

Based on the model, there may also be changes between the peak and supporting experience in certain 
situations. As mentioned before, there may not be a distinguishing line between two types of experience in some cases. 
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Differentiation 

Interchangeability 

Contrast 

Intensification 

Extension 

Contrast 

Intensification 

Extension 



814 

A food that can be perceived as a supportive experience can turn into a peak tourist experience as a result of a change 

in travel behavior. The results of the research carried out by Kivela and Crotts (2009, p.173) also support this thought. 

In this study, it is stated that although tourists had a different motivation to travel, they enjoyed food and beverages 

during their trip and eventually it became a peak tourist experience. In this context, it can be said that the role food 

plays in tourist experience actually affects the attitudes towards local food (Yılmaz, 2015, p. 32).  

It may be useful to establish and develop supporting experiences such as food culture so that destinations 
can successfully be marketed. Similarly, Quan and Wang (2004, p. 302) indicate that supporting experiences such as 

food experience should not be forgotten in order for marketing strategies to be successful. For example, if tourists who 

prefer Turkey for sea-sand-sun tourism also taste local products it would contribute to both local and national 
economies. At the same time, food will play a role in promoting the culture of the country and the region. For this 

reason it can be suggested that the local governments in the regions where tourist facilities are located encourage food 

and beverage enterprises to use local products. 

 

3. Conclusion and Suggestions 
The aim of this study was; (a) to evaluate local food from the perspective sustainability, and (b) to 

determine whether the use of local food and beverages in the context of tourism could be a supporting and peak tourist 

experience in the light of the tourists’ food experience model developed by Quan and Wang (2004). In this conceptual 

study, it was concluded that the model could also be used for local food and beverages. Based on this knowledge, some 
implications can be presented for local producers, tourists and tourism enterprises. It is possible to assess the dining 

experience of a tourist in a destination from two perspectives. In the case of the former, it can be possible for tourists to 

travel to places where they can be able to taste the local food and beverages which can be the main travel motivation in 
this case. In other words, tourists travel with a desire to taste local food. Although its importance has long been 

emphasized, gastronomy tourism (type of tourism which mainly includes tasting food and beverages pertaining to a 

specific destination) is not a type of tourism that has many participants. However, it should be noted that as a type of 
special interest tourism, gastronomy tourism may also yield a considerable benefit to the host countries. Moreover, 

diversifying tourism activities by adding more gastronomy-related activities particularly in destinations which are 

preferred more by cultural tourists will contribute positively to the enterprises in the region, to the local people, and to 
the tourists. It may be beneficial for cultural tourists to consume local food and beverages in a local restaurant both for 

recognizing the local culture and for satisfying their need. To illustrate, participating in “Sira Night Activities” which 

are held in Urfa in Turkey can be a case in point. In these activities, visitors can have a chance to experience local 
culture by eating local food on a floor table, by watching local dances performed by people who wear their folk 

costumes, and by sitting side by side with local people.  

On the other hand, unlike peak tourist experience, tourists may view food and beverages as a supporting 
experience as well. In other words, tourists travelling with motives other than consuming local food and beverages may 

prefer local food and beverages for their physiologic needs. As these tourists are not in search of a particular food and 

beverage enterprise, it can be recommended for entrepreneurs to open their ventures near tourist attraction sites. 
Putting a variety of local food and beverage menu options on their menus is also suggested. However, it should also be 

noted that being open to taste new food depends on some factors like nationality. For example, tourists from Far East 

are more inclined to prefer their own cuisine.   
As in most studies, this study also is not free from limitations. The most important limitation is that only 

secondary data has been utilized while conducting this conceptual study. However, the relevant literature about this 

topic has been reviewed extensively and, empirical and conceptual research findings lead the way to this study. In this 
regard, it is thought that the conceptualization of local food and beverages as peak and supporting tourist experiences 

will provide guidance to owners of food and beverage enterprises, managers, supervisors, producers, suppliers and 

local/regional authorities. 
The development of a holistic scale that includes the topics mentioned in this study (local food and 

beverages as peak and supporting tourist experiences) and the investigation of this topic in different time periods, 

cultures, geographies and types of businesses empirically will surely make the wealth of knowledge in this area even 
richer. In addition, in this study local food and beverages were assessed from the point of view of tourists. Further 

researches can adopt a food and beverage enterprise point of view. It will be also beneficial to produce empirical 

knowledge based on the primary field data which can be either qualitative or quantitative or blend of both with a focus 

of multi-method research approach. 
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Extended Abstract 
Firms constantly search for new strategic approaches to improve their performance and in turn to increase 

their profitability and market shares over their competitors (Wernelfelt, 1984; Porter, 1980, 1985;Barney, 1986, 1991). 

In strategic management literature, competitive advantage and its sustainability are defined and explained by two 
competing theories. One of the theories is Industrial Organization (IO) theory (Porter, 1980, 1981, 1985;Hill, 1988) 

and the other one is the resource based view (RBV) theory (Barney, 1986). 

IO theory focuses upon firms’ competitive advantage by using either product differentiation or low cost 
pricing strategies in competition (e.g. Porter, 1980, 1985). This is seen as “outside-in” or market based-view strategy 

for firms adapting market conditions into their strategies. Otherwise, firms will not succeed in their markets or 

industries. Therefore, firms gain competitive advantage over their competitors outside firms’ resources or skills in neo-

classic economics and IO traditions. They more focus upon market conditions called as “external factors” of firms. 

Resource based view, on the other hand, emphasizes “inside-out” strategy for firms. Here, competitive 

advantage is achieved through better performance by focusing on firms’ resources or “distinctive capabilities” (Barney, 
1986). To put it differently, resource based view approach is seen as firms creating such superior market positions for 

themselves to keep their performances better (Barney, 1986; Wernelfelt, 1984). In this approach, resources could be 

either tangible or intangible built inside firms (Barney, 1986). 
Intangible resources consist of skills or distinctive characteristics of firms. These are, for example, images 

of firms, brand values, quality management, etc., which are not seen in firms’ accounting books (Day and Wensley, 

1988; Carmeli and Tishler, 2004).  As for tangible resources, raw materials, long term contracts, low cost production 
and distribution systems, production capacity, financial structure and accessibility to capital could be some examples to 

be given for firms’ tangible resources (Day and Wensley, 1988). 

Both distinctive skills and tangible resources represent such operating skills producing better business 
performances than their competitors (Day and Wensley, 1988; Carmeli and Tisher, 2004). To be more specific, firms’ 

intangible resources are seen as their own distinctive capabilities that are rare to imitate by their competitors. Because, 

firms’ skills and distinctive capabilities are proposed to be more important to generate competitive advantage for firms. 
Among firms’ distinctive capabilities, effective quality management is hard to imitate, and therefore, is seen as being 

one of the resources for firms’ competitive advantage. 

Against the competitive advantage of RBV, market based competitive advantage is based on external 
factors (e.g. Porter, 1980). Therefore, firms’ competitive strategies (low cost leadership, differentiation and focus) are 

based on firms’ market positions determining firms’ competition and profitability in Porter’s five forces (Porter, 1980, 
1985, 1991, 1996). 

Although both approaches (IO and RBV) have different perspectives on generating competitive advantages, 

reviewing the literature on quality management shows that quality management is seen as distinctive capabilities to 
create competitive advantage according to RBV theory. On the other hand, Porter’s differentiation strategy in quality 

management is used to improve product quality. Thus, both approaches in quality management improve firms’ 

performances and generate a competitive advantage for firms (Dow et al., 1999; Douglas and Judge, 2001; Kaynak, 
2003; Lakhal, 2009). 

Therefore, this study overall aims to investigate the relationship between quality management practices and 

competitive advantage in hospitality. More specifically, this study examines which quality management practices 
would generate competitive advantage in hotels. Through the literature review, theoretical concepts and structural 

research framework were developed for the study.  Then, the study variables were determined according to the research 

framework. The data were obtained through the questionnaire survey from 290 four and five star hotels in Turkey. The 

questionnaires were filled by the hotel general managers. The main data analysis technique was employed with the 

exploratory factor analysis. The results of the exploratory and confirmatory factor analyses provided evidence 

concerning quality management as a multidimensional construct. These results further assisted to better understand the 
lack of clarity in the quality management literature. The factor analyses produced that top management leadership, 

customer focus, supplier management and human resource management directly improve hotel financial performance. 

However, process management and quality data &reporting did not have any effect on the hotel financial performance. 
Furthermore, top management leadership and supplier management were found to generate competitive advantage to 

the hotels researched. Therefore, these results can help hotel managers to reallocate the hotel resources to implement 

those quality management practices that can improve the hotel financial performance and generate competitive 
advantage. 
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Abstract 
In the late modern era, people have gathered around their special interests and constructed new kinds of 

sociality distinct from the traditional institutions. A variety of leisure and tourism activities are experienced in these 

types of sociality that are seen in the form of communities. This paper reports the results of a study that aims to 
underline the importance of special interest communities in leisure and tourism. Theoretical frame of the study is based 

on neo-tribes approach, which is suggested for late modern era communities. The study employs ethnographical 

methodology to delineate the issues related to cycling which is gaining popularity as a form of special interest tourism. 
In depth interviews and participatory observations are held in two cycling communities in Turkey. The results suggest 

that cycling groups bear intense emotionality, create meaning by the use of symbols and rituals, develop ethics in the 

groups and that members develop late modern era identities and share a common lifestyle. Accordingly, it is claimed 
that the examined cycling groups can be defined as neo-tribes. It is understood that neo-tribe communities offer people 

alternative living areas and influence their leisure and tourism experiences. Therefore, it is concluded that collecting 

information and developing an understanding about the characteristics and behaviors of these communities may have a 
significant impact on the development of special interest tourism.  

 

Keywords: Special interest tourism, cycling tourism, tourist behavior, neo-tribe, ethnography, Turkey. 

 

Introduction 
Special interest or activity holidays are a rapidly growing sector of the tourism industry, and these interests 

and activities range from educational, through arts and culture, heritage, to sports, leisure and outdoor pursuits. Special 

interest tourism is defined as the tourism mobility around special interest patterns that are often encountered in various 

types of activities of interest (Weaver, 2011). Individuals gather around special interests during their leisure time, and 
form communities on the basis of their interests. The communities generally set principles, cultures and rules which are 

transmitted through discourse, and the analysis of this structure may supply insight into the behaviors of communities. 

These communities are often defined as neo-tribes due to their collective enthusiasm, emotional connections and 
identity creation for their members as in the archaic tribes (Maffesoli, 1996).  

Tourism literature offers a constrained sight on communities. In tourist behavior literature, communities are 
regarded as reference groups that may influence individual travelers (Kotler, Bowen &Makens, 2006: 203). According 

to another approach, communities are seen as external factors that influence the tourism system (Gun, 2002: 69). 

Therefore, the limited comprehension requires researchers to develop an in-depth examination of the communities. 
Consequently, an investigation of the special interest groups and individuals’ behavior in these groups has the potential 

to contribute a better understanding of tourist behavior in special interest tourism.  

Therefore, this study aims to examine neo-tribes in the case of cycling tourism. Shipway, King, Lee and 
Brown (2016) suggest that cyclists behave with emotional bonds and this may shape the cycling experiences of social 

groups. Literature suggests that intensive sociality is experienced in cycling tourism and denotes further studies on 

these groups. Accordingly, the study aims to examine the characteristics of cycling groups by the use of ethnography in 
the confines of neo-tribe approach. In this regard, the study is original and unique since neo-tribes have not been 

discussed in tourism, yet. In this vein, the results of the study are important in creating an added value in terms of 

social wellbeing.  
 

1. Literature 
As social beings, individuals develop memberships to formal or informal communities to satisfy their 

socialization needs. Community is defined as the network of social relations in the form of mutual and emotional 
bonds (Bender, 1986: 8). Community perception has seen a continuous change over historical and sociological 

processes. While the traditional concept of community has been identified with close social relations, family bonds, the 

spirit of collaboration, or inherited statues in agricultural societies, it has taken new forms as the result of 
modernization (Tönnies 1955; Weber 1921; Durkheim; 1986). Traditional communities lost their significance as the 

result of commercialization of agriculture, dissolvement of guilds and unions, predominance of industrial activities, 

and the establishment of modern, unitary states (Weber, 1921). Finally, the late modern era has witnessed the 
community gain new meanings as a result of the impacts of modernization such as uncertainty, security, alienation and 

excessive individualization of individuals and societies (Beck, 2011; Giddens, 2014; Bauman, 2016;Delanty, 
2015;Maffesoli, 1996).  

Neo-tribe has been a frequently used approach in explaining the late modern era communities (Cova& 

Cova, 2001). Neo-tribe is defined as “including people from different walks of life who come together in fluid 
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groupings, bound by common interests, similar lifestyles, rituals and language” (Hardy, Gretzel& Hanson, 2013: 48). 

In 1990s, Maffesoli (1996) observes that the idea of individualism in mass society which rests on consumption forms 

specific to the class has declined and been replaced by more heterogeneous consumption and socialization forms 

shaped by new group dynamics. As such, neo-tribe is a state of mind shaped by its members’ conceptualization and 

experiences rather than a space and strict borders (Delanty, 2015). Moreover, it is observed that members have flexible, 

reflexive, fluid and fragmented identities (Maffesoli, 1996; Bennet, 1999). Individuals shape their life choices by 
selecting from multiple choices (Beck, Giddens & Lash, 1994). According to Cooper, McLoughlin and Keating (2005), 

lifestyle is also a characteristic of neo-tribes. Communities that are expressed through lifestyles preferably prioritize 

appearance and style (Maffesolli, 1996: 98). Another characteristic specific to neo-tribes is their being emotional 
communities (Maffesoli, 1996). Friendship plays an important role (Delanty, 2015: 143). Members wish to experience 

transcendence. Sentiments, shared feelings and shared experiences are privileged (Hardy et al., 2013: 51). Sharing 

occurs by rituals and symbols. Rituals and symbols denote the reason and the result of existence of the community 
(Maffesoli, 1996: 133). Community members form their own “little worlds” by the symbols and they develop a 

communal ethic there (Hardy et al., 2013: 50).  
Although limited, there are studies that refer to neo-tribes’ characteristics in leisure and tourism 

experiences. For example, Urry (1999: 301) notes that postmodernism has created a new sociality in leisure behavior. 

According to Urry (1999), traditional institutions such as family and religion are replaced by new social organizations 
in which individuals can join or leave freely. These forms which are termed as new structures are distinct from 

traditional communities, since they offer individuals the freedom to join or leave (Urry, 1999: 302). Neo-tribes bear 

similar characteristics to new sociality termed by Urry (1999). Moreover, the development of an environment on the 
basis of symbols also have similarities to Turner’s (1969) communitas approach that deals with the experiences of 

tourist groups. Turner’s communitas approach is based on the idea of temporal and liminal social relations that can be 

summarized as “we”. Communitas in a touristic context encapsulates unmediated, emotionally charged interpersonal 
interactions in which social status differences dissolve (Wang, 1999).  

Hetherington (1999) is one of the first scholars that examine tourism communities similar to neo-tribes. In 

his study New Age Travellers, Hetherington (1999) has studied traveler culture which was dominant in the youth 
festivals in 1980s, and highlighted the importance of lifestyles. However, the scarce tourism literature directly dealing 

with neo-tribes have studied the issue in the case of trailer clubs, event tourism and clubbing (Hardy et al., 

2013;Hannam&Halewood, 2006; Weaver, 2011; Goulding, Shankar &Canniford, 2013). These studies support the idea 
that neo-tribe approach is a vigorous method in explaining leisure and tourist community experiences. 

 

2. Method 
The study area of this paper is the cycling tourism. Literature on cycling tourism focuses on tourist 

motivation and experiences. Studies from different geographies suggest that socialization is the most important motive 

for the cycling tourists (Ritchie, 1998; Skår, Odden&Vistad, 2008; Taylor, 2010). According to Taylor (2010), the 

sociality created by cycling lead individuals to certain life patterns and behaviors. Shipway et al. (2016) explained 
cyclists’ experiences with individuals’ performance, meaning and belonging which are developed collectively. 

Similarly, Lamont’s (2014) cycling community is shaped by various symbols, and rituals. Moreover, individuals build 

a cyclist identity by carrying these elements into their daily lives.  For the purpose of the study, tribal characteristics of 
cycling communities engaged in tourism were examined. An ethnographic approach was employed to investigate the 

cycling neo-tribes in Turkey.  

Ethnographic approach was accompanied by participatory observation and in-depth interviews with two 
different cycling communities, namely Eskişehir Cycling Association and İzmir Ancient Cities Cycling Tour 

Community. Purposive sampling was used to determine the participants, and a total of 14 interviews were conducted 

with the members of these two communities. Further, field notes were also taken during the observations that lasted for 
two years. A thematic analysis on the interviews and field notes was conducted. During the analysis, a three-stage 

coding procedure (Neuman, 2006) was utilized using NVivo software.  

In order to maintain the validity of the data, triangulation, long-term interaction, expert participation and 
respondent validation was used (Patton, 2002). Using Miles and Huberman’s (1994: 64) interrater reliability formula, 

the interrater reliability rate for this initial coding was determined to be 85 % agreement. 

Results 
The results of the analysis showed that cycling groups as a form of special interest community had certain 

characteristics (Figure 1).  
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Figure 1. Characteristics of cycling groups 

 
It is found that intense emotionality wasexperienced in these communities. Emotionality varied in the forms 

of friendship, belonging, supremacy, trust, happiness, entertainment and collective enthusiasm. As such, one of the 

participants (P7) expressed that: 
“You can continue with someone you have never known. Those people are harmless.” 

Friendship was found to be the most common theme. These communities offered a significant social space 

for getting new friends and developing sincere feelings. Collective enthusiasm which was labelled on the basis of 
Maffesoli’s (1996) conceptualization, explained the positive mood developed by togetherness and sharing the 

emotions. It was also seen that these factors interacted with each other, one triggered the other, and co-existed. When 

the results were evaluated in-depth, the frequency of emotionality denoted that these communities were founded on 
emotions.  

The examination of these groups revealed that cyclists developed symbols and rituals. Participants initially 

uttered that cyclists might have some shared personal characteristics. These characteristics were mentioned as 
demanding, activist, environmentally friendly, open for communication, self-respecting, having self-esteem, romantic, 

extraordinary, social and charitable. Sharing the experiences, helping each other, taking group photos were found to be 

dominant rituals seen in these groups. Physical appearances of the cyclists, the tools and belongings they use, and the 
equipment were found to be important signs thanks to the meanings they had. Moreover, it was expected that people 

who spent much time developed a shared language and speech style. In this regard, one of the participants (P10) noted 

that: 
“In fact, cycling community has their own jargon. Although it seems be understandable, an 

outsider cannot understand it.” 

An overview of the findings showed that symbols’ and rituals’ theme was composed of cultural and 
communicational codes developed by participants in their cycling world. These symbols stemmed from the practical 

world. In other words, communities exist via tangible and intangible signifiers. At the same time, symbols were also 

the indicators of participants’ membership to the community. 
It was found that communities developed some ethic codes in themselves. These were unification, 

solidarity, participation, authority and social responsibility. The analysis revealed that the most frequent ethic code was 

“solidarity”. Solidarity was seen in the form of supporting the other. This was an important factor on the structure of 
the community which was built voluntarily. Another important finding was the existence of a community authority. As 

suggested by both the participants that were actively in charge of the administration and the others, a need for an 

authority to intervene might emerge in some cases.Furthermore, social class and worldviews of the members could 
vary in their daily lives. It is observed that these people gathered in the communities and became a part of it. As such, 

communities acted as a unifier. Moreover, it was understood that communities had social responsibility concerns. For 

example, a participant (P11) explained that: 
“We also see the bicycle as a social responsibility. And we want to contribute to the local 

environment.” 

Finally, participation was also regarded in the communities. Consequently, findings suggested that these 
ethic codes were shaped in the community atmosphere by the members or community administration/leader/authority. 

In the course of time, these structures were converted to expected ideal goodness of the community. 

The findings showed that communities functioned as a tool to create an identity. It was seen that the identity 
emerged as the communities’ image of belonging. This was explained by one of the participants (P2): 

“It is something to feel yourself as part of something. Just like being a member of a society…”  

Further, it was found that members of the communities had a heterogeneous structure. Their cycling 
objectives, the activities they participated and motivations differed according to their socio-economic characteristics. 

Participants were aware that they voluntarily participated in the community and they could abandon the group 
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whenever they wanted. They could also be members of more than one group or community. This finding represented 

the fluidity in these groups. Another remarkable characteristic of the participants was found to be their being 

“activists”. Activism referred to conscious activities to create a change in the society.  

The results revealed that cycling had an important place in the lives of participants. Participants stated that 

cycling played an important role in their private lives, their preferences, nutritional choices, transportation modes and 

consumption styles. For example, a participant (P13) explained that:  
“I, as an idealist cyclist, have been doing many things for cycling. It is almost in all aspect of my 

life. As such, I have no limits between institutional businesses regarding cycling and my private 

life.” 
Moreover, they noted that their social network was enlarged and varied. Findings also suggested that 

cyclists had shared lifestyles. Further, remarkable changes were observed in the lives of the participants after they were 

engaged in cycling communities and it was seen that communities played a significant role in learning and expanding 
these lifestyles.  

Discussion 
It is seen that emotionality experienced in cycling communities play a central role. Among others, 

friendship is found to be the most frequent emotionality. In this regard, Delanty (2015) underlines the unifier role that 

friendship plays. These positive emotions principally strengthens the feeling of belonging. As suggested by Maffesoli 
(2011), solitude is eliminated by belonging. In communities, people create life areas to overcome their loneliness. As 

noted by Beck (2011), these life areas form an alternative to the risky and insecure real world. 

The practical aspect of the communities emerges with symbols and rituals. Members shape their life 
domains with these symbols and rituals. These domains are the arenas in which the cultural elements are produced. In 

this vein, literature suggests that communities develop a domain and communal ethics in their symbolic worlds (Hardy 

et al., 2013; Cova & Cova, 2001). The current study also shows that the ideal ethical order of the communities is 
attained by the practical experiences in the community. When the delineated themes are evaluated entirely, it is seen 

that members set bonds between their individual characteristics and social worlds. Individuals develop belonging in 

spaces they feel happy, entertaining, secure, and familiar. This is followed by the moral values such as cohesion, 
solidarity and participation that are experienced by the membership in these communities.  

The study reveals that reflexivity and heterogeneity are found in individuals’ identities. In reflexivity, 

individuals produce their daily life process with the agency of themselves rather than the social structures (Bennett, 
1999). As mentioned above, cycling communities encapsulate characteristics that are focused on making their own 

choices. As suggested by Beck et al. (1994), cyclists are aware that they can choose and enjoy their life options. 

Moreover, members have the chance to freely join or leave the community. Therefore, cyclists are frequently mobile 
among groups. On the other hand, individuals’ objectives, motives, social classes, attitudes and behaviors vary among 

members. In other words, they are heterogeneous. As such, the unifier element is the cycling activity. Individuals who 

cannot gathertogether in their ordinary lives can develop relations in these communities. The underlying drive is the 
shared feelings. As noted earlier, emotionality and experience sharing are in the center in neo-tribes (Hardy et al., 

2013). 

Maffesoli (1996) claims that neo-tribes are expressed through the lifestyles. Lifestyles are related with daily 
practices. It is understood that cycling and the cycling communities have an important influence on the daily practices 

of participants’ lives. Changes in daily life practices, social environment and nutritional preferences are observed. 

Moreover, search for cycling spouse emerges in their private lives.  
However, the most significant change occurs in their consumption patterns. In the frame of consumption, 

changes are observed in members’ spending, clothing, food and beverage consumption, and vacation styles. As such, 

cycling becomes the lifestyle of the members. This strong structure can be explained by the intense emotional 
experiences.  

 

3. Conclusion and Implications 
Cycling communities are examined by the neo-tribe approach in terms of special interest tourism. The field 

work findings on two separate cycling communities reveal that they display neo-tribe characteristics as suggested in 

the literature. In these communities, intense emotionality is experienced, meaning is constructed by symbols and 
rituals, and community-specific ethical codes are created. Moreover, members have late modern era characteristics and 

share a common lifestyle. Since these findings are in line with Maffesoli’s (1996) neo-tribe conceptualization, the 

studied cycling communities are defined as neo-tribes. 
Cycling neo-tribes offer individuals an alternative to mundane, insecure environment and sociality. It is 

seen that they move their special interests in the center of their lives. As such, a leisure activity is converted into a 

format that influences all aspects of individuals’ lives. Therefore, accepting these social structures as reference groups 
may lead to a shallow conceptualization in terms of tourism and leisure. As suggested by Shipway et al. (2016) and 

Lamont (2014), these communities have the power to directly influence tourist experiences. Further, these 

communities are important for both the tourism practitioners and the academia.  
Tourism professionals should comprehend the influences of these communities. As such, these communities 

should be accepted as a stakeholder in tourism policy making and planning. The relationships developed by the 

communities havethe potential to create new markets for the businesses. The results of the study offer professionals 
valuable information on understanding cycling tourism groups. Accordingly, flexible nature of the cyclists should be 

taken into account. It should be kept in mind that cyclists vary in terms of their cultural backgrounds, motivations and 

goals. This shows that cycling tourism demand can be segmented into smaller markets. Moreover, the reflexive 
structure of individuals should be regarded. This requires personalized communication channels and individualized 

products that can cater to their needs. Their lifestyles should also be considered while developing products and services 
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for them. Further, findings underline the cultural characteristics of cycling communities that can be taken into account. 

Hence, the symbols and rituals of the cycling communities should be handled cautiously. Professionals need to adhere 

to these symbols and rituals for the success of their businesses. These factors that sustain the community will also help 

businesses to set sound relations with them. These factors may also act as a reference point for determining the quality 

of the services provided for neo-tribes. Similarly, businesses should consider the ethical codes of the communities. A 

participatory environment that will encourage new ideas and suggestions should be created. Besides, the authority of 
the community, which is mostly the leaders or the managers, should be respected. This may facilitate the 

communication and desired outcomes. Furthermore, tourist products that offer social benefits can be developed 

considering the characteristics of these communities.  
It may be concluded that neo-tribe approach offers a theoretical framework in dealing with special interest 

tourism. However, the study is limited with time constraints and sample size. Therefore, further studies on the 

communities in different areas are needed. Studies on other communities such as trekking, mountaineering etc. havethe 
potential to expand our understanding on neo-tribes in terms of special interest tourism.  
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Ecotourism 
in Mahabad city for sustainable urban development. Cities have diverse capacities, particularly ecotourism attractions 

in their areas, which give a good basis for social and environmental protection and sustainable urban tourism 

development. This research conduct by a descriptive and analytical nature using the SWOT-QSPM mixed model. Data 
collection was done through library research and field studies within the local community, authorities as well as 

interviews with conservation experts. The results of the four environmental, social, economic and management 

indicators show that despite the capacity to become an ecotourism hotspot at the national and international levels, the 
Multiple decision makers, management weakness, lack of professional training for better understanding of attractions, 

as well as low levels of accommodation and lodging services, are the main obstacles to the developed of ecotourism. 

Coordinated and integrated nature management of the region for sustainable urban development is of high priority over 
other strategies. Finally, the study suggests that the ecotourism attractions of the area could be one of the main pillars 

of tourism in Mahabad and play an important role in sustainable development of the city. 

 

Keywords: Ecotourism, Strategic Planning, Urban Tourism, Sustainable Urban Development, Mahabad City 

 

Introduction 
Sustainable tourism will increase the awareness and sensitivity of societies to environmental degradation 

and climate change, and contribute to environmental protection and job creation and the economic and social 

development of urban areas. In this study, we are looking at how to develop ecotourism development Sustainable 
urban and regional aid. In this research, the urban area includes the Mahabad city. With the expansion of cities and 

increasing population density and physical and psychological problems in urban areas has increased. Therefore, the use 

of environmental values in ecotourism forms has become more important and necessary. (Zarbast, 1383: 156-153). Of 
course, considering the management and conservation of natural resources through ecotourism planning, there is a 

greater sense of development in the periphery of cities. (2005: Haughton, Graham, 2005). 

Effective and efficient exploitation of human beings from the natural environment makes it possible to 

sustain and protect natural ecosystems and transform them into human ecotourism environments. On the other hand, 

unplanned interventions will destroy virgin and intact environments and pollute the environment.One of the types of 

tourism activities in the world based on ecotourism is the observation of natural attractions such as beautiful scenery, 
fountains, waterfalls, caves, wetlands, wildlife, and so on. Ecotourism based on targeted travel, along with cultural and 

spiritual visits and cultural and cultural attractions, and enjoyment of its various phenomena (Rezvani, 2001). This 

industry can clean industry called because, unlike most industries, it does not cause pollution of the human 
environment, it is the basis of friendship and understanding between man and nature. 

Ecotourism works in many ways different from other sectors of tourism. Because of this type of tourism, the 

benefits of sustainable development, including protecting the natural environment, include educating visitors about the 
sustainability and profitability of indigenous people; since environmental protection is one of the ecotourism pillars, 

the industry has been able to an important source of income for natural areas needs protection. The idea that this kind 

of digestive can contribute much to conserve natural resources around the world (Applerood, 2007: 19). 
Iran is one of the five countries with the world's largest climatic variation and one of the major biodiversity 

reserves of the planet. (Shakeri, 1383). One of these capabilities in the country is the existing wetlands with various 

plant and animal ecosystems (Mansoori and Majnounian, 1986). Wetlands can call the most beautiful manifestation of 
the world. The environments that initially bore life and the environments that ultimately help to purify the various 

types of artificial contamination that keep their lives intact (Astani and Ranjbarzrabi, 2011). 

Since ecotourism in the 21st century provides a new spatial pattern in the cities area, the cities for the 
weekend, feasibility studies of ecotourism attractions and develop its strategies for a living necessity and economic 

development are considered. Mahabad is one of the places that can be remarkable in the northwest of Iran in the 

coming years. The objectives of this research are to introduce the power and the role of ecotourism in the economic, 
social and cultural development of the village- cities, and to explore and analyze the potential of tourism and to present 

an operational strategy for the development of ecotourism and its preservation for sustainable urban development. It 

also promotes awareness of people and authorities in supporting these environmental reserves of the region. 
This research identifies the most important ecotourism powers of Mahabad city with a sustainable 

development approach? What are the most important strategies for sustainable ecotourism development in Mahabad 

city for sustainable urban development? How to make a better future for developing ecotourism and regional 
development? 
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1. Literature Review and Hypotheses 
"Ecotourism is as naturalistic, motivating and observing natural manifestations with its own characteristics. 

Ecotourism encompasses all the natural effects that exist on Earth. "(Rahnamai, 1379, 36). Ecotourism has been shaped 

and developed due to several factors: fatigue from artificial and stressful urban environments, and on the other hand, 

with the interest in nature and cultural heritage, environmental concerns and a healthy way of life, the refusal of 

consumerism culture and others. The Organization for Tourism and Heritage of Iran (2001) defined ecotourism as 
follows: "Ecotourism is any kind of tourism related to nature so that the main motive for this type of tourism is to take 

advantage of the natural attractions of an area, including physical characteristics and native culture. And the tourist 

leaves the place after discovering the charm without having to enter or destroy it, thus taking advantage of the culture, 
historical backgrounds and natural examples of the region, preserving the ecosystem, economic opportunities, and 

income generation. It is also created for the locals, and the field of protection and protection is more serious than 

attraction, with fewer financial resources (Ecotourism Organization, 2001, 28). 
The most important motive that encourages and encourages tourists to meet natural attractions today 

is curiosity of explorers' explorations in recognizing and exploring species of rare and endangered species and natural 

resources that give them a deeper appreciation of nature, which ultimately has a sense of protection And protecting and 
protecting the natural environment in them (Rezvani, 1380, 117). 

For Martha Honey, the principles of ecotourism are as follows: 

• Minimize environmental impact. 
• Promotes environmental and cultural respect. 

• Provides a positive experience for visitors and guests. 

• Make environmental protection economically viable and environmentally beneficial. 
• Provides financial benefits and empowerment for local residents. 

• Create a sensitivity to the social, political, and environmental environment of the host community. 

• It supports global human rights and labor agreements (www.wikipedia.org). 
Today, development is the real area of development that has the least destructive effects in the environment. The 

Environment Committee of the World Organization considers ecotourism an activity that maintains not only natural 

and cultural resources but also the capacity for sustainable employment and income generation. 
Population density, high traffic, crowdedness and traffic noise of cars and urban activities, contaminated air, have 

caused certain problems and deprivations to citizens that force them to escape from the city, and, due to the economic 

and social conditions of families, traveling to remote locations Recreation and leisure time. (Baghbanjlodar, 51: 1380). 
So today, the use of urban spaces and surrounding areas for recreation and circulation especially ecotourism has 

become important. 

Table 1. Reasons for the importance of ecotourism development 

Economic benefits socio-cultural benefits environmental benefits 

Helping to develop job 

opportunities 

improve the quality of community life help preserve natural resources 

Creating income diversification 
and reducing the country's 

dependence on a particular 

product, 

increasing cultural exchanges and, as a 
result, improving the international 

reputation of the country 

increasing the quality of 
natural areas 

Increasing foreign exchange 

earnings 

reducing socio-cultural inequalities raising public awareness of the 

environment 

Introduction of potential 

capabilities of the country followed 
by increased investment 

Increasing the value of ecotourism to the 

people and increasing the sense of pride 
and belonging to the place 

- 

Helping regional development and 

adjusting economic inequalities 
between regions 

Contribute to the development and 

improvement of infrastructure 

- 

High expansion factor Strengthening the sense of participation - 

 Maintaining and reviving traditional and 

indigenous arts 

- 

Movahed &etc., 1393: 43 
 

Ecotourism nowadays plays an ever-increasing role in environmental management and is, in fact, 

interactive between humankind and nature, this type of tourism is the learning and interpretation of a natural 
environment that is in terms of sustainable development managed. 

