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Konaklama İşletmelerinde Yeşil 

Pazarlama Uygulamaları: Doğa Residence Otel Örneği 

Öğr. Gör. Ayşe Nevin SERT 

Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu, e-posta: 

nevinsert@gmail.com 

Öz 

Dünyadaki çevresel bozulma her geçen gün artmaktadır. 

Buna bağlı olarak çevresel sorunların etkisini en aza 

indirmek amacıyla çevre dostu uygulamalara olan eğilim 

artmaktadır. Turizm sektöründe çevre çok önemli bir 

faktör olduğundan çevre dostu uygulamaların önemi 

büyüktür. Bu uygulamalardan biri de “Yeşil 

Pazarlama”dır. Bu çalışmanın amacı, konaklama 

işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarını Doğa 

Residence otel örneğinde incelemek ve bu uygulamaların 

işletmelere sağladığı yararları ortaya koymaktadır. Bu 

amaç doğrultusunda oluşturulan soru formu Doğa 

Residence Oteli yöneticilerine uygulanmış ayrıca gözlem 

ve belgelerden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler 

doğrultusunda yeşil pazarlama uygulamalarının uzun 

vadede işletmelerin maliyetlerini düşürerek karlılığını 

artırdığı ve itibar kazandırdığı ortaya konmuştur. Ayrıca, 

işletmelerin tüketici isteklerinin ve duyarlılıklarının 

değişmesi sonucu bu isteklere cevap vermek için yeşil 

uygulamalara yöneldikleri de görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Konaklama 

İşletmeleri, Doğa Residence Otel 
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Green Marketing Practices in Hotels: A Case Study of Doğa 
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Abstract 

Environmental degradation in the world is increasing day 

by day. As a result, there is an increasing tendency for 

environmentally friendly practices to minimize the impact 

of environmental problems. As the environment is a 

crucial factor in in the tourism sector environment friendly 

applications are great importance.  One of these 

applications is “Green Marketing”. The aim of this study 

is to examine the green marketing practices in the 

hospitality companies in the case of Doğa Residence hotels 

and to present the benefits that these applications provide. 

Green marketing applications of Doğa Residence Hotels 

have been analysed as a case. The questionnaire 

formulated for this purpose was applied to the managers 

of Doğa Residence Hotel and the observations and 

documents were utilized. In the direction of the obtained 

data, it has been seen that green practices have reduced the 

expenses of the hotel enterprises and help them to gain 

reputation. It has also been observed that due to the 

change in consumer demands and sensitivities, hotel 

enterprises are turning to green applications to respond to 

this demand.  

Keywords: Green Marketing, Lodging Enterprises, Doğa 

Residence Hotel. 
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GİRİŞ 

Günümüzde, dünyadaki çevresel bozulmanın, sanayileşme ve ekonomik küreselleşmenin bir 

sonucu olduğu açıktır. Hava ve su kirliliği, tarım alanları için yok edilen ormanlar, sera gazları, 

katı atık gibi sorunlar ve bunların sosyal-ekonomik etkileri tüm dünyadaki teknolojik gelişmeler 

ve pazar büyümesinin sonucudur. Bu problemler, geçmişte gerçekleşmesinden korkulan 

problemler iken şimdi insanların günlük hayatını etkileyen problemlere dönüşmüş ve insanların 

çevreyle ilgili endişeleri artmıştır (Giraldo ve Castro, 2014). İnsanlar doğal çevreyle ilgili endişe 

duydukça, işletmeler de bu endişelere cevap verebilmek için davranışlarını değiştirmeye 

başlamışlardır (Uydacı, 2011:54). Buna bağlı olarak, ekonomik büyüme ve çevresel 

sürdürülebilirlik arasında uygun bir denge sağlayabilmek amacıyla farklı yaklaşımlar 

uygulanmaya çalışılmaktadır (Giraldo ve Castro, 2014).  

Farklı yaklaşım arayışı pazarlama için de geçerlidir. Çevresel sorunlar ve pazarlama, birbiriyle 

karşıt bir işleyişe sahip olabilir. Biri daha az tüketimi; diğeri ise sistemsel olarak daha çok 

tüketilmesini amaçlar. Ancak, bu iki olgu her zaman ve zorunlu olarak birbirine karşıt değildir. 

Pazarlama, yeşil sorunlara karşı duyarlılığı arttırma ya da başka bir deyişle yeni yaşam tarzı 

fikirlerini ‘satma’ konusunda yardımcı olmaktadır (Grant, 2008). Bu noktada tüm sektörler için 

yeşil pazarlama kavramı ortaya çıkmaktadır. Yeşil pazarlama işletmelere maliyetlerin düşmesi, 

itibar yükselmesi ve çalışan motivasyonun artması gibi faydalar sağlamaktadır (Kotler, 2014). 

Çevre, turizm endüstrisinde en önemli unsurların başında gelmektedir.  Bu nedenle turizm 

işletmelerinin çevreye duyarsız kalması beklenemez. Varlıklarını çevrenin ve buna bağlı olarak 

turistik talebin sürdürülebilirliğine borçlu olan turizm işletmelerinin yeşil pazarlama 

uygulamalarına karşı duyarlı olması kaçınılmazdır. Günümüzde turizm işletmelerinin yeşil 

pazarlama uygulamalarına ilgilerinin arttığı söylenebilir (Atay ve Dilek, 2013). Bu ilginin 

nedenlerinden bazıları; turizme konu olan kaynakların korunması, işletmeye sağladığı tasarruf 

ve pazarlamada önemli bir araç olmasıdır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, çevre dostu 

yönetimin önemini vurgulamak ve örnek olay yöntemiyle incelenen otelin, turizmin olumsuz 

etkilerini azaltan ve işletmeye kar sağlayan yeşil otelcilik uygulamalarına yönelik durumunu 

ortaya koymaktadır. 

Buradan yola çıkarak, çalışmanın amacı, çevre dostu yönetimin otel işletmeleri için önemini 

ortaya koyarak; otelin yeşil otelcilik uygulamalarını örnek olay yöntemiyle bir otel işletmesinde 

incelemektir. Çevre sorunlarının giderek arttığı bu çağda yeşil uygulamalar her alanda kendini 

göstermektedir. Çevreyle sıkı biri bağı olan turizm sektörü için yeşil uygulamalar daha da 

önemlidir. Konaklama işletmelerinin uyguladıkları yeşil uygulamalar işletmeye hem tasarruf 

sağlamakta hem de rekabet gücünü arttırmaktadır. Türkiye’de yeşil otelcilik uygulamalarının 

son yılarda yaygınlaştığı göz önüne alındığında çalışmanın literatüre ve konaklama işletmelerine 

katkı sağlayacağı düşünülmektedir.    

 

YEŞİL PAZARLAMA KAVRAMI VE GELİŞİMİ 

Sosyal pazarlamanın gündeme geldiği 1970’lerden başlayarak pazarlama anlayışının kapsamı 

değişmiş ve gelişmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren çevre konuları önem kazanmış olup tüketicilerin 

bu konuya olan ilgisi artmıştır (Bradley, 2007; Çabuk, Nakıpoğlu ve Keleş, 2008, Kaya, 2009). 

2000’li yıllarda ise çevre bilinci, bilinirliği ve duyarlılığı gelişmiştir. Çevresel problemlerde ki 

artışın bu konudaki duyarlılığı artırmasıyla birlikte doğal kaynakların kullanımını en aza 

indirecek temiz teknoloji uygulamalarını ise artıracak stratejilerle ilgili ulusal ve uluslararası 

kurallar, yönetmelikler hızla çoğalmıştır (Giraldo ve Castro, 2014). Çevresel konulara ve özellikle 
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küresel iklim değişikliğine artan duyarlılık ile beraber pazarlama anlayışına ‘çevre odaklılık’ 

kavramı girmiştir. Bu kavramla birlikte yeşil uygulamalar ve yeşil pazarlama anlayışı ortaya 

çıkarmıştır.  

Yeşil pazarlama ilk kez 1975 yılında Amerikan Pazarlama Birliğinin düzenlemiş olduğu ‘ekolojik 

pazarlama’ konulu seminerde gündeme gelmiş ve tanımlanmıştır. Bu tanıma göre; yeşil 

pazarlama, pazarlama faaliyetlerinin çevre kirliliği, enerji tüketimi ve diğer kaynakların tüketimi 

üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileriyle ilgili çalışmadır (Polonsky, 1994). Peattie (2001), yeşil 

pazarlama kavramını var olan ürünlerin ve üretim sisteminin negatif sosyal ve çevresel etkisini 

azaltarak daha az zarar veren ürün ve hizmetleri ortaya koymak olarak tanımlamış olup ürünün 

ve üretim aşamasının çevreye duyalı olmasına vurgu yapmıştır. İşletmelerin sınırlı doğal 

kaynaklara sahip olmaları nedeniyle sınırsız istekleri tatmin etme konusunda alternatif 

yöntemler ve yollar geliştirmek zorunda olduklarına vurgu yapan Polonsky (1994) ise, yeşil 

pazarlamayı,  kişisel ve endüstriyel istekleri tatmin edip, işletmenin hedeflerine ulaşmasını 

sağlayan pazarlama faaliyetlerinde bu sınırlı kaynakların nasıl kullanacağının dikkate alınmasını 

sağlayan bir yöntem olarak tanımlamaktadır. En genel tanımıyla yeşil pazarlama, sosyal 

pazarlama kavramının bir parçası olup ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım gibi pazarlama 

faaliyetlerinin, müşteri ihtiyaçlarını karşılarken ve işletmelerin amaçlarını gerçekleştirirken doğal 

çevreye olan olumsuz etkilerin en aza indirilmesini sağlayan bir yoldur (Chamorro ve Banegil, 

2005; Bridges ve Wilhelm, 2008; Uydacı, 2011:130; Akdeniz Ar, 2011:56; Varinli, 2012: 33).  

Tanımlardan da yararlanılarak yeşil pazarlamanın amaçlarını şöyle sıralanabilir. Yeşil 

pazarlamanın amacı yeni tüketim alanları oluşturmak değil, sınırlı doğal kaynakları en iyi şekilde 

kullanmaktır. Yeşil pazarlamanın diğer bir amacı da, çevresel tahribatın önüne geçecek ve 

sanayinin yol açtığı çevre kirliliğini azaltacak alternatifler aramaktadır. Çevre dostu ürünlerin 

kullanımını teşvik etmeye, paketleme işlemini en aza indirmeye ve toplumda geri dönüşüm 

bilincini oluşturmayı hedefleyen yeşil pazarlama tüm bunları gerçekleştirebilmek için 

sorumluluğu dağıtmayı, tüketicileri, devleti ve gönüllü kuruluşları harekete geçirip işbirliğine 

yöneltmeyi önemsemektedir (Uydacı, 2011:132). 

Yeşil pazarlama uygulamaları zaman içinde değişmiş ve gelişmiştir. Ticaret, toplum ve fiziksel 

çevre arasındaki etkileşimin daha iyi anlaşılmasına bağlı olarak pazarlamayla ilgili “yeşil” 

uygulama ve prensipler de zaman içinde gelişmiştir. Bu gelişme “Ekolojik” Yeşil Pazarlama, 

“Çevreci” Yeşil Pazarlama ve “Sürdürülebilir” Yeşil Pazarlama olarak adlandırılan üç aşamada 

incelenebilir (Peattie, 1999, 2000):   

İlk Evre (1960’lar ve 1970’lerin başı) “Ekolojik” Yeşil Pazarlama: Ekolojik yeşil pazarlama;  hem 

çevresel sorunların oluşmasına etki eden hem de çözümüne katkıda bulunan bütün pazarlama 

faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Bu dönemde çevresel sorunlara odaklanılmıştır. Hava kirliliği, 

petrol rezervlerinin azalması, petrol sızıntıları, sentetik böcek ilaçlarının ekolojik etkileri gibi 

çevresel problemler gündemdeydi. İşletmeler kendilerini çevreyle ilgili mevzuata uymakla 

yükümlü görmekteydiler. Söz konusu mevzuat ise kapsamlı değildi.  Bu dönemde birçok önemli 

işletme bile çevreyle ilgili konuları önlerindeki bir engel olarak algılamaktaydı. Bazı işletmeler 

ise, müşteri ihtiyaçları ve pazar baskıları doğrultusunda hareket etmeyi öngören klasik 

pazarlama geleneği yerine, girişimciliği ve değer odaklı olmayı benimsemişlerdi. 

İkinci Evre (1980’1er-90’ların başı) “Çevreci” Yeşil Pazarlama: Bu dönemde yaşanan çevresel 

felaketler (1984’de Bhopla felaketi, 1986’da Çernobil faciası gibi) çevrenin ve insanoğlunun ne 

kadar korunmasız olduğunu göstermiştir. Bu felaketler çevre bilincini geliştirmiş ve “Temiz 

Teknoloji”, “Yeşil Tüketici”, “Eko-performans”, “Rekabet Avantajı”, “Çevresel Kalite”, 

“Sürdürülebilirlik” gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.  Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesilleri 

tehlikeye atmadan karşılamak olarak özetlenebilecek sürdürülebilirlik kavramı da bu dönemde 
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1987’de “Brundthland Raporu” nda yer almıştır. Yeşil pazarlama çevresel etkileri çok belirgin 

olan endüstrilerde ve ürünlerde yoğunlaşmıştır (petrol, madencilik, araba gibi). Ancak ikinci 

evrede sürdürülebilirlik kaygısı çevresel konuların içeriğini genişletmiştir. Eko sistemin ve 

habitatların zarar görmesi, canlı türlerinin kaybı, gelişmekte olan ülkelerdeki yoksulluk gibi 

konular da gündeme gelmiştir. Çevresel pazarlama evde kullanılan araç gereçlerden (halı, beyaz 

eşya, temizlik maddeleri vb.) turizm ve bankacılık gibi hizmet sektörü de dahil her türlü mal ve 

hizmetleri içine almıştır. Bu dönemde yeşil uygulamaların kapsamı ve uygulama alanı 

genişlerken, işletmeye getirdiği yük de tartışma konusu olmuştur. 

Üçüncü Evre (2000’lerin başından günümüze) “Sürdürülebilir” Yeşil Pazarlama: Sürdürülebilir 

pazarlama, yeşil pazarlama ve çevresel pazarlamayı içine alacak şekilde, sadece ürünü kapsayan 

yeşil hareketlerden değil, tüm yönetim ve pazarlama süreçlerindeki kalkınmayı ve bunu kültürel 

bir yaşam tarzı olarak topluma sunmayı amaçlayan pazarlama biçimini ifade eder. Pazarlama 

yeşil pazarlamayla daha sıkı bir şekilde ilişkilendirilmektedir. Birçok endüstride, kirlenmeyi 

azaltmak ve kaynakları korumak için teknolojiler ve üretim sistemleri geliştirilmiştir. Amaç, 

sadece çevreye yapılan zararları en aza indirmek değil aynı zamanda sürdürülebilirliği 

gerçekleştirmektir. Sürdürülebilir pazarlama yönetimi ile işletmelerin; çalışanlarından ve 

çevresinden itibar elde edeceği, işletmecilik aktivitelerinde etkinlik sağlayacağı, marka değerini 

yükselteceği, reklâm maliyetlerini düşüreceği, yenilikçi bir işletme yapısına ve düşük finansman 

maliyetlerine sahip olacağı ve daha az enerji sarfiyatı gerçekleştireceği varsayılmıştır. 

Grant (2008), yeşil, daha yeşil ve en yeşil olmak üzere yeşil pazarlama anlayışını üç evrede ele 

almıştır. “Yeşil” ürün ve diğer süreçlerde doğa dostu yeni standartlar getirmektedir. İşletmelerin 

kurumsal olarak kendilerini tüketicilere anlatmaları önem kazanmıştır. Bilinçli tüketiciler sadece 

ürünün özelliklerine değil işletmelerin tüm işleyişine de dikkat etmektedirler. Bu nedenle 

işletmelerin yeni standartlar belirlediklerini göstermeleri gerekmektedir. Daha Yeşil; 

sorumluluğu tüketiciler ile paylaşmaktır. Tüketicileri yeşil davranışlar içine sokmak, onları 

hizmeti veya ürünü nasıl daha çevre dostu kullanabilecekleri hakkında eğitmeyi hedefler. “En 

Yeşil” ise yeni iş modelleri gibi yenilikçilik süreçlerini desteklemek” olarak tanımlanabilir. 

Şirketlerin üretim süreçlerinden ürünlerini tüketicilere sunma şekillerine kadar her aşamada 

büyük değişikler yapmasını amaçlamaktadır.  

Yeşil pazarlama ile geleneksel pazarlama karşılaştırılarak yeşil pazarlamanın daha iyi anlaşılması 

mümkündür. Tablo 1’de yeşil pazarlamayla geleneksel pazarlama karşılaştırıldığında aralarında 

önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.  Yeşil pazarlamanın kar amacı güderken çevreyi de göz 

ardı etmediği görülebilmektedir. Devlet bir paydaş olarak algılanır, talepler maliyeti düşük olan 

ürüne yönlendirilir. Geleneksel pazarlama da ise müşteri ihtiyaçları ve kar amacı önemli olup 

devlet düzenleyici ve sınırlayıcı olarak görülmekte, talep ise karı en yüksek olan ürüne 

yönlendirilmektedir (Miles ve Russell, 1997).  

Geleneksel pazarlamayla olan farklılığın ortaya konulduğu yeşil pazarlama uygulanmasının 

işletmelere sağladığı bazı faydalar vardır (Levinson ve Horowitz, 2011:162; Nemli, 1998): İlk 

olarak, yeşil ürünlerin ve hizmetlerin pazarlaması çok daha kolaydır. İkinci olarak premium fiyat 

üzerinden pazarlanmaları mümkün olduğu için karlıdır. Üçüncü olarak, yeşil ürün ve hizmetler 

çevre dostudur: Daha az kaynak, daha az enerji, daha çok organik ve doğal malzeme kullanırlar; 

dolayısıyla daha az kirlenmeye neden olurlar, daha düşük seviyede karbon salarlar (küresel 

ısınmaya sebep olmazlar) ve atılımları daha kolay olur. Dördüncü olarak düşünülenin aksine, 

doğru tasarlandığında üretim daha ucuza mal olur. Beşinci olarak, işletmenin çevre dostu olması 

halkla ilişkileri ve imajı açısından önemli olup işletmenin sosyal sorumluluğa verdiği önem 

vurgular. Altıncı olarak ise, işletmelerin çevre dostu olmaları yasalara karşı daha güvencede 

olmalarını sağlamaktadır. 
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Tablo 1: Geleneksel ve Yeşil Pazarlama Arasındaki Farklar 

Amaçlar/Perspektif          Yeşil Pazarlama Geleneksel Pazarlama 

Amaç 

Müşteri gereksinmelerini, kar 

amacı güderek ancak çevresel 

olarak sürdürülebilir yoldan 

karşılamak.  

Müşteri gereksinmelerini kar 

amacı güderek karşılamak. 

Müşteri Perspektifi 

Ürünü satın alan ve dışarıda 

kalan mağdurlar ya da tüm 

paydaşlar  

Var olma nedeni 

Devlet Perspektifi 

Sürdürülebilir bir ekonominin 

oluşturulmasında ve 

yönetilmesinde paydaş. 

Düzenleyici ve sınırlayıcı. İdare 

edilmelidir.  

Talep Perspektifi 

Talepleri, düşük maliyetli 

ürünlere yönlendirmek. 

Bütün ürünlere eşit mesafede 

durmak. Karı en yüksek olan 

ürünlerde yoğunlaşmak. 

Kaynak: Miles ve Russell, 1997:154. 

Bu faydalarının yanında yeşil pazarlama uygulamaları uzun vadede işletmelerin giderlerini 

azaltarak karlılığını artırmaktadır.  İşletmeler yeşil pazarlamayı amaçlarına ulaşmada 

kullanabilecekleri bir fırsat olarak gördükleri gibi daha fazla sosyal sorumluluk sahibi olma 

konusunda ahlaki bir yükümlülük içerdiğini düşünmektedirler. Atık tasfiye maliyeti veya 

malzeme kullanımındaki azalma da işletmeleri yeşil pazarlamaya yönlendiren önemli bir 

etkendir (Polonsky, 1994).  Ayrıca tüketicilerin, rekabetin, çevreci örgütlerin ve devletin baskısı 

da işletmelerin bu uygulamalara yönelmelerinde etkili olduğu görülmektedir. Tüketici 

isteklerinin ve duyarlılıklarının değişmesiyle birlikte işletmeler bu isteklere cevap vermek için 

değişiklik yapmak zorunda kalmaktadırlar (Grant, 2008).  Örneğin Kuzey Kutbunda yaptığı 

petrol arama çalışmalarıyla çevreye zarar vereceği düşünülen Shell firmasına bu çalışmasında 

destek veren LEGO firması,  Greenpeace’in başlattığı kampanyaya 3 ayda 1 milyondan fazla 

kişinin katılması nedeniyle bu desteğini çekeceğini açıklamak zorunda kalmıştır 

(Greenpeace.org, 2014). Rakiplerin çevre faaliyetleri, işletmelerin yeşil pazarlamaya önem 

vermelerine neden olmaktadır. İşletmeler rakiplerinin çevreci davranışlarını iyileştirdiklerini 

gözlemleyip aynı davranışı göstermeye, yeşil pazarlama uygulamalarıyla farklılık yaratıp 

tüketicilerinin kararlarında etkin olmaya çalışırlar (Grant, 2008). Örneğin, Greenpeace “Modayı 

Detoksla” kampanyası başlatmıştır. Bu kampanya çerçevesinde birbirlerine bakarak 

kampanyaya katılan  Nike, Adidas, Puma, H&M, M&S, C&A gibi markalar ürünlerinde 

kullandıkları zararlı maddeleri azaltmaya başlamışlardır (Greenpeace, 2012). Çevreci örgütlerin 

baskısı işletmeleri yeşil pazarlamaya yönlendiren diğer bir etkendir. Çevre gönüllü kuruluşları, 

günümüzde baskı grupları kategorisinde çok etkin bir yer tutmaktadır (Uydacı, 2011).  Devletin 

yaptığı bazı uygulamalar işletmeleri daha sorumlu davranmaya zorlayarak yeşil pazarlamayı 

desteklemektedir. Devlet, işletmeler üzerinde politik ve ekonomik baskılar oluşturan en önemli 

paydaşlardan biridir. Devletin izlediği politikalar, ambalaj içeriği, ürünün oluşturulması, dağıtım 

kanalları gibi konularda olacağı gibi diğer yönlerden de işletme stratejilerini etkilemekte olup 

işletmeleri genel anlamda çevreye duyarlı hareket etmeye zorlayan yasalar çıkartmaktır 

(Banerjee, Easwar ve Rajiv, 2003).  
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Yeşil Pazarlama Karması 

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında bir pazarlama yöneticisinin üzerinde karar 

vermek zorunda olduğu temel değişkenlere pazarlama bileşenleri veya pazarlama karması adı 

verilmektedir (Kotler, Armstrong, Sounders ve Wong, 1999).  İşletmeler, yeşil pazarlama 

hedeflerine ulaşabilmeleri için tüm pazarlama bileşenlerini bu doğrultuda yapılandırmaları 

gerektiği görülmektedir (Bradley, 2014).   

 

Tablo 2: Geleneksel Pazarlama ile Yeşil Pazarlama Karması Elemanlarının Karşılaştırılması 

PAZARLAMA 

KARMASI 

ELEMANLARI 

YESİL PAZARLAMA GELENEKSEL PAZARLAMA 

ÜRÜN 

Ürünün çevresel dizaynı;  Uzun süreli 

kullanıma uygun, verimli enerji 

kullanımı, etkin geri dönüşümü olan, 

yaşam döngüsü sorumluluğu, üretim 

ve tüketim maliyetini dikkate alma. 

Planlı eskime, kısa ömürlü 

ürünlerin dizayn edilmesi, tek 

kullanımlık ürünler, üretim veya 

tüketim maliyetlerine önem 

vermemek.  