Studies of studies have shown that ecotourism plays an important role in the sustainable development of 

local communities and should be considered as a comprehensive approach to developing of local communities, which 
will bring benefits to the present and future generations. (Bogesham, 1384: 2) 

Sustainable development approach as the most appropriate approach for developing sustainable ecotourism 

can be done in several sectors, which, according to the above, include ecological, economic, social, cultural and 
institutional sectors. Based on the sustainable development approach, one can simultaneously develop ecological and 

socioeconomic factors together in a local community. Attracting foreign investors; creating and expanding government 
job opportunities; supporting local economies; increasing incomes; and increasing local economic participation and 

environmental protection are among the measures that can be taken in the economic sector. In addition to these sectors, 

the most important measures that can be taken in the social sector include empowering local people, forming local 
councils, developing regional participatory development plans, organizing and organizing talks between people, 

http://www.wikipedia.org/
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officials and investors in the tourism sector. Enhance social capital and improve living standards for local 

communities. 

 

Table 2: Dimensions and Objectives of Ecotourism Development and Sustainable Urban Development 

common goals of ecotourism and sustainable urban development Dimensions of 

development 

Protect existing ecosystems and protect environmental resources environment 

Protecting the sensitivity to the environment and maintaining natural resources for the present 

and future 

Responsibility for maintaining biodiversity and minimizing waste to non-renewable resources 

Prevention of urban and regional pollution 

Relationship with nature 

Maintaining the relationship between man and the environment 

Independence of the region and eliminating the gap between the poor and the rich  

economy 
Creating employment for local residents 

Supporting the local economy and diversifying housing development 

Increasing the country's foreign exchange earnings and developing small cities to reduce 

reliance on large cities 

Introducing the potential of the country and, consequently, increasing investment and 

empowering the rural poor 

Assistance to regional development and adjustment of economic inequalities between regions 

of the country 

Supporting the culture of indigenous people  

 

Sociocultural 
Supporting participation and empowerment and ensuring the effective participation of citizens 

in the decision-making process 

Strengthening participation in the welfare of local communities 

Provide educational opportunities 

Responsibility of tourists and paying attention to spending leisure time for residents of the city 

Strengthening public participation (local communities, owners, businessmen, and government 

sectors) 

Security and safety 

Promoting quality of life 

Distributing resources and providing sustainable local food  

Management Unity and comprehension 

Aware of the relationships and manifestations of changes in space and space 

Protecting the compression of natural systems in the city and its related area. 

Immigration reduction in the region 

 

Since urban environmental change cannot be separated from regional, national, and global changes in the 

environment. Therefore, the urban environment policy cannot be seen separately for keeping resources for the present 
and future. Meanwhile, ecotourism consistent with environmental protection and meeting the needs of urban dwellers, 

along with income fluctuations in the rural community, plays a significant role as a space for sustainable urban 

development and the reduction of space inequalities. 
According to the discussion, a conceptual model based on the literature in Figure 1 shows the general theoretical 

framework of the research. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig 1: Conceptual Model of Research 
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2. Methodology 
 

The type of research is in terms of descriptive-analytical applied and survey method. The method of data 

collection and information is through fieldwork including observation, interview, and questionnaire. SPSS software 

and SWOT strategic planning matrix were to process data used and information. Then, it is in the form of 

environmental designed, social, economic, and environmental decision-making tables. Also, the QSPM quantitative 
strategic planning matrix has been to specify prioritization of the strategies used. Finally, a table has been up for joint 

cases drawn between ecotourism strategies consistent with sustainable urban development. 

 

Analyses and Results 

Mahabad city with the area of 2591 square kilometers and 188289 population (according to the census of 

the year 1379) has two parts, central and Khalefan with three cities of Mahabad with 168000 people population and 
Gogh Tape with 6000 and caliphs with 2000 population and 224 villages It is inhabited. Mahabad has mountainous 

weather with cold winters and relatively moderate summers and four seasons are awesome, the Mahabad River that 

crossed the city and gave a special beauty to the city, the city is warm bloody, hospitable, intimate person it is 
located in the south of West Azarbaijan province. 

Mahabad is in the southern part of the province located and is in the foothills of Kohl-e-Linda mountainous 

Sheikh Mountain. Mahabad is a city on the eastern shore of the Mahabad River and today it is important to stay in the 
center of the crossroads of the three provinces of East Azarbaijan, West Azarbaijan, and Kurdistan, and this is due to 

the strategic location of the resort's many travelers. (Mahabad Master Plan, 2007) This city has economic, social, 

cultural and especially natural attractions. (Table 3) 
Based on the results of the 2006 survey, Mahabad is the fourth most populous city in the West Azarbaijan. 

The city is also the 59th most populous city in Iran and 2686 is the most populous city in the world. Also, this city 

(including suburbs) is the 5th city of the province and 75th most populous city of Iran. The most important ecotourism 
phenomena in this area is Saholan Cave, the lagoon of this Kani Barazan wetland and the dam of Mahabad. The lagoon 

is located 30 km north of Mahabad city with the area of 4010 hectares and Saholan Cave at 40 Km. 

This Kani Barazan wetland is a permanent lagoon and one of the first Iranian bird watching sites in 2007.Vegetation 
and wildlife in the Mahabad area, especially in the Kani Barazan and Talab wetland, are of particular importance in the 

two main categories of animals and plants in Table 4. 

 
Table 4. Wildlife coverage in Mahabad, especially in the Kani Barazan wetland 

There are 75 species of aquatic bird and species belonging to 11 families with dry 

species of this species to more than 180 species. 

A. Types 

of birds 

1-birds 

 

animals 

Among the important species of the birds in this wetland are flamingo, chanter, oak 

duck, sage duck, gray herons, sea marmalade, marble duck, small bacchanus, white 

pylons, footstool, big gizzard and goose bride. Among these birds, rare species such 

as 'white goose goose', 'white duck' and 'marble duck' are also observed in less 

wetlands of the country so far. 

B-Name 

of the 

birds 

Rabbit, fox, hog 2-

mammals 

 

Types of frog, turtles 3-

Amphibian

s 

Dread Snake, Blue Snake 4. Reptiles 

Dread Snake, Blue Snake 5-fish 

In the Konya Barazan region, 45 plant species from 35 genera and 17 families have 

been identified, making up 21 plant communities. 

The species identified in the wetland are also straw, borya, gegen and gaz. 

 1-spinach 

family 

plants 

 2-Birds 

family 

Source: (Environmental Protection Agency of West Azerbaijan Province: 1391) 

 
 

Photo 1 - Kani Barazan Wetland as Iran's 

Birdwatching Paradise 

Map 1-Location of Mahabad city 
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Research Findings 
In order to organize internal factors in the form of categories of strengths and weaknesses of system 

processing, using ranking factors and considering important each potential strengths and potential weaknesses, and 

considering extent each of them effects on system functions, was calculated. These factors are presented in Table (4). 

 

Table 5 - Results of internal and external factors on ecotourism in Mahabad city 

people expert W & S  Strategies D 

AS rank TAS rank TAS AS 

0.027 3.9 0.1053 3.8 .103 0.027 S1. Weather conditions in the warm season 

en
v

ie
rm

en
t 

0.03 3.8 0.114 3.9 0.121 0.031 S2.Favorable conditions for diversification into 
tourism perspectives 

0.029 4 0.116 4 0.124 0.031 S3. Existence of adequate water and adequate 

depth of the mineral water for feeding birds 

0.029 3.8 0.1102 4 0.121 0.030 S4. There are pristine environments that 
increase the attractiveness of tourism. 

0.025 3.4 0.085 3.5 0.099 0.028 S5. Prevention of the influence of saline water 

of Urmia lake on water resources, especially 
the Kani wetland 

0.032 4 0.128 4 0.127 0.032 S6. There are many varieties of plant and 
animal species 

0.033 3.9 0.1287 4 0.115 0.029 S7. Have a smooth and spicy air 

0.03 3.6 0.108 3.6 0.096 0.027 S8. There are various geomorphologic forms 
(such as mountains, beaches, islands, etc.) 

0.025 3.8 0.095 3.2 0.080 0.025 S9. Climate diversity and small-scale climate 

balance 

0.032 4 0.124 4 0.129 0.032 S10. Bird watching is very rich in talent 

0.031 3.7 0.1147 3.8 0.109 0.029 S11. Relative security in the region 

so
ci

al
 

0.033 3.9 0.1287 3.9 0.107 0.028 S12. A quiet environment away from the city 

hustle and bustle 

0.03 3.4 0.102 3.7 0.101 0.027 S13. Awareness of the landscape of the 
wetlands 

0.027 3.5 0.0945 3.4 0.090 0.026 S14. Promotion of Native Culture of the 

Region 

0.029 3.2 0.928 3.75 0.106 0.028 S15. Participation of people in the beautiful 

area 

0.023 3 0.067 4 0.115 0.029 S16. Indigenous people trained 

0.023 3.3 0.0759 3.3 0.088 0.027 S17. The sense of responsibility of 

organizations involved in tourism to raise 

tourism costs 

 

0.029 3.7 0.1073 3.2 0.099 0.031 S18. Low crime rates in the region 

0.027 3.6 0.0972 3.9 0.124 0.032 S19. Local community involvement in 

development 

0.033 4 0.132 3.8 0.117 0.031 S20. The presence of warm hospitality and 
culture in the local people of the region 

0.027 3.9 0.1053 3.65 0.106 0.029 S21. Providing the fields of happiness and 

mental health for tourists 

0.031 3.8 0.1187 4 0.115 0.029 S22. Local people's interest in preserving the 

environment and nature 

0.026 3.6 0.0936 3.3 0.081 0.024 S23. Existence of plant landscape to reduce the 
cost of building some green spaces 

ec
o
n
o

m
y
 

0.033 3.9 0.1287 4 0.095 0.024 S24. There is enough land for tourism use, and 
construction 

0.034 4 0.136 4 0.137 0.034 S25. There are different types of birds to visit 

one of the largest bird watching places in the 

country 

0.032 3.7 0.1184 3.9 0.120 0.031 S26. The region's ability to invest and plan 

tourism 

0.028 3.7 0.1036 4 0.118 0.030 S27. Job creation and income generation in the 

region 

0.028 3.7 0.1036 4 0.121 0.030 S28. The richness of natural and cultural 
resources and outcomes towards competing 

tourist areas 
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0.026 3.7 0.0962 3.6 0.094 0.026 S29. Impact on the roads around the 

agricultural lands of the region and boom them 

0.033 3.4 0.1122 3.5 0.107 0.031 S30. Ability to become a tourist destination in 
the province and country 

0.031 3.5 0.1085 3.9 0.115 0.030 S31. There is a suitable field for economic 

development based on nature tourism 

0.029 3.9 0.1131 4 0.104 0.026 S32. The need for limited capital for nature 

activities 

0.021 3.8 .0.0798 3.8 0.096 0.025 S33. The desire of the private sector to invest 

0.021 3.5 0.0735 3.1 0.083 0.027 S34. The economic approach of authorities to 

the development of nature 

0.023 3.6 0.0828 3.4 0.087 0.026 S35. Expressing the interest of government 
officials and non-governmental officials in the 

city and region to welcome ecotourism 

programs m
an

ag
em

e

n
t 

- 4.5346 - 3.75 1   

0.055 1 0.055 1 0.060 0.060 W1. Underground water level drop 

en
v

ie
rm

en
t 

0.045 2 0.09 1.8 0.070 0.039 W2. Scattering of Natural Attractions 

0.055 1.2 0.066 1.2 0.068 0.057 W3. The trend of degradation of natural 

elements such as vegetation 

0.055 1 0.055 1 0.054 0.054 W4. Sensitivity and fragility of wetland 

ecosystem 

0.061 1.3 0.0793 1 0.064 0.064 W5. Lack of professional training to identify 

ecotourism resources 

 

0.058 2 0.116 1.3 0.071 0.054 W6. Low levels of literacy and skills among 
the elderly villages 

0.047 1.5 0.0705 1.9 0.099 0.052 W7. The disappearance of the traditional and 

local customs of the villages 

so
ci

al
 

0.059 1.1 0.0649 1.1 0.066 0.060 W8. The lack of familiarity of local residents 
with the value of the natural environment and 

the attractions of it 

0.058 1.8 0.1044 1 0.053 0.053 W9. Low income from nature tourism for the 

surrounding countryside 

ec
o
n
o

m
y
 

0.060 1.3 0.078 1.1 0.057 0.052 W10. Lack of suitable employment for nature 

tourism 

0.059 1.6 0.0944 1.4 0.080 0.057 W11. Advertising weakness 

0.048 1.8 0.0864 1.8 0.089 0.050 W12. Lack of any shipping agency 

0.060 1.2 0.072 1 0.057 0.057 W13. Low level accommodation and lodging 

services 

0.057 2 0.114 1.6 0.090 0.056 W14. Economic poverty and deprivation 

0.054 1.1 0.0594 1.2 0.063 0.053 W15. Lack of people's participation in 

ecotourism investment 

0.059 1 0.059 1 0.063 0.063 W16. Absence of a comprehensive plan or 
program approved for nature conservation 

m
an

ag
em

en
t 

0.058 1.2 0.0696 1.1 0.066 0.06 W17. Not paying attention to the importance of 

tourism and its revenues in promoting the rural 

economy-surrounding cities 

0.055 1.7 0.0935 1.3 0.078 0.060 W18. Weakness of information and the media 

and mass media about the introduction of 

tourist attraction points 

1 - 1.4274 - 1.248 1   

- 5.962 - 4.998    
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Table 6 –Strategies for Opportunity Points and Threats for Different Dimensions for Ecotourism in Mahabad 

people expert ST 
D

 

w rank TAS AS ran

k 

TAS   

0.067 3.85 .257 65 3.7 .206 O1. The proximity of ecotourism attractions near the 

city of Mahabad 

e
n

v
ie

rm
e
n

t 

0.078 4 .311 79 4 .370 O2. Joining the Connie Berazan Wetlands to the 

Ramsar Convention 

0.070 3.8 .266 81 3.9 .270 O3. Awakening opportunity for public incentives to 

protect the environment and natural resources 

0.061 3.42 .208 63 3.8 .205 O4. Decreasing migration to Mahabad city and 

increasing the survival of villagers 

S
o

c
ia

l 

 

0.061 3.6 .221 63 3.6 .194 O5. Promoting the living standards of the villagers 

0.064 3.5 .223 72 3.3 .203 O6. The existence of citizens who are familiar with 

plant and animal species 

0.067 3.7 .247 78 3.9 .260 07. The field of citizen participation and authorities to 

protect the environment 

0.064 3.5 .226 72 3.2 .197 08. The opportunity to establish social and cultural 

relations among different ethnic groups 

0.070 3.6 .254 71 3.5 .213 O9. Opportunity to use public investment in the nature 

sector 

e
c
o

n
o
m

y
 

 

0.067 4 .270 68 3.9 .227 010. Close road connection with nearby neighborhoods 

of Mahabad 

0.068 3.8 .259 76 3.2 .208 0110. The presence of foreign tourists 

0.069 3.9 .268 79 3.7 .250 O12. Opportunity of profitability and flow of capital 

and income to Mahabad district and city 

0.064 3.75 .242 80 3.5 .240 O13. Government attention to nature tourism and 

tourism in the region and the city of Mahabad 

0.061 3.65 .224 77 3.6 .237 O14. Improved performance in the development of 

tourism in the region and the city of Mahabad 

0.067 3.9 .263 69 3.8 .224 O15. The opportunity to diversify into the economy of 

the region and the city of Mahabad 

0.068 3.4 0.231 76 3.6

5 

.237 O16. Providing facilities to strengthen trade unions, 

community institutions and local organizations to 

maintain ecotourism resources. m
a

n
a

g
e

m
e
n

t 

هاجمع نقاط فرصت 3.64 - 1169 3.97  

0.078 1 .978 78 1 .072 T1. Drought and desertification in the region 

e
n

v
ie

rm
e
n

t 

 

0.084 1 .084 83 1 .077 T2. Illegal hunting and animal life threats 

0.057 1.5 .086 70 1.2 .078 T3. Environmental pollution in the periphery of 

Mahabad and surrounding villages 

0.073 1.6 .117 77 1.3 .092 T4. Disregard for environmental laws 

0.074 1 .074 70 1 .065 T5. The number of wells around the lagoons for 

agricultural use 

0.073 1.3 .094 79 1.5 .109 T6.. The existence of Lake Urmia and its dry land 

0.069 1.8 .124 78 1.1 .079 T7. Inappropriate policies for ecotourism management 

in the region 

S
o

c
ia

l 

 

0.068 1 .068 72 1.3 .086 T8. Lack of advertising and information to attract 

tourism 

0.073 1.5 .110 65 1.5 .090 T9. Governmental Tourism Management 

e
c
o

n

o
m

y
 

 0.061 1.2 .730 52 1.7 .082 T10. Increasing living expenses in Mahabad and the 

surrounding countryside 

0.074 1.9 .140 63 1.9 .111 T11. The weakness of private sector management 

m
a

n
a

g
e
m

e
n

t 

0.073 1 .073 73 1.1 .074 T12. Lack of facilities to encourage private sector 

investment in the tourism industry 

0.073 1 .073 72 1.3 .086 T13. Pale and ambiguous position of tourism industry 

in the province in the first, second and third programs 

of socio-economic development and ... country. 

0.071 1.3 .092 76 1.2 .084 T14. The inability of tourism planning system to use 

sustainable management 

.076 1 .076 75 1.9 .132 T15. The inability of the tourism planning system to use 

sustainable management 

1.286 1083 - 1.137 Sum t 

5.256 - - 4.957 Aggregate TAS 
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Figure 7 Strategic Matrix and Priorities for SWOT Implementation 

Source: Writers 

 

Table 9 - Selected Strategies 

Selected Strategies Row 

SO2, the beneficial use of privileges to integrate wetlands into the Ramsar Convention and obtain more 
credits for sustainable development of the tourism industry and the protection of the natural environment 

1 

SO5, creating synergies between institutions and departments of the government, local people and 

entrepreneurs (private sector) by holding meetings and implementing coordinating managerial measures to 
integrate the nature of the region. 

2 

SO8, the optimal use of the features of the wetland (water, sailing, beautiful landscape of birds, ...) to 

develop and attract tourists to create employment and source of income people in Mahabad and the region. 

3 

ST11, a major part of Mahabad's tourism abilities, has ecotourism capabilities. Due to the excessive 
sensitivity of these attractions, it should be tailored to different destinations in terms of attractiveness to 

tourists, ethical codes (ethical commitment) and to be provided to travel agencies and in brochures for 

tourists. 

4 

WO3, due to the seasonal nature of the province and the city of Mahabad, the unique natural features of 
each season of the year, and the richness of animal species (Paradise Birdwatching) should try to identify, 

suit and introduce natural pristine potential, the presence of tourists With special interests in different 

seasons, and, to a certain extent, compensate for the seasonal nature of tourism demand in the region. 

5 

WT1, the establishment of special rules and regulations for the optimal use of attractions and nature 

conservation, and the prevention of destruction, pollution and destruction of these resources (such as 

wetlands) b. Sustainable agriculture development.... 

6 

 
The list of selected strategies based on SWOT analysis, which includes six important strategies, 

are presented in Table 6. So, In Table 7, the strategies selected based on the SWOT matrix and the results of 

the QSPM table is according to the sum of the charm score and priority of each of them classified. 
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Table 10: Quantitative Planning Matrix in Strategic Planning 

EFE 

& 

IFE 

ت
می

اه
ب 

ری
ض

 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 

A
S

 

T
A

S
 

A
S

 

T
A

S
 

A
S

 

T
A

S
 

A
S

 

T
A

S
 

A
S

 

T
A

S
 

A
S

 

T
A

S
 

S
 

S1 0.027 2 0.054 2 0.054 3 0.081 2 0.054 3.5 0.095 1.5 0.041 

S2 0.03 2.5 0.075 3.2 0.096 3.4 0.102 2.2 0.066 3.6 0.108 2 0.060 

S3 0.029 4 0.116 4 0.116 4 0.116 3.5 0.102 3.9 0.113 3.7 0.107 

S4 0.029 2 0.058 3.1 0.090 3.5 0.102 1.7 0.049 3.8 0.110 2.7 0.078 

S5 0.025 3 0.075 3 0.075 2 0.050 2.2 0.055 1.5 0.038 1.4 0.035 

S6 0.032 3.8 0.122 3.7 0.118 4 0.128 3.3 0.106 4 0.128 3.3 0.106 

S7. 0.033 3.2 0.106 2 0.066 3.5 0.116 2.4 0.079 3.9 0.129 2.9 0.096 

S8 0.03 3.1 0.093 3.2 0.096 3 0.090 3.1 0.093 3.6 0.108 3.2 0.096 

S9 0.025 2.7 0.068 3.5 0.088 1.5 0.038 1.6 0.040 1.9 0.048 2.8 0.070 

S10 0.032 3.9 0.125 4 0.128 3.9 0.125 3.7 0.118 3.9 0.125 3.1 0.090 

S11 0.031 3.8 0.118 4 0.124 1 0.031 3.9 0.121 3.1 0.096 3.8 0.118 

S12 0.033 3.2 0.106 3.1 0.102 2 0.066 3.2 0.106 3.5 0.116 2.8 0.092 

S13 0.03 3.5 0.105 4 0.120 2 0.060 3.6 0.108 3.2 0.096 3.1 0.093 

S14 0.027 3.3 0.089 3.3 0.089 2.2 0.059 3.5 0.095 2 0.054 3 0.081 

S15 0.029 3.6 0.104 3.6 0.104 2.1 0.061 3.1 0.090 3.1 0.090 3.1 0.090 

S16 0.023 3.7 0.085 3.8 0.087 1.5 0.035 3.5 0.081 3 0.069 3.2 0.074 

S17 0.023 3 0.069 3.7 0.085 1.3 0.030 3.2 0.074 2.5 0.057 3 0.069 

S18 .0290 3.1 0.090 3.6 0.104 1.2 0.035 3.4 0.099 3.2 0.093 3.8 0.110 

S19 0.027 3.2 0.086 3.9 0.105 3 0.081 3.6 0.097 3.2 0.086 3 0.081 

S20 0.033 3.5 0.116 3.5 0.116 3.3 0.109 3.2 0.106 3.1 0.102 2.9 0.096 

S21 0.027 2 0.054 3.8 0.103 3.5 0.095 3.8 0.103 3.5 0.095 3.4 0.092 

S22 0.031 3.2 0.099 3.8 0.118 2 0.062 3.5 0.109 3 0.093 3 0.093 

S23 0.026 2.1 0.055 3.5 0.091 3.1 0.081 2.5 0.065 3.4 0.088 1.5 0.039 

S24 0.033 3.4 0.112 3.4 0.112 3 0.099 2.8 0.092 3.1 0.102 2 0.066 

S25 0.034 3.8 0.129 3.9 0.133 3.8 0.129 3.5 0.119 3.9 0.133 3.2 0.109 

S26 0.032 3.6 0.115 3.8 0.122 3.4 0.109 3.2 0.102 3 0.096 3 0.096 

S27 0.028 3.1 0.087 3.6 0.101 3.6 0.101 3.1 0.087 3.7 0.104 3.1 0.087 

S28 0.028 1.5 0.042 3.2 0.090 3.4 0.095 3.5 0.098 3.5 0.098 2 0.056 

S29 0.026 3 0.078 3.5 0.091 3.2 0.083 2 0.052 3 0.078 2.9 0.075 

S30 0.033 3.3 0.109 3.7 0.122 3.1 0.102 3.4 0.112 3.1 0.102 3 0.099 

S31 0.031 3 0.093 3.6 0.112 3.3 0.102 2.9 0.090 3.8 0.118 3.3 0.102 

S32 0.029 3.2 0.093 3 0.087 3 0.087 3.2 0.093 3.9 0.113 3.2 0.093 

S33 0.021 3.4 0.071 3.8 0.080 2 0.042 3 0.063 3.4 0.071 3 0.063 

S34 0.021 2.6 0.055 3.6 0.076 1.3 0.027 3.2 0.067 3 0.063 2.8 0.059 

S35. 0.023 2.5 0.057 4 0.092 1.5 0.035 3.3 0.076 3.1 0.071 2 0.046 

W
 

W1 0.055 2.4 0.132 3 0.165 1 0.055 2 0.110 1.5 0.083 2.2 0.021 

W2 0.045 1.5 0.068 2.5 0.112 1.5 0.068 3.2 0.144 3.2 0.144 3.3 0.149 

W3 0.055 2 0.110 3.5 0.193 1.2 0.066 3.6 0.198 3.1 0.171 3.8 0.209 

W4 0.055 3 0.165 3.8 0.209 1.4 0.077 4 0.220 3.6 0.198 4 0.220 

W5 0.061 2.5 0.153 3.6 0.220 1.3 0.079 3.2 0.195 2.8 0.171 3.1 0.189 

W6 0.058 1.5 0.087 3.5 0.203 1.4 0.081 3.1 0.180 2.7 0.157 2.7 0.157 

W7 0.047 1 0.047 3.1 0.146 1 0.047 3.3 0.155 3 0.141 2 0.094 

W8 0.059 2 0.118 3.8 0.224 1.8 0.106 3.5 0.207 3.4 0.201 2.6 0.153 

W9 0.058 2.3 0.133 3.4 0.197 2 0.116 2.5 0.145 3.9 0.226 2 0.116 

W10 0.060 3 0.180 3.5 0.210 3.2 0.192 3.2 0.192 3.9 0.234 2.1 0.126 

W11 0.059 3 0.177 3.2 0.189 3 0.177 3.4 0.201 3.1 0.183 1.5 0.089 

W12 0.048 2.1 0.101 2.7 0.130 1.4 0.067 2 0.096 2 0.096 1.6 0.077 

W13 0.060 3 0.180 3 0.180 3.1 0.186 3.1 0.186 3.5 0.210 2 0.120 

W14 0.057 3.2 0.182 3.2 0.182 2.6 0.148 2.9 0.165 3.5 0.200 1.8 0.103 

 W15 0.054 2.8 0.151 3.9 0.211 2 0.108 3.2 0.173 3 0.162 2.9 0.157 

W16 0.059 2.5 0.148 3.7 0.218 2 0.118 3 0.177 2.8 0.165 3.1 0.183 

W17 0.058 2 0.116 3.6 0.209 2.2 0.128 3.2 0.186 3.6 0.209 2.5 0.145 

W18 0.055 3 0.165 3.4 0.187 2.4 0.132 3.1 0.171 2.8 0.154 2 0.110 
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O
 

O1 0.067 2 0.134 3.5 0.235 2 0.134 3.1 0.208 3.2 0.214 2.2 0.147 

O2 0.078 4 0.312 3 0.234 3.2 0.250 3.5 0.273 3 0.234 3 0.234 

O3 0.070 3.8 0.266 3.6 0.252 3.1 0.217 3.4 0.238 3.1 0.217 3.1 0.217 

O4 0.061 3 0.183 3.2 0.195 3 0.183 3 0.183 3.5 0.214 2.9 0.177 

O5 0.060 3.1 0.189 3.5 0.214 2.9 0.177 3.1 0.189 3.6 0.220 2.8 0.171 

O6 0.064 3.9 0.250 3.4 0.218 1.2 0.077 3.4 0.218 3 0.192 3 0.192 

O7 0.067 2.8 0.188 3.8 0.255 2 0.134 3.2 0.214 3.3 0.221 3.2 0.214 

O8 0.064 4 0.256 3.1 0.198 2.2 0.141 3.4 0.218 3.5 0.224 2.6 0.166 

O9 0.070 2 0.140 3.6 0.252 1.6 0.112 3.3 0.231 2.8 0.196 3 0.210 

O10 0.067 2.2 0.147 2 0.134 3 0.201 3 0.201 3.2 0.214 1.2 0.080 

O11 0.068 3.9 0.265 2.1 0.143 3.1 0.211 3.2 0.218 2.8 0.190 1.5 0.102 

O12 0.069 3.5 0.242 3.7 0.255 3.4 0.235 3.5 0.242 3.7 0.255 2.9 0.200 

O13 0.064 2 0.128 3.9 0.250 2 0.128 3.1 0.198 2.7 0.173 3 0.192 

O14 0.061 2.3 0.140 3.3 0.201 2.3 0.140 4 0.244 3.1 0.189 3.3 0.201 

O15 0.067 3 0.201 3.6 0.241 3.3 0.221 3.2 0.214 3.7 0.248 2.8 0.188 

O16 0.068 3 0.204 3.9 0.265 2 0.136 3.3 0.224 2.9 0.197 3.1 0.211 

T
 

T1 0.078 2 0.156 3 0.234 1 0.078 1.5 0.117 1.5 0.117 2 0.156 

T2 0.084 3 0.252 3.5 0.294 2.7 0.227 3.5 0.294 3.2 0.269 3.5 0.294 

T3 0.057 2.5 0.143 3.3 0.188 2 0.114 3.2 0.182 3 0.171 3.1 0.177 

T4 0.073 3 0.219 3.5 0.256 2.2 0.161 3.8 0.277 2.9 0.212 3.7 0.270 

T5 0.074 2 0.148 2.5 0.185 2.3 0.170 1.5 0.111 1.2 0.089 3.2 0.237 

T6 0.073 2.5 0.183 3 0.219 1 0.073 1.6 0.117 1.3 0.095 2 0.146 

T7 0.069 3.7 0.255 3.6 0.248 1.3 0.090 3.3 0.228 2.9 0.200 3 0.207 

T8 0.068 3.4 0.231 3.3 0.224 2.3 0.156 3.5 0.238 3.2 0.218 2.1 0.143 

T9 0.073 2 0.146 3 0.219 1.5 0.109 3.1 0.226 2.8 0.204 2.4 0.175 

T10 0.061 2 0.122 3.2 0.195 3.1 0.189 3.2 0.195 3.4 0.207 2.2 0.134 

T11 0.074 3 0.222 3.7 0.274 2 0.148 3.4 0.252 3 0.222 2 0.148 

T12 0.073 3.2 0.234 3.6 0.263 2.4 0.175 3.3 0.241 3.1 0.226 1.5 0.109 

T13 0.073 3.6 0.263 3.2 0.234 2.2 0.161 1.7 0.124 2.9 0.212 2.5 0.183 

T14 0.071 3.5 0.248 3.9 0.277 1.4 0.099 3.7 0.263 2.9 0.206 2.9 0.206 

T15 0.076 3 0.228 3.6 0.274 2 0.152 3.1 0.236 3 0.228 2 0.152 

12.78 - 9.514 - 14.004 - 11.817 - - مجموع

2 

- 12.665 - 11.024  
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Table 11: Prioritizing Selected Strategies 

 
Selected Strategies Priority TAS Ro

w 

SO5, creating synergies between institutions and departments of the government, local 

people and entrepreneurs (private sector) by holding meetings and implementing 

coordinating managerial measures to integrate the nature of the region. 

 

1 

 

14.004 

 

1 

ST11, a major part of Mahabad's tourism abilities, has ecotourism capabilities. Due to 

the excessive sensitivity of these attractions, it should be tailored to different 

destinations in terms of attractiveness to tourists, ethical codes (ethical commitment) 
and to be provided to travel agencies and in brochures for tourists. 

 

2 

 

12.782 

2 

WO3, due to the seasonal nature of the province and the city of Mahabad, the unique 
natural features of each season of the year, and the richness of animal species (Paradise 

Birdwatching) should try to identify, suit and introduce natural pristine potential, the 

presence of tourists With special interests in different seasons, and, to a certain extent, 
compensate for the seasonal nature of tourism demand in the region. 

 
3 

 

 

 
12.665 

 

 

3 

SO2, the beneficial use of privileges to integrate wetlands into the Ramsar Convention 

and obtain more credits for sustainable development of the tourism industry and the 

protection of the natural environment 

4 11.817 4 

WT1, the establishment of special rules and regulations for the optimal use of 

attractions and nature conservation, and the prevention of destruction, pollution and 

destruction of these resources (such as wetlands) b. Sustainable agriculture 
development.... 

5 11.024 5 

SO8, the optimal use of the features of the wetland (water, sailing, beautiful landscape 

of birds, ...) to develop and attract tourists to create employment and source of income 
people in Mahabad and the region. 

6 9.514 6 

 

Table 11 shows that among the six major strategies for ecotourism development in the study area, the first 

strategy focuses on establishing coordination between various government departments and sectors, citizens of 
Mahabad and the local people and entrepreneurs (private sector) by holding meetings and implementing coordinating 

managerial measures In order to integrate the nature functions of the region, it emphasizes. The second and third 
strategies and later are also shown in the table above (11). 

Therefore, if each of the strategies of sustainable ecotourism is realized for sustainable urban development, 

it can be said that it will have the following benefits and benefits: 

 

Table 12: Benefits of implementing ecotourism development strategies in line with the principles of sustainable urban 

development 

Advantages of Ecotourism Development for the City Dimensions of 

development 

 Preserving existing ecosystems and supporting environmental resources 

 Protecting the sensitivity to the environment and maintaining natural resources such as the 

Kani Barazan wetland, the Mahabad Dam, Saholan Cave, etc. for the present and future 

 Responsibility for maintaining biodiversity and minimizing waste to non-renewable 

resources in the region 

 Preventing and Reducing Urban and Regional Pollution 

 Relationship with nature and increasing citizens' sense of responsibility for protecting 

ecotourism resources 

 Maintaining humankind and environment 

environment 

 The financial independence of the district, the city of Mahabad and the village surrounding 

the ecotourism attractions 

 Creating jobs in Mahabad and for residents in ecotourism attractions and creating local 

employment 

 Supporting the local economy and diversifying housing development in employment 

centers 

 Increasing the foreign exchange earnings of the country and developing the city of 

Mahabad and small cities to reduce reliance on large cities 

 Introduction of potential capabilities of the country and consequently increased investment 

and empowerment of rural poor around ecotourism attractions. 

economy 

 

 

 Supporting the culture of indigenous peoples of the region 

 Supporting participation and empowerment and ensuring the effective participation of 

citizens in the decision-making process 

 Strengthening participation in the welfare of local communities 

 Providing educational opportunities and learning and increasing responsibility for divine 

sociocultural 
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resources 

 Responsibility of tourists and paying attention to spending leisure time for residents of and 

around Mahabad. 

 Strengthening public participation (citizens and communities, owners, businessmen and 

government sectors). 

 Security and safety and the sense of nature of friendship towards natural resources. 