KİTLE 

İLETİŞİMİ 

Çevresel etiketleme. Akılcı tüketime 

yönelmek. 

Medyayı kullanarak hem birincil 

hem de seçilmiş talepleri 

harekete geçirmek.  

DAĞITIM 

Yaşam döngüsü ve dağıtım toplam 

maliyeti dikkate alınır. 

Dağıtım, dağıtım maliyeti ve 

stratejik hedefler arasındaki 

ilişkiye göre şekillenir.  

KİŞİSEL 

İLETİŞİM 

Tüketici ihtiyaçlarını çevreye en düşük 

maliyetle karşılamaya ve uzun vadeli 

kar elde etmeye odaklanır. 

Tüketici ihtiyaçlarını kar elde 

etmek için karşılama odaklanır. 

İhtiyaç olmayan ürünlere talep 

oluşturmaya çalışmak.  

 

TUTUNDURMA 

Eko etiketleme, rasyonel tüketime 

yönlenme, uzun dönemli karlılığı 

hedefleyerek çevreye en az vererek 

müşteri ihtiyaçlarını karşılamak. 

Kitle iletişim araçları kullanılarak 

talep yaratmak. Ürünlerin 

görselliğini, çekiciliğini ön plana 

çıkarmak. Az giden ürünler için 

talep yaratmak. Müşteri 

ihtiyaçlarını sadece karlılık 

düşünülerek karşılamak.  

FİYAT 

Toplam maliyet değerlendirmesi, 

toplam maliyet muhasebesi ya da 

stratejik amaçları ve talepleri ve 

maliyeti dikkate alarak fiyat 

belirlemek. 

Pazarlama amaçları, mali 

hedefler ve talep arasındaki ilişki 

baz alınarak oluşturulmuş 

stratejik karar. 

Kaynak: Miles ve Russell, 1997:155. 

 

Tablo 2’de yeşil pazarlama ve geleneksel pazarlamada pazarlama karması elemanları 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Yeşil pazarlamada, ürünün çevreye duyarlı olmasına dikkate 

edilir. Fiyatın maliyeti göz önüne alarak oluşturulduğu, dağıtımın ise yaşam döngüsünü ön plana 
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çıkaracak biçimde planlandığı, tutundurmanın ise çevreye en az zarar verecek şekilde 

şekillendirildiği görülmektedir (Miles ve Russell, 1997; Bradley, 2007). 

Yeşil Ürün: Pazarlama karmasında yeşil ürün, dünyayı kirletmeyen, kaynakları daha az tüketen, 

geri dönüştürülebilen ürünler olarak tanımlanabilir (Uydacı, 2011). Yeşil ürünler genellikle çevre 

dostu süreçlerden geçerek oluşturulur. Dayanıklı ve daha az toksit olma eğilimindedir; genellikle 

geri dönüşümlü malzemelerden üretilmektedir. (Davari ve Strutton, 2014). Bir ürünün yeşil olup 

olmadığına, ürünün tüketicilerin ihtiyaçlarını ve isteklerini tatmin etmesi, enerji ve doğal 

kaynakların sürekliliğini sağlaması ve koruması, canlılara, insanlara veya diğer canlılara zarar 

vermemesi, kullanım ve tüketim yoluyla çevreye zarar vermemesi gibi özellikleri incelenerek 

karar verilebilir (Hussein ve Cankül, 2010). Yeşil ürün geri dönüşümü mümkün olan, tekrar 

kullanılabilen ya da dönüştürülebilen ürün olmalıdır. Ayrıca yeşil ürün, paketlemede ambalaj 

malzemelerinin az kullanıldığı, yeniden tüketiminin mümkün olduğu, daha dayanıklı olan, tamir 

edilebilir, daha yararlı, doğaya ve canlılara zarar vermeyen ürünler olmalıdır (Davari ve Strutton, 

2014) .  

Yeşil Fiyat: Yeşil fiyat, tüketicilerin yeşil ürün almak için ödemek zorunda olduğu fiyattır. Yeşil 

stratejilerin uygulanması nedeniyle yeşil ürünün maliyeti yüksek olabilir. Tüketicileri, hem 

kendileri hem gelecek nesiller için hem de çevre için daha fazla ödemeye razı etmek zorunda 

olduklarından maliyetler daha da artmaktadır (Peattie ve Crane, 2005). Tüketiciler ürünün 

benzerlerine göre daha çok yarar sağladığını düşündüklerinde fazla ödemeye razı olmaktadırlar. 

Burada can alıcı nokta farklılaşmadır. Yeşil değerlerin farklılaşması, daha iyi performansın, üstün 

dizaynın, estetik çekiciliğin, yeni yeşil özelliklerin ve işlevlerin olmasıdır (Mishra ve Sharma, 

2012).  

Yeşil Dağıtım: Yeşil pazarlama karmasında yeşil dağıtım önemli yer tutmaktadır. Çevrenin 

korunması için dağıtım politikası ile ilgili olarak alınabilecek tedbirler içerisinde, ürün 

dağıtımının mümkün olduğunca az yakıt harcanarak yapılmasına olanak tanıyacak tedbirlerin 

alınması, satış noktalarının müşterilerin daha az zaman ve yakıt tüketeceği biçimde 

yerleştirilmesi, gereksiz zaman, para ve kağıt harcanmaması gerekmektedir (Yüksel, 2002). 

Şirketler üretim ve dağıtım tesislerini nereye kuracaklarını iyi düşünmelidirler. Çevreciler daha 

çok bölgesel üretimi gerektiren yerel bazlı üretimleri desteklemektedirler. Yeşil pazarlamayı 

benimseyen şirketler farklı dağıtım kanalları kullanabilirler (Kotler, 2011).  

Yeşil dağıtım söz konusu olduğunda “ters lojistik” kavramı da önem kazanmaktadır. Üretici 

işletmeler tarafından kullanılmış paketlerin, parçaların ve artık işe yaramayacak ürünlerin 

kanaldaki aracıların yardımıyla tüketicilerden geri toplanması faaliyetleri önem kazanmaktadır. 

Buna ters lojistik faaliyetleri de denilebilir. İletmelerin ters lojistik stratejileri ve süreçleri 

geliştirmede 6R’yi dikkate almaları gerektiğini öne süren Varinli (2012), 6R’yi içeren aşamaları 

tanımlamıştır. 

Tanımlama (Recognition): Ürünlerin ters lojistik sistemine dahil olması için kontrol ve takibi. Geri 

Alma (Recovery): Ürünlerin yeniden değerlendirmek için toplanması.  

 Yeniden Değerlendirme (Review): Malzemelerin yeniden üretime uygunluğunu, ya da 

parçalarına ayrılarak yok edilmesi gereğini test ederek ortaya çıkarmak.  

 Yenileme (Renewal): Ürünün orijinaline göre yeniden üretilmesi veya uygun 

parçalarının tekrar kullanılmak üzere ayrıştırılması.  

 Ayrıştırma (Removal): Yeniden üretime tabi tutulamayan ürünlerin atılması ve yeniden 

üretilmiş ürünlerin pazarlanması.  

 Yeniden Üretim (Reengineering): Daha iyi bir tasarımla mevcut ürünlerin geliştirilmesi 

ve değerlendirilmesi. 
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Yeşil Tutundurma: İşletmeler, tutundurma faaliyetlerinde, kamuoyunu, yaptığı yeşil pazarlama 

uygulamaları konusunda bilgilendirmelidir. Bu nedenle yeşil pazarlama sürecindeki 

tutundurma faaliyetlerini kısaca ‘yeşil iletişim çabaları’ olarak da tanımlanabilir. İşletmenin, 

çevre-dostu, yeşil ya da sürdürülebilirlik ilkesine sahip olduğunu topluma anlatması ve çeşitli 

faaliyetler ile toplumu bu konuda bilgilendirerek, yeşil tüketicilik anlayışının benimsenmesine 

yardımcı olması yeşil tutundurma faaliyetlerinin amacıdır (Dilek, 2012).  

Mishra ve Sharma (2012), yeşil tanıtım araçlarının, genellikle, tüketicileri yeşil ürünleri tercih 

etmekle çevreye faydalı olacaklarına ikna etmek için kullanıldığını belirtmiş ve yeşil tanıtımın 

bazı kriterlere sahip olması gerektiğini vurgulayarak bu kriterleri sıralamışlardır: 1-ürünle 

biyofizik çevre arasındaki ilişki ortaya konur 2- ürün/hizmet vurgu yapmadan yeşil yaşam tarzını 

destekler, onaylar 3- çevreye duyarlı kurumsal imajı sunulur, geliştirilir ve devamı sağlanır. 

Kotler (2011) ise, yapılan tutundurma çalışmalarının kağıt, mürekkep ve diğer kaynakların 

kullanımını en aza indirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini, etiketlerin, ürün içerikleri 

hakkında tüketicilere ayrıntılı bilgi verecek şekilde hazırlanmasının önemli olduğunu ve internet 

ortamının yeşil tutundurma için daha uygun bir araç olarak kabul edilmesinin doğru olacağını 

öne sürmüştür. 

 

Otel İşletmelerinde Yeşil Pazarlamanın Önemi 

Bugünkü kuşakların yaşam kalitesini yükseltirken, gelecek kuşaklara aynı şansı verecek bir 

dünya bırakmak olarak tanımlanabilecek sürdürülebilir kalkınma, son yıllarda çevresel 

kirlenmenin artmasıyla birlikte önem kazanmıştır. Sürdürülebilirlik, çevreyle sıkı bir ilişki içinde 

olan turizm sektörü için de önemli bir kavramdır. Turizm sektörünün fiziksel çevreye olan 

bağımlılığından dolayı bu çevrede oluşacak bir kayıp sektörün ayakta kalmasını ve güvenliğini 

tehlikeye düşürecektir. Turizmin çevresel etkilerinde önemli bir yer tutan otel işletmelerinin 

plansız, kontrolsüz büyümesi ve işletilmesi ciddi çevresel sorunlara yol açabilmektedir (Dief ve 

Font, 2010). Punitha ve Rasdi (2013)’ye göre oteller hizmet sektöründeki işletmelerle 

karşılaştırıldığında daha fazla enerji ve su harcamaktadırlar ayrıca kullanılan dayanıksız tüketim 

malları çevreye zarar vermektedir. Bununla birlikte, çevresel etkileri azaltacak uygulamalarla 

tasarruf sağlamak ve müşteri tatminini yükseltmek göreceli olarak daha kolay olduğundan, 

oteller turizm sektöründe sürdürülebilir uygulamalarıyla dikkat çekmektedir (Dief ve Font, 

2010).     

Yapılan çalışmalarda yeşil otelcilik olarak adlandırılan otel yönetimi uygulamaları, hem 

konaklama işletmelerinin enerji ve su tasarrufu sağlamasına hem de doğaya bırakılan atıkların 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Rekabetin yüksek olduğu bir pazarda faaliyet gösteren 

konaklama işletmelerinin mali tasarrufa önem vermeleri gerekmektedir. Enerji, su ve atık 

imhası için büyük paralar harcayan konaklama işletmeleri sürdürülebilir uygulamalara geçerek 

işletme performanslarını düşürmeden kaynak kullanımlarını % 20 ile %40 arasında azaltabilirler 

(Bohdanowicz, 2005; Mensah, 2006; Kasim, 2007; Richard ve Kelli, 2008, Graci 2012, Punitha ve 

Rasdi, 2013).  