 Improving the quality of citizens' sustainable living by spending their leisure time in a city 

without a fuss 

 Distribution of Goddess resources in Mahabad city and the provision of sustainable local 

food 

 

 Unity and comprehensive negligence to vital natural resources in the county 

 Awareness of citizens of the connections and manifestations of changes in space and 

space 

 Protecting the compression of natural systems in the city and its related area 

 Immigration reduction at county and county level 

 

management 

 

3. Conclusion 
Ecotourism tourism is rapidly growing in the global tourism market. The target places of this type of 

tourism are mainly national parks, wildlife reserves, attractive and spectacular natural scenery and virgin and 

untouched areas. But the cities and the surrounding areas play an important role in this trend. On the other hand, 
ecotourism resources in the urban areas can play an important role in the sustainable urban development and provide 

economic, social, and cultural and environmental resources. To determine the key strategies for increasing the role of 

ecotourism in sustainable urban development in Mahabad city, people and experts identified the quantitative and 
qualitative analysis of each of the internal and external components: among the strengths of the components such as: 

the existence of different types of birds for Visiting one of the largest bird watching places in the country and a quiet 

environment away from urban fuss as the main strengths for the development of ecotourism is emphasized. Among the 
weaknesses, the lack of vocational training is of paramount importance for better understanding of the wetland and a 

low level of accommodation services and reception, and it is necessary to address this as a barrier to ecotourism 

development with the participation of public and private sectors.Among the external opportunities, the component of 
the Kani Barazan wetland joining the Ramsar International Convention and the opportunity to wake up the public 

incentive to protect the environment and natural resources is known as the most important component. In this regard, 

the people and the authorities should be responsible for the valuable values of this heavenly habitat to sustain it. 
-Among the external threats, the components of illegal hunting and the threat of animal life, drought and 

desertification in the region, and the existence of Lake Urmia and its dry matter are of the highest importance. 

Therefore, by establishing coordination between institutions and different sectors of the government, local people and 
entrepreneurs (private sector) by holding meetings and implementing coordinating managerial measures to integrate 

the functions of nature conservation, especially in the area of the Kani Barazan wetland and promoting sustainable 

agriculture around it, Reducing current and future threats. To reach the pond to maintain the lagoon and take steps to 
ensure its sustainable development. 

Also according to the internal and external factors matrix, the final score of the internal factors of 4.998 and 

the final score of external factors was 4.957, which according to the principles of strategic management, the strategic 
location of the ecotourism industry in the study area is located in the first region and, accordingly, aggressive strategies 

(SO) is used to plan ecotourism development in the region. The prioritization of the selected strategies also indicates 

that among the six strategies chosen, the strategy emphasizes the establishment of coordination among the various 
government departments, local people and entrepreneurs (the private sector) by holding meetings and implementing 

coordinating managerial measures in order to The integration of the nature-oriented functions of the region with a 

charm score of 14.004 was the first priority. 
In order to further improve ecotourism and tourism attraction, the following suggestions are presented 

below: Comprehensive county plan to formulate policies and provide strategies for managing and controlling 
development and ecotourism activities, as well as appropriate distribution of services for urban residents. Economic, 

social and physical development is essential. 

  The city's comprehensive plans, or new regional development plans, from the spatial perspective, in the 
planning hierarchy, at the level of regional planning and local planning, and land plot plans for tourism development, 

especially ecotourism in the county It is essential. 
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Abstract 
The development of tourism in rural areas can lead to diversification of the economy in these areas. This 

research aims at achieving the diversification strategies for rural economy through tourism development. This study is 
applied research in terms of purpose and a descriptive survey in terms of data collection. The research indicators were 

collected using library and field research through a questionnaire. Data analysis is done by SWOT technique. Findings 

and results show that the strengths and opportunities of the village of Cariak in the field of tourism have not been well 
utilized to meet the needs of local people and tourists at the village and district level. There are threats to the 

development of tourism in the area, and the adverse effects of degrading natural prosperity and reducing production 

and increasing immigration are expanding. The assessment of rural strengths and weaknesses in this area is 2.87 and 
based on the principles of SWOT technique, the score of more than 2.5 represents the internal strength of the area; this 

score reflects the desirable conditions of the village for the development of tourism activities in the Township and the 

grounds for reducing regional inequalities. The score of external evaluation matrix is 2.67. Therefore, an aggressive or 
a competitive strategy can be undertaken by using the internal strengths of the system to attract external opportunities 

for the economic diversification of the Cariak village through tourism development. 

 

Keywords: Economic Diversification, Rural Economy, Rural Tourism, Cariak Village 

 

Introduction 
Tourism is an activity with extensive communication with different sectors of the economy that would lead 

to their development. Tourism is an opportunity for the revival of rural areas and the comprehensive social and 
economic development in the countryside (Butler et al., 1998: 3). This activity can be complementary to the three 

major economic sectors (agriculture, industry and services). Villages have the ability to develop tourism activities 

because of their pristine and healthy environments, as well as cheap land and resources. Tourism can be well-planned 
and managed in the framework of regional development criteria, which can have a positive effect on the countryside 

and the city, and ultimately lead to regional diversity and regional equilibrium. (Reid.D. and all, 2001). 

Peter Hugeth believes that settlements are connected like a grid. So that the spatial flows between the city 
and the village create a network system in the area (Park and Johnston, 1995: 31-33). In 1996, Dassault conducted 

studies in the Caribbean on the establishment of Campus Resorts of Panama, Costa Rica and Nicaragua. The results of 

this research have shown that when the tourism community is being targeted, the economic infrastructure, employment 
status, quality of life, value system, family relationships, attitudes, customs, traditions and behavioral patterns of that 

society are affected. . This study shows that the establishment of tourism centers leads to positive economic and social 

changes. 
 

1. Literature 
In another study on two natural tourism parks in Minnesota, the United States showed that tourism 

development in these areas had positive socio-cultural effects. Accordingly, increased social interactions, pride, 

strengthened the identity of the host community, the exchange of ideas and increased demand for native upgrade 

products and development of district-level services was a consequence of rural tourism. 
Another research in Western Australia was carried out by Crampton in 1998 on the shores of the Coral Sea. 

The results of this study showed that the development of tourism infrastructure led to economic, social and cultural 

development in this area. However, due to the lack of oversight of tourism activities in the field of environmental 
damage, such as water pollution and coral reef destruction. Tourism plays a major role in empowering local people, 

diversifying the rural economy, and creating new job opportunities in close cooperation with other rural economic 

sectors. 
If rural tourism is properly planned and managed, it can stimulate regional development in order to reduce 

poverty among rural communities and creates conditions for improvement. Flischer and Felsenstein (2000) believel 

that tourism in rural areas can lead to rural development in agriculture. Tourism contributes to the prosperity of rural 
economies and creates a way to deliver local production and create added value (Augustin, 1998). Sharpley et al. 

(2004) argue that rural tourism development is part of the tourism market and tourism activities in the sun, mountain 

tourism, tourism beside the beach and desert are areas for attracting population in rural areas. 
Juma Pour and Ahmadi (2011) argue that tourism is a contribution to sustainable livelihoods in rural areas by 

developing employment and helping to develop rural activities such as horticulture and services, but it is not well 

managed due to the lack of a local trustee organization. Sa'idi et al. (2012) in a study which was conducted in 
Javaherdeh village in Mazandaran province and Sarwabad village in Kurdistan province, they found that the 

requirements, constraints and attractions for the tourist and the consequences of this activity should be properly 

assessed and evaluated. 
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In Iran, due to the fact that the villages enjoy a variety of natural, cultural and recreational attractions, this 

situation can attract many tourists to these areas and boost rural production. Assessing tourism potential and planning 

in different dimensions and investing for the development of rural tourism is a prerequisite for development. In 

particular, societies that have flown in with appropriate planning in this direction have become more prosperous. But in 

Iran, due to the lack of planning and developmental strategies for tourism development, such as rural tourism, it has not 

been able to provide good prospects for economic growth. 
The city of Dena has a temperate climate with natural attractions, including the placement of the Dena 

mountain range which can be regarded as one of the main tourist hubs not only at the regional and national level, but 

also at the national and international levels. Despite the accumulation of tourism assets in the village of Cariak, but due 
to the weakness of tourism infrastructure as well as the shortages of employment and production, the migration of 

indigenous population to the outskirts of the region is intensified. The village of Cariak, in the center of the city, can 

promote the balance of the local economy with regard to its ecotourism, cultural and religious potentials. The village of 
Cariak, enjoying natural attractions such as surrounding snow covered peaks, two river passing through the village 

texture, numerous waterfalls, historical village and ancient cultural and religious works (including four holy shrines), 
agricultural crops such as rice, wheat, Barley, lentils and other beans, and all kinds of garden fruits can make this 

village as the most attractive tourist attractions in the city and province. In addition, the architecture of the village of 

Cariak is a staircase in such a way that the roof of each house is the courtyard of the house and is known as Masuleh of 
southern Iran. 

Therefore, considering the above mentioned, the main objective of this research is to investigate the 

strategies for achieving the diversification of rural economy through the development of rural tourism. To this end, the 
expansion of tourism activity as a part-time activity can be used as the orientation of the rural economy for migration 

control and preservation of rural identity and regional equilibrium in Kohkilouyeh and Boyerahmad province, 

especially the studied village. This activity, with the localization of the population and capital, allows local and 
regional interaction and balance, especially ecotouristic, provides the field of population attraction to the village and its 

growth and development. Therefore, this research seeks to find strategies for tourism development in the village of 

Cariak. 

 

2.  Methodology 
This research is of exploratory-analytical type. A survey method has been used to collect data and 

information. For data collection and field information, interviews and questionnaires have been used. 200 
questionnaires were randomly distributed among tourists and the local community. The SWOT quantitative model has 

been used to analyze the data. Comprehensive analysis of spatial data that involves both physical and functional 

organization, through SWOT technique, can be used to analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats. To 
formulate tables, indicators related to the structure of human, artificial and natural environments have been completed 

during field studies and completed by a questionnaire checklist. To determine the criteria for assessing and ranking 

each of the factors, strengths, weaknesses, opportunities and threats; the weight indicates the significance and effect of 
each of these factors on the performance of the sample in the village of Cariak. Respondents should assign one of the 

scales 1 to 4 to the current status of each item. In this case, the scale 1 indicates the lowest rank, the scale 2 represents a 

low rank, the scale 3 stands for a good rank, and the scale 4 shows the highest rank. 

Case Study  

The city of Dena is located in the central part of the city of Seesakht; the northernmost point of Kohkiluyeh 

and Boyer Ahmad Province in the Zagros Mountains. It consists of three cities (Seesakht, Patavah and Chitab), three 
parts (Central, Patawa and Kabguian), six villages and 203 settlements is inhabited. This city is limited to the north of 

Semirom in the province of Isfahan and Lordegan city and south to Boyerahmad city. The spatial range of this research 

is the village of Cariak, which functions as the central part of the city of Dena. The village is located 15 km far from 
the city of Seesakht and 25 km far from the center of Kohkiluyeh and Boyerahmad (Yasuj city). The studied village 

(Cariak) has 786 inhabitants, of which 406 are male and 380 are female. Cariak Village in the southwest slopes of 

Dena Highlands with Cold Mountain Mountains (about 80 days of freezing in the year), annual rainfall of 1000 mm, 
multiple river volcanic networks and seasonal and permanent springs, medicinal plants, two asphalt roads, tradition and 

Local culture, combining environmental factors with unique architecture and texture has been selected as the research 

case study. 

Analyses and Results 

Findings derived from the Internal Factors Evaluation matrix (IFE) 
As shown in Table1, in the studied village, nine internal strengths were identified and compared to eight 

internal weaknesses. As it is seen, the score of Cariak Village is estimated at internal estimation of 3.1 and according to 

the SWOT analysis, the number greater than 2.5 represents the internal strength of the system. This indicates that the 

condition of the village of Cariak is in strong condition with respect to the internal factors and indicators for the 
development of tourism. 
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Table 1. IFE Matrix 

 
 

Findings from External Factors Evaluation matrix (EFE)  

As shown in Table 2, in the studied village, ten opportunities have been identified as advantages over six 
threats as constraints and bottlenecks in the tourism of the village of Cariak. In the EFE matrix, the final score of the 

Cariak Village is 3.19 and the number greater than 2.5 indicates the existence of favorable conditions in this village. 

This indicates that the condition of the village of Cariak is in the position of opportunity. 
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Table 2. EFE Matrix 

 
 

3. Conclusion 
Tourism as a complementary economic activity in regional economies, especially a country like Iran with a 

single-industry economy (Oil Production), can play a significant role in the development process by diversifying the 

regional economy. Tourism is the most diverse economic and social activity that plays a major role in empowering 
local people and diversifying economic development and in close contact with other sectors of the economy. This 

activity can be complementary to the three major economic sectors of agriculture, industry and services. Many 

societies regard this activity as the main source of economic, socio-cultural development. Some researchers have 
introduced tourism as an industry, since this activity has been instrumental in the dynamics of the space economy as 

the driving force behind the three major sectors of economics (agriculture, industry and services). 

The results of this study showed that the existing strengths and opportunities of tourism in the Cariak village 

for the economic and social development of the village have not been exploited. Adversely, threats related to tourism 

in the area such as the adverse effects of degrading natural prosperity and declining production and immigration are 

increasing. In other words, it is possible to solve most of the problems and challenges of the village with the optimal 
utilization of the village resources which ends in solving urban needs through the development of rural areas. 

According to the findings of the tourism spatial analysis, the score of Cariak Village was 3.1 in IFE Matrix 

and based on the SWOT technique, the number greater than 2.5 represents the internal strength of the system. This 
reflects the favorable conditions of the village of Cariak in terms of the strengths to develop and improve the tourism 

industry in the village and reduce regional imbalances. 

Also in the EFE Matrix, ten external opportunities as an advantage over six external threats have been 
identified as constraints and bottlenecks in the tourism of the village of Cariak, which the final score of the Cariak 

Village is 3.19 and according to the scores obtained from the IFE Matrix; the village of Cariak is in the competitive 
position (SO strategy); therefore, it is necessary to rely on its internal strengths to gain external opportunities for 

developing a suitable tourism industry in the village. Moreover, to diversify the village economy through tourism 

development in Cariak, the following strategies are recommended:  
 •Development of village tourism calendar considering ecological potential, and optimal existing potentials of the 

village  
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 •Locating cultural, sports and recreational spaces with minimal interference in environmental structures 

 •Development of tourism infrastructure and continuous organization and monitoring of their quality 

 •Training the human resources and cultural development of the village 

• Proper tourism promotion and marketing through diversified tourism tours 
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Abstract 
In today’s competitive business environment, organizations prefer to use innovative performance measurement 
approach which involves both financial and non-financial measures for their performance assessment. However, the 

extent of use of performance measurement is not the same for every organization rather it depends on several 

contingency factors. In this study, business strategy and perceived environmental uncertainty are recognized as 
contingency factors that are related with organizations choice of innovative performance measurement. Hence, the 

purpose of this study was to investigate the effect of business strategy and perceived environmental uncertaintyon the 

extent of innovative performance measurement use among hotel companies in Antalya, Turkey. This study contributes 
to the hospitality and management accounting literature by determining the role of business strategy and perceived 

environmental uncertainty in the extent of use of innovative performance measurement. The data was collected through 

pilot survey which was conducted on a sample of 80 hotel managers. Consequently, the data indicated that theextent of 
innovative performance measurement used by hotels is associated only with perceived environmental uncertainty. 

Key words:Innovative Performance Measurement,Business Strategy, Perceived Environmental Uncertainty, Hotel 

 
Introduction 

In today’s intense competition, sophisticated management accounting techniques have been continue to 
develop such as non-financial performance measurement, customer accounting etc. These performance measurement 

approaches enable organizations to improve their performance as they include financial and non-financial performance 

indicators for organization’s performance evaluation (Gosselin, 2005; 2011; Hoque, 2004;Liu, Ratnatunga& Yao, 
2014; Micheli& Mura, 2017;Teeratansirikool, Siengthai, Badir&Charoenngam, 2013). In a highly competitive 

marketplace, it is critical for organizations to consider non-financial performance measures together with financial ones 

because they provide information about possible future performance outcomes which is important for long-term 
accomplishments. Therefore, advanced management accounting tools have changed the focus from simply financial 

controlling to creating value for businesses and distributing firm resources in an efficient manner (Abdel-Kader & 

Luther, 2008;Liu, Ratnatunga& Yao, 2014;Teeratansirikool, Siengthai, Badir&Charoenngam, 2013).  
While some firms apply specific performance measurement techniques and others do not is still an ongoing 

research issue in the performance measurement literature. This situation is explained with contingency theory 

(Chenhall 2003; Hoque, 2004; Sharma 2002).According to this theory, each business has a responsive structure to its 
specific external and internal contingencies as there is no unique structure which is applicable for all businesses in 

every conditions (Abdel-Kader & Luther, 2008; Chenhall, 2003;Uyar&Kuzey, 2016). In this theory, the concept of ‘fit’ 

is very important because there must be an alignment between contingency factors surrounding an organization and its 
management accounting system in order to be an effective and efficient (Chenhall 2003;Mohd Amir, 2011; Pavlatos, 

2010). Example of some of the external and internal contingency factors are strategy, perceived environmental 

uncertainty, market orientation, product lifecycle stage etc. It is understandable from abovementioned studies that 
organization’s contingency factors affect the degree of success with respect to performance measurement application. 

Therefore, understanding such drivers is essential.However, there is a need for more understanding about forming 

management accounting system and contingent variables (Auzair&Langfield-Smith, 2005; Chenhall, 2003; Sainaghi, 
Phillips &Zavarrone, 2017; Sharma, 2002).Regarding this, Sharma (2002) emphasized that research about 

understanding function of management control systems in the service industry is not sufficient even though this 

industry is considered as major constituent for the world economy. Considerable studies have been done but majority 

of them was conducted in manufacturing industry (Abdel-Kader & Luther, 2008; Gosselin, 2005, 2011; Hoque, 2004).  

As one of the component of service industry, hotel industry contributes significantly to the economic output 

of many nations in the world.  Hence, appropriate design and use of management accounting practices in hotels have a 
great deal of importance. Furthermore, adoption and utilisation of reliable and accurate performance measurement is 

critical for better hotel operations. Although there have been several hotel industry related studies, theyonly show the 

impact of contextual factors on different types of management accounting practices other than innovative performance 
measurement (McManus, 2013; Pavlatos&Paggios, 2009; Pavlatos, 2010; Sharma, 2002). For instance, a hotel study 

found that different dimensions (turbulence, unpredictability, market competition) of perceived environmental 

uncertainty affects differently budget system characteristics (Sharma, 2002). Recently, innovative performance 
measurement has gained an importance as it involves both financial and non-financial measures in performance 

assessment of an organization (Liu, Ratnatunga& Yao, 2014). That is why, it is noteworthy to understand the effects of 

contingency factors on the extent of use of innovative performance measurement approach. At this point, the aim of 
this study is to investigate the impact of business strategy and perceived environmental uncertainty on the extent of 

innovative performance measurement use in Antalya, Turkey. In other tourism countries, economic developments gain 

impetus which increase the competition for Turkey’s tourism. That is why, the role of sophisticated management 
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accounting practices is obvious in the improvement of company’s effective competition (Liu, Ratnatunga& Yao, 

2014). 

Herewith, insight gained in this study will enable hotel managers to identify the role of innovative 

performance measurement in providing valuable information for successful organizational performance. Consideration 

of the extent of innovative performance measurement use in the hotel industry will fill an existing gap in hospitality 

management accounting literature as prior studies have focused on other types of management accounting tools 
(McManus, 2013; Pavlatos&Paggios, 2009; Pavlatos, 2010; Sharma, 2002). Also, this paper brings in the literature 

how business strategy and perceived environmental uncertainty influence hotels’ use of innovative performance 

measurement. To our knowledge, these contingency factors have not been considered in relation to innovative 
performance measurement for hotels previously. So that, our study extends prior researches by providing additional 

insights regarding of how these two contingency factors affecting the extent of use of innovative performance 

measurement in hotels. Thus, hotel managers will benefit as they are able to identify the most relevant performance 
measures adopted for hotel industry and also understand the relationship between their strategic approach, operational 

environment and performance measurement. Consequently, present study contributes hospitality and management 
accounting literature and practice by determining the impact of contingency factors on the innovative performance 

measurement approach which is critical for hotel organizations’ performance assessments.  

The remainder of this paper is structured as follows. The next section reviews the literature and discusses the 
effects of business strategy and perceived environmental uncertainty on the use of innovative performance 

measurement in hotels and subsequently develop research hypotheses. Section 2, analysed the research method used 

and contains research findings. Last section presents conclusions, limitations and future research suggestions 
respectively.  

 

1. Literature and Hypotheses Development 
There is a growing interest in the use of innovative performance measures which underlines the essence for 

companies to improve their performance (Hoque, 2004;Teeratansirikool, Siengthai, Badir&Charoenngam, 2013). 

Many organizations have an interest to adopt and implementthis performance measurementapproach due to 

involvement of financial and non-financial performance measures. This is because financial performance measures 
provide information about firm’ s past performance and do not consider other types of measures which lead businesses 

to generate future values such as customer satisfaction, market share etc.However, non-financial performance measures 

facilitates prediction of firm performance outcomes in the near future therefore they should be involved in 
organizational performance evaluations. With respect to this, several authors especially highlighted the increased use 

of non-financial measures in organizations (Hoque, 2004; Mohd Amir, 2011).  

In the hotel industry, it is observable that there is a high level of environmental uncertainty because of 
intensified competitionwhich cause technological developments and changing customer choices frequently.Unlike the 

manufacturing industry, production and consumption of goods and/or services take place at the same time in the hotel 

industry (Auzair&Langfield-Smith, 2005; Sharma, 2002). Therefore, it can be stated that service organizations highly 
depend on their external environment; thus perceived environmental uncertainty is a contingent factor as it influences 

hotel operations (Sharma, 2002). At this point, it is critical for hotels to offer quality services to their clients and keep 

their operational costs at a minimum level in order to obtain good performance results.For this reason, 
innovativeperformance measurement use is crucial and more appropriate for hotel setting. However, the extent of its 

usagevaries in different organizations.In the literature, this situation has been tried to explain with a contingency 

theory. According to this theory, each business has a responsive structure to its specific external and internal 
contingencies as there is no unique structure which is applicable for all businesses in every conditions (Abdel-Kader & 

Luther, 2008; Chenhall, 2003; Uyar&Kuzey, 2016). Regarding this, Chenhall (2003) underlined that adopted 

performance measurement system of organizations should comply with the conditions in which they are being 
operated. So, organizations should consider these factors which surrounding them when they form their performance 

measurement. Some ofhotel studies have determined an impact of contingency factors on different types of 

management accounting practices.To illustrate, Sharma (2002) examined how budget system characteristics are 
influenced from perceived environmental uncertainty, structure and size.In this study, we will test the role 

ofdifferentiation type of business strategy and perceived environmental uncertaintyin the determination of the extent of 

use of innovative performance measurement by considering contingency theory.  

 

1.1. Business Strategy and The Extent of Innovative Performance Measurement Use 
In the management accounting literature, strategy is considered as an essential contingency variable that has 

an effect on the management accounting system design in organizations (Chenhall, 2003; Gosselin, 2005, 
2011;Micheli& Mura, 2017;Pavlatos&Paggios, 2009;Pavlatos, 2010;Teeratansirikool, Siengthai, Badir&Charoenngam, 

2013). Each firm has a different operating environment which lead them to adopt different strategies for their 

businesses (Hoque, 2004; Miles & Snow, 1978). That is why it is pointed out that particular strategy is more 
appropriate for specific type of management accounting system in an organization (Chenhall, 2003; Hoque, 2004).  

Strategy has been explained in a different ways by different researches. According to Miles and Snow (1978) strategy 

has been identified as four types:defender, prospector, analyser and reactor. Organizations which have defender type of 
strategy, have a limited product/service offerings and they do not make frequent changes in their operations (Miles and 

Snow, 1978). Their focus is to provide stability; decrease their operational costs and offer high quality 
products/services at a lower prices for their narrow market structure. In contrast, prospector strategy type of 

organizations focus their primary attention on market opportunities and regular innovations in their product/service 

offerings; follow-up technological developments (Miles and Snow, 1978). In these type of organizations, non-financial 
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measures are more prominent which provide information about market share, customer needs etc. In addition, Porter 

(1980) identified two types of strategy: cost leadership strategy and differentiation strategy. Organizations with 

differentiation strategy offer premium prices for their unique products / services offered to the market whereas 

organizations with cost leadership strategy make profits through reducing its costs.  

Considerable studies argued that organizations with prospector/differentiation type of strategies are more 

inclined to use advanced management accounting techniques compared to ones with defender/cost-leadership type of 
strategies (Chenhall, 2003;Gosselin, 2005, 2011; Mohd Amir, 2011; Pavlatos, 2010). With respect to this, Hoque 

(2004) specified that non-financial information is emphasized more in prospector/differention organizations.For 

example, Gosselin (2005, 2011) found the significant association between prospector strategy type of firms and the use 
of non-financial firms in manufacturing businesses.Also, the findings of Mohd Amir (2011) displayed that 

differentiation strategy significantly affect organizational performance through the use of contemporary performance 

measurement system. On the other hand, Liu, Ratnatunga and Yao (2014) could not find to support that companies 
adopting differentiation strategy have a tendency to the more use of balanced scorecard compared to companies with a 

low cost strategy. 
In hotel industry, studies have been done by considering different type of management accounting tools and 

produced mixed results (Avci, Madanoglu&Okumus, 2011; McManus, 2013; Pavlatos&Paggios, 2009;Pavlatos, 

2010;). For instance, Pavlatos (2010) revealed that hotels that pursuing a differentiation strategy have more usage of 
activity-based costing compared to hotels pursuing a cost-leadership strategy.In opposite, McManus (2013) did not 

support that the use of customer measures is higher in hotels following prospector strategy compared to hotels 

following defender strategy.Interestingly, Pavlatos and Paggios, (2009) demonstrated that advanced management 
accounting systems are appropriate for hotels following low-cost strategy.  

The lack of consistent findings from above-mentioned studies suggests that there is a need for continuing 

empirical research about the relationship between business strategy and the extent of innovative performance 
measurement use. Therefore we hypothesize that: 

H1: A positive and significant relationship existsbetween business strategy (differentiation)and the extent of 

innovative performance measurement use in the hotel industry. 
 

1.2. Perceived Environmental Uncertainty and The Extent of Innovative Performance 

Measurement Use 
Perceived environmental uncertainty is one of the contingency variables that affect the design of 

management accounting systems.It arises when managers perceive that they are not able to predict external 

environment of their organizations. According to the literature, as the level of uncertainty increases, managers put more 

emphasis on the sophisticated management accounting systems which provide them information to deal withsuch 
uncertainty and make better managerial decisions. This means that when there is greater environmental uncertainty, 

managers need information that is not only financial but also current, future oriented and non-financialfor reducing 

perceived uncertain situation. Considerable studies proved that companies facing greater perceived environmental 
uncertainty are more likely to use advanced management accounting practices (Chenhall, 2003; Gosselin 2005, 2011; 

Hoque, 2004; Liu, Ratnatunga& Yao, 2014; Pavlatos, 2015;Uyar&Kuzey, 2016). To illustrate,Liu, Ratnatunga and 

Yao (2014) showed that manufacturing organizations facing greater uncertain environment are more likely to use the 
balanced scorecard.  

In the hotel industry, consequences of studies about the relationship between perceived environmental 

uncertainty and management accounting practicesindicated differences (McManus, 2013; Pavlatos, 2015; Sharma, 
2002). As an example, Pavlatos (2015) revealed that hotels in Greece use more strategic management accounting when 

they perceive greater environmental uncertainty. Another hotel study found that different dimensions (turbulence, 

unpredictability, market competition) of perceived environmental uncertainty affects differently budget system 
characteristics (Sharma, 2002).Whereas, McManus (2013) found no support for the relationship between perceived 

greater environmental uncertainty and the higher use of customer accounting and marketing performance measures in 

hotels.As a result of above discussions and mixed results, we develop the following hypothesis: 
H2:A positive and significant relationship exists between perceived environmental uncertainty and the 

extent of innovative performance measurement use in the hotel industry. 
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In our study, we examined hotel industry in Antalya as this region has abundant natural resources especially 

for tourism market and this market is the major economic sector in the region. An information was collected through 

surveyabout differentiation strategy, perceived environmental uncertaintyand the extent of innovative performance 

measurement use in Antalya hotels. The sample were drawn from managers of five-star hotels. This is because 

advanced management accounting practices are more appropriate and used more frequently in larger firms compared to 

their smaller counterparts (Micheli& Mura, 2017;Pavlatos, 2010). We distributed and gathered answers from eighty 
respondents around four weeks period, and we did not have any missing data. We kindly asked respondents to fill out 

survey with consideration of their hotels. Differentiation type of business strategy was measured using seven items 

based on 7 point Likert scale. Perceived environmental uncertainty was measured using six items based on 7 point 
Likert scale. Use ofinnovative performance measurement was measured using 33 items based on scale 1=highly 

dissatisfied to 5=highly satisfied. 

 

Table 1. Correlations of the Study 

Variables     1 2 3  

  

1. Product Differentiation Strategy  1  
2. Perceived Environmental Uncertainty  .032  1 

3. Use of Innovative Performance Measurement      -.025 .496** 1  

Note: Correlation is significant at the **< 0.01 level (2-tailed). 

 
Research Findings 

In our respondents’ demographic profile, the majority of them, 31, ranged in age from 18 to 27. The ages of 

22 respondents were between 28-37. The rest of the respondents’ age were above the 37. In terms of gender, 55 of the 
respondents were male and 25 of them were female. Regarding education, majority of the respondents, 52, were 

graduated from high school. 12 of study’s respondents were graduated from 2 years degree programme.7 of them were 

completed their 4 year degree programmes and the other 7 respondents had a graduate degrees. In terms of 
organizational tenure, the majority of the respondents, 53, had tenures between one and ten years. This was followed 

by 19 respondents who were working in their organizations less than one year. The rest of the respondents had tenures 

more than ten years. Cronbach’s alphas for differentiation strategy, perceived environmental uncertainty and use of 
innovative performance measurement are 0.95, 0.73 and 0.82 respectively. All of them were greater than 0.70 therefore 

accepted as reliable. 

We did a correlation analysis. Our correlation results displayed that there was no significant relationship 
between differentiation strategy and the use of innovative performance measurement (r= -.025, p<0.01). On the other 

hand, we found a significant association between perceived environmental uncertainty and the innovative performance 

measurement’ use (r= .496, p<0.01).  

 

Table 2. Regression Results 

    Dependent and Standardized Coeffıcients Weights  

    Innovative Performance Measurement 
Independents    Step 1  

 

Differentiation Strategy   -.041   

Perceived Environmental Uncertainty  .497***     

 
F     12.65     

 

R² at each step    .247   
 

∆R2     .247 

 

Note :** denote when the p<0.05 and * denote when the p<0.10 and *** when p<0.01 

 

According to regression table, results indicated that differentiation strategy is not significantly related to the 

use of innovative performance measurement (beta= -.041 and p=.678). In table, it showed that perceived environmental 
uncertainty is positively and significantly related to the use of innovative performance measurement(beta=.497 and 

significant at p<0.01), namely supporting hypothesis 2. As a result of correlation and regression analyses, our first 

hypothesis was rejected and second  hypothesis was accepted. 

3. Conclusion  
This study has investigated howdifferentiation strategy and perceived environmental uncertainty influence 

the extent of innovative performance measurement use in Antalya hotels. Our results indicated the significant 

relationship between perceived environmental uncertainty and the extent of innovative performance measurement use, 
in line with previous studies (Pavlatos, 2015; Sharma, 2002).This outcome suggests hotel managers not to ignoretheir 

external environment as it is influential in the design and use of performance measurement of their hotels.Nevertheless, 
we could not find an association between differentiation strategy and use of innovative performance measurement; in 

contrast with results of previous studies (Mohd Amir, 2011; Pavlatos, 2010).This may be because of small sample size 

of this study. Another possible reason is that due to economic downturn hotels need to constrain their budgets which 
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tend them to be closer cost leadership strategy approach. Therefore, it is important for hotelmanagers to adopt and 

follow most appropriate strategic approach for their hotels.In conclusion, as Avci, Madanoglu and Okumus (2011) 

highlighted, environmental and other factors specific to a particular hotel are effective on these hotels’ strategic 

approach and subsequently their performance results.  

In conclusion, our study contributed to the current knowledge regarding the use of innovative performance 

measurement approach in hotels. This study was based on contingency theory in order to explainhow differentiation 
strategy and perceived environmental uncertainty affect the use of innovative performance measurement. According to 

the consequences, it is empirically evidenced that the use of these performance measurement is associated with 

perceived environmental uncertainty but not differentiation strategy. Overall, our results provide hospitality 
management accounting literature for a better understanding of how the use of innovative hotel performance 

measurementare influenced by aforementioned contingency factors. 

Some remarks arise concerning limitations of this study and suggestions for future research. First of all, this 
study conducted in the hotel industry therefore the results of this study cannot be generalized to other industries. Future 

studies can be conducted in other industries to check if the same results come out. Our sample size was small therefore, 
this studyshould be replicated with a larger sample size.Moreover, future studies can also incorporate other 

contingency variables such as market orientation, quality of information technology etc.and test their effects on the use 

of innovative performance measurement. Also, other methodologies such as case study can be used in future research 
thus enrich the study at hand.Lastly, this study can be extended to involve organizational performance and may 

examine the interaction effects among the independent variables which affect the performance measurement use.  
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Abstract 
Every year, millions of people travels around the world for different purposes and these events lead to develop and 
diversify tourism sector very rapidly in the world and especially in Turkey Nowadays, tourism is one of the significant 

sectors in the world and undoubtedly tourist expenditures are the first and probably most important economic effects 

which tourism occurs. Economic crises might affect many countries with different aspects and cause to decrease in 
Gross National Product (GNP) which seen as economic importance of countries and increase in unemployment rates in 

the economy. Turkey has an outward-looking economy and it has been influenced local, regional and global crises at 

different periods as well. This paper is designed to reveal households tourism consumption expenditures according to 
socio-economic groups and rural, urban and regional places. The fundamental research topic of the paper is to 

determine how households’ tourism consumptions respond to economic crises or in the sense of detecting sensitivity of 

tourism consumption. By estimating a Heckman two-step selection model, the effects of households' socioeconomic 
determinants on participation and expenditure decisions can be identified. Results show that these alternative tourism 

types are very important to diversify tourism especially in the crisis time. 