Yeşil otel işletmeciliği sektörde önemi artan bir uygulama olarak görülmektedir. Rekabet baskısı, 

tüketici ve sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki tutumları ve devletlerin çevreyi koruma 

politikaları yeşil otelciliğe olan ilgiyi artırmaktadır (Atay ve Dilek, 2013). Uluslararası Oteller 

Çevre Birliği (IHEI) ve Uluslararası otel zinciri Accor’un yaptığı araştırmaya göre otel 

müşterilerinin %90’ı yeşil uygulamaları benimseyen ve kullanan otelleri tercih etmektedirler 

(Mensah, 2006). Ayrıca Kuzey Amerika’da otel müşterilerinin tatmini üzerine yapılan 

çalışmasının sonucuna göre turistlerin %75’i kaldıkları otellerin çevre dostu faaliyetlerine 

katılmak istediklerini belirtmişlerdir (Butler, 2008). Tüketicilerin çevre konularına olan ilgisi 
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arttıkça yeşil yönetim otellerin rekabet şansını arttırıcı stratejik bir araç haline gelmiştir (Shieh, 

2012). Bu ilgi nedeniyle gelecekte çevreye duyarlı oteller popüler olacaktır. Bu otellerin çevreye 

duyarlılığı kuruluş aşamasında başlayacak daha sonra verilen hizmet ve yapılan çevre 

uygulamalarıyla doğanın korunmasına önem verilecektir. Böylece otel işletmelerinde 

maliyetlerde düşüş ve karda artış sağlanabilecektir (Holjevac, 2003). Gonzalez ve Leon (2001) 

yaptıkları çalışmada otel işletmelerinde çevresel kalitenin oluşmasında önemli rol oynayan enerji, 

su, katı atık, gürültü ve peyzaj gibi unsurları dikkate almış ve bu unsurların iyi yönetilmesi 

durumunda fiyat ve talep üzerinde olumlu etkisi olduğunu belirlemişlerdir. Dolayısıyla Butler’e 

göre (2008) yeşil yönetim, artık, otellerin stratejik ve operasyonel planlarında önemli bir yer 

tutmaya başlamıştır. 

Birçok önemli otel çevreyi koruma programları geliştirmişleridir. Hilton Otelleri, geliştirdikleri 

bir sistemle “gri su” yu arıtıp bahçe sulamada kullanmaktadır. Hilton kurumsal yönetimi 

tarafından oluşturulan Çevresel Rapor (HER) sistemiyle bütün tesislerinin çevreyle ilgili 

faaliyetleri izlenebilmekte ve gerektiğinde müdahale edilebilmektedir. Ayrıca Accor otel zinciri, 

otellerinin bulunduğu bölgelerde doğal ortamı korumak ve yerel kalkınmayı desteklemek için  

“Dünya Misafir Programı” oluşturmuştur. Marriott otelleri “Yeşil Marriott” programı ile doğal 

çevrenin korunması ve yerel halkın katılımını sağlamayı amaçlamıştır. Rezidor Grup “Sorumlu 

İşletme Programı” üç konu üzerinde yoğunlaşmıştır: Müşteri ve çalışanların sağlığı ve güvenliği, 

işletmede ve toplumda sosyal ve etnik farklılıklara saygılı olmak ve çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri azaltmak (Dief ve Font, 2010).  

 

Otel İşletmelerinde Çevresel Yeşil Pazarlama Uygulamaları 

Çevresel konuların önem kazanması yeşil otelcilik uygulamalarında su ve enerji kullanımını, geri 

dönüşüm ve atık yönetimini önemli hale getirmektedir.  

Su Kullanımı: Su hayatta olduğu gibi turistik konaklama işletmelerinin de temel girdilerinden 

birisidir.  Gittikçe azalan bir kaynak haline gelen ve pahalılaşan su bütün otellerin temel 

ihtiyaçlarındandır. Su olmaksızın otel işletmelerinde hizmet üretmek ve sunmak hemen hemen 

olanaksızdır (Tuna, 2007). Oteller, suyun en fazla kullanıldığı tesislerdir. Çoğu otellerde su 

tüketimine ödenen bedel toplam masrafın %15’ni oluşturmaktadır. Otellerdeki toplam suyun 

%45- 50 si otel odalarında tüketilmektedir. Su tüketiminin büyük bölümü duş, banyo, yüzme 

havuzları, çamaşırhaneler, bahçe sulama, spor etkinlikleri ve golf sahalarına gitmektedir. Otel 

odasında kullanılan suyun %56’sı duş veya banyoda, %25’i tuvalette, %9’u lavaboda ve %10’u 

temizlemede kullanılmaktadır. (Öztürk, 2004). Green Lodging Programına göre, otellerde, dolu 

odaların günlük su kullanımı ortalama 800 litredir.  Sadece su tasarruflu armatör kullanan 

otellerin su faturalarından  % 25 ile %30 arasında tasarruf sağladıkları görülmüştür (Richard ve 

Kelli, 2008).  Örneğin Kanada’da Holiday Inn otelinde duşlarda ve musluklarda kullanılan bir 

aparatla 14.852 Kanada doları tasarruf sağlamaktadırlar (Graci, 2002). Su tasarrufu önemli 

olmakla birlikte tatil yapmak amacıyla otellerde konaklayan turistler su kullanımı konusunda 

kısıtlamaların olduğu yerlerde konaklamayı istemeyebilirler.  Bu nedenle tüketicilerde 

tatminsizlik yaratmadan bilgilendirme yaparak kullanım azaltmaya çalışabilir. 

Enerji Kullanımı: Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımıyla ilgili 

farkındalığın artmasıyla birlikte konaklama işletmelerinde enerji tasarrufu ve alternatif enerji 

kaynaklarının kullanımı önem kazanmıştır (Cooper, Fletcher, Fyall, Gilbert, ve Wanhill, 2008). 

Yapılan bir araştırmaya göre dünyada tüketilen enerjinin üçte biri otellerinde dahil olduğu 

binalarda kullanılmaktadır (Punitha ve Rasdi, 2013). Buna bağlı olarak otellerde uygulanan enerji 

tasarrufu ve kaynak yönetimiyle daha ileri bir çevresel sürdürülebilirlik hedeflenmektedir 

(Richard ve Kelli, 2008). Yeşil Enerji Yönetimi; ürün kalitesinden, güvenlikten veya çevresel tüm 
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koşullardan fedakarlık etmeksizin ve üretimi azaltmaksızın enerjinin verimli kullanımı 

doğrultusunda yapılandırılmış ve organize edilmiş disiplinli bir çalışmadır (Watson vd., 2010). 

Otellerde başarılı bir enerji yönetiminin oluşturulabilmesi için enerji yönetiminin, otelin bütün 

yönetim sistemiyle entegre olması gerekmektedir. Satın alma, bütçe oluşturulması, kilit personel 

eğitimi, izleme, denetleme enerji yönetimine dahildir (Deng ve Burnett, 2002).  

Otellerde aydınlatma tüm enerji kullanımının %25’ini oluşturmaktadır. Ampullerin enerji 

tasarruflu olanlarla değiştirilmesi, hareket sensorlarının yerleştirilmesi, otellerde enerji tasarrufu 

sağlamaktadır. Pencereler yenilenerek ya da yalıtım yapılarak ısıtma ve soğutma için kullanılan 

enerji azaltılmaktadır (Richard ve Kelli, 2008).  Soğuk iklimlerde ısınmak, sıcak iklimlerde 

soğutma amacıyla enerji kullanımının azaltılması hem otele hem de çevreye fayda sağlamaktadır. 

Ayrıca ileri teknoloji güneş kontrol sistemleri, işletmelerde enerji tasarrufunda en uygun 

çözümleri sunmaktadır. Bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımıyla, ısıtma, havalandırma, 

aydınlatma gibi konularda enerjinin kontrolü mümkün olmaktadır. Bu sayede kullanım söz 

konusu olmadığında; odalar, koridorlar veya tüm ünitenin otomatik olarak elektriğinin 

kapanmasına da olanak sağlanmaktadır (Cooper vd., 2008). Örneğin Singapur Grand Hyatt oteli 

yeşil enerji yönetimini uygulayarak elektrik faturalarından yıllık 1 milyon dolar tasarruf 

sağlamıştır (Punithal ve Rasdi, 2013). Toronto’da Fairmont Royal York Otel Enerji Koruma 

programına 25.000-$ dolar yatırım yaparak ısıtma sistemindeki kaçakları bulmuş onarmıştır ve 

böylece 200.000-$ tasarruf sağlamıştır (Graci, 2002). 

Geri Dönüşüm: Çok çeşitli atık malzemelerin (cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı, 

akümülatör, beton, organik atıklar, elektronik atıklar vb.) çeşitli fiziksel ve/veya kimyasal 

işlemlerle ikincil hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine “geri 

dönüşüm” denilmektedir (Kozak, 2010).  Resepsiyon veya otel yönetim birimlerinde kağıt 

ürünlerin yeniden kullanımı, şampuan ve banyodaki diğer kişisel temizlik ürünlerinin birkaç 

kullanımlık kişisel kaplar içinde değil; doldurulabilir ve yeniden kullanılabilir sabit kaplarda 

sunulması, tüm yiyecek içecek servis gereçlerinin tek kullanımlık değil, dayanıklı ürünlerden 

seçilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanılması gerektiğinde ise ürünlerin geri dönüştürülebilir 

olmalarına dikkat edilmesi gerekmektedir (Güneş, 2011). Bohdanowicz’in (2005), yaptığı 

çalışamaya göre otellerde oluşan atıkların yaklaşık % 50-60’i geri dönüşümle tekrar kazanılabilir.  

Atık Yönetimi: Atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici 

depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması ve bertaraf işlemleri sonrası 

kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir (cevreonline.com). Konaklama 

işletmelerinde, katı ve sıvı atık oluşumunun fazla olması nedeniyle iyi bir atık yönetimi 

gerektirmektedir. Ortalama bir otelde her bir müşteri için günlük 1 kilogramdan fazla atık 

oluşmaktadır (Bohdanowicz, 2005). Konaklama işletmelerinin plastik, metal, cam, kağıt ve 

yiyecek katı atıklarını geri dönüşüm amacıyla ayrıştırılması doğal çevrenin korunması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşüm etkinliğini sağlamak için personelin ve 

müşterinin katılımı sağlanmalıdır (Güneş, 2011). Atık yönetiminin önemi yapılan çalışmalar da 

ortaya konulmuştur. 2002’de Radisson SAS otellerde yapılan çalışmaya göre ayrıştırılmayan 

atık günlük her bir konuk başına 3.1 kilogram iken atık yönetimi uygulayan Scandic Otellerinde 

bu rakam 0.515 kilograma düşmüştür (Bohdanowicz, 2005). 

1960’lardan itibaren gündemde olan ve zaman içinde önemi giderek artan yeşil pazarlama 

kavramı turizm sektörü ve özellikle de otel işletmeleri için oldukça önemli bir kavramdır.  Yeşil 

pazarlama karmasında ürünün uzun süreli kullanıma uygun, etkin geri dönüşümü olması önem 

kazanmaktadır. Fiyat karmasında ise fiyatın belirlenmesi toplam maliyet değerlendirmesi ve 

stratejik amaç ve taleplerin dikkate alarak belirlenmesi esas alınmaktadır. Tutundurma ve 

dağıtımda da çevreye en az zarar verecek uygulamalar önem kazanmaktadır. Ayrıca otel 

işletmelerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen yeşil yıldızı kazandıran çevreci 
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uygulamalar çevreyi korunurken maliyetleri de azalmaktadır. Bu nedenle her geçen gün yeşil 

yıldıza olan talep artmaktadır. 

 

Yeşil Belgelendirme Sistemleri 

Kurumlar uluslararası veya yerel örgütlerin belirlediği çevreci ölçütlere göre değerlendirilir ve 

çevreye uyumluluklarına göre etiket alırlar. Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), 14000 

Belgeler Dizisi, bu değerlendirmeyi gerçekleştirecek nitelikte hazırlanmıştır. Amaç tüketicilerin 

ürünlerin ne kadar çevreci olduğunu görmesini sağlamaktır. Yeşil etiketleme hem tüketicinin 

gelişen çevre bilincine hitap eder, hem de çevreci tutum için üreticilerin sınırlarını zorlamasını 

sağlar (Emgin ve Öztürk, 2004). Yeşil etiketleme karşılaştırıldığı diğer ürünlere göre çevreye daha 

az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere verilen bir ödül niteliği taşımaktadır (Alagöz, 2007:5). 