 

Keywords: Tourism expenditure, tourism participation, economic crisis, unemployment, Heckman model, Tourism 

Satellite Accounts, Turkey 

 

1. Introduction 
Over the past three decades, the tourism sector of Turkey has developed rapidly.  As an economic sector, 

tourism has contributed to economy and Turkey consistently ranks among the most tourist attracting countries in the 

world for many years. Although, it was $36,2 billion in 2015, Turkey’s tourism revenue diminished to $25.3 billion in 

2016 mainly caused by diplomatic crisis between Russia and Turkey erupted in 2015, regional uncertainties around the 
Turkey mostly arising from Syrian conflict and failed 15 July coup attempt in 2016. 

Tourism expenditures become a major tool to contribute economic growth both national and regional level. 

However, economic crises have might cause to a strong decrease of GDP, industrial production and domestic demand. 
In addition to these, economic crises might affect households’ consumptions on various goods and services 

heterogeneously with the reasons of decreasing per capita income and increasing unemployment rates. In other words, 

households might pursue consumption on certain goods and services but reduce other ones. These diverse households 
consumption patterns may change depends mainly on different consumer tastes and their budget constraint which used 

in consumption expenditures (Nicolau and Masiero, 2013). 

Since, tourism sector is a demand-oriented one, it is also influenced by economic crises as expected. 
However, these tourism consumption expenditures in the crises times might change according to households’ socio-

economic status (age, education, gender, occupation, unemployment and income etc.) and regions which households 

reside in. This paper aims to explore how regional, national and global economic crises affect tourism participation 
decisions and tourism consumptions of households and mainly focus on demand side of the tourism.  

The theoretical framework of this paper analyzes tourism consumption expenditures along two dimensions. 

The first dimension estimates domestic tourism consumptions while the second dimension focuses on outbound 
tourism consumptions which residents make tourism purchases when they are abroad. Which social segment in the 

society react to economic crises more and how these segments change the tourism consumption patterns with 

estimating marginal effects (income elasticity etc.) in the context of domestic and outbound tourism are shown in this 

paper.  

Furthermore, one important aspect of the study is how household unemployment affects tourism 

participation and expenditure decisions to make a trip and on how much they spend on tourism. In other words, an 
analysis is also made of how job insecurity affects tourism consumption decisions. To the best of our knowledge, this 

is the first attempt to model tourism participation and tourism consumption expenditure both theoretically and 

empirically in Turkey with microeconomic perspective and by this way, we intended to create a capacity to show the 
microeconomic effects of economic crises on tourism.  

This paper is organized as follows. Section 2 briefly surveys the literature on studies which has the same 

methodology in the world. Afterwards, theoretical framework of Heckman model is summarized in the third section. 
This study covers quarterly Turkish data from 2003 to 2016 and section 4 describes data which we employed in the 

estimation. Empirical findings are displayed in the fifth section. The last part discusses the results and concludes the 

paper with some remarks. 

 

2. Literature 
This study aims to identify the effects of households' socioeconomic determinants on tourism participation 

and expenditure decisions by estimating a Heckman two-step selection model (Heckman, 1979).  To our knowledge, 
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there is no study to examine the relations between tourism participation and expenditure decisions in Turkey. However, 

some authors use this model to investigate other topics except for tourism in Turkey.  For instance, Pazarlioğlu et al. 

(2007) uses a Heckman selection model benefitted the data from a household survey and investigate the demand for 

both farm milk (unpacked fluid milk), produced without safely controls, and fluid milk (packed fluid milk), produced 

under fluid milk technology such as pastorization or UHT, based on the data from a household survey which was 

carried out in İzmir, the third largest city in Turkey. Results show that İzmir households consume 6.7 kg/month farm 
milk and 5.6 kg/month fluid milk, 12.3 kg/month in total and the Heckman analysis yielded own price elasticities as -

0.18 and -0.16 for fluid milk and farm milk, respectively. Sayın et al. (2010) aims to determine the socio-economic 

factors which effective on fish consumption. In this study, a survey was conducted with 498 household residing in 
Antalya in 2007. Heckman model was used to estimate the effects of individual and household. Results show that a 

much larger group of the households, 78% with higher income, higher educational level in the older age group and 

covered under pension scheme has a higher propensity to buy or consume fish.  Zhang (2011) aims to estimate a 
pricing reform which aimed at encouraging energy efficiency and private investment in Turkey. This reform increased 

the residential electricity tariff by more than 50 percent in 2008. This study estimates a short-run residential electricity 
demand function for evaluating the distributional consequences of the tariff reform by applying Heckman model. For 

estimating household price sensitivities, this paper using a national sample of 18,671 Turkish households. Results show 

that rich households three times more responsive in adjusting consumption to price changes than the poor. Caner and 
Ökten (2013) investigate how the benefits of publicly financed higher education in Turkey are distributed among 

students with different socioeconomic backgrounds by applying a three stage Heckman selection model. They use a 

dataset from a nationally representative sample of university entrance exam takers together with data on government 
subsidies to public universities. Results show that students from wealthier and more educated families are more likely 

to be successful at university entrance. Unlike the findings in other countries, students who enroll in private 

universities come from higher income and more educated families. Şahin et al. (2013) aims to perform a comparative 
assessment of the urban and rural households’ preferences of fresh mutton meat consumption in Hakkâri, Turkey. The 

sample size consisted of 95 rural and 95 urban households and this data covers the date November 2007 until May 

2008. Probity and Heckman models were used in the study. Results Show that, the price elasticity of mutton meat 
demand was calculated as –0.242, income elasticity of mutton meat was found as 0.39. This results reveal that the 

mutton meat is a compulsory good and relatively satisfactory amount of mutton meat is consumed in this area. On the 

other hand, there existed great differences in terms of mutton meat consumption per capita among the income groups. 
Brown et al. (2014) analyses the out-of-pocket health expenditure in Turkey and identifies the factors which are 

associated with its risk using the Turkish Household Budget Surveys from 2003 to 2008 by applying Heckman model. 

Results suggest that poor households are less likely to seek health care as compared to non-poor households and that a 
negative relationship between poverty and experiencing health expenditure. Ceritoğlu (2017) estimates a Heckman 

two-step selection model and analyses the role of age and cohort effects on home-ownership and housing wealth in 

Turkey by utilizing twelve consecutive waves of the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) Household Budget 
Surveys (HBS) from 2003 to 2014. Results show that young cohorts are less likely to own their homes, but they are 

more likely to be in housing debt. Moreover, they are willing to invest in second homes as much as old cohorts. Also 

he found that cohort effects on home values are significantly larger for young cohorts even after controlling for age 
effects and quality growth. Williams and Kedir (2017) evaluates the relationship between business registration and 

future firm performance in Turkey by using World Bank Enterprise Survey data on 2494 formal enterprises in Turkey, 

and controlling for other determinants of firm performance as well as the endogeneity of the registration decision. This 
study used two step Heckman model and findings show that formal enterprises that started-up unregistered and spent 

longer unregistered have significantly higher subsequent annual sales and productivity growth rates compared with 

those registered from the outset.  Saçlı and Özer (2017) aims to determine socio-demographic and economic factors 
affecting red and chicken meat, and egg expenditures with 2690 households from the provincial centers of Turkey by 

using two step Heckman model. Results suggest that the gender, education level, income and birthplace of consumers 

were significant in determining veal and beef demand. Chicken meat had the highest expenditure elasticity (0,9394), 
followed by veal and beef (0,8691), eggs (0,8528) and mutton (0,7415). When examining the cross-price elasticities 

for veal and beef, goat meat was estimated to have a negative value (complementary goods) and other product groups 

were found to have a positive value (competing goods). 
Microeconomic approach is based on individuals and households. When examining the samples in the 

world, endogenous variables which is used in microeconomic approaches are tourism participation, tourism 

expenditures and/or tourists’ behaviors (Arana & Leon, 2008; Bronner & de Hoog, 2012). Some studies investigate 
these effects for different countries such as Van Soest and Kooreman (1987), Melenberg and Van Soest (1996) for 

Netherlands; Hagemann (1981), Cai et al.(1995), Cai (1998, 1999), Weagley and Huh (2004), Jang and Ham (2009) 

for United States; Davies and Mangan (1992) for United Kingdom; Alegre and Pou (2004), Alegre, Mateo, and Pou, 
(2009, 2013) for Spain; Zanin and Marra (2012) for Italy. Inspiring of these studies above, in this paper we aim to 

estimate the sensitivity of households’ tourism consumption to economic crises in Turkey. 

 

3. Methodology 
The method of this study founded on composing Tourism Satellite Accounts (TSA) tables and Heckman 

model. In line with the framework of this study, determining 23 different expenditure items and prepared 10 TSA 

tables, and as a result of composing an expenditure vector to show tourism consumptions, we will obtain one (unique) 
tourism sector in the input-output tables.  

In this modelling scope, by using the same year’s input output matrix, which was modified to set an explicit 
tourism industry from by using the information which gathered under tourism satellite accounts of the same year. With 

the help of these 10 tables, we aim to calculate tourism consumption expenditures each year of the period between 
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2003 and 2016. Taking the year 2003 as a reference, that was the most severe crisis of Turkish economy in 2001 and 

identifying variables whose effects alter in times of crisis. We utilize the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) 

Household Budget Surveys (HBS) from 2003 to 2016. The HBS covers some information on household socio-

economic status, age, gender, education, occupation and employment sector, income, and consumption expenditures 

and facilitating an analysis of the consequences of the economic crisis and unemployment on tourism consumption 

decisions by households. The Heckman selection model provides consistent, asymptotically efficient estimates for all 
parameters in the model. Heckman model is proved to be reliable and it has two steps. At first stage, we estimate 

households tourism participation and at the second stage households tourism expenditures. Equation (1) shows the 

households tourism participation model  
           

+

  

 (1) 

                 This model includes five group households and their income levels. We investigate the date of 2003 and 
2016.  

                  In our study, Equation   (2) shows the their consumption model.   

               
   

(2) 

 

                 
Equation (3) reveals  income elasticies of five household group.              

                                             (3) 

Results 

By means of Heckman model, we estimate marginal effects of explanatory variables which have effects on tourism 

consumption as well. Relevant differences in income elasticity among households will be shown at Table 1.  

 

Table 1. Income effects over the crisis 

Group Tourism Domestic Abroad 

1 -0.63 *** -0.51 *** -0.67 *** 

2 -0.31 *** -0.30 *** -0.24 *** 

3 -0.06 *** -0.06 *** -0.04 ** 

4 0.04 *** 0.05 *** 0.03 *** 

5 0.13 *** 0.13 *** 0.09 *** 

 
 

As you seen from the Table 1, tourism consumptions might be affected differently from economic crisis 

among household groups. In other words, economic crisis affected household tourism expenditures heterogeneously. In 
Turkey, the crisis affected household groups differently: the most low income groups showed the highest reduction 

(more than 50%); whereas group 4 and 5 registered a lower but remarkable increase (more than 3%). 

As far as concerns tourism, the expenditure of domestic tourism reduced less than tourism consumption of 
abroad. This study reveals that economic crisis of the 2000s increased level of uncertainty and showed a significant 

relationships between consumption reduction and the crisis mostly affected low income households. We found 

evidence that the poorest households cut consumption, due to negative expectation of the crisis because of the 

reductions in consumption on leisure. 

 

4. Conclusion 
This study will be a unique one based on tourism consumption expenditures and investigate this topic in 

detail. The reason of choosing this topic is although many studies have examined the demand for travel and tourism, 

there is no known study that reveals how households allocating their spending to tourism consumption in the economic 
crisis periods in the context of detailed tourism studies. 

Results give opportunities to all stakeholders to do marketing, promoting and planning of some alternative 

tourism patterns in rural, urban and regional places to boost tourism consumption expenditures. It is clear that, there 
exist distinct differences in preference of tourism types among the various regions of Turkey stemming mainly from 

taste, cultural structure and health concerns. This diversification definitely is necessary to minimize seasonality and 

supports tourism facilities’ (hotels, motels, pansions etc.) low occupancy rates in off-seasons. This will be one of the 
important results of this study which revealing each regions’ tourism potential and contributing the local and regional 

economies. 
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This study focuses respectively on the decision to travel domestically or abroad and investigates if 

statistically significant differences exist as to the impact of household participation decision to travel and tourism 

consumption expenditures. We expect that, this project will provide useful information to public and private 

stakeholders about how tourism consumption expenditures of households react to economic crises and which political 

tools of tourism would be best response in the time of economic crises. If these stakeholders are well informed of 

changing tourism consumption expenditures well in the time of economic crisis, for instance, private firms such as 
hotels might estimate changes in tourism demand and determine the optimum pricing for their hotels’ rooms. Also, this 

project will guide to public, encouraging supply side of the tourism (to entrepreneurs and investors via financial and 

tax instruments) well in the time of economic crisis. We believe that this proposed project will fill the gap in 
microeconomic tourism impacts literature. 
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Abstract 
This study aims to investigate communication satisfaction (CS) and work-life balance (WLB) among employees in 

hotel operations. Additionally, it aims to identify their impact on employee turnover intention (ETI). Data was derived 
from 515 hotel employees using a validated questionnaire.  A stratified random sampling technique is employed to 

select the hotels from five regions. Descriptive statistics are computed to show the level of CS, WLB, and ETI. In 

addition, correlation and regression tests are used to test the impact of two independent variables; CS and WLB on one 
dependent variable; ETI.  

Results indicated that communication climate, supervisory communication, co-workers communication, organizational 

integration, personal feedback and media quality are essential dimension of CS that influence significantly and 
negatively on ETI.  The study also found that schedule flexibility, job autonomy and manger support are essential 

dimensions of WLB that influence significantly and negatively on ETI.  

Keywords: employee turnover intention, communication satisfaction, work-life balance, Egypt  

 

Introduction 
From one side, employee turnover (ET) is an inevitable challenge in hospitality organizations (Nivethitha, 

Dyaram & Kamalanabhan, 2014). It leads to further costs such as recruiting, selecting and training new employees. It 

also leads to lower sales because the new employee has not enough experience. Hence, the cost of ET is expected to be 
greater than the cost of raising employee's salary (Kumar, Ramendran, & Yacob, 2012; Khawaldeh, Muala, & Ziadat, 

2014). From other side, employee turnover intention (ETI) represents a greater threat than the actual ET, it is expected 

that employee with high turnover intention transfers negative feelings and values to the other employees in the 
organization (Lather & Singh, 2015; Priyanka & Dubey, 2017).  

Employee Turnover intention (ETI) is the ideal predictor of actual ET (Brewer, Kovner, Greene, & Cheng, 

2009). ETI refers to employee’s thinking to leave their organizations (Cho, Johanson, & Guchait, 2009; Daskin & 
Tezer, 2012). ETI involves three elements; psychological, cognitive and behavioral process. First, it has a 

psychological part because it represents the employee's psychological response to pessimistic aspects in the 

organization. Second, it has a cognitive part which is the core of turnover intention. Third, ETI has a withdrawal 

behavior as an employee try to withdraw from his/her current job, and find alternative jobs (Takase, 2009). 

ETI may be resulted due to many reasons such as work-family conflict, relationship with peers or work 

stress (Rainayee, 2013; Priyanka & Dubey, 2017). Organizations should not only support human resources 
management practices that decrease the employee's intention to leave but also support the practices that increase their 

intention to stay (Cho et al., 2009; Haines, Jalette, & Larose, 2010; Rainayee, 2013; Nivethitha et al., 2014). 

 

1. Literature Review and Hypotheses 

1.1 Communication Satisfaction  
Communication satisfaction (CS) refers to the degree to which employees are satisfied with different 

aspects of organizational communication (Mueller & Lee, 2002). It is expected that employee can be motivated to 
work if he/she perceives satisfying communication (Tsai, Chuang, & Hsieh, 2009). CS includes satisfaction with 

communication climate, supervisory communication, organizational integration, media quality, co-worker 

communication, corporate information, personal feedback, and subordinate communication (Downs & Hazen, 1977). 
Suitable communication in the organization can significantly reduce the unfavorable ETI (Mustamil, Yazdi, Syeh, & 

Ali, 2014). Many studies have found that if employee does not satisfy his/her communication, his/her intention to leave 

organization will increase (Westlund & Hannon, 2008; Iqbal, 2010; Sager, 2015; Al-Tokhais, 2016). Therefore, the 

researcher proposes the following hypothesis: 

H1: There is a significant correlation between communication satisfaction and employee turnover intention. 

 

1.1.1 Communication climate  
Communication climate refers to the level of accessibility that employees can express their opinion, and 

their contribution in decision-making. It also refers to their perceptions that their opinions are taken sincerely (Hoevan 
& Fransen, 2012). Moreover, communication climate represents the organizational values that are transferred to 

employees (Wangombe, Wambui, & Kamau, 2014). Employees may feel self-efficacy in an open and participative 

communication climate as their actions are taken honestly and seriously (Hoevan & Fransen, 2012; Lee, 2014). Hence, 
communication climate may encourage or hinder horizontal, upward or downward communication (Nordin, et al., 

2014).  Furthermore, Communication climate was found to have a significant effect on ETI (Mustamil, et al., 2014). 

Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 
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H1a: There is a significant correlation between communication climate and employee turnover intention. 

 

1.2.2 Supervisory Communication  
Supervisory communication   refers to both upward and downward communication with supervisors 

(Downs & Hazen, 1977). Effective managers listen to their employees' problems, seek their suggestion and allow them 

to participate in decision making. In an upward communication, employees follow managers' instructions and are 
allowed to disagree with them (Lather & singh, 2015). If managers inform employees, listens to their opinions and 

suggestions, works will be achieved effectively and smoothly (Mishra, Boyton, & Mishra, 2014). In contrast, 

employees who perceive ineffective communication with their managers intend to leave (Kim, Lee, & Carlson, 2010; 
Adebayo & Ogunsina, 2011).  Previous studies have found a significant relationship between supervisory 

communication and ETI (Mustamil et al., 2014). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 

H1b: There is a significant correlation between supervisory communication and employee turnover intention. 
 

1.1.3 Co-worker Communication 
Co-worker communication represents the employees' satisfaction of the flow of informal and horizontal 

communication in their organizations (Downs & Hazen, 1977; Mueller & Lee, 2002; Deconinck, Johnson, Busbin, & 

Lockwood, 2008). Co-worker communication is generated informally (Basford & Offermann, 2012). Employees' 

relations with each other are required for feeling satisfaction during performing their work (Madlock & Booth-
Butterfield, 2012). Employee's communication with his/her peers is a basic component for building effective teamwork 

to do the job effectively. The good relations and communication among employees support and motivate them to stay 

at their organization (Ariani, 2015). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 
H1c: There is a significant correlation between co-worker communication and employee turnover intention. 

 

1.1.4 Organizational Integration  

Organizational integration refers to the employees' satisfaction of the amount of information received about 

matters related to work such as the work plans, the organization's objectives and news (Downs & Hazen, 1977).  

Employees should know the standards of performance and how they are to be measured (Mosley, Megginson, & Pietri, 
2001).  They should be informed about their tasks and their rights, in addition, they should be informed about the 

company history, products and services provided. Therefore, organizational integration refers to familiarizing 

employees with their organization's regulations and internal rules. An effective organizational integration is very 
important to get positive results (Florea, 2014). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 

H1d: There is a significant correlation between organizational integration and employee turnover intention. 

 

1.1.5 Personal Feedback  

Personal feedback is defined as the degree to which employees understand the performance procedure 

(Downs & Hazen, 1977; Mueller & Lee, 2002). Frequency of performance evaluations is very essential to increase 
employees' understanding of their job (Martin & Batrol, 2003). Moreover, regular feedback helps managers get 

information about problems before they become catastrophes and avoid negative results which may result (Margrave & 

Gorden, 2001). The effective personal feedback was found to be correlated negatively with ETI (Arshad, Masood, & 
Amin, 2013; Mustamil et al., 2014). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 

H1e: There is a significant correlation between Personal feedback and employee turnover intention. 

 

1.1.6 Media Quality    

Media quality refers to usefulness, clarity and richness of information that are transferred to employees 

through several channels. Clarity of information is generally seen as good measure of successful communication 
(Leitch & Davenport, 2011). In addition, channel richness depends on the ability to communicate information, ability 

to handle multiple cues, feedback rate, and the amount of personal focus (Lengel & Daft, 1989). The proper channel of 

communication is necessary for performance management (Sang, 2016).  Thus, providing a variety of channels allow 
employees to be in a continuous contact with their organization, it may also increase their job satisfaction as well as 

decrease their intentions to leave (Smith, Patmos, & Pitts, 2018).  Therefore, the researcher proposes the following 

hypothesis: 

H1f: There is a significant correlation between media quality and employee turnover intention. 

 

1.2 Work-Life Balance 

Work-life balance (WLB) is defined as satisfaction and good functioning at work and at home with a 

minimum conflict (Clark, 2000).  It is considered as the updated term instead of "work-family conflict" (Boswell & 

Olson-Buchanan, 2007). It can be achieved through considering three things; (1) time balance; allocating equal time to 
work and family, (2) involvement balance; the mental involvement with work and family issues and (3) satisfaction 

balance; equal satisfaction with family and work (Greenhaus, Collins & Shawc, 2003). Although, Anderson, Coffey & 

Byerly (2002) have categorized WLB into formal and informal practices, however, informal practices are seen to be 
better than formal practices (Ahmad & Omar, 2012). Moreover, according to many literatures, WLB involves three 

dimensions; schedule flexibility, job autonomy and manger support which should be well considered. 

Low WLB leads to employee's lower morale and higher absenteeism (Brought, O’Driscoll & Kalliath, 
2005). In contrast, high WLB leads to better life, which in turn leads to a higher performance at the workplace 

(Koubova & Buchko, 2013). It is assumed that the happier the employees are in their personal life, the happier they are 
at work (Gachter, Savage, & Torgler, 2013; Meenakshi, Subrahmanyam, & Ravichandran, 2013). Accordingly, WLB 
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is considered an essential factor that influences employee’s intention to leave his/her organization (Meenakshi al., 

2013; Fayyazi & Aslani, 2015). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 

H2: There is a significant correlation between WLB and employee turnover intention. 

 

1.2.1 Schedule Flexibility   

Schedule flexibility represents a formal form for WLB, it refers to the flexibility for employees to choose 
their starting and finishing times of work (Anderson, et al., 2002; Hill et al., 2008).  Inflexible working hours may 

make employees feeling stress in the workplace (Shagvaliyeva & Yazdanifard, 2014). Thus, organizations that want to 

attract and keep their talented employees, should offer greater schedule flexibility to them and give them options in 
their work schedule (Mcnall, Masuda, & Nicklin, 2010; Deshwal, 2015; Shagvaliyeva & Yazdanifard; 2014; Kröll, 

Doebler, & Nüesch, 2017). Benefits of flexible working arrangements may include increased employee productivity, 

effective teams, meeting customer requirements, matching customer expectations, reduced work travel, increased 
engagement and greater employees' retention (Deshwal, 2015). Therefore, the researcher proposes the following 

hypothesis: 
H2a: There is a significant correlation between schedule flexibility and employee turnover intention. 

 

1.2.2 Job Autonomy   

Job autonomy represents a key informal WLB practice, it refers to the degree of freedom provided to 

employees to schedule work and choose the appropriate procedures to use in carrying out the job (Hackman & 

Oldham, 1976). When employees are provided with autonomy about how and when to do their work, they will feel 
responsibility towards organization which in turn reduces their intentions to leave the organization (Galletta, 

Portoghese, & Battistelli, 2011; Dysvik, & Kuvaas, 2013). Therefore, the researcher proposes the following 

hypothesis: 
H2b: There is a significant correlation between job autonomy and employee turnover intention. 

 

1.2.3 Manager's Support   

Manager's support represents another key informal WLB practice; it refers to the degree that managers 

support and understand their subordinates with regard to personal and family life issues. Managers can support their 

employees by allowing them leave work early for urgent personal or family matters (Roehling, Roehling, & Moen 
2001). If employees perceive that managers care about their well-being and family matters, they will be more loyal to 

their organizations (Wayne, Shore, & Liden, 1997; Eisenberger et al., 2001).  Moreover, managers' support to may 

reduce employees' absenteeism and increase their organizational commitment and citizenship behavior (Perryer, 
Jordan, Firns, & Travaglione, 2010). Thus, it was found that manager's support to be negatively correlated with ETI 

and TI and positively correlated with employees' satisfaction (Perryer et al., 2010; Jais & Mohamad, 2013; Abdallah, 

Anh, & Matsui, 2016). Therefore, the researcher proposes the following hypothesis: 
H2c: There is a significant correlation between manager's support and employee turnover intention. 

Based on the above mentioned literature review, the following theoretical model framework has been 

developed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: the conceptual framework of relationships among the study variables 

 

2. Methodology 

2.1 Research Goal 
Mainly, this study aims to highlight the problem of ETI in hotel operations. In addition, it has the following 

specific objectives:  
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1. To investigate the employee's communication satisfaction (CS).  

2. To investigate employee's work-life balance (WLB). 

3. To investigate employee turnover intention (ETI). 

4. To examine the impact of CS on ETI.  

5. To examine the impact of WLB on ETI. 

2.2 Sample and Data Collection 
Data was gathered randomly from employees of 5-star chain-affiliated hotels in Egypt. Employees were 

selected randomly from various departments to get opinions from a diverse group of people so that the results can be 

generalized on the vast group of population. Questionnaire was used as an instrument for the purpose of collecting data 
and measuring variables of the study. Likert Scale was used to measure items and dimensions on a 5 points scale 

(ranging from 1, strongly disagree to 5, strongly agree). 

The questionnaire survey was divided into four sections; the first section is directed to identify the profile of 
the respondent in order to assist in the analysis and to provide access to individuals for any necessary clarification. The 

second section involves 26 items that measure six dimensions of CS. This study adopted Communication Satisfaction 

Questionnaire (CSQ) of Downs & Hazen (1977) which was used by many followers. The third section involves 10 
items to measure three dimensions of WLB;  3 items to measure "schedule flexibility"  and  were adopted from Hyland 

(2000), 4 items to measure "manager support" and  were adopted from Anderson et al. (2002), and 3 items to measure 

"job autonomy" and were adopted from Thompson & Prottas (2005). The fourth section measures ETI and involves 3 
items adopted from Michaels and Spector (1982). Table 1 shows measures of the study. About 800 questionnaires were 

distributed among hotel employees, 560 questionnaires were answered and gathered.  After review, 45 inadequately-

responded questionnaires were omitted. Therefore, only 515 valid surveys were involved in data analysis, which means 
a high response rate (64%).  

 

Table 1: Measurements of the study 

I.V. Communication satisfaction (CS) 

(1) Communication climate  
1. This organization’s communication motivates my enthusiasm for meeting organization goals. 
2. People in my organization have great ability as communicators. 

3. This organization’s communication makes me identify with it or feel a vital part of it. 

4. Conflicts are handled appropriately through proper communication channels. 

(2) Supervisor communication  
1. Upper management listens and pays attention to me.  

2. My supervisor offers guidance for solving job-related problems, 
3. My supervisor trusts me. 

4. My supervisor is open to ideas. 

(3) Co-worker communication  
1. The rumors are active in our organization. 

2. Communication with employees in other departments is accurate and free-flowing. 

3. My work group is compatible.  
4. Informal communication is active. 

(4) Organizational integration  
1. I receive information about personnel. 
2. I receive information about my departmental policies and goals. 

3. I receive information about the requirements of my job. 

4. I receive information about employee benefits and pay. 

(5) Personal feedback  
1. I receive information about how my job compares with others. 

2. I receive information about how I am being judged. 
3. I receive recognition of my efforts. 

4. I receive information on how problems in my job are being handled. 

(6) Media quality  
1. This organization’s publications are interesting and helpful.  

2. Our meetings are well-organized. 

3. Written directives and reports are clear and concise. 
4. The amount of communication in my organization is about right. 

I.V. Work-life balance (WLB) 

(1) Schedule Flexibility (Hyland, 2000) 

1. I have the freedom to vary my work schedule (or the shift I work on). 

2. I can change the start and finish time (or the shift)—if needed. 

3. I can easily switch shifts with my colleagues. 

(2) Job Autonomy (Thompson & Prottas, 2005) 

3. I have the freedom to decide what I do on my job. 

4. I have a lot of say about what happens on my job. 
5. It is basically my own responsibility to decide how my job gets done. 

(3) Manager's Support (Anderson et al., 2002) 

1. My manager is supportive when I have a work problem. 
2. My manager understands when I talk about personal or family issues that affect my work. 
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3. I feel comfortable bringing up personal or family issues with my manager. 

4. My manager really cares about the effects that work demands have on my personal and family life. 

D.V. Employee Turnover intentions (ETI) (Michaels and Spector (1982)  

1. I often seriously consider leaving my current job. 

2. I intend to quit my current job.  

3. I have started to look for other jobs.  

 

3. Analyses and Results 

3.1 Reliabilty  analysis   
BM SPSS Statistics (Version 23) is used to analyze the collected data. All items were tested for its 

reliability by using Cronbach's Alpha test as shown in Table 2. This reliability test was used to ensure that the survey 
constructs used for the study are stable and consistent. All survey constructs achieved values that are greater than 0.70, 

and these values exceeded the minimum cut-off point suggested by Nunnally & Bernstein (1994).  Accordingly, all 
survey constructs have high reliability. 

 

    Table 2: Reliability Test 

Variable Number of items Cronbach's Alpha 

CS 26 .849 

WLB 10 ..877 

ETI 4 .985 

 

3.2 Respondents' profile  
80% of respondents are males and 20 % are females, 63% of them have bachelor degree, and 51% of them are single 

while other 43% are married. In addition, 46 % of respondents are working in the front-of-the-house departments and 
the other 54 % are working in the back-of-the-house departments. Moreover, 88% of the respondents are aged from 20 

to 40 years. 

 

3.3 Descriptive analysis  
Table 3 illustrates the descriptive data (means and standard deviations) for the six dimensions of CS. The 

mean for overall CS is 3.70; it can be considered that respondents perceived a high level of all dimensions of CS 

except "personal feedback" which was perceived in average level (3.33).  Table 3 also shows that the means for the 
three variables of the WLB are about neutral. Hence, respondents experienced neutral overall WLB (mean = 2.96). 

Furthermore, results show a high mean for overall ETI (4.11). This means that respondents have a high intention to 

leave the work.  

 

          Table 3: descriptive analysis of the Study Variables 

The study variables Mean Std. Deviation 

Independent variables   
 Communication satisfaction (CS) 3.70 .977 

Communication climate 3.90 .64 

Co-worker communication 3.90 1.02 
Supervisory communication 3.81 1.04 

Media quality 3.70 .85 

Organizational integration 3.59 .82 
Personal feedback 3.33 1.10 

 Work-life balance (WLB) 2.96 .68 

Manager's support 3.05 .81 
Schedule flexibility 2.91 .92 

Job autonomy 2.91 .88 

Dependent variable   

 Employee turnover intention (ETI) 4.11 .61 

 

3.4 Testing hypotheses  
Table 4 shows the correlations between two independent variables (CS and WLB) and one dependent 

variable (ETI). All dimensions of CS were found to have a significant negative relationship with ETI. It was seen that 

co-worker communication recorded the stronger negative correlation with ETI (r = -.716, p. value = .000), followed by 

supervisory communication (r = -.663, p. value = .000). From other side, organizational integration recorded the least 
negative correlation with ETI (r = -.484, p. value = .000), followed by media quality (r = -.550, p. value = .000).  

With regard to WLB, results indicated that overall WLB has a negative correlation with ETI (r = -.710, p. value = 

.000). However, It was seen that schedule flexibility recorded the strongest negative correlation with ETI (r = -.720, p. 
value = .000), followed by manager's support (r = -.686, p. value = .000) while job autonomy recorded the least 

significant correlation with ETI (r = -.449, p. value= .000). 
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Table 4:  Correlations among the study variables 

 Employee turnover intention 

Communication satisfaction .734** 

Co-worker communication .716** 

Supervisory communication ..663** 

Communication climate .657** 

Personal feedback .558** 

Media quality .550** 

Organizational integration .484** 

Work-life balance .710** 

Schedule Flexibility .720** 
Manager's Support .686** 

Job Autonomy .449** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 
 

Regression analysis was also performed to predict the level of impact of CS and WLB on ETI. The results 

(Table. 5) indicated that about 52.7% of ETI was caused by CS and WLB.  
 

Table 5:  Summary of Regression analysis for CS and WLB  

     R R2. B  

CS+WLB .726 .527 Constant .007 
1.035 

 

With regard to CS, it is noted (Table. 6) that the changes of 1 unit in the CS will cause a change of -0.998 

units in the ETI.  Results indicated  
that about 54% of ETI was caused by CS. Hence, H1 is supported. This result is consistent with other 

studies such as Chiang, Jang, Canter, & Prince (2008) who indicated that hotel workers who are acquiring high level of 

effective and satisfied communication are more likely to perform better and motivated toward their workplace. It is 
also agreed with Mohamed (2008) who affirmed the correlation between CS and ETI. In addition,  it was agreed with 

Sager (2015) as they indicated ineffective communication  in organization leads to employees' turnover. Moreover, this 

result is in not totally consistent with Mustamil  et al. (2014) as they found that only personal feedback, supervisory 
communication, and communication climate  were significantly related to ETI while, organizational integration and co-

workers communication were not significantly related to ETI.  
 

  Table 6: Summary of Regression Analyses for CS 
 B Sig. Result 

Climate communication -.727 .000 H1a is supported 

Supervisory communication -.706 .000 H1b is supported 

Co-worker communication -.769 .000 H1c is  supported 

Organizational integration -.590 .000 H1d is supported 

Personal feedback -.728 .000 H1e is supported 

Media quality -.572 .000 H1f is supported 

Communication satisfaction (CS) -.998 .000 H1 is supported 

R   .734 

R2   .538 

Significance   .000 

 

With regard to WLB, results (Table 7) showed that the changes of 1 unit in the WLB will cause a change of 
-1.051 units in ETI. It indicated that about 50% of ETI was caused by WLB. Hence, H2 is supported.  This result is 

agreed with (Hassan, 2014; Arshad & Puteh, 2015) who indicated that employees will stay in organizations that 

achieve a balance between work and life. Although Fayyazi & Aslani (2015) found that WLB has a negative 
relationship with ETI, however, their results revealed that manager 'ssupport was the only WLB practice that had a 

significant negative direct effect on ETI, as Job autonomy and schedule flexibility had insignificant effect on ETI.  

Additionally, Suifan, Abdallah, & Diab (2016) found only that the informal WLB practices which involve manager's 
support and job autonomy had significant effect on ETI. 

 

Table 7: Summary of Regression Analyses for WLB 
  B Sig. Result  

Schedule Flexibility  -.805 .000 H2a is supported 

Job Autonomy  -.713 .000 H2b is supported 

Manager 'sSupport  -.912 .000 H2c is supported 

WLB -1.051 .000 H2 is supported 

R   .710 

R2   .503 

Significance    .000 
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4. Conclusion 
Hotel operations are suffering from the increasingly rate of employees' turnover, it represents a real 

challenge. This study aimed to investigate the impact of CS and WLB on ETI. In accordance with previous literatures, 

results of this study suggest that by considering CS and WLB, ETI can be minimized.  

By providing employees with communication that is satisfactory, hotel can reduce their intentions to leave 

the work. This study highlighted six dimensions for CS in order to avoid turnover intentions. First, improving 
communication climate in the organization that encourages employees to participate and express their opinions 

(organizational climate), second, increasing the flow of upward and downward communication between employees and 

their supervisors (supervisory communication), third, providing employees with satisfactory amount of information 
about matters related to their work (organizational integration),  fourth, supporting employees' relations with each other 

(co-workers communication), fifth,  giving  employees a continuous feedback about their performance (personal 

feedback) and finally, providing them with a variety of channels to feel them that they are in continuous contact with 
others in the organization (media quality).  

In addition, results of this study found that efforts of hotel operations to make employee feel a balance 

between their work and their personal life, can reduce their intentions to leave organizations. In accordance with 
previous studies, WLB can be achieved by considering three dimensions; first, offering a greater schedule flexibility to 

employees in their work (Schedule flexibility), second, providing them with sufficient autonomy about how and when 

to do their work (job autonomy), and finally, feeling them of their managers' support and understanding to their 
personal and family life issues (manager's support). 

 

5. Limitations and Future Research 
This study mainly highlighted two variables that affect ETI. For further research, the researcher can 

examine the role of other variables. In addition, the researcher should consider the effect of the demographic variables 

such as age, gender, education level, job position on the study variables, and analyze the dissimilarities according to 
employees' demographic profile. This study used only six dimensions of CSQ of Downs & Hazen (1977), the other 

dimensions may be studied in future researches. The study was only  implemented on 5-star hotels, other categories of 

hotels  may be studied in the future. 
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Abstract 
Development of tourism destinations require cooperation of local authorities and local people as well as the tourism 

investors. Otherwise, tourism development can result in irreversible environmental impacts when solely viewed as 
economic benefits, without considering sustainability. Therefore, determining how tourism is perceived and how open 

to tourism the local people are play a major role in the impact of investments and sustainability of tourism in the 

destination. In this vein, this study aims to examine residents’ attitudes toward possible tourism development in 
Kapısuyu Village. Kapısuyu Village in Bartın, Turkey was selected as the study site due to its natural and cultural 

resources and its location in the Kure Mountains National Park which allows visitors to enjoy various recreational 

activities. In line with the study objectives, the study analyses how the local people in “Kapısuyu” perceive tourism, 
what they think about tourism development in their village, what attitudes they develop and their willingness to support 

tourism development. To achieve the study objectives, semi-structured in-depth interviews were made with the local 

residents in “Kapısuyu”. Conclusions were drawn on the basis of study findings. 

Key words: Tourism development, resident attitudes, small community  

Introduction 
Increasing international tourist movements have fostered the interest in new destinations, and once a town 

becomes a tourist destination, the community faces the consequences of tourist arrivals. Tourism depends heavily upon 

the good ideas of the small community; also, residents’ attitudes and support are crucial for tourism development, 

successful planning, and sustainability (Jurowski, 1994). Tourism development requires the hospitality of local 
residents, and their dissatisfaction or satisfaction regarding tourism development are eventually reflected to the tourists. 

Therefore, identifying and understanding the factors that influence host community support for tourism development 

are important for the success of tourism projects; since host communities can be affected by the level of concern, 
ecocentric values, utilization of resource base, perceived costs and benefits of tourism development as well (Gursoy, 

Jurowski & Uysal, 2002). From this point of view, several studies have examined the residents’ attitudes toward 

tourism development and impacts of tourism (Perdue, Long, & Allen, 1987; Suk, Choi, & Sırakaya, 2005). Moreover, 
residents’ reactions have been studied extensively in the literature, and most studies examining residents’ perceptions 

(Jurowski, 1994) have suggested that hosts are influenced by the perceived impacts of tourism (Goeldner & Ritchie 

2009). Considering the theoretical and empirical gap in the literature (Boley, McGehee, Perdue, & Long, 2014), the 
purpose of the study is to determine the residents’ attitudes toward possible tourism development in Kapısuyu Village, 

Bartın, Turkey. The paper starts with a review of the literature on resident perceptions and attitudes for tourism 

development and their support. The research design is described in the following section. Further, the findings of the 
study are presented. Finally, the paper is concluded by providing implications for Kapısuyu tourism development. 

1. Literature Review
Tourism development requires the cooperation of local authorities, local people and investors. However, 

participation of residents into the planning efforts plays a crucial role in the success of such efforts. Therefore, 

determination of residents’ attitudes towards tourism development is an important concern for the planners. 
Consequently, this issue has been an important concern for the studies over the last decades (Gursoy, Chi, & Dyer, 

2010; Nunkoo, Smith, & Ramkissoon, 2013). Some studies focus on the local people to determine the expected and 

perceived effects of socio-economic, socio-cultural and environmental factors, and to reveal the residents’ perceptions 
and attitudes towards sustainable tourism development (Ap, 1992; Assante, Wen & Lottig, 2010). Others investigate 

knowledge levels of local people and their support on alternative tourism types (Pavlic & Portolan, 2016). Since the 

most substantial benefits used to support tourism are economic benefits, almost all studies have included questions 
concerning economic impacts. Residents' attitudes display a heterogeneous structure regarding tourism development 

within socio-economic and socio-cultural structure, institutional trust, and properties of local people (Rothman, 1978; 

Gursoy, Yolal, Ribeiro, & Panosso Netto, 2017). Several researchers also reported variations in residents’ reactions on 
the basis sociodemographic attributes (Liu, & Var, 1986; Nunkoo, & Gursoy, 2012).  Jurowski and Gursoy (2004) 

explore the effects of the residents’ distance from the attractions on their attitudes toward tourism and determined that 

recreation resource users living closest to the attraction who used it heavily felt more negatively about tourism than 
those living further away did. Similarly, Duran and Özkul (2012) suggest a structural model that explores residents’ 

attitudes towards sustainable tourism development in Akçakoca and note that the residents’ support is likely to be 

strongly affected by most constructs, especially by the relationship between “tourism benefits” and “long term plan” 
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factors for sustainability. Additionally, Nunkoo and Ramkissoon (2010) report that satisfaction is a good predictor of 

community responses to development. 

The level of concerns, expectations and perspectives for each aspect of tourism may influence tourism 

development in region. In this regard, understanding residents’ attitudes towards tourism development, especially in 

small communities, becomes even more important. This is also important for the success of tourism development 

plans. Kapısuyu Village on the coast of Black Sea, Turkey, is a potential tourism destination with its natural and 
cultural resources and location in the Kure Mountains National Park that allows visitors to enjoy various recreational 

activities. Kapısuyu and the surrounding areas bear a mix of coastal areas, streams, unique natural and cultural 

attractions.  

  
Fig. 1. Sketch map and photos showing the location of the Kapısuyu Village 

Source: Google maps, Tripadvisor, (2018) and Uder, (2013) arranged by authors. 

 

Kapısuyu Village has been divided into two parts which are called Kapısuyu 1 and Kapısuyu 2. Kapısuyu 2 

Village is a neighborhood and hosts 49 (28 female and 21 male) residents (TUIK, 2018). According to 2017 statistics, 

a total of 125 residents, 66 of whom are females, live in the village, and 122 are older than 18 years (Kaya, 2018). The 
Village was formerly known as a shipyard constructing yachts. Moreover, fishing, honey production, and agricultural 

activities such as growing nuts and chestnut were the economic activities of the region. However, this has shifted 

towards tourism and service sectors.  
As a tourist destination, Kapısuyu mostly attracts families and daily excursionists. The main purpose of the 

visitors to the village is the sea, sun and sand. Although, the village offers a range of recreations and attractions such as 

streams, intact forests, mountains, wildlife, endemic plant species, caves, canyons, waterfalls, geologic features, 
traditional life and architecture, visitors visit the village for sea, sun and sand (National Parks of Turkey, 2018). Even 

though tourism is developing as a core industry in the village, there is little information about the impacts of this trend. 
Therefore, it is important to understand the residents’ perceptions, thoughts, attitudes, and willingness to support 

tourism development. 

 

2. Methods 
Residents’ perceived impacts and subsequent attitudes and their willingness to support tourism development 

have been examined extensively (Keogh, 1990; Gursoy, Jurowski & Uysal 2002). Since institutional trust is a basic 

precondition for cooperation between two parties like community mandate, residents' perception may influence their 
attitudes prior to any kind of tourism development. Hereby may be found out how those perceptions influence their 

support/opposition for tourism development.  

The purpose of this exploratory study was to examine the residents’ attitude toward tourism development in 
Kapısuyu Village. The problems of the study were ‘‘how the local people in “Kapısuyu” perceive tourism, ‘‘what they 

think about tourism development in their village’’, ‘‘what attitudes they develop” and “their willingness to support 

tourism development.” To achieve the study objective, a qualitative approach was selected using interview techniques 
(Patton, 1987, Yolal, 2016). The questions were prepared and interviews were conducted considering the time 

flexibility. In this context, the number and place of questions were shaped according to the interview, and additional 

questions were addressed during the interviews. 
Since social sciences are proved to be a confident field for qualitative research methods, interview 

techniques were preferred to determine the residents’ attitudes toward tourism in the case of a small community, 

namely Kapısuyu Village. The data were collected by the use of open-ended questions, and the responses were 
recorded. The interview questions were developed from the literature regarding the residents’ attitudes (Latkova & 

Vogt, 2012; Gursoy & Rutherford, 2004). The participants were selected according to their demographic 



862 

characteristics to reflect the idea of a representative group as much as possible. The interview form consisted of 9 

questions on residents’ attitudes towards tourism development, their life satisfaction in the village, perceptions of 

impacts of tourism development, their level of trust in other stakeholders and willingness to support tourism. Further, 

questions regarding the demographics of the participants were included. Twenty interviewees were selected by the use 

of snowball sampling during the visits to the village between in June and July 2018. The interviews were made face to 

face and lasted approximately 20 to 48 minutes. Interviews were taped by the permission of the interviewees, and then 
transcribed by the researchers.  

Data was analyzed by the discourse analysis which was seen as a qualitative method that reveals a 

perspective of social life (Çelik & Ekşi, 2013). The process of discourse analysis includes six steps as Aziz (2015) 
suggested: decoding, interpretation, structuring, cycling processing, macro-structure formation and representation in 

episodic memory. Accordingly, the data was analyzed on the confines of discourse analysis.  

 

3. Findings 
The demographic composition of the respondents reflected the nature of the village itself (Table 1). Gender 

distribution of residents was quite uneven with 35% females and 65 % males. Almost half of the respondents had 
primary school education. One fourth of the respondents were retirees, and roughly 40% of residents reported a 

monthly income between of 1501 TL - 3,000 TL (265-530€). The respondents were found to be seniors, 35% of whom 

were older than 55 ages. Of the residents, 90% declared that they have lived in Kapısuyu Village for more than 12 
years, and just 2 of the residents noted that they returned back to their hometown a year ago. It was seen that all the 

respondents were born in the village.  

The findings showed that all of the participants except one were satisfied with living in Kapısuyu Village.  
Respondents evaluated the nature, beach, sea and river, quiet and safe life, historical yacht construction, fishing, 

workmanship, and being familiar to everyone in the village to be the positive sides of being in the village. On the other 

hand, being closer to the urban areas, weak and dangerous motorway infrastructure, accessibility, insufficient public 
services, lack of infrastructure and employment opportunities, population decrease as a result of migration to the urban 

areas, lack of environmental awareness, insufficient cooperation among the community members, and the side-effects 

of Hydroelectric Power Plant (HPP) were found to be problems associated with living in the village. 
 

Table 1. Findings of Demographic Attributes 

Gender Age Education 

Length 

Residency 
(year) 

Income (monthly) Job 

Female 25-34 High school 25 years 1501 TL -3000 TL Private security guard 

Male 45-54 Associate Degree 1 year 0-1500 TL Musician/ manager 

Male 55 + Primary school 18 year 3001 TL + Chef 

Male 55 + Primary school 1 year 1501 TL -3000 TL Retired 

Male 45-54 Primary school 12 years 1501 TL -3000 TL Retired 

Female 35-44 Primary school 12 years 0-1500 TL Housewife 

Male 55 + Primary school 61 years 1501 TL -3000 TL Retired 

Male 25-34 Associate Degree 33 years 3001 TL + Business manager 

Male 45-54 Bachelor 38 years 3001 TL + Physiotherapist 

Male 55 + Postgraduate 72 years 3001 TL + Retired 

Male 55 + Bachelor 19 years 1501 TL -3000 TL Retired 

Female 45-54 Primary school 37 years 0-1500 TL Housewife 

Female 55 + Primary school 50 years 0-1500 TL Housewife 

Male 55 + Primary school 60 years 3001 TL + Business manager 

Male 18-24 Bachelor 22 years 1501 TL -3000 TL Student 

Male 45-54 Bachelor 23 years 3001 TL + Freelance 

Male 25-34 High school 30 years 3001 TL + Business manager 

Female 18-24 Associate Degree 22 years 0-1500 TL Student 

Female 35-44 Primary school 35 years 1501 TL -3000 TL Housewife 

Female 25-34 Bachelor 26 years 1501 TL -3000 TL Teacher 

 
Findings suggested that participants favored tourism development as a tool to improve the quality of life. 

Specifically, residents living closer to coastline, recreational and environmentally sensitive resources support tourism 

development. Even though there were residents having a different perspective about trust and cooperation, it was seen 
that all participants demanded tourism development in Kapısuyu. The reasons for such a demand were found to be 

infrastructure investments, public services, employment opportunities, and improved the quality of life. It was seen that 

there was a direct link between the positive assessment of economic, social and cultural impacts and residents’ support 
for tourism development. Similarly, residents who received the economic benefits favored tourism development 

compared to those who received no economic benefits. The majority of participants indicated their concern in over-

construction and traffic. Almost all participants believed that tourism caused benefits rather than impacts. Findings also 
showed that there were residents supporting alternative tourism development such as yacht tourism, watersports 

tourism, and nature-based tourism such as fishing, trekking and boating along river. Participants also believed that 
advertising was the most appropriate tool to promote tourism development in Kapısuyu, and they noted that they 
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shared photos and info in social media as much as possible. This showed their desire to develop tourism in their village 

despite their concerns about the negative impacts of such development.  

Residents’ level of trust to other institutions is an important factor that influences their perception of 

tourism impacts and support. This is also the case in Kapısuyu. The problems faced in the village such as insufficient 

infrastructure and superstructure, lack of environmental awareness and the ignorance of cultural and natural resources 

may be attributed to decreased trust of the residents. Findings indicated that participants mostly trusted in the 
University (e.g. Bartın University). However, their trust in other stakeholders such as municipality, the ministry and 

the investors was found to be low. Residents had midlevel trust to other institutions like Governorate, District 

Governor and Provincial Directorate of Culture and Tourism. Contrary to their low levels of trust, the residents were 
willing to be a part of Kurucaşile municipality. This may be attributed to the pioneering role of the municipality in 

tourism development but also the residents’ urge to access to fundamental services such as garbage collecting.  
Respondents noted that tourism was an important element of their daily life and an important issue to 

increase of life standards despite the concerns about tourism impacts. As such, interviewee 2 indicated that:  

“Tourism contributes to increase the life standards, but if the number of tourists increases, the resources 
will be degraded and cultural deformation will occur. But, Kapısuyu needs development and I support 

tourism development as much as I can. Overall, I am happy to live in Kapısuyu.” 

Interviewees indicated that Kapısuyu was ignored by the government and consequently, the inadequate 
infrastructure negatively affected the development. Interviewee 10 emphasized that: 

“The bureaucracy was silent about Kapısuyu Village, and local people as well. Kapısuyu Village has lots of 

natural beauties thanks to its nature and its proximity to other tourist destinations. Neither the local 
authorities nor the local residents made any contribution. Tourism development may change things in 

Kapısuyu, because local people need to believe. Tourists search for new destinations in touch with nature 

and fresh air. However, almost all values are being forgotten.” 
In the same vein, respondents were found to be happy to live in the village. However, they complained 

about the authorities’ ignorance in the course of time. As such interviewee 11 stated that:  

“I am happy for living in Kapısuyu which is in touch with nature. … But transportation is difficult because 
of the insufficient motorway infrastructure. The governments are not interested in Kapısuyu. No interest, no 

investment and they are lost. Kapısuyu was the center of yachting in 1940’s and the history of yacht 

construction goes back to the Ottoman period. Currently, it is non-existent. Being a part of Kurucaşile 
municipality may contribute to cope with the problems faced in the Village.”  

The main reason for supporting tourism development in the village and its vicinity was found to be the 

economic benefits tourism offers. This was apparent in interviewee 11’s words: 
“We appreciated tourism development because there is nothing else here. We have just a hotel with 15 beds 

and two pensions with perfect location. We tried to promote our village with gastronomy programs on TV 

channels but its impact was short-term. Tourism is not harmful if it is carefully planned. For instance, water 
is life but it can also drown. If tourism develops in Kapısuyu, economy will rear up, and social 

developments have the potential to change people's opinions.” 

The results suggested that residents of Kapısuyu were willing to support tourism development mainly due to 
its economic impacts. This is coherent with the suggestions of Social Exchange Theory. It is almost certain that 

tourism development in the village will contribute to community development and the residents’ lives. However, the 

residents’ attitudes towards tourism development, their trust in other stakeholders, and cooperation among stakeholders 
are important issues to be taken into account.  

 

4. Conclusion 
Residents’ hospitable attitudes are critical in the success of tourism development. Therefore, identifying and 

understanding the factors that influence the residents’ support for tourism development in a small community is 

important in planning efforts, and the success of any project. Moreover, the literature suggests that the residents’ 

support for any project is determined by perceived impacts and benefits (Gursoy & Kendall, 2006). Further, trust is 
also a precondition for locals’ participation in future exchanges. Lack of trust, coordination, and involvement of 

residents in various phases of the process can result in high charge for the stakeholders and planners (Gursoy et al., 

2017). Therefore, the primary purpose of this study was to examine the residents’ attitudes toward possible tourism 

development in Kapısuyu Village, Bartın, Turkey. This study contributes to the existing literature on resident attitudes 

towards tourism development, specifically in a small community. 

Findings of this study suggest that Kapısuyu Village residents develop a favorable attitude toward tourism 
development. Although they raise concern over the negative impacts of such development, findings reveal that 

residents are likely to support tourism development. They think that tourism development will hinder their access to 

attractions and the daily life in the village. However, they also think that tourism development is a necessity for the 
long-term benefit of their community in economic terms. Moreover, they are hopeful about the contribution of tourism 

development in their society. The findings reveal that the residents are likely to support tourism projects as long as they 

believe that positive outcomes or rewards exceed the negative impacts, as suggested by social exchange theory. 
Accordingly, residents’ earnings from the tourist movements will alter their perceptions and attitudes, and 

consequently their support for the development.  The residents’ active involvement and participation in the planning 

process may also increase the success of the project. Moreover, study findings indicate that the residents’ trust in the 
educational institutions is relatively high compared to other stakeholders. Therefore, organizations and governmental 

planning boards should cooperate with the University to increase support of the community. Meanwhile, they should 
try to find ways to increase community trust in their institutions.  
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Currently, insufficient infrastructure and superstructure, lack of environmental awareness, ignorance of 

cultural and natural resources and introvert characteristics of the local people are found to be significant problems in 

the village. Residents complain about transportation, insufficient motorways and environmental pollution. 

Consequently, tourism development plans should be prepared for the region on the basis of relevant research. 

Moreover, motorway construction and infrastructure building should be accelerated.  

This study is the first of its kind on residents’ attitudes towards tourism development in a small community. 
As the variety of tourism activities increases in Kapısuyu, consideration of socio-cultural, economic and environmental 

impacts on and of tourism require further studies. Moreover, the study results are limited with the interviewed 

participants. Therefore, future studies are needed to elaborate our understanding about the residents’ attitudes of 
tourism development in Kapısuyu Village. As such, personal interviews, focus groups and even quantitative studies 

have the potential to deepen our understanding. In that sense, increasing the number of the participants and developing 

a model on a small community case will be beneficial for both the researchers and the practitioners. Future studies may 
also examine the resource utilization, the level of ecocentric values of residents, developments in the local economy 

and the experienced impacts of tourism development. 
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1. Extended Abstract 
The main theme of this report is to consider the process of updating and developing health tourism in 

Russia. In the modern world there was a large-scale renovation of health tourism. 

Health tourism, despite a small share in the global tourist flow, is one of the most profitable sectors of the 
tourism business. It should be noted that health tourism is a specific direction that has only its inherent characteristics. 

The organization of medical and health tourism has long historical traditions and is very promising. 

The development and formation of health tourism in Russia began under Peter I, it was he who initiated the 
creation of resorts on the territory of the Russian Empire. By the beginning of the 20th century, Russia already had 

thirty-six health resorts, the most developed of which were Yalta, Pyatigorsk, Odessa, Borzhomi, Evpatoria, Staraya 

Russa and Saki. And by the middle of the XX century in Russia there were already more than three thousand resorts. 

Today the country has a huge number of medical sanatoriums and other SPA facilities (Nikitina O. A. (2017), The 

history of the Spa industry and spa industry) 

The purpose of this work is to identify the features of the development of health tourism in Russia. 
The following tasks were set: 

1. Analysis of historical retrospective health tourism in Russia. 

2. Analysis of market development, segmentation, targeting. 
3. Identification of the problem of development of the sphere of health tourism, namely specific areas of 

SPA and Wellness. 

The following hypothesis was confirmed: studies of the gradual process of renovation of the health tourism 
industry in Russia contribute to the identification and consideration of particularly important aspects and problems of 

the industry. 

This study was conducted in several stages. To achieve these goals and test the hypothesis, the following 
research methods were used. 

The first stage of the study was based on the content analysis of the secondary data. The information base is 

the works of Russian and foreign experts, sociologists, economists, who are devoted to problems related to health 
tourism in the world and Russia. Health tourism is developing dynamically, and publications on this subject, both 

domestic and foreign, are becoming more and more. Also the analysis of reports of various SPA and Wellness 

organizations, analysis of thematic sites, analysis of the site of Russian and foreign tourist companies was conducted. 
First of all, we were interested in the development of just such a direction of health tourism as SPA tourism, 

therefore Delphi method was applied at the 2nd stage and several experts were invited to understand the possibilities of 

SPA tourism in Russia. The goal was to reveal the peculiarities of renovation of the health-improving tourism industry 
using an expert survey. The Delphi method is a method of expert evaluation, its main features are anonymity, 

multilevel and absenteeism. 

Health tourism is important for the world economy. Its importance, as well as income to the state budget, 
increases every year. To achieve long-term development, sufficient conditions must be ensured and obstacles that can 

disrupt the development of this industry be eliminated. Although the interest of clients is constantly growing, no one 

knows the length of the period of success. Despite this fact, it has great prerequisites for future development (Growth 
Potential Of Wellness Tourism, Michal Machac 2017). 

Currently, the process of reproduction of services in the field of health tourism is changing, there is a 

significant expansion of the industry to meet changing human needs and attract new consumers, new directions such as 
SPA, WELLNESS, yoga, ayurveda and many others are emerging. 

In Russia today, there is a high interest in the rapidly developing worldwide SPA industry. A special feature 

of the development of a new direction in Russia is the combination of the traditions of the world SPA industry and the 

foundations of the national balneology. Since the beginning of the development of the resort business, and to this day, 

there has been a multilevel development of health tourism in general. 
To date, a very large selection of types of tourism for healing and treatment. In Russia there are a lot of 

resorts that specialize in the treatment of certain diseases. Also there are special anti-stress routes, prepared especially 

for the business person. There are fitness tours, there are special tours for pensioners or small children, there are resorts 
that specialize in the treatment of certain diseases, but there are mixed, addressed to general recovery, etc. 

In the territory of Russia there are 18 resort regions, each has a certain set of unique medicinal resources. 

The most active Russians use therapeutic thermal waters, mineral water and medicinal mud general therapeutic 
treatment, cosmetic services, thallas therapy and inhalations. The most popular procedure in the health-improving 

industry is massage. (Groshev Igor 'V, krasnoslobodtsev Aleksei A 2017, World Market of Medical Tourism) 

In general, health tourism is interesting for many segments of the population, but it is worth highlighting the 
main segments. 

1.Internal tourists. 

2. Foreign tourists. 
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In order to identify problems and peculiarities of renovation of the health-improving tourism industry, a 

survey was conducted using the Delphi method. 7 experts from the tourism and health sector were interviewed. 

The experts interviewed identified a number of problems in the sphere of health tourism, namely such areas 

as SPA, Wellness, in Russia and assessed them on a 10-point scale, depending on the priority. 

The following problems were identified: 

1. Uneven development of the market. 
2. Expensiveness of services. 

3. The quality of the services offered. 

4. The uniqueness of the services offered. 
5. Assessment of human resources. 

6. Weak legislative framework. 

7. Low-level infrastructure of the industry. 
8. Lack of service standards. 

The work presents the developed graphics, identified the parameters of health tourism in Russia, as well as a 
matrix of problems of health tourism, namely such areas as SPA and Wellness. 

The development of the sanatorium and resort complex in Russia comes to the beginning of the 90s of the 

XX century, from that time the whole industry of spa and sanatorium and kurts sector began to develop. But this sector 
is not developed enough, the infrastructure is not worn out and not reconstructed, the management system is outdated, 

the range is not in line with the consumer's demand, and the level of service is low. 
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1. Extended Abstract  
One of the most important and effective indicators for a tourist attraction or landscape is the range of 

visibility for a tourist. A range that is visible around a tourism attraction or landscape is referred to as the view shed of 
tourism. Today's old forms of tourism, due to differences in cultural and temporal levels, no longer have the capacity to 

attract tourists. Accordingly, the landscape and the view shed of the tourism areas are one of the important parameters 

that are considered in the planning of attractions and tourism destinations. The arrangement of the landscape greatly 
affects the visual experience of the environment. The ability to viewing, has played a very important role how cultural 

landscapes in context of past perspectives. Based on this standpoint, tourism vision platforms are places through which 

different attractions can be seen from far or near (generally from far away). In fact, platforms of vision are used for a 
time when conditions for physical visits to all attractions are not provided or not accessible. In this case, platforms can 

provide visibility and visions for a tourist area. On the platforms, tourists are able to observe all sorts of attractions 

around the platforms through this platform, which is more relevant to natural attractions and is important from the 
perspective of geomorphic landscape. Noteworthy in the tourism platforms of vision is considering the type of tourism 

destination. The conditions and characteristics of creating visual platforms in the wilderness areas, especially 

geotourism, are different and more desirable, and it is more important to pay attention to the view shed in naturally 
occurring natural areas. In order to evaluate the view shed and the landscape and identify the appropriate places for 

creating platforms of vision tourism, it is necessary to identify and analyzing factors and parameters that are effective 

on the view shed of tourism. Considering the role of tourists, entrepreneurs and facilitators in the development of 
tourist destinations, it is necessary to carry out these factors by undergraduate and field research. Due to the limited 

research background and theoretical framework in this regard, the main objective of this research is to recognize the set 

of factors affecting the view shed of tourist attractions and the creation of platforms of vision tourism and the effects of 
these platforms on the future development of tourism destinations. Therefore, the main challenge and the main 

question of this research is to identify and analyze the parameters that are effective in the view shed of tourism analysis 

and the determination of the tourist attractions and the role of these platforms in the future development of tourist 
destinations. 

This research is an applied research in terms of research type and in terms of the nature of data, it is a 

qualitative research. The research sample is related to tourism experts and related fields. The data were collected 
qualitatively and through the Delphi method by experts, the components and parameters influencing the determination 

of tourism viewing platforms were identified and evaluated and its role in the prosperity of a tourism destination was 

studied. In order to assessment more comprehensively, two case studies have been carried out on the view shed of 
to6%Y¨m in the geopark of Qeshm Island and the ancient castles of Alamut Qazvin in Iran, which has examined the 

status of the view shed of tourism. 

According to the results of the study, various parameters such as the number of attractions covered view 
shed, the range of visibility, the distance of attracts from the tourist site, the attract coverage, the field of view, the type 

of attraction of the view shed, the natural hazards of the region, the scope of the landscape, the architecture of the 

ecotourism spaces, types of tourists and tourism market, Multipurpose tourists, platform elevation and slope, platform 
camouflage with surrounding environment, Platform compatibility with environment, geo trails, Service organization, 

Proximity to city or population centers, Access to services, Attraction texture, Angle Vision, etc., are effective in 

identifying and explaining the tourist attractions. Tourism platforms also have a high influence on the development of 
the psychological and aesthetic aspects of tourist destinations. In postmodern tourism, attention to psychological and 

aesthetic aspects is increasingly being considered, and from this perspective, platforms of vision can play a leading 

role. When the subject of psychology is raised, emotional aspects, internal satisfaction of individuals, the attitude of 
tourists, the mental image of tourists, etc. can be considered. Also, the analysis of the view shed of tourism have 

important influences in identifying the places of construction of tourist resorts, recreational spaces and determining the 

routes of tourism, the future planning of tourist destinations, the management of time and cost of tourists, market 
management and tourism agencies, the possibility of experiencing phenomena remotely and with perception Their 

scientific and interpretive values and the appreciation and absorption of these values through behavioral perceptions, 

etc., 

  
Key words: view shed of tourism, view shed analysis, platform of vision tourism, futorism 
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Abstract 
The aim of this enquiry is to asses significance of impact of different sources of online reviews on hotel room rates. 
This is the very first research comparing various types of online reviews’ sources as determinant of hotel prices. This 

research was conducted for all 193 star-ranked hotels operating in July 2017, in central Poland. However, analysis 

covered only those of establishments which were using all considered online reviews’ sources (118 star-ranked hotels). 
To describe the impact of online reviews on hotel prices various models were estimated: for separate category of hotels 

(economy, midscale, and luxury) and for different date of check-in (working days versus weekends, and summer 

versus autumn) each. 

 

Keywords: Hotel; Online ratings; Room rates; Central Poland. 

 

1. Introduction 
The goal of the paper is to asses significance of impact of different sources of online reviews on hotel 

prices. This is the very first research comparing various types of online reviews’ sources: tripadvisor.com (representing 

user-generated content sites), trivago.com (example of travel meta-search websites), booking.com (representing online 
travel agencies), maps.google.com (example of general search engines developed for spatial and travel purposes), and 

facebook.com (investigated as most popular social media). When looking for possibilities to differentiate prices, 

hoteliers should be aware primarily of those online reviews which are justifying higher room rates. Thus, results of 
presented research has strong application context. Regarding confirmed hypotheses by Viglia, Minazzi, & Buhalis 

(2016), research on influence of both score and number of hotel online overall reviews was conducted. 

 

2. Literature review 
Nowacki (2017) argued that recently the Internet allows tourism enterprises, markets and destinations to 

develop themselves based on user-generated content. Thus, the role of online reviews becomes more and more 
significant. Using online reviews allow hotel guests to valuate hotel services and to face with the problem of 

experience uncertainty and imperfect information about hotel services (Pekgün, Galbreth, & Ghosh, 2017). Youngsoo 

& Ramayya (2015) diagnosed that the estimation of the product value recently consists of assessment of objective 
quality and assessment of experience-based quality. Increasing significance of hotel online reviews and generally 

customer-generated content is the result of broader process of the internetization of hotel rooms distribution (Napierała, 

2017). 
Two factors influencing online review of hotel services should be emphasized: profile of hotel guest, and 

image of a destination in which a hotel is located (Banerjee & Chua, 2016). Aksoy & Yetkin Ozbuk (2017) discussed 

tourists’ online evaluation of hotels’ location. They investigated online reviews available at booking.com website for 
hotels operating in Istanbul, Turkey. The authors found that convenience of hotel location is one of the most important 

of consumers’ hotel selection. What is more important, customers’ online reviews were identified as strongly and 

positively correlated with experts’ opinions about location of investigated hotels. Regarding increasing customers’ 
ecological consciousness, Kim, Li, Han, & Kim (2017) used hierarchical regression to investigate impact of hotel 

green practices (e.g. energy saving, waste and water management, employee environmental training) on guests’ overall 

ratings, revisit intentions, and hotel performance. 
Searching for travel information by individuals means using websites of different categories, e.g. online 

travel agencies, individual travel companies, name your own price sites, social coupon, specific travel destinations, 

special interest sites, user generated content sites, general search engines, newspaper or magazine sites, and travel 
meta-search websites (Jordan, Norman, & Vogt, 2013). Discussing online hotel reviews, Lee, Hu, & Lu (2018) 

emphasized the problem of information overload. Thus, the usefulness of data on online hotel reviews becomes crucial 

for accommodation facilities to face with. It was confirmed that online hotel reviews presented by well-recognized 
online travel community are more credible and useful for customer behaviors in the future than ratings published by 

unknown communities (Casaló, Flavián, Guinalíu, & Ekinci, 2015). Thus, online opinions posted by most popular 

communities verifying if an author of the opinion purchased and consumed hotel service, seem to be most reliable and 
useful. Regarding Polish, European or even global context, community of booking.com should be indicated as the most 

reliable and useful source of online hotel reviews (Castro & Ferreira, 2018) as it is leading service of online 

accommodation booking (Martin-Fuentes, 2016; Pawlicz, 2016). Lee et al. (2018) and Martin-Fuentes (2016) 
recommended using tripadvisor.com as a data source for research on hotel online reviews. They found mentioned 

website as largest and most user-friendly online travel community in the world. 