Yeşil etiketler turist tercihini olumlu etkilediğinden dolayı otel işletmeleri için ayrıca önem 

taşımaktadır (Punithal ve Mondh Rasdi, 2013). Aşağıda uluslararası yeşil belgelendirme 

sistemleri kısaca açıklanmaktadır: 

ISO 14001; işletmelerin uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol 

altına alabilmesinde gerekli olan yapıyı sağlayan standartlar serisidir. Sorunların yüzeysel 

nedenleri yerine kaynağına inerek çözümlemeyi amaçlar. İçerik olarak, Çevre Yönetim 

Sistemi’nin temel ilkeleri, bileşenleri ve bu bileşenlerin ne şekilde geliştirilip uygulanacağının 

tanımlanmasına yöneliktir (Marangoz, 2003). Çevre yönetim sisteminin en önemli unsuru döngü 

şeklindeki yapısı ve işletmenin her elemanını/parçasını kapsamasıdır. Etkin ve verimli bir çevre 

yönetim sistemi, herhangi bir problemi ortaya çıktığı ilk anda tespit edebilme, hatta önceden fark 

edilebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Çevre yönetim sisteminin başka bir önemli özelliği, 

geleneksel yetki ve sorumluluk ilişkilerinden oluşan fonksiyonel yapıyı aşan bir sistem olmasıdır 

(Nemli, 2001). ISO 14001, politika, planlama, uygulama, ölçme değerlendirme ve yeniden 

değerlendirme olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. ISO 14001 çevre yönetim standardı, 

ulaşılması gereken sayısal ölçütler ortaya koyan bir sertifika yerin performans ölçütlerini 

belirleyen bir yönetim metodudur (Alford, 1997). 

Yeşil Yıldız: Yeşil Yıldız, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı “Çevreye Duyarlı Konaklama 

Tesisleri” projesi kapsamında, Bakanlık belgeli konaklama tesislerine, belirlenen kriterlere 

uymaları koşuluyla verilen mevcut Turizm İşletmesi Belgelerindeki yıldızların yeşil olarak 

gösterildiği ve plaketlerinin üzerinde çevreye duyarlı tesis ibaresinin yazıldığı bir çevre etiketi 

(eko-label) uygulamasıdır (Turofed, 2016). Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız 

Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda 

tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün 

vermeden, işletmelerine ve ülke ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, 

çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri 

düşünülmüştür. Bu belgenin amacı çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi ve turistik 

konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik 

edilmesi olarak sıralanabilir (www.kulturturizm.gov.tr). 

Yeşil Yıldız kriterleri formunun ana başlıkları ve bu başlık konularının puanları şöyle 

belirlenmiştir: a) Genel Yönetim (13 konu üzerinden 72 Puan) b)Eğitim (6 konu üzerinden 17 

Puan) c) Tesisin Yatak Odalarındaki Düzenlemeler (23 konu üzerinden 70 Puan) 

d) Tesisin Çevreye Uyumu, Çevreyi Güzelleştirici Düzenleme ve Etkinlikler (6 konu üzerinden 

27 Puan) e) Ekolojik Mimari (8 konu üzerinden 42 Puan) f) Enerji (22 konu üzerinden 178 Puan) 

g) Su (16 konu üzerinden 57 Puan) h) Deterjanlar, Dezenfektanlar ve Tehlikeli Kimyasal Maddeler 

(6 konu üzerinden 16 Puan) i) Atıklar (12 konu üzerinden 53 Puan) j) Diğer Hizmetler (10 konu 

üzerinden 51 puan) (kulturturizm.gov.tr). 
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YÖNTEM  

“Yeşil pazarlama” kavramının ele alındığı bu çalışmada veriler, nitel araştırma yöntemlerinden 

örnek olay incelemesi yoluyla toplanmıştır. Nitel araştırmanın 6 temel özelliği; doğal ortama 

duyarlı olması, araştırmacıya katılımcı bir rol yüklemesi, bütüncül yaklaşım, algıların ortaya 

konması, araştırma deseninde esneklik ve tümevarımcı analizdir (Yıldırım ve Şimşek, 2000: 21). 

Örnek olay yöntemi (Case study), tek bir olayı veya birkaç olayı derinlemesine inceleme 

demektir. Örnek olay yöntemi, var olan yapılanmayı tüm yönleri ile ortaya koyabilme açısından 

yoğun odaklanmayı gerektiren bir yöntem olarak önem taşımaktadır (Karasar, 1999). 

Araştırmada örnek olay yönteminin tercih edilmesinin nedenleri araştırma konusunun kendi 

yaşam çevresinde incelenmek istenmesi, konu ile ilgili derinlemesine bilgi elde edilmesine olanak 

sağlaması, araştırma merkezinin kendine özgü özelliklere sahip olması sıralanabilir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2000). Bu çalışmada gözlem, görüşme, mevcut dokümanları ve arşiv kayıtlarını inceleme 

gibi birden fazla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

İki tür evren vardır. Birisi, genel evren ve öteki ise erişilebilir araştırma (çalışma) evrenidir. Genel 

evren soyut bir kavramdır. Tanımlanması kolay ancak ulaşılması zordur. Araştırma evreni ise 

ulaşılması mümkün olandır. Bu açıdan somuttur (Karasar 1995:110). Bu araştırmanın evreni 

Türkiye’de yeşil yıldız uygulaması yapan otelleridir. Örneklemi ise Doğa Residence Oteldir. 

Araştırma için literatür taraması yapılmıştır. Literatür taramasından sonra, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nca yürütülmekte olan çevreye duyarlılık kampanyası kapsamında 2012 yılında “Yeşil 

Yıldız” belgesini almaya hak kazanan Ankara’daki ilk otel olması ve erişilebilir araştırma evreni 

olması nedeniyle “Doğa Residence Oteli” in tercih edilmiştir.  

 

Araştırma Verilerinin Toplanması 

Örnek olay çalışmasında bir görüşme yapılmıştır. Bunun için bir görüşme formu hazırlanmıştır. 

Görüşme formunun amacı araştırılan problemle ilgili tüm boyutların ortaya konulabilmesidir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2000). Görüşmede otelin Satın Alma Müdürü ve Kalite Müdürüyle 

görüşülmüştür. Araştırma sorularında 6 adet soru otelin genel çevresel uygulamalarına yönelik, 

12 adet soru ise “yeşil pazarlamaya” yönelik olarak sorulmuştur. Soruların hazırlanmasında 

Seyhan’ın (2010) Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı 

Uygulamalar ve Yeşil Pazarlama: Örnek Olay Çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya) 

isimli çalışmasından yararlanılmıştır.  

 

Araştırma Verilerinin Analizi  

Görüşmeden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Betimsel 

analiz, çeşitli veri toplama teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara 

göre özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde 

araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde 

yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel 

amaç elde edilmiş olan bulguların okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde 

sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Araştırmada görüşmeden elde edilen veriler; nitel veri 

analizinde sıklıkla kullanılması, herhangi bir yazılı metni ya da belgeyi inceleme fırsatı vermesi, 
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verileri sayısal veya istatistiksel olarak sunma olanağı sağlaması gibi özelliklerinden dolayı 

betimsel analiz yardımıyla çözümlenmiştir. 

 

Araştırma Yapılan Otel İşletmesine Yönelik Tanımlayıcı Bilgiler 

Doğa Residence Otel Ankara’nın şehir merkezinde yer almaktadır. Otelin toplam oda sayısı 43, 

yatak sayısı ise 87 adettir. Otel 12 ay açık olup şehir oteldir. Otelin çevre politikası; ISO 14001 

Çevre Yönetim Sistem Standardını esas alarak hizmet verdiği turizm sektöründe sürdürülebilir 

kalkınma çerçevesinde otel proses koşullarının öne sürdüğü çevre boyutlarının çevre ve insan 

sağlığı üzerinde olabilecek etkilerini en aza indirmek için, gerekli faaliyetleri planlamak ve hayata 

geçirmektir. Bunun yanı sıra Çevre Kanunu ile ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde; 

Çevre Yönetim Sistemi’ni benimsemek ve sistemin devamlılığını sağlamak ve sürekli 

iyileştirmektir. Ankara’da ilk “Yeşil Yıldız”ı alan oteldir.  

 

BULGULAR 

Doğa Residence Otel ISO 14001 Çevre Yönetimi çalışmaları ve Yeşil Yıldız kapsamında atık 

ayrıştırma ve geri dönüşüm yönetimiyle ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bunlara ilişkin faaliyetler 

aşağıda sıralanmaktadır: 

 Hiçbir atık (evsel ve kontamine atık dışında) atılmayıp ayrıştırılmaktadır. Bu ayrıştırma 

otelin her bölümünde yapılmaktadır.  

 Müşteri odalarında atık ayrıştırma kuralları gereği organik ve inorganik çöplerin 

ayrıştırılmasını sağlayan çöp kutuları bulunmaktadır.  

 Kutu içecek yerine cam içecekler kullanılmaktadır.  

 Çöpler çöp poşetlerine konulup çöp odasında biriktirilip haftada iki kez çöp toplayan 

işletmeye verilmektedir.  

 Atık yağlar biriktirilmektedir. Bitkisel atık yağlardan biyodizel üreten işletme Deha 

biodizel tarafından belli zamanlarda bu yağı almaktadır. 2014 yılında 150 kg. atık yağ 

verilmiştir. 150 milyon m3 su kirlenmekten kurtulmuştur.   

 Piller toplanmaktadır.  

 Artan sağlıklı günlük yiyecekler Hayvan Barınaklarına verilmektedir. 

 

Enerji Kullanımı 

Otel işletmelerinde enerji işletme maliyetinin önemli bir bölümünü oluşturmakta olup, enerji 

tasarrufuyla ilgili yapılan uygulamalarla önemli ölçüde tasarruf sağlanabilmektedir. 

Doğa Residence Otel’in enerji tasarrufuyla ilgili yapmış olduğu uygulamalar aşağıda 

belirtilmiştir:  

 Odalar kartlı sisteme sahip olup, enerji tasarruf sistemi kullanmaktadır. Müşteri odada 

bulunmadığında elektrik sistemi çalışmamaktadır.  

 Soğutma ve havalandırma pencerelerin açılması durumunda otomatik olarak 

kapanmaktadır. Koridorlar, yangın merdivenleri (odalar, lobi ve restoran hariç) bütün 

alanlarda elektrik sensorludur.  



 

 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

15 

 

 Lobi ve salonlardaki spotlar LED’dir.  

 Odalarda elektrik tasarruflu ve uzun ömürlü lambalar vardır.  

 Otelde camları çift cam olup gerekli yalıtımlar yapılmıştır.  

Otelin enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaptığı uygulamalar işletmenin enerji kullanımını ve 

giderlerini azaltmaktadır.  

 

Su Kullanımı 

Otel işletmeleri için önemli bir girdi olan suyun kullanımı hem tasarruf açısından hem de çevresel 

etkileri açısından önemlidir. 

 Doğa Residence Otel odalarında bilgilendirme kartı bulunmaktadır. Bu kartlarda 

rezervuarlarda ve musluklarda oluşabilecek sızıntıların resepsiyona bildirilmesi 

gerektiği, yıkanması istenilen havluların küvete atılması belirtilerek müşteriler su 

tasarrufu konusunda bilgilendirilmektedir. Kartlarda, 1 kişi 1 günde ortalama 5 dakika 

suyu kapatmadan tıraş olur ve dişlerini fırçalarsa yılda yaklaşık 20 ton su harcayacağı 

yazılmaktadır. 

 Otelde bulunan odalarındaki tüm musluklara ve duşlara “perlatör” denilen suyun hava 

karışımlı akmasını sağlayan mekanizma takılmış, bu sayede suyun tasarruflu 

kullanılması sağlanmaya çalışılmıştır.  

 Pisuar ve genel kullanım alanlarında bulunan bataryalar sensorludur. 

 

Çalışanların ve Müşterilerin Bilgilendirilmesi 

Otel temizliği atık ayrıştırması, elektrik–su tasarrufu gibi konularda çalışanlara eğitim 

verilmektedir. Bu eğitimler ayda bir kez yapılmaktadır. Eğitim sırasında yeni işe girenler var ise 

onlar ilk eğitimlerini diğer çalışanlardan ayrı almaktadır. Yapılan aylık eğitimlerde bilgi 

vermenin yanında çalışanlardan yapılan uygulamalarla ilgili geri dönüşler alınıp, 

değerlendirilmektedir. Eğitimler otel kalite müdürü tarafından verilmektedir. Bununla birlikte 

müşterileri çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla lobide ve restoranda çevre korunmasıyla 

ilgili hazırlanmış video gösterilmektedir.  