Banerjee & Chua (2016) found that independent hotels were higher rated than comparable, but branded 
establishments. Moreover, reviews made by business travelers are generally more stringent than posted by other hotel 
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guests. Thus, hotels targeting MICE tourism should face with the challenge of higher expectations of guests, and 

probably more stringent online rates. Geetha, Singha, & Sinha (2017) investigated accommodation facilities in Goa, 

India, and proved that the more luxury hotel is, the less significant impact on customer online reviews opinions posted 

by previous guests have. Stringam, Gerdes, & Vanleeuwen (2010) investigated online reviews posted on expedia.com 

and found that overall satisfaction rating is significantly correlated with any individual subcategory like hotel service, 

hotel condition, room cleanliness, or room comfort. 
Yang, Mueller, & Croes (2016) confirmed that hotel online overall ratings are one of most significant 

variable determining volatility of room rates. It is argued that analysis of online hotel reviews as a determinant of room 

rates allows to justify price differentiation (Kościółek, 2017). Castro & Ferreira (2018) estimated different hedonic 
price models for differently star-rated hotels in Lisbon, Portugal. It is worth to be mentioned that influence of 

investigated online reviews for 4 and 5 star hotels were similar, while completely different for 3 star hotels. Kościółek 

(2017) used data from booking.com and investigated impact of guest ratings for hotels located in Kraków, Poland. He 
found that volatility of hotel prices is explained mainly by online rates of comfort and location posted in high season. 

However, impact of other independent variables like cleanliness, features, staff, and wi-fi access, was also discussed. 
On the other hand, Zhang, Ye, & Law (2011) analyzed data from tripadvisor.com for New York, USA and confirmed 

that for economy hotels, score of room quality is the most impactful determinant of hotel prices, room quality and 

location for midscale hotels, and location and service quality for luxury hotels. When studying correlation between 
hotel room rates and online reviews it must be emphasized that the better opinions about hotel posted are, the higher 

prices of the hotel accommodation services justified are. Same positive correlation is noticed for hotel online reviews 

and number of stars (Martin-Fuentes, 2016). When hotel guests are searching for best available offer, the higher room 
rate is, the higher expectations and requirements hotel guests reveal (Rhee & Yang, 2015). Viglia et al. (2016) 

confirmed positive influence of online ratings on hotel occupancy rate. Moreover, they found that hotel occupancy rate 

is also affected by the number of online ratings, regardless of the average score of hotel online reviews. 
 

3. Methods 
This enquiry was conducted for all 193 star-ranked hotels operating in July 2017, in central Poland. All 

mentioned establishments were listed in the Central Index of Hotel Establishments provided by the Ministry of Sport 
and Tourism of the Republic of Poland. The data was validated by the Regional Tourism Organization of Lodz Region. 

Regarding NUTS nomenclature, accommodation facilities operating in the following subregions were included: the 

city of Lodz, and subregions czestochowski, lodzki, piotrkowski, plocki, radomski, sieradzki, skierniewicki, and 
zyrardowski. However, analysis covered only those of establishments which were using all considered online reviews’ 

sources. Thus, the subject of the study is constituted by 118 star-ranked hotels. Location of identified establishments 

and hotels included in the enquiry is presented on a map (see Figure 1). 

 

 
Figure 1: Location of the hotels operating in July 2017, in central Poland. 

Source: author’s own elaboration. 

 
Both ordinary least squares regression and quantile regression were employed to estimate the impact of 

different sources of online reviews on hotel prices. Estimating the logarithmic equations allowed to solve the problem 

of heteroscedasticity (Agmapisarn, 2014). Quantile regression models were estimated to identify impact of various 
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sources of online reviews on different points (low, medium, and high) in the distribution of hotel room rates (Zietz, 

Zietz, & Sirmans, 2008). Logarithmic hedonic price equation receives the following form: 

 
Best available rates of double room with VAT tax, but without breakfast were considered. Separate models 

were estimated for economy, midscale, and luxury hotels. Moreover, for every hotels’ category few dependent 
variables were investigated–room rates for particular dates of check-in: working day in Summer, weekend in Summer, 

working day in Autumn, and weekend in Autumn. Independent variables were based on various types of online 

reviews’ sources: tripadvisor.com, trivago.com, booking.com, maps.google.com, and facebook.com. For every source 
of online reviews impact of score, and cross combined (score and number of reviews) was considered. In a Table 1, 

detailed list of investigated dependent and independent variables is presented. 

 
Table 1: Specification and descriptive statistics of the dependent and independent variables included in the research. 

Notation Average Minimum Maximum 
Standard 

deviation 
Name of the variable 

PRICE_2308 
231.54 110.00 490.00 78.84 

Room rates in PLN for check-in on 
August 23, working day in Summer 

PRICE_2608 
222.37 120.00 490.00 71.7 

Room rates in PLN for check-in on 

August 26, weekend in Summer 

PRICE_2510 
239.85 110.00 550.00 87.11 

Room rates in PLN for check-in on 
October 25, working day in Autumn 

PRICE_2810 
224.46 110.00 470.00 72.72 

Room rates in PLN for check-in on 

October 28, weekend in Autumn 

TRIPAD_SC 
3.86 2.50 5.00 0.46 

Score of hotel online reviews posted on 
tripadvisor.com 

TRIPAD_MU 

- - - - 

Score of hotel online reviews posted on 

tripadvisor.com multiplied by number of 
reviews 

TRIVAG_SC 
80.92 72.00 91.00 3.98 

Score of hotel online reviews posted on 

trivago.com 

TRIVAG_MU 
- - - - 

Score of hotel online reviews posted on 
trivago.com multiplied by number of 

reviews 

BOOKIN_SC 
8.34 6.70 9.30 0.55 

Score of hotel online reviews posted on 

booking.com 

BOOKIN_M

U - - - - 

Score of hotel online reviews posted on 

tripadvisor.com multiplied by number of 

reviews 

GOOGLE_S
C 

4.12 3.10 4.70 0.37 
Score of hotel online reviews posted on 
maps.google.com 

GOOGLE_M

U - - - - 

Score of hotel online reviews posted on 

maps.google.com multiplied by number 
of reviews 

FACEBO_SC 
4.39 1.00 5.00 0.46 

Score of hotel online reviews posted on 

facebook.com 

FACEBO_M
U - - - - 

Score of hotel online reviews posted on 
facebook.com multiplied by number of 

reviews 

Source: author’s own elaboration. 

4. Results 
Estimated models best explained empirical price volatility on working day in autumn (see Table 2). This 

confirmed results from previous studies for Polish hotel industry (Napierała, 2013; Pawlicz & Napierała, 2017). Thus, 

detailed analysis was provided only for this particular, mentioned date of check-in (October 25, 2017, working day in 
autumn). 

 

Table 2: Coefficients of determination (R2) for models describing impact of logged hotel online reviews on logged 
room rates estimated for economy, midscale and luxury hotels, and for various dates of check-in, in central Poland. 

Category of hotels 

Dates of check-in 

Working day in 

summer 

Weekend in 

summer 

Working day in 

autumn 

Weekend in 

autumn 

Economy 0.3249 0.3356 0.5303 0.4463 

Midscale 0.3899 0.3482 0.4137 0.4200 

Luxury 0.5533 0.4801 0.7410 0.6014 

Source: authors’ own elaboration. 
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It needs to be underlined that regarding hotel class (economy, midscale or luxury), different sources of 

online reviews significantly influence room rates. For economy hotels only score of facebook.com reviews influenced 

hotel prices (see Table 3). Thus, when making price decisions, managers of economy hotels should first consider 

overall rating of facebook.com. However, this impact is negative, especially for the hotels offering lowest prices. 

Hence, when operating as an economy hotel, and employing low-price strategy, room rate occurs as a significant tool 

for achieving competitive advantage. The lower price hotelier charged its guests, the better score the enterprise might 
get. 

 

Table 3: Regression coefficients for logarithmic models describing impact of hotel online reviews on room rates (on 
working day in autumn) of economy hotels in central Poland. 

Independent 
variables 

Coefficients estimated by 

Ordinary Least 

Squares method 

Quantile regression 

For 25th percentile For 50th percentile For 75th percentile 

Intercept 3.07791 9.29228 -0.04449 -3.85680 

ln TRIPAD_SC 0.11897 0.19396 -0.13211 0.09050 

ln TRIPAD_MU 0.03912 0.06459 0.02852 0.04050 

ln TRIVAG_SC 0.26485 -1.28285 0.86846 2.56042 

ln TRIVAG_MU -0.02673 -0.01463 -0.00591 -0.07559 

ln BOOKIN_SC 1.09618 0.72575 0.71547 -0.50081 

ln BOOKIN_MU -0.02965 -0.02562 -0.00421 -0.00248 

ln GOOGLE_SC -0.23170 0.49743 0.25997 -0.56155 

ln GOOGLE_MU 0.01280 -0.03263 0.03387 0.04141 

ln FACEBO_SC * -0.76121 -0.78315 -0.46553 -0.11533 

ln FACEBO_MU 0.02761 0.06381 0.03793 0.02231 

Source: authors’ own elaboration. 
Significance of variables: 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1. 

 

For midscale hotel prices are influenced in more complex manner by various sources of hotel online 
reviews. Impact of tripadvisor.com, booking.com and maps.google.com should be emphasized (see Table 4). What is 

interesting, the more negative opinion of guests about hotel services is, the higher number of reviews posted on 

maps.google.com is. Thus, impact on hotel prices of cross combined score and number of hotel reviews posted on 
maps.google.com is negative. Managers of midscale hotels offering lowest prices should also focus on online reviews 

published on booking.com. These establishments operate similarly to economy hotels. Number and score of positive 

opinions is affected significantly by low room rates. On the contrary, most expensive prices of hotels well assessed on 
tripadvisor.com might be easily justified for the clients. 

 

Table 4: Regression coefficients for logarithmic models describing impact of hotel online reviews on room rates (on 
working day in autumn) of midscale hotels in central Poland. 

Independent 

variables 

Coefficients estimated by 

Ordinary Least 

Squares method 

Quantile regression 

For 25th percentile For 50th percentile For 75th percentile 

Intercept 1.680272 -1.00993 -1.96146 1.66102 

ln TRIPAD_SC -0.201926 -0.13798 -0.17116 0.29595 

ln TRIPAD_MU *** 0.187325 0.19154 0.18258 0.21286 

ln TRIVAG_SC 1.316452 2.17682 2.46799 1.23577 

ln TRIVAG_MU -0.003722 0.02700 -0.02675 -0.09520 

ln BOOKIN_SC -0.984551 -1.56256 -1.62537 -0.46849 

ln BOOKIN_MU . -0.083786 -0.13773 -0.05803 -0.03684 

ln GOOGLE_SC . 0.769166 0.83111 0.53797 -0.02489 

ln GOOGLE_MU ** -0.150583 -0.12262 -0.09274 -0.12252 

ln FACEBO_SC -0.102414 -0.21854 -0.04409 0.03781 

ln FACEBO_MU -0.001639 -0.00416 -0.02675 -0.02226 

Source: authors’ own elaboration. 
Significance of variables: 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1. 

 

Searching for offers of luxury hotels is mainly based on score of hotel guest reviews published on 
maps.google.com (see Table 5). The higher rating characterizes hotels on maps.google.com, the higher rates of hotel 

rooms justified are. However, this impact is significant rather for cheaper than more expensive luxury hotels. 
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Table 5: Regression coefficients for logarithmic models describing impact of hotel online reviews on room rates (on 

working day in autumn) of luxury hotels in central Poland. 

Independent 

variables 

Coefficients estimated by 

Ordinary Least 
Squares method 

Quantile regression 

For 25th percentile For 50th percentile For 75th percentile 

Intercept -2.69885 -1.02562 -4.91432 4.21163 

ln TRIPAD_SC -0.69150 0.21240 -0.71690 0.22531 

ln TRIPAD_MU 0.05176 -0.15583 0.12226 0.07929 

ln TRIVAG_SC 1.66791 1.05839 2.53590 -0.69928 

ln TRIVAG_MU 0.09630 0.16506 0.03157 0.14138 

ln BOOKIN_SC -0.38715 -1.60976 0.17964 0.92150 

ln BOOKIN_MU -0.10710 -0.01566 -0.13512 -0.11693 

ln GOOGLE_SC . 2.71837 4.91820 1.80286 2.53504 

ln GOOGLE_MU 0.10121 0.08318 0.08842 0.04940 

ln FACEBO_SC -1.18533 -2.38598 -1.65943 -1.73088 

ln FACEBO_MU -0.03003 0.08929 -0.06024 0.02801 

Source: authors’ own elaboration. 

Significance of variables: 0 *** 0.001 ** 0.01 * 0.05 . 0.1. 

 

5. Conclusions 
Influence of particular sources of hotel online reviews on room rates depends on class of the hotel. Thus, 

justification of any price decision, both increasing and decreasing room rate, should be followed by detailed analysis of 

different online reviews (both overall score and volume). 
When considering economy hotels, scores posted on most popular social media (facebook.com) are the only 

significant determinant of hotel prices. For hotels of the middle class, revenue managers should focus on various 

sources of online reviews: user-generated content sites (tripadvisor.com), websites of online travel agencies 
(booking.com), and spatial search engines (maps.google.com), And finally in the case of luxury hotels, higher online 

ratings posted on maps.google.com might significantly justify increase of hotel prices. Moreover, for economy hotels 

and cheapest midscale enterprises, decreasing room rates allow to improve the overall guest reviews. On the other 
hand, for premium midscale hotels and luxury accommodation facilities, higher prices might be justified by higher 

quality of the service, and parallelly higher online scores. 
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Abstract 
Governments and municipalities face several challenges while they develop tourism. One of the challenges is how to 
engage all stakeholders in collaborative decision making and implementations. In the absence of stakeholders’ 

engagement in collaborative decision making and implementation, the city will very likely fail in its sustainable 

tourism development attempts. Since sustainable city tourism development activities depend on the engagement of all 
relevant stakeholders, the city tourism management (CTM) should understand, analyze and classify the salience of 

tourism stakeholders and develop relevant communication strategies and model to increase engagement. The CTM 

should institutionalize stakeholder management and create organizational cultures for this. By doing this, CTM 
facilitates an ecosystem where goals are discussed and negotiated, and outcomes are agreed. 

Although the stakeholder's engagement and management are important, the tourism literature neglects to explore which 

stakeholders are salient and which should be included in the decision making and implementation processes. 

Therefore, the aim of this study is to expand our understanding of how to identify and prioritize the tourism 

stakeholders which should involve in decision making and implementation processes of sustainable city tourism 

development projects. To achieve this goal, the current study will use the stakeholder salience framework by Mitchell 
et al. (1997) to identify which stakeholders are salient. To do this identification, this study has collected data from 

tourism stakeholders in eastern small Turkish cities which intend to develop city tourism. We used a survey which 

adapted from Mitchell et al. (1997). 
Results of the analysis show that the model could contribute significantly to determining and prioritizing stakeholders 

in the sustainable city tourism development process. Well identified and classified stakeholder groups have derived 
from the implementation of the model. This study seems to be one of the first attempts to apply the stakeholder silence 

framework (Mitchell et al., 1997) to a sustainable city tourism development project. Furthermore, this study can be 

considered one of the first attempts in Turkish tourism literature to synchronize thinking of a stakeholder management 
and smart city concept. It is hoped that city mayors, public administrators, development agencies, tourism stakeholders 

and researchers will benefit from the results of this study. 

 

Keywords: sustainable tourism development, stakeholder management, stakeholder analysis, stakeholder salience, 

smart destination. 
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Introduction 
 

The tourism sector is like Lego; it consists of many functional components of different sizes and sizes. 
These components which are separate due to nature need to be compatible with, at least, certain aspects so that they 

can contribute to the development of the main structure. Just as different and wide-ranging structures are presented 

from small Lego pieces, many functional components constitute the tourism industry.  
Collaborative behavior among tourism stakeholders is a condition for sustainable planning and development 

(Beritelli, 2011). Stakeholder collaboration and management is recognized as critical of tourism destination planning 

and management (Saito & Ruhanen, 2017). Considering some examples that are not too many, it can be said that a 
function of government, a single powerful tourism organization, a single firm or institutional organization may be 

effective in the decision making and implementation processes related to tourism development alone (Bramwell & 
Lane, 2000; Bornhorst et al., 2010). For example, in cruise tourism, the production and supply of tourist products 

consisting of sub-components of very different characteristics can be done by the cruise company. However, this does 

not represent the functioning of the overall tourism industry. It is important to incorporate the right components to be 
determined in the CTM into tourism development decision-making and implementation processes. This is a 

requirement to be able to use the resources efficiently, to better meet market demands, and to provide the greatest 

socio-economic contribution derived from tourism.  
Stakeholder management is the most important issue in the success of all large-scale projects (Aaltonen et 

al. 2008; Olander & Landin, 2005). City tourism development projects are also large-scale and sophisticated projects. 

So, it is expected that it will be better to benefit from stakeholder management in city tourism development projects. 
For this reason, the aim of this study is to expand our understanding of how to identify and prioritize the tourism 

stakeholders which should involve in decision making and implementation processes of sustainable city tourism 

development projects. 
In this study, the stakeholder salience that can be included in a possible city tourism development project 

are investigated. The stakeholder classification framework of Mitchell et al. (1997) applied to Turkey's eastern and 

southeastern developing cities. By the literature review it’s seen that the framework had previously been applied to 
public health organizations (Page, 2002), corporate social responsibility (CSR) efforts (Neill & Stovall, 2005), 
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interpersonal connections (Su et al., 2007), global projects (Aaltonen, 2008), sports organizations and events 

(Miragaia, 2014; Hautbois et al., 2012), family business setting (Mitchell, 2011),  citizen participation (Nguyen et al., 

2015), business ecosystem definition (Lappi et al., 2015), urban flood management (Zhou, 2018). However, the 

application of the framework to the sustainable city tourism development projects could not be observed in the related 

literature. Consequently, the study handled as a Turkish case for understanding the applicability of the framework for 

sustainable city tourism development projects. 
Firstly, the existing literature on stakeholder management was reviewed. Key concepts such as sustainable 

tourism development, stakeholder theory and definitions related to these concepts were discussed. The salience 

framework of Mitchell et al. (1997) was represented. Secondly, the case of eastern and southeastern cities of Turkey 
was analyzed with the help of data obtained from the field. The findings were presented and discussed. Finally, some 

useful conclusions and suggestions on stakeholder management were presented for sustainable tourism development in 

developing cities. 
 

1. Literature Review 

1.1. Sustainable tourism development 
It is useful to express clearly that the concept of "sustainable tourism" expresses the meaning of ‘tourism 

that is based on the principles of sustainable development’. It is a continuous improvement process and is equally 

applied to tourism in cities, holiday villages, rural areas and coastal areas, mountains and protected areas. It can apply 
to all kinds of business and leisure tourism. The concept of "sustainable tourism" points to a single basic idea: to make 

all tourism activities sustainable. Accordingly, a well-managed mass tourism can and should be more sustainable than 

a small-scale special interest tourism type run without a rule (UNEP&WTO, 2005: 3). 
The concept of sustainability is closely related to the stakeholder management approach which is very 

important in the tourism sector (Freeman, 1984; Donaldson & Preston, 1995; Geissdoerfer et al., 2016). Managing 

sustainable tourism depends upon the synergy between the governmental bodies (such as city planners, transportation 
department, etc.), the private sector (tourism and accommodation businesses) and the local people (Timur & Getz, 

2010). In addition to strong political leadership to ensure broad participation and reconciliation, sustainable tourism 

development requires the informed participation of all relevant stakeholders (UNEP&WTO, 2005: 11).  
Ensuring sustainability in city tourism management system requires purposeful institutional organizations. 

Because improvement in the economic, environmental and social effects of the city tourism necessitates stakeholder 

management performed on a corporate strategy level (Geissdoerfer et al., 2016). The institutional structure to be 
established to serve the sustainable city tourism development process in a city can be named "City Tourism 

Management-CTM". The stakeholders that need to be involved in the sustainable city tourism development process are 

expected to be identified, to be classified and after that to be included by CTM in the decision-making and 
implementation processes according to their qualifications. 

 

1.2. Stakeholder management 
Despite being identifiable in many different forms, "stakeholder" generally refers to any group or individual 

that can influence or be affected by the achievement of the purpose of a project (Freeman, 1984; Scholes & James, 

1998; PMI, 2000; Aaltonen et al., 2008). As the theme of this work is the development of sustainable city tourism, it is 
also worthwhile to keep in mind the stakeholder definition of Turner (1999: 529) as "All people or groups affected by 

the project in life or the environment, but not directly benefiting from it. These may include families, people and local 

community actors". For this reason, there are many different names and categories such as project manager, client, 
performing organization, project team members, sponsor and in addition project stakeholders internal and external, 

owner and fundraiser, vendor and contractor, team members and their families, government agencies and media 

organizations, individual citizens, temporary and permanent lobbying organizations, and community at large can be 
involved in a large-scale project (PMI, 2000: 16) such as a sustainable city tourism development project. 

One of the most important challenges in large and sophisticated projects is the lack of management of 

various interest groups (Aaltonen et al., 2008: 509). The stakeholder theory puts a clear view into the behavior of the 
stakeholders through their identification, classification and categorization in order to better manage the stakeholders 

(Aaltonen et al., 2008). Stakeholder classifications in the project management literature classify stakeholders according 

to their role in a project including contractor, client, sponsor, local community member, NGO, government agency, etc. 

(Cova & Salle, 2005). There are a series of tools to classify (e.g. Johnson & Scholes, 1999), to map (e.g. Winch & 

Bonke, 2002), to categorize, visualize, and identify (e.g. Bourne & Walker, 2006), classify and prioritize (e.g. Mitchell 

et al., 1997) the different stakeholder attributes.  
Among the above tools, Mitchell et al. (1997) classify stakeholders according to power, legitimacy, and 

urgency of their requests and wishes. These attributes are used to determine the importance of stakeholder requests to 

decide how much and what kind of attention the stakeholder will be seen from management (Mitchell et al., 1997). In 
this paper, Mitchell et al. (1997)’s framework for stakeholder identification and salience is applied to analyzing the city 

tourism stakeholders intended for sustainable city tourism development. 

 

1.3. Stakeholder salience framework 
The stakeholder salience framework points out whether a stakeholder that own one or more of attributes of 

“power, legitimacy and urgency” is more salient to firms or organizations. Salience refers to the degree to which 
managers give priority to competing stakeholder claims. By combining these three features, a stakeholders’ typology 

can be created and their importance to management and decision-making processes is assessed (Aaltonen et al., 2008). 
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To say in short, “power” is the stakeholder’s capacity to influence the organization (Miragaia et al., 2014: 

649). Power is a fundamental criterion for both organizational decisions and impact on value distribution. Powerful 

stakeholders can gain value from an organization in various forms. For example, a powerful supplier can demand 

higher payment (Harrison et al., 2010:61). “Legitimacy” is defined as a generalized perception or assumption that any 

organizational activity is desirable, proper, or appropriate in the system of socially constructed norms, values, beliefs, 

and definitions. Legitimacy can be based on individual, organizational or societal constructs. "Legitimate" stakeholders 
are the ones who "really count" (Mitchell et al., 1997). “Urgency” is the degree to which stakeholder demands call for 

immediate attention. Urgency, with synonyms including "compelling," "driving," and "imperative," occurs only when 

two conditions are met: (1) when a relationship or demand is time-sensitive and (2) when that relationship or demand 
is critical to the stakeholder (Mitchell et al., 1997). 

Finally, salience was defined by Mitchell et al. (1997) as "the degree to which managers give priority to 

competing stakeholder requests resulting from the combination and accumulation of the previous attributes". 
Stakeholders should be classified according to their level of salience in accordance as low, moderate and high 

(Mitchell et al., 1997). Also, stakeholders have prioritized by following types: Definitive, Dominant, Dependent, 
Dangerous, Dormant, Discretionary, Demanding, and Non-Stakeholders.  

 

1.4. Conceptual model and research questions 
 Stakeholder salience is based on the power of stakeholders to influence decisions, urgency and legitimacy in 
the decision-making process, as illustrated by Mitchell et al. (1997). The original stakeholder salience model given 

below is followed in this study. 

 

 
Figure: Conceptual Model-Stakeholder salience model 

Source: Mitchell et al., (1997). 
 

In the model, power, legitimacy and urgency variables have different combinations. As a result of these 

combinations, Mitchell et al. (1997) identify eight different stakeholder types: definitive, dominant, dependent, 
dangerous, dormant, discretionary, demanding, and non-stakeholders. Besides the non-stakeholder groups, the rest of 

the stakeholder types can be classified into three categories according to their salient level (Zhou, 2018). 
 

Table 1: Stakeholder Types (Mitchell et al., (1997) 

Stakeholder  Salience Attributes 

Priority Category Power Legitimacy Urgency 

High (definitive stakeholders) Definitive * * * 

Moderate (expectant stakeholders) Dominant * *  

 Dangerous *  * 

 Dependent  * * 

Low (latent stakeholders) Dormant *   

 Discretionary  *  

 Demanding   * 

None Non-

stakeholders 

   

Source: Zhou (2018: 64). 
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As seen in Table 1 above, the latent stakeholders only have one of the identified attributes and managers 

may ignore them. Expectant stakeholders have at least two of the identified attributes and have some expectation form 

managers. The definitive stakeholders have all three attitudes and managers feel to satisfy this type of stakeholder’s 

demands fastly. 

Analyzing stakeholders’ salience based on power, legitimacy and urgency attributes gives managers the 

opportunity to choose right stakeholders and to behave them properly (Mitchell et al., 1997; Agle et al., 1999). By 
using this model, an organization can decide how to treat its potential stakeholders and how to position them. Also, this 

conceptual model gives managers opportunity to adapt changing stakeholder conditions by using smart city 

communication systems, as this model is highly dynamic. 
 In the context of sustainable city tourism development, it is clear that each city stakeholder has different 

levels of importance in the decision-making and implementation processes. With this conceptual model, the present 

study intends to contribute to the selection of stakeholders that may be involved in the decision-making and 
implementation processes of sustainable urban tourism development efforts and to determine the impact levels of each 

selected stakeholder. Consequently, the paper tries to find an answer for the following research question: 

1- Is it reasonable to apply the conceptual model to sustainable city tourism development to potential stakeholders 

based on the analysis results? 

2. Methodology

2.1. The aim of the study 
The aim of this study is to expand our understanding of how to identify and prioritize the tourism 

stakeholders which should involve in decision making and implementation processes of sustainable city tourism 

development projects. Within the conceptual model by Mitchell et al. (1997), the present study has collected data from 

tourism stakeholders in eastern small Turkish cities which intend to develop city tourism. 

2.2. Research method, sample and data 
This study is a case study which exemplifies a new field application of a conceptual model applied in 

various application fields. In addition, it is an exploratory research that aims to discover the applicability of the 
conceptual model in the field of tourism.  

Key stakeholders related to sustainable city tourism development have been included in the study from the 

designated research area. In this respect, the sample list was formed from high-level representatives of provincial 
culture and tourism directorates, municipalities, development agencies, hoteliers, travel agencies, tourism associations, 

TURSAB BYK, chambers of commerce and industry. At the beginning of the field research, the sample list included 

185 samples from Sanliurfa, Mardin, Batman, Siirt, Van, Erzurum, Kars, Ardahan, Agri and Igdir cities.  
As a data collection tool, a structured questionnaire consisting of closed and open-ended questions was 

designed, pilot tested and used for the study. The questions used in the questionnaire were largely adapted from 

Mitchell et al. (1997)’s previously employed instrument. The questionnaire was, largely, implemented via a face-to-
face interview with the help of web form.  

3. Findings
Because of stakeholders’ lack of willingness to participate in the survey research in spite of follow up 

callings, data remained limited to 34 datasets/sample individuals. Four of the sample individuals included in the data 

analysis are female, and 30 are male. The age of the sample individuals selected from the top level managerial job 
positions range from 28 to 60 and the average age is 47,7. The residing time of sample individuals ranges from 1 to 60 

years, with an average of 24.9 (See Table 2). 

Table 2: Summary of Descriptive Analysis 
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1 TURSAB BYK President 48 57 M N Y Y MEDIUM Expectant Dependent 

2 Hotel General Manager 7 47 M N N Y LOW Latent Demanding 

3 Guesthouse Manager 48 48 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

4 Hotel Vice Director 4 35 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

5 TURSAB BYK Board Member 55 55 M Y N N LOW Latent Dormant 

6 TURSAB BYK Board Member 60 60 M Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 

7 Hotel General Manager 7 38 M N N Y LOW Latent Demanding 

8 Travel Ag. Head of Board 42 42 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

9 F&B facility Manager 10 30 M Y N N LOW Latent Dormant 

10 Hotel General Manager 8 41 M Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 

11 Hotel Hotel Manager 14 37 M Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 
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12 TURSAB BYK Board Member 18 40 M Y N N LOW Latent Dormant 

13 Travel Ag. Manager 17 44 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

14 Travel Ag. Owner 45 45 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

15 Develo. Ag. Coordinator 9 37 M Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 

16 Other Cult.&Tour.Director 13 58 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

17 Travel Ag. Owner 38 38 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

18 Travel Ag. General Manager 51 51 M Y N N LOW Latent Dormant 

19 Travel Ag. Owner 51 51 F N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

20 Travel Ag. General Manager 12 41 M Y N N LOW Latent Dormant 

21 Hotel Owner 50 50 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

22 Hotel General Manager 28 28 F Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 

23 Hotel General Manager 11 50 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

24 Municipality Vice President 53 53 M Y N Y MEDIUM Expectant Dangerous 

25 Hotel Sales Manager 12 34 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

26 Develo. Ag. Head of Department 8 39 M Y N N LOW Latent Dormant 

27 Develo. Ag. Coordinator 6 42 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

28 Hotel Fron. Offi. Manager 30 30 F Y N N LOW Latent Dormant 

29 Hotel Manager 30 30 M Y N N LOW Latent Dormant 

30 Hotel Fro. Offic. Manager 37 37 F N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

31 Hotel General Manager 8 32 M Y N N LOW Latent Dormant 

32 Develo. Ag. Vice Coordinator 1 32 M Y Y Y HIGH Definitive Definitive 

33 Hotel Hotel Manager 12 53 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

34 Other IT Manager 5 47 M N N N NONE Non-Stakeh. Non-Stakeh. 

  

Mean 24,9 42,7 

       * M= Male; F= Female. 

** N= No; Y= Yes. 

*** NONE= Non-Stakeh.= Non-Stakeholder 
 

 According to stakeholder silence analyses, 8 out of 34 stakeholders deserve “High Priority” by having three 

attributes; 7 out of 34 stakeholders deserve “Medium Priority” by having two attributes, and 11 out of 34 stakeholders 
deserve “Low Priority” by having only one attributes. Besides these, 8 out of 34 observations regarded as “Non-

stakeholder as they couldn’t demonstrate to have any salience attributes. 

As shown in Table 1, “High Priority” stakeholders are common within travel agencies (4), development 
agencies (2), governmental culture and tourism directorship (1), hotel (1). “Medium Priority” stakeholders are common 

within hotels (3), TURSAB BYK (2), a municipality (1), development agency (1). “Low Priority” stakeholders are 

common within hotels (5), TURSAB BYK (2), travel agencies (2), F&B Facility (1), development agency (1). It’s seen 
that, hotels (6), travel agency (19 and governmental body (1) are common within Non-Stakeholders. 

Within “Medium Priority” stakeholders, only one is “dependent”. This means, this stakeholder has 

legitimacy and urgency but has no power. Rests of the “Medium Priority” stakeholders are “Dangerous”. This means, 
these stakeholders have both power and urgency but have no legitimacy. Two of the “Low Priority” stakeholders are 

labeled as a “dependent”. This means, these stakeholder expecting urgent attention but they have neither power nor 
legitimacy. Rests of the “Low Priority” stakeholders are labeled as dormant. This means, these stakeholders have just 

power but have neither legitimacy nor urgency (See Table 1). 

The involvement of the right stakeholders in tourism development in the long term is a vital issue for a city. 
So each tourism related stakeholder in a broad range and according to their salience level need to be included in the 

city tourism development efforts. For this reason, diverse stakeholders are included in the study.  

The result of the analysis above has shown that Mitchell et al. (1997)’s stakeholder salience framework will 
also work for sustainable city tourism development in choosing the right stakeholders from the given list. The 

conceptual model and measurement instrument has found to be successful to determine every each stakeholder’s 

salience level for designated Turkish developing cities. 
It’s well understood from the field survey to data analysis; stakeholder participation seems to be a big 

challenge in developing cities. Firstly, in this case, stakeholders were not voluntary to participate in the research 

relating their city’s sustainable tourism development. Secondly, as understood from the results, 11 out of 34 

stakeholders have only one salience attribute and they have not enough motivation to participate in city tourism 

development issues. So, it can be said that there is a need to motivate and facilitate and accelerate stakeholders to 

participate in sustainable tourism development efforts. 
So, in compliance with the above explanations, answer for the research question can be formed as 

“According to the result, it can be said that it is reasonable to apply the conceptual model to sustainable city tourism 

development to potential stakeholders.” But, besides the conceptual model is found applicable, it seems very important 
to enhance and/or develop convenient and smart communication, feedback, and decision-making system. In this way, 

stakeholders will be ensured to benefit, communicate, and cooperate. By ensuring organized and involved stakeholder 

participation in the long-run, CTM can be guaranteed one of the important steps in sustainable city tourism 
development. 

In this point, there is a need to keep in view that enhancing and/or developing a convenient and smart 

system(s) for communication, feedback, and decision-making system requires institutionalization. Because these 
functions need long-term, organized, low-operating-cost, sustainable, coordinated, controllable, transparent, 

accountable, and core competency securing viewpoint. 
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5. Conclusions 
The present study was intended to contribute to the selection of stakeholders that may be involved in the 

decision-making and implementation processes of sustainable city tourism development efforts and to determine the 

impact levels of each selected stakeholder by using the conceptual model developed by Mitchell et al. (1997). The 

results have shown that the conceptual model can work in sustainable city tourism development issue as well.  

So, ensuring sustainable city tourism development seems to need an organized, long-term, coordinated, 
accountable and fast-operating institutional based system. In this way, development can be independent and take firm 

steps forward. Therefore, efficient and effective stakeholder management for a CTM deserves to work on 

institutionalization and new city technologies like smart system. It’s considered that synchronized usage of 
institutionalization notion and smart city technologies will enhance long-term, sustainable, coordinated, controllable, 

transparent, accountable, and core competency securing viewpoint. 

The study also exemplifies the usage of the theoretical model in Turkey and developing tourism cities. In 
the literature, there are very few studies that applied to sustainable tourism development and stakeholder issues. 

Examining the relationship between stakeholder salience and effective stakeholder participation is unquestioned as this 

relationship has key importance on sustainable city tourism development. It’s thought that Mitchell et al. (1997)’ 
dynamic framework can be utilized for stakeholder management in a sustainable city tourism project in developing 

cities like in Turkey. The implications of the study are limited by the research field, samples, tourism industry and 

developing eastern cities of Turkey. The mayors, governmental agencies, CTMs, tourism stakeholders and other 
practitioners and researchers are expected to benefit from the study. 
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Abstract 
Volunteered Geographic Information (VGI) technology has many usage in receiving and transmitting instant and up-

to-date data and information from attractions, tourists, entrepreneurs engaged in tourism and local communities, so 
that these data and information can be analyzed in a variety of ways. Quick Respond Code for Tourism (QRCT) 

technology can also be used as a modern technology in rural tourism alongside VGI technology. In other words, VGI 

technology is used to transport instant tourism data to the related control centers and analyzing and publish the 
results in the QRCT technology framework. The necessary data and information were collected in both library and 

field methods. The field research tool was a semi-structured interview with selected experts. The participants 

(sample population) were seven experts in the field of electronic tourism and 15 rural tourism planning specialists. 
Using of these technologies can have many beneficial effects, including: Increase employment and restructure the 

rural economy, develop and promoting the level of participation of the local community in the tourism processes, 

environmental protection, tourism security management, comprehensive recognition of the challenges and the 
damage to the tourism destinations, Identify and revitalize old attractions, increase awareness of people and tourists, 

improve the physical construction of villages and of course present them to the tourists. It is recommended that this 

proposed model be implemented in different destinations of rural tourism and evaluated its effectiveness. 

 

Keywords: Information Technology, VGI and QRCT Technologies, Virtual Tourism, Rural Tourism 

 

Introduction 
Nowadays, the use of electronic technologies in the development of rural tourism has been increasingly considered. 

These technologies play an important role in managing tourism attractions, activists and the time of tourists. The 

combination of the two Volunteered Geographic Information (VGI) and Quick Respond Code for Tourism (QRCT) 
technologies in the development of rural tourism destinations is presented in this research with a qualitative 

approach. 

 

1. Literature Review 
Several studies have been carried out on the application of world-class tourism technology, Examples 

include the work of Gartner et al. (2010) on the use of electronic devices in the three-dimensional design of tourist 

environments. Boyokuzkan et al. (2011) have also studied the use of electronic intelligent systems in Turkish 
tourism. In Iran, Shaverani et al. (1392) studied virtual tourism routes using QRCT tourism technology in Kish 

Island, and examined the route of cycling in the island with this technology. Orouji et al. (2014) designed a virtual 

path with a QRCT approach in the historic areas of Shiraz (Iran) and described the development of tourism from this 
approach. 

The QRCT technology which first used in economic activities (chein & chang; 2009: 123) and then in urban 

tourism, can also be used as a new technology in rural tourism. This technology can be a tool for understanding the 
interests of tourists and appropriate proposals for them (Orouji et al. 2014: 2). 

Volunteered Geographic Information (VGI) technology has many usage in receiving and transmitting 

instant and up-to-date data and information from attractions, tourists, entrepreneurs engaged in tourism and local 
communities, so that these data and information can be analyzed in a variety of ways. Quick Respond Code for 

Tourism (QRCT) technology can also be used as a modern technology in rural tourism alongside VGI technology. In 

other words, VGI technology is used to transport instant tourism data to the related control centers and analyzing and 
publishing the results in the QRCT technology framework. 

Accordingly, the main challenge of this research is how to present a proposed combined model of using 

VGI and QRCT technologies in tourism destinations management and qualitative recognition of the effects of this 
model on the development of different dimensions of rural tourism. 

 

2. Methodology 
The combination of the two VGI and QRCT technologies in the development of rural tourism destinations is 

presented in this research with a qualitative approach. The participants (sample population) were seven experts  in 

the field of electronic tourism and 15 rural tourism planning specialists. The necessary data and information were 
collected in both library and field methods. The field research tool was a semi-structured interview with selected 

experts. 

 

3. Analyses and Results 
With the advent of communication technologies and the expansion of broadband Internet connections 
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(Brovelli et al., 2015), the development of new data production technologies (Bimonteh et al., 2014), GPS, 

smartphones, social networking services, online cartography programs (Kunze & Hecht, 2015), mobile devices, 

sensory networks, the development of cloud computing systems as communication services collections (Amarnath, 

2012), and the total development of Web2 technology (Foster & dunham, 2015), the use of these technologies data 

have led the realization of human goals in various fields. The voluntary geographic data (VGI) provided by 

Goodchild in 2007 is a concept for creating a spatial information source with the participation of people at the lowest 
level as a viewer and on a high level as contributing and expressing solutions (Bimonteh et al, 2014) which has 

become an important topic in the field of geography and aims to produce and provide data (Foster & dunham, 2015), 

collect and analysis of spatial and multimedia data of various and heterogeneous data (Bimonteh et al., 2014) through 
volunteer activities of individuals and groups (Foster & dunham, 2015). In fact, with the development of Web 2, the 

VGI system has become a "reality" that seeks to change the process of providing data from accurate and controlled 

systems to popular data and is a good way to create spatial data infrastructure (Rajabifard, 2002). 
The application of VGI and QRCT technologies should be explored in the field of virtual tourism which is 

the result of the era of information and communication technology. These technologies are changing rapidly. The 
difference, and indeed, the innovation of VGI technology is that it involves people's participation, including tourists 

and the host community, and everyone can contribute to the introducing of the places. Nowadays, the VGI 

technology has become a reality that seeks to change the way data is delivered from accurate and controlled systems 
to popular and collaborative data and it's a good way to create an infrastructure for locational data. 

QRCT is a project whose approach is to add added value to the tourist environments. In this technology, 

markers and barcodes are installed in attractions and tourist destinations or target locations. These barcodes contain 
comprehensive information in the form of text, voice, image, film, etc. about attractions. Tourists can download 

comprehensive information about attractions through the download of the QRCT software and installation on mobile 

phones or similar devices and scan barcode data through the phone (Fuchs et al., 2012: 34) without the need for 
guidance (Fig. 1). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Figure 1. How to scan information by QRCT marker 

 
The use of this technology is necessary because of the lack of tourism guide and the problems of foreign 

tourists in the rural areas. This can be effective for the development of a rural destination if the method of their 

implementation is tailored to the circumstances of the destination and considering the set of factors and components 
involved in the tourism system. 

 

Figure 2. The process of tourism management with QRCT technology 
 

The proposed combined model is initially related to VGI technology, which includes creating a powerful 

database by institutions responsible for rural tourism, providing open source software and promoting it among 
tourists and entrepreneurs and rural communities, sending tourism data from these groups to various databases 

through the software, collecting data in databases and defacing them, analyzing data and presenting the final report. 

These data should be used in the QRCT technology framework. Steps to implement QRCT in villages included the 
identification and selection of attractions and tourism destinations in a scientific way, the provision of 

comprehensive information about places (which is in fact the data from VGI technology) and storage in QRCT 

markers, installing these markers in selected locations, designing QRCT software, determine the QRCT routes and at 
the final stage, the using of this technology by tourists by scanning of data. 
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Figure 3. Proposed model of rural tourism information system management 

 
In discussing the use of QRCT technology, one important point should be noted: This technology is often 

designed for the use of foreign rural tourists due to the conditions of informing and promoting rural tourism for 

indigenous people that may not be possible. However, domestic tourists can also benefit from this technology. On 
the other hand, the conditions for using the tourist guide, especially the native guide, are not generally available in 

the villages and native guides, despite having the necessary information in their villages but they cannot act very 

effectively due to lack of knowledge in tour guides and lack of familiarity with the  characteristics of tourists as well 
as lack of acquainted with foreign languages. Therefore, this technology can be used in this regard. 

 

4. Conclusion 
The use of VGI and QRCT technologies in planning rural tourism development has the following advantages: 

- Link people, tourists and entrepreneurs to each other. 

- Creation of a tourism database in villages completed by tourists, people and relevant activists. 

- Designing and providing an open source software with the creation of a mobile app by tourism-related 

institutions including the following features and capabilities: 

A. Features of tourist attractions 

B. Location and spatial situation of tourism attractions 

C. Facilities and 

services for tourism D-

Challenges and problems of 

tourism 
E) The interest of tourists and so on 

Z-Destruction and possible damage to tourism 

These data can have spatial features such as geographic location, along with photos or samples, and field 
information. 

Using of these technologies can have many beneficial effects, including: Increase employment and 

restructure the rural economy, develop and promote the level of participation of the local community in the tourism 
processes, environmental protection, tourism security management, comprehensive recognition of the challenges and 

the damage to the tourism destinations, identify and revitalize old attractions, increase awareness of people and 
tourists, improve the physical construction of villages and of course present them to the tourists. It is recommended 

that this proposed model be implemented in different destinations of rural tourism and evaluated its effectiveness. 
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1. Extended Abstract 
Retraction is a common practice taken by editors and publishers as a response to academic misconduct (e.g., 

plagiarism, duplicate publication) or honest errors with the aim of ensuring the integrity of the scientific literature. 

Defined as “the official declaration that a paper is so flawed that it must be withdrawn from the literature” (Van 
Noorden, 2011: 26), retraction is associated more with misconduct than with honest errors. Over the past decade, a 

steady increase in the retraction rate was observed (Karabag & Berggren, 2016). While the topic has received 

considerable attention in several fields of research including economics (Cox, Craig, & Tourish, 2018), leadership 
(Atwater, Mumford, Schriesheim, & Yammarino, 2014), and business and management (Tourish & Craig, 2018), it 

remains neglected in the field of tourism and hospitality. As noted by some scholars (e.g., Karabag & Berggren, 2012), 

while journals in some fıelds of research (e.g., medicine) are active in retracting papers, many are not, specifically in 
the social science realm.  

Accordingly, the present study investigates the current level of retraction in the field of tourism and 

hospitality. This is important to track the progress and quality of research on one hand and to obtain insights into the 
integrity and transparency in the field on the other hand. Second, the study gives voice to editors in chief of tourism 

and hospitality journals to understand their perceptions and practices with respect to retraction. This is particularly 
important to explore as to whether the current level of retraction reflects the actual level of academic malpractice (Cox, 

Craig, & Tourish, 2018). By doing so, the present study adds to a growing body of literature on publishing ethics in a 

still-maturing field of study. 
Previous studies show that while retraction is often perceived as a response to academic misconduct, honest 

errors by authors can be a potential reason for retraction (Van Noorden, 2011). Academic misconduct leading to 

retraction may take several forms including plagiarism, self-plagiarism, fake peer review, and duplication. In their 
study, Cox, Craig and Tourish, (2018) found that fake peer review and plagiarism were the key reasons for retraction 

from journals in economics. However, they suggested that editors may be reluctant to make retractions to avoid 

potential troubles such as being sued. In keeping with this, Karabag and Berggren (2012) noted that business and 
economics journal rarely retract papers. For instance, they could identify only 6 articles retracted from economics 

journals. To the authors’ best knowledge, retraction has not been addressed in the tourism and hospitality research. The 

current investigation is therefore an attempt to explore the current level of retraction and to understand the perspective 

of editors in chief of tourism and hospitality journals on this issue. 

To identify retracted articles in tourism and hospitality journals, keywords such as retraction, retracted, 

withdrawal, and redress were researched using several research databases including ScienceDirect, Google Scholar, 
and the popular blog RetractionWatch. In a second stage, a total of 116 tourism and hospitality journals publishing in 

English were examined one by one to see whether any article was retracted. The Services Industries Journal and 

Journal of Business Research were also included as these two journals are popular among tourism and hospitality 
scholars and because they widely publish works in the field. Profit-oriented journals with questionable peer-reviewing 

practices known as predatory journals (Alrawadieh, 2018) were excluded. Conference papers, working papers and 

book chapters were not considered.  
Following this stage, only 5 retracted articles were identified. Given the low retraction rate, it becomes 

interesting to investigate as to whether integrity in tourism and hospitality research is so high that editors and 

publishers have no articles to retract or whether editors are inclined to compromise malpractice to avoid litigation (e.g., 
legal action) or jeopardizing their own reputation and their journals’ reputation. To answer these questions a short 

online questionnaire was e-mailed to all editors in chief of the journals included in our study (N=116). The survey 

contained a covering letter explaining the research objectives and ensuring anonymity and confidentiality. The survey 
included a series of open-ended questions exploring the experiences and perspectives of editors in chief with respect to 

academic misconduct and retraction.              

As seen in Table 1, to date, only five articles were retracted in the field of tourism and hospitality. These 
articles were retracted over the past five years from high tier SCCI-Indexed journals affiliated to Taylor & Francis. 

Except for one article, duplication was found the key reason leading to the retraction decision. 
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Table 1. Retracted articles from tourism and hospitality journals 

Author(s) Title Publish 

year 

Retraction 

year 

Journal  Reason for 

retraction 

Fakharyan, M., 
Omidvar, S., 

Khodadadian, M. 

R., Jalilvand, M. 
R., & Vosta, L. 

N. 

Examining the Effect of 
Customer-to-Customer 

Interactions on Satisfaction, 

Loyalty, and Word-of-
Mouth Behaviors in the 

Hospitality Industry: The 

Mediating Role of Personal 
Interaction Quality and 

Service Atmospherics. 

2014 2018 Journal of 
Travel & 

Tourism 

Marketing 

Duplication 

Leung, D. & 
Dickinger, A 

Does repetition help? 
Impact of destination 

promotion videos on 

perceived destination image 
and intention-to-visit 

change 

2017 2018 Journal of 
Travel & 

Tourism 

Marketing 

Duplication 

Ryu, K, and 

Jang, S., 

Influence of restaurant’s 

physical environments on 

emotion and behavioural 

intention. 

2008 2016 The Services 

Industries 

Journal 

Duplication 

Shen, S., Qiu, Z., 
& Xu, J. 

Estimating the relative 
resilience in tourism-based 

historic districts to 

continued tourism 
development 

2016 2016 Asia Pacific 
Journal of 

Tourism 

Research 

Plagiarism 
(including 

self-

plagiarism)  

Memarzadeh, F., 

& Chang, H. J. 

Online Consumer 

Complaints About 
Southeast Asian Luxury 

Hotels 

2015 2015 Journal of 

Hospitality 
Marketing & 

Management 

Duplication 

 

Till now, a quite low response rate was achieved from the survey. The primary findings reveal that editors 
view misconduct in tourism and hospitality research as varying from normal to significant. Editors may receive 

complaints about articles published in their journals. However, they seem to be reluctant to actively engage in 

retraction activities. 
The study is expected to add to the growing literature of publishing ethics and research misconduct. The 

present study focuses on a crucial issue influencing trust in the scholarly communication within the tourism and 
hospitality domain. The current study is not without limitations. First, only tourism and hospitality journals publishing 

in English were considered. Second, while an extensive search using different databases was undertaken to identify 

retracted journals, the study does not claim to have identify all retracted articles. Future research may address the 
influence of retraction on authors of retracted papers. Specifically, in the event their papers were retracted for scientific 

misconduct, it may be interesting to understand their motivations, their post-retraction behavior and academic 

performance.    
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Abstract 
The marketing of cultural items as a tourism product is a preferred marketing tool. With being understood of 
contribution to the promotion of provinces and regions, the potential of tourism, the transfer of information between 

cultures, it is often encountered that sales of the motifs representing a culture through the elements such as the trinkets, 
handicrafts, paintings, jewellery. In literature, various studies have been carried out on the use of cultural motives as a 

marketing tool as well, but these studies seem to concentrate on the points of crafts and souvenirs. On the other hand, it 

isn’t found any academic study or sectoral practice to deal with the marketing of tattoo art as a culture. The first 
findings related to the tattoo construction were found in the Alps between Austria and Italy, and historically these 

remains were found to be based on 3300 years in BC. Throughout history, the art of tattoo that is used different images 

and symbols for different purposes in some cultures (eg. Mayas, Aztecs, Indians), one of the oldest culture that used 
tattoo is in Anatolia which has been used as a kind of identity. There are many motives that lead people to have tattoos, 

and the feeling of belonging is the most prominent among other ones. However, according to a statistical study 

conducted in the United States in 2017, it has been found that the annual tattooing spending of the American is about $ 
2 billion and there are 55 million people who have least one tattoo on their body. These information reveal that the 

importance of using tattoo art as a touristic cultural item in terms of both economic return and information transfer. 

The main aim of the study is to identify the motivations and factors which make individuals interested in tattooing, to 
put forward the cultural meanings of the tattoos and to develop suggestions for marketing them as an element of 

cultural tourism. This study is a descriptive and preliminary research. In addition to contributing to the related 

literature, it is also important to draw attention to a new product that can be marketed as a cultural value in the tourism 
sector. 

 

Keywords: Cultural tourism, cultural marketing, cultural heritage, the art of tattoo 

 

Introduction 
Tattoo is an art that has been going on for centuries. In order to serve different purposes in different time periods, we 
are able to call it a fashion trend and it is done for aesthetic image today. According to tattooed persons, it brings luck 

and chance. The man expresses his feelings in the stages of his life. The tattoo reflects out of the human spirit, into the 
skin. We can even say that it has become one of the means of expressing ourselves. It is a fact that individualization 

and the acquisition of an individual identity have taken their place as a social value. As a result of increasing 

individualization and the quest for an individual identity, separation and division are inevitable. However, similar or 
near-identical individuals involved in the project of individual identity formation are trying to at least reduce the 

anxiety and fear that come with increasing individualization (Baumann, 2001; Ertan, 2013). As Le Breton (2011) 

points; injuries, tattoos, piercings etc. are the memory of the body. At the same time, all this points to a relationship of 
belonging. This relationship of belonging occurs in two different ways. One of these is a relationship of belonging that 

one establishes with himself. The person who creates a trace in his body forms a belonging to him. Secondly, the 

stamps on the body are a basic part in the context of belonging to a group. In fact, individuals who do not have these 
stamps on their bodies can be excluded from the group (Ertan, 2013). 

Although tattoo is generally a popular way of serving the visual appreciation nowadays, but it was based both 

sociologically and traditionally a part of everyday life, long time ago. The "tattoo" has a history as old as human 
history; It is a tradition that has existed in different geographical regions and cultures for almost thousands of years, 

mostly in Egypt, Mesopotamia, Greece, North and Central Europe, Anatolia, Central and Southeast Asia, Oceania, 

Japan and America. The reason of this popularity these days; it is the transformation of individualism, tradition and a 

number of traditional forms of life that are spreading rapidly with the great influence of globalization (Çerikan, 

Alanko, 2016; Jones et all., 2000; Pesapane, Nazzaro, Gianotti and Coggi, 2014; Preti, Pinna, Nocco, Mulliri, Pilia, 

Petretto and Masala, 2006). 
 

1. Literature Review And Hypotheses 

1.1. A Brief Information About Tattoo and Tattoo History 
Tattoo is, in dictionary meaning; "Drawing on the body with a pointed tool such as a needle and putting 

colouring substances into the text or picture" (TDK, 2018). It is understood as an anthropologically and sociologically; 

tattoo, a tradition of ornamentation with lines and pictures or a process of extracting some totem paintings by stamping 

many faces of the face and body in primitive communities due to religious beliefs (Çerikan & Alanko, 2016; Örnek, 
1971). In the symbolic sense, the tattoo can be thought of as a sign that indicates a person is a member of a set of 

general symbols. 
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Sometimes it is a "property document" that shows "tattooing" in human history, sometimes a "totem" of a 

certain tribe, sometimes a "charm" that protects people from evil, sometimes a "black spot" of the criminal's forehead, 

the "mark of nobility" of the classes, the "heroic insignia" of the notorious warriors, sometimes the "portent of 

strangulation" of the circus clowns, sometimes the "embellishment of the bodies of the pirate seamen"; sometimes it is 

perceived as the "lower identity symbol" of youth movements. In today's contemporary industrial society, tattoo 

continues to exist as a part of the fashion and beauty industry, with the function of "body ornament" more prominent 
(Çerikan & Alanko, 2016; Scheinfeld, 2007). 

Tattoo is actually a non-verbal communication. Each symbol is a tribe, a knight, and a sanctuary in a 

community. For mankind, who lives by living in nature and observes the nature of nature, the visuality has to manifest 
itself in every aspect of his life. The values of life, meanings, sanctuaries, human beings who have to show aesthetic 

values in the objects in the living space have also revealed their identity by using this purpose (Çerikan, Alanko, 2016; 

Öncül, 2012; Yenipınar, Tunç, 2013). 
Historical data on the body for the patterning of the body, which is processed with various paints and 

techniques, is rather limited due to the decay of the body in a short time. This data has been obtained through a limited 
number of mummies made for various reasons, which can be tolerated to this day. Some of the bodies with tattoos on 

them were found in the caves and among the glaciers, moving from the traces of the frozen corpses. Although it is not 

clear exactly when and where it first appeared, the earliest remnants of tattooing were obtained from excavations in 
various caves/graves in France, Portugal, Scandinavia and Anatolia. Indeed, in France, the "Grotte des Fees" at 

Chatelperron is considered to be the first evidence of beating pottery, sharp flint tools and black and red pigment 

traces. (Çerikan ve Alanko, 2016; Marczak, 2007; Van Dinter, 2005)  
The most important of these mummies, seen in different geographies and civilizations of the world, are 

(Jones et all., 2000; Öncül, 2012; Pesapane, Nazzaro, Gianotti and Coggi, 2014): Gebelein Man (oldest figurative 

tattoo, 5200 years old/ Egypt, see Fig. 1.), Otzi (oldest symbolic tattoo, 5300 years old/ Alps, see Fig. 2.), Beauty of 
Xiaohe (3800 years old/ East Turkestan) (Arkeofili, 2014,2018; Aktüel Arkeoloji, 2015; BBC, 2018). In a study 

conducted by Deter-Wolf et al. in 2016, it is found that in the study, the place where they belong, the culture they 

belonged to and the date on which they live can be determined, 49 tattooed mummies have been found in six of today's 
Russia, six of China and one of Mogolistan and the others are today’s Mexico, Egypt and Peru. 

 

  
Fig.1. Gebelein Man       Fig. 2. Otzi 

Retrieved from: Arkeofili.com, 2018 
 

From a historical point of view, humanity practiced tattooing for many different reasons. For centuries, 

people have resorted to beating for reasons such as reducing pain and suffering, revenge, punishment, victory over 
enemies, identity, belonging, and a magical means of protection. Devotion is a hidden or open manifestation of 

courage, faith, solidarity, individual freedom. In a legal inscription in Ephesus, the slaves of the Roman empire sent to 

Asia were all "taxed" with a tattoo shot. Although the Roman authorities have tattooed their foreheads to punish the 

first Christians, M.S. Constantine, the first Christian emperor in 330, banned the conviction of hundreds of prisoners, 

gladiators and soldiers with the belief that the human face "should not be devised" which reflects the divine beauty 

(Mayor, 1999; Şirin, 2017). 
In religious beliefs such as Shamanism, Paganism, Animism, Sabiism, Taoism, Buddhism, Manihaism and 

Zoroastrianism, traces of tattooing are encountered. Judaism, Christianity, and Islam, the three great religions, have 

been forbidden to be tattooed or not tolerated. For example, in the Bible, there is a command "You will not open your 
wound for your sins, nor will you put a mark of tattooing" (Leviticus: 19/28) (Atlas, 2002; Göker and Çağlayandereli, 

2010; Hazar, 2007). In the Islamic religion the tattoo according to the customs they had based on the Prophet as "sin" 

by describing it as "changing the form created by God" (Bulut, 2002; Göker and Çağlayandereli, 2010). The tattoo 
tradition has been maintained in different cultural communities despite these prohibitions. 

Tattooing has become a colourful element of Anatolian culture. The tattoo is sometimes used as a "stamp" 

to indicate a profession group, a social status, or a community to which a person such as a tribe or a sect is affiliated. 
"For example, tattooing spreading among the Ottoman seafarers through Algerian sailors; XVII. (Göker and 

Çağlayandereli, 2010; Kadıoğlu Çevik, 1996), which began to be built with the aim of symbolizing the "middle" 

(division) that they belonged to since the beginning of the century, until the closing of Janissary. It is known that the 
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tradition of tattoos, which is widespread among the people, especially in the Southeast and East regions of Anatolia, is 

an important motif of the Arab, Kurdish, Yezidi and Syrian cultures in particular. It is known that some of the 

Turkmen tribes have the tradition of tattooing. The name of tattoo art in Anatolia is known as Dak in Kurdish, Nesh in 

Arabic, Vesm and Dövme or Dövün in Turkish (Göker and Çağlayandereli, 2010; Mardinlife, March-April 2008). 

Much more important than the aesthetic aspect of tattooing is the pointing feature of the connected 

community that almost always determines religious, magical, healing, social and sexual roles. It would be more correct 
to examine the number of tattoos in Anatolia by taking this approach. The number of tattoos has become especially 

prevalent in our Eastern and South-eastern Anatolia regions. 

Various researchers have studied tattoos traditionally made in these regions (Kadıoğlu Çevik, 1996; Öncül, 
2012; Yenipınar and Tunç, 2013).  In the region, a small mobile group, who sells small items, such as beads, needles, 

eggs, barley, wheat etc. called "gurbet" were tattooing 20-25 years ago which is not survive now. Before the tattoo is 

done, the person to be tattooed or the shapes determined by the "dignity" are drawn on the body with the help of 
burned matchsticks. The three or nine pieces pins (known as the mystical characteristics of these figures) are brought 

together and the skin is tattooed; the mixture prepared with the work collected from the bottom of the boiler and the 
sheep, is placed at the bottom during this beating. This scarring wound heals over time and the pattern appears 

(Kadıoğlu Çevik, 1996). Tattoos are preferred by women especially on the chin, under the chin, ankle, neck, chest and 

hands, while in males they are found on the nose and in the middle of the forehead, on the hands, on the wrist and on 
the arms. In males it is possible to find names such as lions, snakes and moon written in Arabic letters which are more 

concentrated in temples and arms. (Kadıoğlu Çevik, 1996; Öncül, 2012; Yenipınar and Tunç, 2013).  

 

1.2. Tattoos as A Cultural Heritage and Motif 
From tattoo motifs to gravestones, weavings, from architecture to processing techniques, almost all of them 

are religious, magical, mythological, social and sexual status, tribal markings. Since these motifs protects someone 

from disturbances, the evil, the faith that brings beauty and prosperity is still continuing. Today, the tattoo, which has a 
widespread application area all over the world, has become an increasingly attractive form of adornment especially 

among young people in urban life. 

It should not be forgotten that the traditional tattoo, based on the past, and the ritual that it holds, is a 
cultural item of the place where it is taken into consideration. For this reason, it is worthwhile to emphasize that 

traditional tattooing can be a cultural heritage item. 

Elements such as art, folk dances, literature, architecture, sculpture, language, traditions, beliefs, clothing 
style that reflect the characteristics of the country that changes from country to country constitute the values of a 

country which is called "culture" (Elliot, 1948). Cultural heritage or heritage of culture is a name given to works 

created by previous generations and believed to have universal values. All of these values are referred to as "Cultural 
Heritage" because it is believed that all kinds of works and values that are transferred from ancient times are regarded 

as a wealth of a country and must be owned for future generations. It is an indisputable fact that tattoo is a universal 

element when considering its place in today's world. With its long history, tattoo art can be considered as a cultural 
heritage; especially, “intangible cultural heritage”. 

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) adopted the Convention 
on the Conservation of Intangible Cultural Heritage at its 32nd General Conference in Paris on 17 October 2003. 

Turkey, on the Protection of Intangible Cultural Heritage has been included in this process and has been officially hand 

in the March 27, 2006 (ARAGEM, 2018).  
Intangible Cultural Heritage list generated by UNESCO includes; communities, groups and, in some cases, 

individuals, as a part of their cultural heritage, in the form of practices, representations, narratives, knowledge, skills 

and tools, materials and cultural spaces associated with them (UNESCO, 2018). This inherited heritage is constantly 
recreated, depending on the interactions of communities and groups with their surroundings, nature and their history, 

which gives them a sense of identity and continuity; thus contributing to the respect for cultural diversity and human 

creativity (ARAGEM, 2018). 
Intangible cultural heritage is manifested especially in the following areas (ARAGEM, 2018): 

a) Oral traditions and narratives (epics, myths, folk tales, proverbs, proverbs, jokes, etc.) along with the 

word-of-mouth, which serves as a carrier in conveying intangible cultural heritage, 
b) Performing arts (Karagöz, meddah, puppet, folk theater, etc.), 

c) Social practices, rituals and festivals (celebrations of engagement, wedding, birth, Nevruz, etc.), 

d) Knowledge and practices related to nature and the universe (traditional food, folk medicine, folk 
calendar, public meteorology, etc.) 

e) Handicraft tradition (weaving, the evil eye, telkari, coppersmith, folk architecture) 

The concept of Intangible Cultural Heritage is a cultural dimension in which all humanity is relatively 
ignorant; it offers a fragile cultural heritage site. With UNESCO's contract bearing the same name, it aimed to preserve 

a uniform and exemplary cultural diversity that quickly disappeared in the face of globalization and the changing 

processes of living. 

Conclusion 
As natural and cultural attractions create the basis for tourism, cultural attractions attract many audiences, 

such as history, crafts, food and beverage (Çapar and Yenipınar, 2016). When cultural tourism is mentioned in Turkey, 

touristic products that come to mind most are concrete cultural values. Cultural assets belonging to many civilizations 
that lived in the Anatolian lands such as ruins, palaces, inns, antique cities are regarded as touristic products in terms of 

country tourism (Türker and Çelik, 2012). 
Developing touristic products is a process (Türker and Çelik, 2012). After an effective marketing research is 

done, alternatives should be determined, demonstrations should be made on the alternatives, sample works should be 
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presented as touristic products after eliminating the deficiencies. Culture tourism versus mass tourism is notable for its 

consistency in visitor-income increases and seasonality. The preparation of historical and cultural inventories at 

regional and national level is of great importance in the preparation of cultural tourism routes. UNESCO's tangible and 

intangible cultural heritage inventories, human treasures with urgent and representative lists, efforts to ensure the 

preparation of world heritage masterpieces also means the establishment of the infrastructure necessary for sustainable 

economy, especially cultural economy and therefore cultural tourism (Yakıcı, 2010). It is crucial to plan for a localized 
city to build cultural memory and image-centric urban brands. 

With the long history and rituals, traditional tattoo art should be the very thing of an intangible cultural 

heritage value. Taking into consideration, the studies done in this regard, it is important to recognize the traditional 
tattoo art as an intangible cultural heritage, as soon as possible. Thanks to the increasing interest in tattoos in recent 

years, bringing traditional tattoo art to the tourism economy will contribute to the cultural enrichment of Turkish 

tourism. For the academic literature, regarding the few studies, it will be a new topic for researchers. 
In this study, it was suggested that traditional tattoo art should be considered as a protection and touristic 

product because it may be an intangible cultural heritage element that our country possesses and of course, it is 
possible to offer many different product development alternatives for many intangible cultural heritage items that our 

country has. However, it should not be forgotten that the main purpose of this is to protect cultural heritage, not to 

convert it to a meta. 

 

References 
Aktüel Arkeoloji (2015) http://www.aktuelarkeoloji.com.tr/dunyanin-en-eski-dovmesi-buz-adam-otzinin-- 

17.12.2015 (Retrieved from: 03.08.2018). 
ARAGEM (2018) http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR,50837/somut-olmayan-kulturel-mirasin-korunmasi-

sozlesmesi-hak-.html (Retrieved from: 10.08.2018). 

Arkeofili (2014) http://arkeofili.com/buzadam-otzi/ 05.12.2014 (Retrieved from: 03.08.2018). 
Arkeofili (2018) http://arkeofili.com/misir-mumyasinda-bilinen-en-eski-dovme-sanati-bulundu/ 02.03.2018 

(Retrieved from: 02.08.2018). 

Atlas Dergisi, (Ağustos 2002). “Dövme: Vücudun Tenindeki Nakış”, Sayı 113, s.36–56, İstanbul: Doğan 
Burda Dergi Yayıncılık. 

Bauman, Z. (2001). Modernite, Postmodernite ve Etik. A. Yıldız (Çev.), Doğu Batı, Sayı: 19, s. 53 – 67. 

BBC (2018) https://www.bbc.com/turkce/haberler-43237061 01.03.2018 (Retrieved from: 02.08.2018). 
Çapar, G., & Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin 

Turizm. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4, 100-115.  

Çerikan, F. U., & Alanko, M. R. (2016). “Dövme” nin Çeşitli Dillerdeki Etimolojisi Ve Kısa Tarihçesi. 
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Ek1), 166-193. 

Deter-Wolf, A., Robitaille, B., Krutak, L., & Galliot, S. (2016). The world's oldest tattoos. Journal of 

Archaeological Science: Reports, 5, 19-24. 
Eliot, T. S. (1948). Notes towards the Definition of Culture. Faber & Faber.2010. 

Ertan, C. (2013). Kültürel Bir İfade Aracı Olarak Dövme ve Farklı Toplumsal Bağlamlardaki Görünümleri. 

VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 189. 
Göker, H. ve Çağlayandereli, M. “Dersim Kültürü Özelinde Anadolu Dövme Sanatı”,  Poster No 6, 1. 

Uluslararası Tunceli (Dersim) Sempozyumu, 4–6 Ekim 2010, Tunceli. 

Hazar, M., (2007). “Mardin “Kızıltepe-Bozhöyük Yöresinde Beden İşaretleri”, Diyarbakır ve Makalelerle 
Mardin. Cilt III, s. 347–365, Mardin Valiliği, İstanbul: İmakofset. 

Jones, C. P., Gustafson, M., Macquarrıe, C. W., Rosecrans, J. A., Flemıng, J., Guest, H., ... & Schrader, A. 

M. (2000). Written on the body: the tattoo in European and American history. Stigma and tattoo, 1-16. 
Kadıoğlu Çevik, N. (1996). “Anadolu’nun Bazı Yörelerinde Dövme Âdeti ve Bu Âdetin Çağdaş Yaşamdaki 

Yeri”. Türk Halk Araştırmaları Sonuçları Sempozyumu Bildirileri. Ankara: Kültür Bakanlığı, HAGEM Yayınları. 

Le Breton, D. (2011). Ten ve İz. çev. İ. Yerguz, Sel Yayıncılık, İstanbul. 
Mardinlife Dergisi, (Mart-Nisan 2008). “Kalıcı Makyaj: Dak (Dövme)”, s.36–39, Mardin. 

Mayor, A. (1999). "People Illustrated: Inantiquity tattoos could beautify, shock, or humiliate'', Archaeology 

5212, March-April 1999, 54-57. 

Öncül, (2012) Kültürümüzde Dövme Geleneği. Kafkas Üniversitesi Türk Halkbilimi Uygulama Ve 

Araştırma Merkezi Yayınları 

Pesapane, F., Nazzaro, G., Gianotti, R., & Coggi, A. (2014). A short history of tattoo. JAMA dermatology, 
150(2), 145-145. 

Preti, A., Pinna, C., Nocco, S., Mulliri, E., Pilia, S., Petretto, D. R., & Masala, C. (2006). Body of evidence: 

tattoos, body piercing, and eating disorder symptoms among adolescents. Journal of psychosomatic research, 61(4), 
561-566. 

Scheinfeld, N. (2007). Tattoos and religion. Clinics in dermatology, 25(4), 362-366. 

Şirin, H. (2017) “Türk Kültüründe Dövme”, Prof Dr. Talat Tekin Hatira Kitabi , s. 1097-1114, İstanbul. 
Türker, A., & Çelik, İ. (2012). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Turistik Ürün Olarak 

Geliştirilmesine Yönelik Alternatif Öneriler. Yeni Fikir Dergisi, 9, 86-98. 

UNESCO (2018) https://ich.unesco.org/en/home (Retrieved from: 10.08.2018). 
Yakici, A. (2010). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Somut Mekânı: Konya Barana Odaları. Millî Folklor, 

22(87). 
Yenipınar, U., & Tunç, M. S. (2013). Güneydoğu Anadolu geleneksel dövme sanatı: Beden yazıtları. Etki 

Yayınları. 



893 

The Examining of Strategies for Ecotourism Development in Afghanistan 
 

Ali MOVAHEDa, Samiullah AMANb 
a Kharazmi University, Tehran / IRAN 

Abstract 
Ecotourism is an approach to the development of human coexistence and environment. Nowadays, it has become 

remarkable in the development of regions that its development is required adequate of knowledge and information, it 
has effective on the economic, social, and cultural problems and factors of each region. Ecotourism has been for intent 

to visit of origins and natural habitats to protect of heritage as a useful economic option. This kind of tourism consists 

social, economic, and environmental impacts. Its aim promotes the environment and facilitate in applying measures, 
creating opportunities of jobs, income, and promote spiritual and cultural values in host communities. Islamic Republic 

of Afghanistan country with regard to natural features, such as national parks and unique protected regions, like Band-

e Amir national park, Wakhan protected national park, visual water falls along with the acquisition of valuable cultural 
assets can have a special place in south Asia. This paper has tried introducing Afghanistan important ecotourism 

attractions examines ecotourism development strategies in Afghanistan. Therefore, in this study, based on strategy 

partnership approach and using descriptive-analytic methodology (combination of quantitative and qualitative 

methods) and using SOWT and QSPM models tried until the main strategy to action in the field of Afghanistan 

ecotourism development from the perspective of 40 experts and 100 people of ecotourism sites as sample identified 

and presented. The findings show that in order to strengthen and develop sustainable ecotourism in the Islamic 
Republic of Afghanistan, different strategies need to be considered as strategic set of policies for management and 

ecotourism planning. The main strategy has shown that people believe in conservative strategy and experts believe in a 

defensive strategy. In fact, this difference in the focal strategy for ecotourism development only by the external aspect 
of the factors affecting the ecotourism development is limited in the country. The views of both groups are close 

together in the inner aspect. 

Keywords: Ecotourism, strategic planning, SWOT & Qspm model, Afghanistan. 

 

Introduction 
Natural attractions and geographically diverse climates, along with the heritage of human civilization, and 

ethnic racial diversification, have provided valuable human capital for human beings. That the exploitation of which 
requires the provision of various conditions that, in general, depend on the stability of the tourism sector. Today the 

existence of natural and historical potentials in Afghanistan, have changed this country one of the most attractive 

tourism areas in the world. The traditional features of Afghanistan have barred recognition of tourism features. Also 

due to internal disputes and the entry of Western countries in recent years, have increased these disputes and insecurity 

and caused resulting in inadequate infrastructure and tourism system in the country. The imagenation of some tourists 

about Afghanistan, also some administrative problems in the course of arrival of the tourist and so on up from one side 
these problems have negative effect on the quality and quantity of tourism industry and from other side the tourism 

issue does not deserve to be considered serious in the country. It therefore seems to be one of the tourism capacities is 

the advancement of the tourism industry in Afghanistan. One of the kinds of tourism is ecotourism which in fact, 
tourism based on environmental sustainability with primary concentration to natural environments experience which is 

the factor of promoting culture and environment and is more in line with the local community in Afghanistan. Despite 

tourism industry of Afghanistan faces with more challenges, weaknesses, Shortcomings, and threats. This paper 
examines weaknesses, shortcomings, threats, and opportunities of Afghanistan tourism development in comprehensive 

strategies framework analyses in long-term, till after coming peace ability to run in all over of this country. 

 

1. Literature Review And Hypotheses 
Ecotourism is one of the most economic activities in the various area in the world, that offers the suitable 

opportunity for visitors until aware from importance of cultures protection and how protect from local and natural 
cultures.  

These conditions can create good incomes for local communities and distant natural area. The ecotourism is 

this which a good tool for protection of areas is included in.  
The executive and ecotourism development follows conclusions, such as: 

 Increases the protected areas ecosystem importance, and increases their economic values. 

 Creation of direct income for protected areas. 

 Creation of direct and indirect income for local communities, and increases their motivation in 

protection of environment. 

  Leading to the formation of coherent from protected areas in the local and national communities. 

 Promotion of sustain use culture of natural resources and motivated for decrease threats of communities. 

(Drum and Moor, 2009: Preface). 

                                                                        
 Corresponding author 

 ** Email address: movahed@khu.ac.ir 



894 

According to given what was said, ecotourism is a kind of responsible human of tourism in natural 

environment that in addition to the material and nonmaterial advantages follows the protection of environment, and its 

conclusion stability of linkage between sustainability of different dimensions with ecotourism. (Nazari, 2009: 2). 

For instance, Butler defines the sustainable tourism a kind of tourism which can in determinant environment 

in unlimited time continues and according to humanity and physical does not hurt for environment and to the extent 

possible that no harm for development of other social activities and processes. Then, sustainable tourism is a kind of 
tourism that facilitated the development (Butler, 1994:4). On the other hand, according to theoretical sustainable 

tourism approach, ecotourism can do as a kind of sustainable tourism and has benefits for present and future 

generations (Dovabochesbam, 2005:2). Because today more remained natural areas protect from several ways, that 
ecotourism is one of them. Mainly ecotourism is a strategy for control protected areas. This kind of tourism with multi-

purpose that’s mean protection of environment, respect to local communities, and promote cultural components which 

involved host communities, which these goals have a conversation and its main motto responsible journey to natural 
areas for protection of environment and improvement of economic conditions of local communities (Drum and Moor, 

2009: Introduction).  
The tourism of that be according to sustainable ecological that’s mean respond the present needs of eco-

tourists and for extent and protection of exist opportunities for sustainable future and instead of hurt the ecology tries 

with a long of ecotourism is called sustainable (table 1).   
 

Table 1.  Sustainable Ecotourism Principles 

Protect and sustainable use from natural, cultural, and social resources are 

very important and motivate employment and perception in long-term.   

Using of sustainable resources 

 Reduce excess consumption and avoid from reconstruction of long term 

environmental hurts and help to quality of tourism. 

Reduce excess consumption and 

wastes 

 Maintain and promote natural, social, and cultural diversity for 
sustainable tourism and create base in necessary long term. 

Management of environmental 
diversity  

Tourism development is framework strategic planning in coherent 

national and local. Evaluating of environmental impacts, motivate of 
increase long term in tourism. 

Resorts in planning 
 

Tourism which maintain of extent range of economic activities, local and 

environmental expenditures and estimate long term benefit or economic 

and avoid to help environmental damage. 

Support of local economies  

General participation of local communities in part of tourism not only 

improve the social insurance and environment but also help for quality of 

tourism projects. 

Involved local communities 

Consultation between tourism industry and local communities’ 

organizations and foundations if necessary which they help together in 

potential conflict resolution benefits. 

Consultation and general 

stakeholders  

Staff training and the integration of sustainable tourism in ways, with or 
personnel recruitment in all levels, and improve quality of tourism 

product. 

Staff training 

The general tourism supply marketing and authorities according to natural 

and social information’s and increase cultural environments in 
destinations area and improve customer satisfaction. 

Responsible tourism marketing  
 

Resource: Blamey, 2001, 21     

 
Saidlar emphasizes three basic goals in sustainable ecotourism model: 

- Social goals: include providing social benefits, participate in planning, learning and employment. 

- Economic goals: include providing economic benefits for local community and economic sustainability.  

- Environmental goals: including help to protect natural resources, avoid damage of resources, and it is 
management of supply and reception of resources value. the intersection of these three goals is called 

ecotourism (Zahidi,2003:6). Figure 1 
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Sustainable ecotourism modelFigure 1.  

Zahidi, 2003:6 Resource: 
 

Area of study  

Afghanistan is a mountainous country that has 652225 km2 area and it is located 
  in the central heart of Asia 

under the roof of Pamir at the point of East-West Asia, in the vicinity of the Indian subcontinent and the grassland of 
Central Asia. Afghanistan in the simplest geographical definition is the mountain blade joined by a coarse and elevated 

summit from the Pamirs to the great dynasty of the Himalayas and Qar-e-Karam, and permanent and temporary 

snowflakes give it abundant water to the vast rivers, and on each side there are small and large rivers to the stream. 
Afghanistan country is a diversity land. This variety in all its geographical features seem from humanity problems up 

to natural features. The various tribes of Afghanistan speak with different languages and live together with different 

religious, Hindu Kush Mountains with 7485 meters’ height and inside Amu Darya beach is located that with lower 
height from level of sea. Inside the country, surrounded mountainous areas, dander’s and sandstones from all sides. 

With least distance from lush forests east of country arrives to the desert, even desert, steppic lands. Maybe we can say 

in front of all of these diversity and variety be climates of our country. In fact, none of geographical features does not 
show the diversity of spatial and temporal dispersion of climatic elements (Mohammad Azim Azimi, 2012:22). 

Afghanistan as a developing country which its economic system despite has underground mines and resources and its 

strategic location, unfortunately due to the lack of planning and lack of expertise after long wars, it still relies on the 
assistance of the international community, and to get out of this situation needs to all over sustainable development and 

also for income alternative new resources, instead of international community assistance, must use from All the 

features and capabilities available. It is clear Afghanistan has gentle climates and natural, historical, and cultural 
attractions and Afghanistan is a country that from one side has dependent economy to foreign countries and on other 

hand has special location in the world (Barbari, 3). Also the balance of unemployment is increasing. Hence according 

to economy this country needs to domestic investment in this conditions, it is necessary pay attention for domestic 
resources. Also improving of domestic economy resources such as tourism activities development can obstacle the 

regional changes damages and pave the way employment for people. Afghanistan in 1965 become membership in 

world tourism organization and Afghanistan tourism organization established in 1948. Afghanistan tourism 
organization had considerable activities by 1978, but after that due to wars become inactive (Mahammad jafari:6). Due 

to several decades of war Afghanistan has damaged to ancient monuments and antiquities, despite Afghanistan is one 

of the countries with a lot of historical monuments and has rich historical background that can attract thousands of 
tourists yearly. It is expected that, if tourism is paid more attention in Afghanistan, it can earn $ 4 billion to $ 7 billion 

annually. Due to the fact that Afghanistan is considered one of the most important regions of the region due to 

geographical location, beautiful nature, historical buildings, and cultural values, there will be significant growth in 
tourism. Afghanistan is relatively familiar with the modern concept of tourism. More than two times of short term 

military occupation of this country by UK in 20 centuries, the boundaries of Afghanistan are blocked for foreigners by 
1950. Due to 1960 and 1970 years when the American and European eager youth a short opening took place from 

Istanbul to Katmandu through the dry roads but later in 1978 the February coup took place on the left, followed by the 

invasion of the Soviet Union the following year, and more than two decades passed before the Afghans could hope for 
peace in their country again. The April coup took place on the left, followed by the invasion of the Soviet Union the 

following year, and more than two decades passed before the Afghans could hope for peace in their country again 

(website Bamyan tourism). The study of tourism in Afghanistan is important because Afghanistan needs economic 
growth and economic development as well as tourism-related capabilities. Afghanistan has the capacity to attract 

tourists because it has ancient monuments, natural landscapes for recreational tourists and religious symbols that can 
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attract many tourists. For example, you can mention the great castles of Balkh, Takht-e Rustam in Samangan province, 

and the city of Golghlah in Bamyan, as well as the Buddha of Bamiyan and the minaret of Jam, and many other ancient 

remains that have survived since ancient times. The areas of Bamyan, Balkh, Herat, Kandahar, Ghor, Kabul, Takhar, 

Parwan, Kapisa, Nuristan, Badakhshan, and Ghazni are among the most popular tourist attractions in Afghanistan. 

Afghanistan can specifically attract tourists for its natural beauty. Afghanistan is a mountainous country, and according 

to some surveys, one third of its geographical extent is mountains, so more natural landscapes can be found in the 
mountains and peaks. The dynasty of Pamir Mountains, Hindu Kush, Baba, Firoozkooh, Black Mountain and ... have 

created beautiful natural scenery. In some areas rivers have added to the natural beauty of natural scenery. This 

mountain range can attract climbers and tourists. Of the beautiful scenery, the Band e Amir in Bamyan, for example, 
can be found in less than a part of the world. In addition to natural attractions, there are many monuments, and 

monuments in different parts of Afghanistan that have added to the tourist attractions of the country, each of which has 

its own unique features and attractiveness, which can open thousands of tourists to Afghanistan every year. Buddhist 
statues, Zahak city, Golghah city, Chehelsoton in Herat, Balahshar, Tomb of Soltan Mahmud, Sanayi’s tomb and ... In 

Ghazni, Mobarakeh's cemetery (khairqa Mubarak) and Baba Garden in Kandahar, and Tangi stoon Qalah Berber in 
Bamyan, Herat's mosque, castle Historical Herat, minarets and tomb of Khoja Abdullah Ansari in Shadian, and 

pilgrimage of Sakhi in Mazar-i-Sharif can be examples of religious and recreational tourists (website Bamyan tourism). 

Islamic Republic of Afghanistan, with many natural attractions, is one of the most beautiful and most prosperous area 
in South Asia. In Afghanistan, natural protected areas have been identified by the World Conservation Organization 

since the 1970s, one of which is a natural ecosystem and a vital variety. In the identified natural habitat that has already 

been carried out by the organization, it remains unchanged for the first time, and its changes have been exposed of the 
painful political upheaval and recent years. The following areas are presented:     

 Band -e- Amir: it is a national park and one of natural heritages is the world that has 4200- hectares area it

was shelter birds to different kinds of fish in 1973. 

 Ghazni backwater or standing water: it has 27000 hectares’ area and it is shelter of Aquatic, indigenous, and

immigrant birds in 1977, now it has not this area, it become very less. 

 Ghazni Nawere desert: it has 7500- hectares area in 19700, it is shelter of wild life, indigenous, and immigrant 

birds. 

 Amon pozak: it has 35000 hectares’ area it is located in Nemrowz province it was shelter of indigenous and

immigrant birds in 1973, now there are a lot of changes and its current area reaches 1600 hectares. 

 Hajar valley in Bamyan province: it has 4000 hectares’ area in 1978, it is the best shelter of different wild life

and plants.  

 Large Pamir in Badakshan province: it has 67938 hectares’ area in 1978, it is the best shelter of wild life,

medical plants, and provider of the biggest resources of water and rivers of our country. Large and small Pamir 

that involved Khahan and Wakhan valley, in fact it is one of large ecosystems of country, furthermore it has 
environmental and vital impacts for our neighbour countries such as: Pakistan, China, Tajikistan and it is called a 

natural ecosystem between region countries (Aman, 2016:100).  

In addition of important diversity life sites that by the World Conservation Organization in the 1970s 
determinates there are other sites that should protect and they are important, the following areas are presented: 

 Natural forests of Amu Darya River beaches Darqad (Darqae island), Khoja Bahoddin, Dashte Qala, Imam

sahib, Ashraf valley belongs to Baghlan province, Handerab areas, Shewa Badakshan, Backwater or standing 

water of Weghnan belongs to Warsaj district of Takhar province, Natural forests, and beautiful valleys of Nuristan 

province, Khost province, Laghman province, Paktia province, Paktika province and Kunar province (Royan, 
Abdul Qadir, 2012:84). 

Methodology 
According to case of study issue and research objective, descriptive-analytic methodology (combination of 

quantitative and qualitative methods) and used SOWT and QSPM models in analytic methods. To conduct a field 

study, two study groups selected, from the views of 40 experts and 100 people of ecotourism sites as sample identified 

and presented, in both of groups lack for the sake of official statistics used from sampling that its conclusion based on 
selected of 40 experts and 100 people of ecotourism sites and stakeholders. The useful analytical techniques of SWOT 

and QSPM for conditions and decision analysis, the evaluation of conclusions and options are for selection not only 

now perspective, but also considered opportunities and threats. Therefore, this study is for achieving of goals, first, a 
questionnaire based on the theoretical framework and situation of our country in the form of a table SWOT, designed 

for strategic model and offered samples (inclusive of of 40 experts and 100 people of ecotourism sites). After that 

designed the strategic matrix till from this designing to be identified weaknesses and threats and be offered suitable 
strategies. So in this study not only the strategic model considers the perspectives, but also the threats and opportunities 

for country’s ecotourism development to be considered. The process of implementing the SWOT model is carried out 

in two external and internal environments, which include: strengths and weaknesses, opportunities and threats. (Figure) 

The process of accomplishing the work to achieve the result in the strategic model is as follows. 

First, internal factors and external factors are identified. After identifying all the weaknesses, strengths, 

threats and opportunities, the Internal Factor Assessment Matrix (IFE) is a form of external factor assessment matrix 

(EFE). Then, the strategies adopted are scored using the QSPM matrix and each implementation is prioritized. By 
using expert interviews, the most important indicators of each of the above criteria will be identified and then 

categorized as weaknesses and strengths. 

Using the hierarchical analysis model, the weight of each of the indicators of internal and external factors is 
determined. To prepare the IFE evaluation matrix, first list strengths, then weaknesses, and assign each weight factor 

between zero (meaningless) and one (very important). In this case, the sum of the assigned weight coefficients should 
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be equal to one. After listing each of the strengths, weaknesses, opportunities and threats, and writing them in their 

respective cells, the strategies are achieved according to the weighting order from the intersection of each of them. 

Therefore, this matrix always leads to four categories of ST, WT, WO, and SO strategies. (Figure 2.) 

The QSPM matrix is used to assess the feasibility and sustainability of proposed solutions in the face of 

environmental conditions and status quo. The steps to create the QSPM matrix are as follows: 

In the first column, the list of external strategic agents list includes all the threats, opportunities and strategic 
elements within the organization, including all weaknesses and strengths. These factors are identical to the IFE and 

EFE matrices. In the second column, the weighted rating of each strategic factor is exactly derived from the IFE and 

EFE matrices. In the following columns, a variety of strategies are derived from the SWOT matrix including four 
strategies WO, ST, WT and SO. Each of the columns for each type of strategy is divided into two sub-columns. One 

under the AS column and one under the column TAS. In the AS column, the attraction is given an appreciation, so that 

each strategic factor is measured and rated by the strategy. In determining the attractiveness of the attraction, the 
question should be answered whether this factor affects the choice of strategy? If the answer to this question is 

positive, then the attraction score should be given in a specific way and given the relative attractiveness of each 
strategy to another strategy. 

 (Weaknesses) (Strengths)matrix ) SWOT(

strategy )WO(strategy )SO( (Opportunities)

strategy) WT(strategy )ST( (Threats)

Matrix and way of determining strategies SWOT .Figure 2

Resource: Movahed, 2013:193

Analyses and Results 
Forty persons of experts that 5 persons were female and 35 persons were male which all of them had higher 

education and 100 public people of country which 85 persons were male and 15 persons were female that all of them 

had higher education, education, and diploma which they responded to the questionaries’ by taking data from 
questioners and classified them at the first step for accessibility to the most priorities in ecotourism development of 

Islamic Republic of Afghanistan, formatted factors matrix by two groups, experts and people, based on two in two 

factors under the opportunities, weaknesses, strengths, and threats groups, four strategies of ecotourism development is 
identified in country (table 2).  

rategic matrixEcotourism development stTable 2. 

Weaknesses (W(

 Low importance of tourism
in country.

 Lack of familiarity 

people with the value of the 
natural environment and its 

attractions. 

 Not contributing people in
ecotourism investment. 

 The transportation roads in

ecotourism site have 
security problems in the 

country.

 Inform about ecotourism
sites of country are 

inadequate.

 Lack of general services in
tourism regions. 

The relative interest of the 

general people in 
preserving the environment 

.and nature 

Strengths (S)
 Existence of hospitality culture 

among people.

 Climatic diversity.

 vegetation diversity
 Geomorphological location.

 Ecological landscapes. 

 Provide the fields of happiness
and mental health for tourists.

SWOT analysis

Determining of long term and short term development of strategies

In
te

rn
al

 f
or

ce
s 

External 
forces 
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development strategic matrixecotourism Table 2 continue.  

Diversity of 

strategies

 (ST) 

 Diversify of invest
capacities to earn profits

and income.

 Diversify to social and
cultural communications

for decrease of tourism

social and cultural impacts.
 Diversify and create new 

infrastructures such as

hotels and restaurants for 
interest coming of tourists

to the country.

 Diversify and attracting 
participation of private 

sector to invest in the 

country.
 Diversify to regulations

and suitable public policy 
for attracting supports of 

private sector.

 Diversify and initiative in
creating of employments

and new jobs to attracting 

tourists. 

Competitive strategies  / Aggressive

(SO) 
 Improve the capacity investment

according to high potentials of 

country.
 Improve and attract invests for 

advantage and income of country.

 Improve the investment for 
creating of employment

opportunities of local people 

according to available capabilities.
 Improve the social and cultural 

communications according to 
people hospitality.

 Improve and reconstruction of 

tourism infrastructures and create 
new infrastructures in country for 

attract more tourists.

Opportunities

(O) 

 Being availible for capacity in

tourism investment sector.
 Profitability and flow of 

capital and income to the 

country.
 Attention of government to 

ecotourism and tourism in the 

country.
 Opportunity of and cultural 

communication between

different ethnic groups. 
 The formation of new job

opportunities for local people 

in the country.
 Reconstruction and offer new 

infrastractures in country( 

such as
transportation,communication

s roads, hotels, and resturants
and etc). 

Ecotourism development strategic matrixTable 2 continue. 

Defensive strategies 
(WT) 

 Avoid the intruder and evil 

people, in order to provide 
security for tourists.

 Avoid from environmental 

degradation due to the 
emissive arrival tourists to 

the country.

 Avoid from the entry and 
impact of alien cultures for 

the preservation and 

customs of the country.
 Avoid from arrival tourists 

that do not pay attention

about environment 

regulations. 

 Avoid from misleading 

advertising about people 
and security of the country.

Review strategies/  Clever

change direction (WO) 
 Reviewing in

government policies in

attracting investment.
 Reviewing in offered

services and facilitates

related with tourism
infrastructures of 

country.

 Reviewing the arrival 
tourists over the 

country’s capacity.

 Reviewing in
regulations and create 

security for welfare of 

tourists.
 Reviewing in using of 

responsible and 

indigenous persons for 
more guides tourists.

 Review the misleading 

advertising on the 
country’s security to 

change the visitor’s

visibility towards the 
country.

Threats(T)
 Negative social and cultural 

impacts tourism in the 

country.
 Immigrant and tourism to the 

country.

 Disregard for environmental 
laws.

 The formation of social 

insecurities in the country.
 Unsuitable public policies for 

ecotourism management in

the country.
 Lack of suitable 

advertisements and

awareness.

Lack of suitable 

infrastructures for attract and 

retain of tourists in the 
country.
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So the results based on ecotourism development strategies pattern, organized and their statistics in the total 

rating templates, the relative weight conducted from views of experts, and people in the country, which is included in         

Table 3 &4. 

 

 able of ecotourism development strategies from views of experts and peopleSWOT TTable 3.  

People Experts 
 

        
 

 SWOT 

  

Weighted 

Score 
 

Current 

situation 

scores 

Normalized 
Weight 

 

Weighted 

Score 
 

Current 

situation 

scores 

Normalized 
Weight 

 

0.3 3 0.1 0.20 4 0.05 O1 

O
p

p
o

r
tu

n
it

ie
s

 
 

E
x

te
r
n

a
l 

fa
c
to

r
s

 

0.4 4 0.1 0.3 3 0.1 O2 

0.2 2 0.1 0.12 4 0.03 O3 

0.15 3 0.05 0.2 2 0.1 O4 

0.4 4 0.1 0.3 3 0.1 O5 

0.4 4 0.1 0.4 4 0.1 O6 

0.09 3 0.03 0.2 2 0.1 O7 

0.2 2 0.1 0.2 2 0.1 T1 

T
h

r
ea

ts
 

0.06 2 0.03 0.06 2 0.03 T2 

0.1 1 0.1 0.09 3 0.03 T3 

0.03 1 0.03 0.03 1 0.03 T4 

0.09 3 0.03 0.1 1 0.1 T5 

0.06 2 0.03 0.2 2 0.1 T6 

0.2 2 0.1 0.06 2 0.03 T7 

2.68  1 2.46  1 Total 

 

 

 

Table 4. SWOT Table, pattern ecotourism development strategies from views of experts and people                 

People Experts 
 

        
 

 SWOT 

  

Weighted 
Score 

 

Current 
situation 

scores 

Normalized 
Weight 

 

Weighted 
Score 

 

Current 
situation 

scores 

Normalized 
Weight 

 

0.16 4 0.04 120. 4 0.03 S1 

S
tr

e
n

g
th

s
 

 

In
te

r
n

a
l 

fa
c
to

r
s

 

0.3 3 0.1 0.3 3 0.1 S2 

0.16 4 0.04 0.3 3 0.1 S3 

0.2 2 0.1 0.20 4 0.05 S4 

0.3 3 0.1 0.4 4 0.1 S5 

0.4 4 0.1 0.4 4 0.1 S6 

0.2 2 0.1 0.3 3 0.1 S7 

0.2 2 0.1 0.3 3 0.1 W1 

W
e
a

k
n

e
ss

es
 

0.06 2 0.03 0.06 2 0.03 W2 

0.09 3 0.03 0.1 1 0.1 W3 

0.03 1 0.03 0.03 1 0.03 W4 

0.1 1 0.1 0.2 2 0.1 W5 

0.2 2 0.1 0.06 2 0.03 W6 

0.06 2 0.03 0.09 3 0.03 W7 

2.46  1 2.83  1 Total 
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Figure 3. The diagram of strategic analysis of ecotourism development from the point of views experts and people. 
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Table 5. QSPM Table, Analysis pattern ecotourism development strategies from views of experts and people 

Strate

gic 

factors 

Weig

ht 

SO1 SO2 WO1 WO2 WO3 ST1 ST2 WT 

A

S 

TAS A

S 

TAS A

S 

TAS A

S 

TAS A

S 

TAS AS TAS AS TAS AS TAS 

Opportunities 

O1 0.1 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 2 0.2% 

O2 0.1 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 

O3 0.1 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 

O4 0.05 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 3 0.15% 

O5 0.1 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 

O6 0.1 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 

O7 0.03 3 0.06% 4 0.12% 3 0.06% 4 0.12% 3 0.06% 4 0.12% 3 0.06% 4 0.12% 

Threats 

T1 0.1 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 2 0.2% 3 0.3% 

T2 0.03 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 

T3 0.03 3 0.06% 2 0.06% 3 0.06% 2 0.06% 3 0.06% 2 0.06% 3 0.06% 2 0.06% 

T4 0.03 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 

T5 0.1 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 1 0.1% 

T6 0.1 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 2 0.2% 

T7 0.03 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 2 0.06% 1 0.03% 

Strengths 

S1 0.03 4 0.12% 3 0.12% 4 0.12% 3 0.12% 4 0.12% 3 0.12% 4 0.12% 3 0.12% 

S2 0.1 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 

S3 0.1 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 3 0.3% 

S4 0.05 4 0.20% 4 0,20% 4 0.20% 4 0,20% 4 0.20% 4 0,20% 4 0.20% 4 0,20% 

S5 0.1 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 

S6 0.1 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 4 0.4% 

S7 0.1 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 3 0.3% 4 0.4% 

Weaknesses 

W1 0.1 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 3 0.3% 

W2 0.03 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 

W3 0.1 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 1 0.1% 2 0.2% 

W4 0.03 1 0.03% 3 0.09% 1 0.03% 3 0.09% 1 0.03% 3 0.09% 1 0.03% 3 0.09% 

W5 0.1 3 0.3% 1 0.1% 3 0.3% 1 0.1% 3 0.3% 1 0.1% 3 0.3% 2 0.2% 

W6 0.03 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 

W7 0.03 2 0.06% 2 0.06% 4 0.12% 2 0.06% 2 0.06% 2 0.06% 3 0.09% 2 0.06% 

Total 5.45 5.27 5.51 5.47 6.65 5.37 5.48 5.57 
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Table 6. Selected strategies prioritize.

Selected 

strategies 

Charm 

score 

Priorit

y 

Strategy 

(WO3) 6.65 1 Reviewing the arrival tourists over the country’s capacity. 

(WT) 5.57 2 Avoid the intruder and evil people, in order to provide security for 

tourists. 

(WO1) 5.51 3 Reviewing in government policies in attracting investment. 

(ST2) 5.48 4 Diversify to social and cultural communications for decrease of tourism 

social and cultural impacts.  

(WO2) 5.47 5 Reviewing in offered services and facilitates related with tourism 

infrastructures of country. 

(SO1) 5.45 6 Improve the capacity investment according to high potentials of country 

(ST1) 5.37 7 Diversify of invest capacities to earn profits and income. 

(SO2) 5.27 8 Improve and attract invests for advantage and income of country. 

As can be deduced from the diagram and calculations (fig.3), from views of two groups' experts and people 
of the country, the focal strategy is different for ecotourism development of the country, because the conclusions 

illustrated which people believe to the conservative strategy and the experts believe to the defensive strategies. In fact, 

this different is limited only to external factors to the ecotourism development in the focal strategy of the country. 
The final results of the selected strategies from the Qspm model in Table 6 show that eight strategies are 

more prioritized. The first strategy shows that Afghanistan has the potential to attract more tourists and is a top priority 

for eco-tourism. The second priority of the strategies is to provide security for tourists. The third priority of Table 6 is 
the review of changes in government policy within the framework of ecotourism. 

Conclusion 
Tourism is an old phenomenon which is existed from a long time in the social communities, but today 

tourism industry especially ecotourism, as a new approach for human coexistence and community development, for 

economic exploitation, it found a suitable and special position in the area development. Hence the areas have natural 

perspectives by geographical and environmental situation according to climatic, topographic, and hydrologic creates 
special attractions. In this research, each one of strengths and weaknesses with opportunity and threat participated from 

experts and people groups in the strategic model of ecotourism development. From the views of experts for the sake of 

ecotourism’s opportunities and attractions are high in the country, but the development of ecotourism in the state of 
affairs in various aspects threatens the country as well. However, from the views of people the existence ecotourism 

potentials provide suitable opportunity and external conditions in the country. The total calculated scores from the 

views of experts in the strategic model illustrate which the strengths and weaknesses according to ecotourism of 
country. From the views of people also the total calculated scores for ecotourism development weaknesses and 

strengths are high. So from people views of the country, the bases and capabilities of the ecotourism development in 

the Islamic Republic of Afghanistan are stronger than its external opportunities. This tendency towards the ecotourism 
development from the view of the general public leads to the conservative strategy, but from the experts' view, the set 

of conditions is correct in the image of the people's view and they do not consider the external conditions governing the 

ecotourism development of country in the current state of affairs. And for this reason, their focal strategy for the 
ecotourism development lies within the strategic defensive. According to insecurities and Social and ethnic 

sensitivities, one of the fastest accessibilities in tourism development is ecotourism in the country. 

In this context here are some practical suggestions: 
 Efforts to attract the full cooperation of government agencies and private organizations related to 

ecotourism of the country. 

 Ensuring security ecotourism sites to attract eco-tourists. 

 Promotions for attention all about ecotourism area in the level of country.

 Hold the important sessions for local people from advantages of ecotourism in the country.

 Improve the required infrastructures of ecotourism for tourist’s increasing satisfaction and also access 

faster and easier to the tourism areas. 

 Creating tourism information bank.
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