 

Yeşil Pazarlama Karmasına Yönelik Bulgular 

Otelin uyguladığı yeşil pazarlama karması incelenmiştir. Yeşil pazar karmasıyla ilgili otelin 

yapmış olduğu uygulamalarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir: 

Yeşil Ürün: Doğa Residence Otel inşaatı aşamasından başlayarak yeşil olarak yapılandırılmıştır. 

Otelde atıkların azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanımı sağlanmaktadır. Su ve enerji 

tasarrufu sağlanmaktadır. Çalışanların çevre konusunda eğitilmesinin yanında müşteriler de 

bilgilendirilmektedir. Otel, tarafsız bir kurum olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan “Yeşil 

Yıldız” ödülünü alarak sektörde imajına değer katmıştır. Otelin “Yeşil Ürün” kimliğiyle tam 

olarak uyuşmayan uygulaması, otelde sunulan yiyeceklerin tamamının organik olmadığıdır. 

Ancak tüm yiyecek ve içeceklerin organik olarak elde edilmesi oldukça zordur.  

Yeşil Fiyat: Araştırma sırasında otelle yapılan görüşmede acentelerle yapılan sözleşmeler ve 

fiyatlar gizli tutulmuştur. Bu nedenle otel fiyat karşılaştırmasını olanaklı kılan birçok 
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rezervasyon ağlarına sahip (booking, Expedia, hotel reservation service v.b) Trivago’dan Doğa 

Residence Otel’in fiyatları hakkında değerlendirme yapılmıştır. Trivago sitesinde Ankara dört 

yıldızlı 42 şehir oteli bulunmaktadır. Doğa Residence Otel ile aynı konumda olan 42 otel arasında 

fiyat karşılaştırması yapılmıştır. Ocak 2015 tarihi itibariyle Doğa Residance Otel,  42 otel arasında 

fiyatlar en düşükten en yükseğe sıralandığında en düşük fiyatlı 7. otel olmaktadır. Yeşil otel 

olması özelliği fiyatta herhangi bir değişikliğe yol açmamış gibi görünmektedir. 

Yeşil Dağıtım: Seyahat acenteleri ve bireysel olarak yapılan rezervasyonlar aracılığıyla otele 

müşteri gelmektedir.  Otelin çalışmakta olduğu seyahat acentelerini seçerken yeşil uygulamaları 

dikkate almadığı anlaşılmıştır. Otel kendi web sitesinden rezervasyon kabul etmektedir.   

Yeşil Tüketici: Doğa Residence Oteli müşteri memnuniyetini ve müşterilerin otelin uyguladığı 

çevreci faaliyetlerle ilgili tutumlarını ölçmek amacıyla anket uygulamaktadır. 9 sorudan oluşan 

ankette ilk 5 soru müşteri memnuniyetine yönelik, 4 soru ise otelin çevre faaliyetlerine ilişkin 

sorulardır. Geçerli anket sayısı güvenilir bir örneklem grubu oluşturmak için yetersiz 

olduğundan müşterilerin memnuniyet düzeylerini ve otelin çevreci faaliyetleriyle ilgili 

tutumlarını ölçmek mümkün olmamaktadır.  Araştırma kapsamında satış sorumlusuyla yapılan 

görüşmede otelin çevreye duyarlı olması ve bu konuda sahip olduğu plaketlerin müşterilerin 

tercihlerini etkileyip etkilemediği sorulmuştur.  Verilen bilgiye göre müşterilerin genellikle ilk 

gelişlerinde bu konuyla ilgili bilgilerinin olmadığı ancak konaklama süreleri boyunca oteldeki 

çevreci uygulamaların dikkatlerini çekmesi sonucunda otele tekrar gelmelerinde etkili olduğu 

anlaşılmıştır. Satış sorumlusu bu bilgileri konaklama süresince müşterilerden edinildiğini 

belirtmiştir.  

Yeşil Tutundurma:  Araştırmada pazarlama ve tutundurma faaliyetlerinde önemli yeri olan 

otelin web ve facebook sayfaları incelenmiştir. Doğa Residence Otel facebook sayfasından 

çevreyle ilgili bilgi ve duyurulara ulaşılabilmektedir. Bu sayfada otelin yapmış olduğu çevre 

etkinliklerine de yer verilmektedir. Facebook sayfası 12 Ocak 2015 tarihi itibariyle 644 beğenme 

almıştır. Giriş kapısındaki yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği “Çevreye Duyarlı 

Tesis” levhası ile otelin müşterileriyle yeşil iletişimi başlamış oluyor. Lobide bulunan çeşitli 

çevreci plaketler ve odalardaki çevreci uyarılarla bu iletişim devam etmektedir.  Ayrıca otelin 

yeşil yıldız sahibi olması tanınırlığını arttırmıştır.  Birçok internet sitesinde “çevre dostu otel” 

olarak ismi geçmektedir.  

Yeşil Tedarikçi: Doğa Residence Otel satın alınan ürünlerin ISO ve TSE belgeli olmasına dikkat 

etmektedir. Gıda ürünlerinde “Tarım ve Köy /İleri Bakanlığı” ve “Sağlık Bakanlığı” onaylı 

ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmektedir. Ancak organik ürünler sağlayan tedarikçilerle 

çalışmak maliyet nedeniyle zor olduğundan otelde organik ürünlerin sağlanması her zaman 

mümkün olmamaktadır. 

Otel, ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma gibi pazarlama faaliyetlerinde yeşil uygulamalara 

dikkat ettiği görülmüştür. Otel, atıklarının azaltılması, geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasına 

dikkat etmektedir. Çalışanların bu konuda eğitildiği görülmektedir. Tutundurma çalışmalarında 

daha çok internet kullanılmaktadır. Tedarikçilerinin ISO ve TSE belgesine sahip ürünleri 

sağladığına dikkat edilmektedir. Bu uygulamaların müşteriler üzerinde olumlu etki bıraktığı 

belirtilmiştir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Son yıllarda, çevre bilinci ve çevrenin korunmasına verilen önem artmıştır. Turizm sektörü için 

çevrenin korunması sektörün yapısı gereği daha da önemlidir. Sektörün çevreye bağımlı 

olmasından dolayı çevrede oluşacak herhangi bir tahribatın sektörün varlığını ve güvenliğini 
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tehlikeye sokması anlamına gelmektedir. Bu tehlike karşısında yeşil pazarlama ve sürdürülebilir 

kalkınma turizmin kaynağı olan çevrenin korunmasında öne çıkmaktadır.    

Yeşil pazarlama uygulamalarının hem çevreye hem de işletmelere olumlu etkileri vardır. Turizm 

sektöründeki diğer işletmelere ve oluşumlara göre, otellerin, yeşil pazarlama uygulamalarıyla 

maliyeti düşürüp müşteri memnuniyetini artırırken çevreye verilen olumsuz etkileri en aza 

indirmeleri daha kolay gözükmektedir. Otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları (enerji 

ve su tasarrufu, atık yönetimi) oteller açısından oldukça avantaj sağlamakta, maliyetleri 

düşürmektedir. Yeşil pazarlamanın otel işletmelerinde uygulanabilmesi ve başarılı olabilmesi 

için yöneticilerin istekli olması ve çalışanların uygulamalar konusunda eğitilmeleri gereklidir.  

Bu çalışmada örnek olay yöntemine konu olan “Doğa Residence Otel”, proje aşamasından 

itibaren uyguladığı çevreci uygulamalar ile “Çevreye duyarlı tesis” özelliğini kazanmış, yeşil 

yıldız sahibi olmuştur. Otel enerji tasarrufuna yönelik önlemler almıştır. Bu önemlerle enerjide 

tasarruf sağlanmıştır. Su kullanımı konusunda da tasarruf sağlanmıştır. Otel geri dönüşüm 

uygulamalarına çok önem vermektedir. Mutfakta, odalarda ve genel kullanım alanlarında atıklar 

titizlikle ayrıştırılmaktadır.  Doğa Residence Otel uygulamalar konusunda müşterilerini 

bilgilendirip, bu uygulamalardan yüksek verim alabilmek için onları işbirliğine davet 

etmektedir. Otelin uyguladığı çevreci uygulamaların müşterilerin tercihlerini etkileyen birinci 

neden olmadığı yapılan görüşmede belirlenmiştir. Bununla birlikte bu uygulamalar otelin 

maliyetlerini azaltmıştır. Maliyetin azalması yanında otelin tanınırlığına katkıda bulunmuştur. 

Yeşil pazarlama uygulamalarının her geçen gün önem kazanmasından dolayı otel geleceğe 

yatırım yapmaktadır. Otelin yeşil uygulamaları fiyatı etkilememiştir. Otelin fiyat seviyesi benzer 

otellerin fiyatına yakındır. Otel kuruluş aşamasında yapmış olduğu yalıtım, elektrik ve su 

sistemleriyle yeşil otel uygulamaları için gerekli ilk adımları atmıştır.  Ancak otel çalıştığı seyahat 

acentelerinin yeşil olup olamadıklarına göre seçme şansı olmadığı tespit edilmiştir.  Yeşil 

uygulamaların bütün işletme sisteminde uygulanamadığı görülmüştür. 

Otellerin yeşil pazarlama uygulamalarını benimsemeleri işletmelerine büyük katkı 

sağlamaktadır. Bu uygulamalarla yapılan tasarruf ekonomik kazanç olarak geri dönmektedir. Bu 

amaçla öncelikle yeni yapılan oteller çevreye duyarlı binalar olarak inşa edilmelidir. Otel 

müşterileri çevre duyarlılığı konusunda bilinçlendirilmelidir. Böylece seçimlerinde yeşil 

uygulamaları uygulayan otellere öncelik tanımaları sağlanabilecektir. Ayrıca yeşil oteller çevreye 

duyarlılıklarıyla imajlarını güçlendirmektedirler. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin Kültür 

ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen  “Yeşil Yıldız” ı almaları önemlidir. “Yeşil Yıldız” 

kriterlerini yerine getirmek için yapılan yeşil uygulama çalışmaları çevreye ve işletmelerine yarar 

sağlamaktır. Konaklama işletmelerinde turizm faaliyetlerinin çevreye zarar vermeden 

sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesi hedeflenmelidir. 

 

KAYNAKÇA  

Alagöz, B. S. (2007). Yeşil Pazarlama ve Eko Etiketleme. Akademik Bakış,11, 10.01.2017 tarihinde 

http://www.akademikbakis.org/sayi11/seldabasarans.htm- sayfasından erişilmiştir.  

Alford, S. (1997). A New Management Standard, Canadian Manager, 22(2):13-14.  

Akdeniz Ar, A. (2011). Yeşil Pazarlama: Tekstil Sektöründen Örneklerle. İstanbul: Beta Yayıncılık. 

Atay, L. ve Dilek, E. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: İbis Otel 

Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1):203-

219. 



 

 

Ayşe Nevin SERT 

 18 

Banerjee, S. B, Easwar S. I. and Rajiv K. K. (2003). Corporate Environmentalism: Antecedents and 

Influence of Industry Type, Journal of Marketing, 67(2):106-122. 

Bohdanowicz, P. (2005). European Hoteliers’ Environmental Attitudes: Greening the Business, 

Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2):188-204. 

Bradley, N. (2007). The Gren Marketing Mix. 24/11/2014 tarihinde 

http://www.wmin.ac.uk/marketingresearch/marketing/greenmix.htm, sayfasından 

ulaşılmıştır. 

Bridges, C. and Wilhelm, W. (2008). Going Beyond Green: The “Why and How” of Integrating 

Sustainability into the Marketing Curriculum. Journal of Marketing Education, 30(1):33-46. 

Butler J. (2008). The Compelling “Hard Case” For “Green” Hotel Development. Cornell Hosp Q. 

49(3): 234–244. 

Chamorro, A. and Banegil, T.M (2006). Green Marketing Philosophy: A Study of Spanish Firms 

with Ecolabels. Corporate Social Responsibility and Environmental Management,13(1):11-24. 

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D. and Wanhill, S. (2008). Tourism Principles and Practice. 

Fourth Edition, Prentice Hall, Harlow: England. 

Çabuk, S., Nakıboğlu, B. ve Keleş, L. (2008). Tüketicilerin Yeşil (Ürün) Satın Alma Davranışlarının 

Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Dergisi, 17(1): 85-102. 

Çevreonline (2017). Atıkların Yönetimi. 03.03.2017 tarihinde 

http://cevreonline.com/category/atiklar/ sayfasından alınmıştır.   

Davari, A. and Strutton, D. (2014). Marketing Mix Strategies for Closing the Gap Between Green 

Consumers' Proenvironmental Beliefs and Behaviours. Journal of Strategic Marketing, 

22(7):1-24  

Deng, S. M. and Burnett, J. (2002b). Water use in hotels in Hong Kong. International Journal of 

Hospitality Management, 21(1):57–66. 

Dief, M. and Font, X. (2010). The Determinants of Hotels’ Marketing Managers Green Marketing 

Behaviour. Journal of Sustainable Tourism.18(2):157-174. 

Dilek, S.E. (2012).  Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: Bir Alan Araştırması, Yüksek 

Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale. 

Emgin, Ö. ve Türk, Z. (2004). Yeşil Pazarlama. Mevzuat Dergi, 7(78):11-25. 

Ginsberg, J. M. and Bloom, P. N. (2004). Choosing the Right Green Marketing Strategy, MIT Sloan 

Management Review, 46(1):79-84. 

 Giraldo, J.M. and Castro, W.A.S (2014). Green Supply Chains: Conceptual Bases and Trends: 

Applications in Agroindustries. In Alzate, C.A.C and Castro W.A.S (Eds.), Green Supply 

Chains: Applications in Agroindustries. 

Graci, S. (2002). The Greening of Accommodation: A Study of voluntary Environmental Initiatives in the 

Hotel Industry. Toronto: University of Toronto. 

Grant, J. (2008). Yeşil Pazarlama Manifestosu (Çeviri: Nadir Özata, Yasemin Fletcher), İstanbul: 

MediaCat Kitapları. 

http://cevreonline.com/category/atiklar/


 

 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

19 

 

Greenpeace (2012). Haberler.  24.11.2015 tarihinde, 

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/lego-shell-anlasmasini-sonlandirdi-91014 /.   

sayfasından erişilmiştir. 

Gonzalez, M. and Leon, CJ. (2001). The Adoption of Environmental Innovations in the Hotel 

Industry of Gran Canaria. Tourism Economics, 7(2):177-190. 

Güneş, G. (2011). Konaklama Sektöründe Çevre Dostu Yönetimin Önemi. KMÜ Sosyal ve 

Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20):45-51. 

Güneş, S. (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konaklama İşletmelerinde Çevreye Duyarlı 

Uygulamalar ve Yeşil Pazarlama: Örnek Olay Çalışması (Calista Luxury Resort Hotel-Antalya). 

Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Holjevac I.A. (2003). A Vision of Tourism and the Hotel Industry in The 21st Century. Hospitality 

Management, 22(2):129–134. 

Hussein, A. ve Cankül, D. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Pazarlama Faaliyetleri 

Kapsamında Çevreye İlişkin Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Ticaret ve 

Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 50-67. 

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınları. 

Kasim, A. (2007) Corporate Environmentalism in the Hotel Sector: Evidence of Drivers and 

Barriers in Penang, Malaysia. Journal of Sustainable Tourism 15(6):680-699. 

Kaya, İ. (2009). Pazarlama Bi’ Tanedir. IV. Dijital Baskı, İstanbul.  

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2017). Yeşil Yıldız Kriterleri 09.04.2017 tarihinde 

http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/GreenStar.aspx sayfasından erişilmiştir.  

Kotler, P. Armstrong, G. Sounders, J. and Wong, V. (1999). Principles of Marketing, Second 

European Edition, Prentice Hall. 

Kotler, P. (2011). Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of 

Marketing, 75(4):132–135. 

Kotler, P. Kartajaya, H. and Setiawa, I. (2014). Pazarlama 3.0. (Çev. Dündar, K.) İstanbul: Optimist 

Yayınlar. 

Kozak, M. (2010). Tekstil Atıkların Yapı Malzemesi Olarak Kullanım Alanlarının Araştırılması. 

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi,  6(1):62-70. 

Levinson, J.C. and Horowitz, S. (2011). Yeni Pazarlama Kurallar. (Çev. Aksoy, G.) İstanbul: 

Optimist Yayınlar. 

Marangoz, M. (2003). Yeşil Pazarlama ve İşletmelerin Yeşil Pazarlama Anlayış ve Uygulamalarının 

Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Basılmamış Doktora Tezi. Dokuz Eylül 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. 

Mavi Bayrak (2017). Genel Kriterler, 10.05.2017 tarihinde 

http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10 sayfasından 

erişilmiştir.  

Miles, M. P. and Russell G. R. (1997). ISO 14000 Total Quality Environmental Management: The 

Integration of Environmental Marketing, Total Quality Management, and Corporate 

Environmental Policy, Journal of Quality Management, 2(1):151-168. 

http://www.greenpeace.org/turkey/tr/news/lego-shell-anlasmasini-sonlandirdi-91014%20/
http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/GreenStar.aspx
http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10


 

 

Ayşe Nevin SERT 

 20 

Mensah, I. (2006). Environmental Management Practices Among Hotels in The Greater Accra 

Region. International Journal of Hospitality Management. 25(3):414–431.  

Mishra, P. and Sharma, P. (2012). Green Marketing: Challenges and Opportunities for Business. 

Journal of Marketing & Communication, 8(1):35–41. 

Nemli, E. (1998). Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmelerin Rolü. Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2(9):292–293. 

Nemli, E. (2001). Çevreye Duyarlı Yönetim Anlayışı. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (23-24):211-

224. 

Öztürk, M. (2004). Otellerde / Motellerde Verimli Su, Aydınlatma Ve Isıtma Enerjisi Kullanımı. 

01.12.2016 tarihinde http://www2.cevreorman.gov.tr/belgeler/otel.pdf. sayfasından 

erişilmiştir. 

Peattie, K. (1999). Trappings Versus Substance in The Greening of Marketing Planning, Journal of 

Strategic Marketing. 7(2):131-148. 

Peattie, K. (2001). Towards Sustainability: The Third Age of Green Marketing. The Marketing 

Review. 2(2):129-146. 

Peatie, K. and Crane, A. (2005). Green Marketing: Legend, Myth, Farce or Prophesy? Qualitative 

Market Research. An International Journal, 8(4):357–370. 

Polonsky, M. J. (1994). An Introduction to Green Marketing. Electronic Green Journal, 1(2):388-412. 

Punithal, S. and Mohd Rasdi, R. (2013). Corporate Social Responsibility: Adoption of Green 

Marketing by Hotel Industry. Asian Social Science, 9(17):79-93. 

Richard, M. and Kelli, W. (2008). Hotels & Resorts. Resorts Worldwide Inc: United States. 

Shieh, H. (2012). The Greener, The More Cost Efficient? An Empirical Study of International 

Tourist Hotels in Taiwan. International Journal of Sustainable Development & World Ecology. 

19(6): 536-545. 

Tuna, M. (2007). Turizm, Çevre ve Toplum (Marmaris Örneği), Ankara: Detay Yayıncılık. 

Turçev (2017). Ödüllü Tesisler. 08.05.2017 tarihinde  

http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=31 sayfasından erişilmiştir.  

Turofed (2016). Beyaz Yıldız Raporu.18.12.2016 tarihinde 

http://www.turofed.org.tr/Projeler.aspx sayfasından erişilmiştir. 

Uydacı, M. (2011). Yeşil Pazarlama. Tekstil Sektöründen Örneklerle, İstanbul: Beta yayıncılık.  

Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Detay Yayıncılık.  

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin 

Yayınları. 

Yüksel, H. (2002). Üretim Yönetimi Fonksiyonları ile Çevre Yönetim İlkelerinin Bütünleştirilmesi: 

Çevreye Duyarlı Üretim, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, 3 (2):80-97. 

Watson, R. Boudreau, M. and Chen, A. (2010). Information Systems and Environmentally 

Sustainable Development: Energy Informatics and New Directıons for The Is 

Community. MIS Quarterly. 34 (1):23-38. 

Tuyup  : http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/GreenStar.aspx  

Yeşil yıldız tesis sayısı : http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9579/turizm-tesisleri.html 

http://www2.cevreorman.gov.tr/belgeler/otel.pdf
http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=31
http://www.turofed.org.tr/Projeler.aspx
http://tuyup.turizm.gov.tr/Pages/GreenStar.aspx


Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması 

Yrd. Doç. Dr. Ozan ÇATIR 

Uşak Üniversitesi, Ulubey Meslek Yüksekokulu. 

e-posta: ozan.catir@usak.edu.tr

Öz 

Bu çalışmanın amacı, savaş alanı turizmiyle ilgili 

ulusal ve uluslararası alandaki 1997-2015 yılları arasında 

yayınlanan makalelerin incelenmesidir. Savaş alanı 

turizmiyle ilgili yazın taraması Uşak Üniversitesi e-

kütüphanesinin veri tabanından elde edilmiştir. Ulaşılan 

makalelerden 1997-2015 yılları arasındaki 51 çalışma 

incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, en fazla 

turistlerin savaş alanlarıyla ilgili memnuniyet, motivasyon 

ve ziyaret nedenlerini belirlemeye yönelik çalışmaların 

yapıldığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Hüzün Turizmi, Savaş Alanı 

Turizmi, Yazın İncelemesi. 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

Cilt. 1, Sayı.1, 2017 

ss.21-31. 

Önerilen Atıf: 

Çatır, O. (2017). Savaş Alanı Turizmi: Bir Literatür Taraması, Türk Turizm Araştırmaları 

Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, ss.21-31. 

DOI: 10.26677/tutad.2017.1

mailto:ozan.catir@usak.edu.tr


 
 

Ozan ÇATIR 

22 
 

Battlefield Tourism: A Literature Review  

 

 
 

 

 

Assistant Prof. Dr. Ozan ÇATIR 

Uşak University, Ulubey Vocational School. 

e-mail: ozan.catir@usak.edu.tr 

  

 

 

Abstract 
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GİRİŞ 

İnsanları turizm hareketlerine yönlendiren birçok sebep vardır. Çoğunlukla insanlar tatil 

amaçlı seyahatler gerçekleştirmekle birlikte; sağlık, spor, inanç vb. amaçlarla da seyahat 

etmektedirler. Çalışmanın konusunu oluşturan savaş alanları da insanların merak ettiği 

unsurlardan biridir. Savaşlar toplumları maddi ve manevi şekilde etkileyen olaylardır. Savaş 

sonrası hem fiziksel değişimler, hem de toplumsal değişimler meydana gelmektedir. İnsanlar, 

savaş alanlarını ziyaret ederek, savaşın nasıl gerçekleştiğini, savaşın acılarını, anıtları ve 

mezarları görmek istemektedirler. Bu amaçla gerçekleştirilen turizm çeşidine savaş alanı turizmi 

denilmektedir.  

Türkiye’de tarih boyunca birçok savaş gerçekleşmiştir. İnsanlar, savaşların gerçekleştiği 

alanları, şehitlikleri ve anıtları ziyaret etmek istemektedirler. Bu bakımdan savaş alanlarının 

turizm amaçlı kullanılması mümkün olmaktadır. Gelibolu Tarihi Milli Parkı, Başkomutan Tarihi 

Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli 

Parkı vb. savaş alanları turizmi için uygun destinasyon bölgelerine örnek olabilir. Yapılan 

araştırma kapsamında savaş alanları turizmini gerçekleştirecek olan grubun potansiyel turist 

grubunda yer alması savaş alanı turizmiyle ilgili literatür bilginin gerekliliğini de ortaya 

çıkarmaktadır. Savaş alanı turizmiyle ilgili yeterli bilgi akademik çalışmalardan faydalanarak 

sağlanabilir. 

Çalışmanın amacı 1997-2015 yılları arasında savaş alanı turizmiyle ilgili yapılan makalelerin 

derlenerek, yazın incelemesinin yapılmasıdır. Savaş alanı turizmiyle ilgili veri tabanları taranmış, 

ulusal ve uluslararası toplam 51 çalışma incelemeye alınmıştır. Çalışmanın sınırlılıkları aşağıda 

maddeler halinde açıklanmıştır: 

 Araştırmanın daha hızlı ve maliyetlerin minimize edilmesi esasına dayanarak;

sadece konu ile ilgili yapılmış ve rastlanan makaleler incelemeye alınması (kitap, tez, 

tanıtım broşürü vb. yayınlar dikkate alınmamıştır), 

 Savaş alanı turizmiyle ilgili makalelere ulaşmak için sadece Uşak Üniversitesi e-

kütüphanesi (veri tabanı) kullanılması, 

 Savaş alanı turizmiyle ilgili makalelere ulaşmak için anahtar kelime olarak

sadece “battlefield tourism” kelimesinin kullanılması, 

 Bu anahtar kelime ile tarama yapıldığında 64 makaleye ulaşılmış ve 51’i

incelenmeye uygun görülmesi, incelemeye uygun görülmeyen 13 makalede ise; gezi 

notu, tanıtım, açıklama vb. şeklinde konuların yer alması ve “Battlefield tourism” 

anahtar kelimesi ile yapılan araştırma sonucunda 1997-2015 yılları arasındaki makalelere 

ulaşılmasıdır (ilk olarak 1997 yılındaki yapılmış ve ulaşılan çalışma). 

Çalışmada savaş alanı turizmi kavramı açıklanmış, savaş alanı turizmiyle ilgili yayınların 

konuları tablo halinde sunulmuş ve elde edilen bulgular ışığında uygulamacılara (yerel yönetim 

ve özel işletme yöneticileri) ve araştırmacılara öneriler getirilmiştir. 

HÜZÜN VE SAVAŞ ALANI TURİZMİ 

Yapılan yazın taramasında savaş alanı turizminin daha çok hüzün turizmi kavramının 

altında incelendiği görülmüştür. Hüzün turizmi ilk kez 1990’lı yıllarda Lennon ve Foley (1996) 

tarafından geliştirilen bir kavramdır (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007: 217). Foley ve Lennon’a 

göre (1996:198) hüzün turizmi, bir fenomen olarak ziyaretçilerin gerçek veya metalaşmış ölüm ve 

felaket alanlarının ziyaretlerini kapsar. Seaton (1999:131), hüzün turizmini “ölümle sembolik 

veya gerçek olarak karşılaşma arzusuyla seyahat etme” şeklinde tanımlamıştır. Hüzün 

turizminin, black spot (kara nokta), morbid (korkunç) ve battlefield (askeri alan) turizmi çok 
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farklı şekilde isimlendirildiği görülmüştür. Miles hüzün turizminin; idamları, suikastları, 

mezarlıkları, toplu mezarları ve anıtları, hapishaneleri, toplama kamplarını ve savaş bölgelerini 

ziyaretleri içerdiğini ifade etmiştir (Miles, 2014:135).  

Seaton (1999:131) çalışmasında, hüzün turizmi beş gruba ayırmıştır. Birinci grup idam 

cezasını izlemek için yapılan seyahatlerdir. İkinci grup bireysel veya toplu ölümlerin 

gerçekleştikleri yerleri görmek için yapılan seyahatlerdir. Bu seyahatler çok yaygın olarak 

görülmektedir. Vahşet alanlarına, afet alanlarına, ünlü kişilerin ölüm alanlarına ve savaş 

alanlarına yapılan seyahatler bu gruba örnek olarak verilebilir. Üçüncü grup, hapishaneler, 

mezarlıklar, anıtlar, türbeler ve savaş alanları gibi ölümü akla getiren alanlara yapılan 

seyahatlerdir. Dördüncü grup, müze gibi özellikle ölümü ve savaşı hatırlatan sembolleri ve 

hatıralara yapılan seyahatlerdir. Ölülere ait hatıra eşyalar, silahlar, giysileri görmek için yapılan 

seyahatler örnek olarak verilebilir. Beşinci grupta dini amaçlı acı çeken birinin yaşadığı alanı 

ziyaret şeklinde olabilir. 

Brian, Poria ve Oren (2011) hüzün turizminin kapsadığı savaş alanı turizmin üç farklı bakış 

açısıyla incelenmiştir. İlk olarak ölümle ve acıyla ilgili ürkütücü görünen yerlere yapılan 

seyahatler. İkinci olarak, seyahat motivasyonlarına neden olan talep akışı incelemeleri (talebin 

ölümle ilgili olaylara olması gerekmektedir), üçüncü olarak da bireyin deneyimleriyle bölgenin 

özelliklerini bir araya getiren arz-talep dengesi açısından savaş alanı turizmi incelenmiştir. 

SAVAŞ ALANI TURİZMİNE İLİŞKİN YAZIN TARAMASI 

Konuyla ilgili yapılan araştırmalar gelecekte yapılacak yeni çalışmalara rehber olabilecek 

niteliktedir. Yapılan araştırmaya ilişkin elde edilen önemli sonuçlar Tablo 1’de sıralanmış ve her 

biri aşağıda özetlenmiştir.  

Tablo 1. Savaş Alanı Turizmiyle İlgili Çalışmaların Konuları 

Yazar/Yazarlar  Konu     Yıl 

Floyd, Jang ve Noe Çevre   1997 

Seaton Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 1999 

Blom Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2000 

Hanink ve Stutts Talep Analizi 2002 

Gatewood ve Cameron Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2004 

Holguin Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2005 

Adams Diğer (Savaş Alanlarının Kıyaslanması) 2005 

Cooper Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2006 

Knox Mabetleştirme 2006 

Gibson Diğer (Seri Katiller) 2006 

Iles Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2006 

Gentry Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2007 

Lunn Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2007 

Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu Mabetleştirme 2007 

Hughes Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2008 

West Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2008 

Iles Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2008 

Robb Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2009 

Winter Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2009 

Levitt Diğer (Film ve hüzün turizmi ilişkisi) 2010 

Hall, Basarin ve Binney Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2010 

Zhang Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2010 

Atay ve Yeşildağ Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2010 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

25 

Yazar/Yazarlar  Konu     Yıl 

Dunkley, Morgan ve Westwood Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011 

Le ve Pearce Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011 

Hyde ve Harman Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011 

Clarke ve Eastgate Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011 

Daugbjerg Savaş Alanlarında Barışın Önemi 2011 

Walby ve Piche Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2011 

Winter Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011a 

Winter Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011b 

Yeşildağ ve Atay Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2011 

Kılıç, Kurnaz ve Sop Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2011 

Kılıç ve Akyurt Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2011 

Liu Çevre, Yenilenebilir Enerji Kaynakları 2012 

Ağaoğlu Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2012 

Engström ve Boluk Savaşa Alanı Turizminin Yerel Halka Etkisi 2012 

Rofe Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2012 

Herborn ve Hutchinson Savaş Alanlarında Barışın Önemi 2012 

McKay Savaş Alanlarında Barışın Önemi 2013 

Coats ve Ferguson Savaşa Alanı Turizminin Yerel Halka Etkisi 2013 

Kurnaz, Çeken ve Kılıç Memnuniyet, Motivasyon ve Ziyaret Etme Nedeni 2013 

Pieris Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2014 

Melstrom Talep Analizi 2014 

Ravi Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2014 

Alexandra, Alexandru ve Larisa Diğer (Film ve hüzün turizmi ilişkisi) 2014 

Volcic, Erjavec ve Peak Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2014 

Clarke, Dutton ve 

Jonhston 
Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2014 

Miles Savaş Alanı (Hüzün) Turizmi Uygulamaları 2014 

MacCarthy ve Wilson Tanıtım, Pazarlama ve Paket Tur Oluşturma 2015 

Yırık ve Seyitoğlu Mabetleştirme 2015 

Özetlenen bu çalışmalar konu, uygulama yeri ve yıla göre sınıflandırılarak, aşağıda 

açıklanmıştır. Çalışmaların konularına göre dağılımı Şekil 1’de sunulmuştur. 

Şekil 1. Konularına Göre Çalışmaların Dağılımı 

Şekil 1 incelendiğinde, en fazla çalışmanın memnuniyet, motivasyon ve ziyaret nedenleriyle 

ilgili yapıldığı görülmektedir. Savaş alanı (hüzün) turizmi uygulamaları ve tanıtım, pazarlama 

ve paket tur oluşturma ile ilgili çalışmaların da yoğun olarak çalışıldığı ifade edilebilir. Bu 
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konular dışında çalışılan diğer konuların hem ulusal hem de uluslararası düzeyde incelenmesi 

gerekmektedir. Çalışmanın yapıldığı ülkeye göre çalışmaların dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. 

Şekil 2. Çalışmanın Yapıldığı Ülkeye Göre Çalışmaların Dağılımı 

Şekil 2 incelendiğinde en fazla çalışmanın Türkiye’de yapıldığı, daha sonra Amerika ve 

Avustralya ve Fransa’da yapıldığı görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmaların çoğunluğu 

Çanakkale Gelibolu’ya gelen Avustralyalılar üzerinde gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 3 Yapılmış Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı 

Şekil 3’de görüldüğü üzere, savaş alanı turizmiyle ilgili yayınların en fazla 2011 ve 2014 

yıllarında yapılmıştır. Diğer yıllarda ise, bu konuda çalışmaların az sayıda olduğu 

görülmektedir. Şekil 4’te incelenen çalışmaların yöntemlerine göre dağılımları verilmiştir.  
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Şekil 4 Yapılmış Çalışmaların Yöntemlerine Göre Dağılımı 

Şekil 4 incelendiğinde, yazın incelemesinin yapıldığı teorik çalışmaların fazla olduğu 

görülmektedir. Uygulamaya yönelik yapılan çalışmaların sayısı ise 15’tir. Uygulamaya yönelik 

yapılmış olan çalışmaların örneklem büyüklüklerine göre dağılımı ise Şekil 5’te gösterilmektedir. 

Şekil 5 Uygulamaya Yönelik Yapılmış Çalışmaların Örneklem Sayıları 

Örneklem sayıları incelendiğinde en fazla 301-500 arası örnekleme sahip çalışmaların 

yapıldığı görülmektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada savaş alanı turizmine yönelik 1997-2015 yılları arasında yapılan makaleler 

incelenmiştir. Yapılan yazın incelemesine göre, çalışmalar da memnuniyet, motivasyon ve 

ziyaret nedeni konusunun daha araştırıldığı görülmüştür. Daha sonra ise savaş alanı (hüzün) 

turizmi uygulamaları ve pazarlama, tanıtım ve paket tur oluşturma konusunun incelenmiştir. 

Mabetleştirme süreci ve savaş turizminde barışın önemi konuları da araştırmacıların ilgisini 

çeken konulardandır. Çalışmaların Türkiye, ABD, Avustralya ve Fransa gibi ülkelerde daha çok 

yapıldığı tespit edilmiştir. Yıllara göre çalışma sayıları incelendiğinde, 2005 yılından sonra 

çalışma sayısında bir artış olduğu görülmüştür. Özellikle 2011 ve 2014 yıllarında savaş alanı 

turizmiyle ilgili çalışmalar daha sık yapılmıştır.  

Bu çalışma derleme özelliği gösterip mevcut yazındaki ilgili araştırmaların bir sentezi olarak 

hazırlanmıştır. Bundan sonra yapılacak araştırmalarda, araştırmacılara yol göstereceğine, turizm 
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sektöründe yer alan işletmelere de savaş alanı turizmiyle ilgili önemli katkılar sağlayabileceğine 

inanılmaktadır. Bu alana ilgi duyacak araştırmacılara yönelik öneriler ise;  

 Türkiye’de gerçekleştirilen çalışmalarda memnuniyet, motivasyon ve ziyaret 

nedeni, pazarlama, tanıtım ve paket tur oluşturma ve mabetleştirme süreci konularında 

çalışmaların yoğunlaştığı görülmüştür. Savaş alanı turizminde barışın önemi, film 

endüstrisini etkisi, yöre halkına etkisi, ekonomik anlamda talep analizi, savaş alanı 

turizmine yönelik uygulamalar konuların da araştırmacıların çalışmalar yapması 

önerilmektedir.  

 Türkiye’de bulunan savaş alanları turizm bölgelerinin hem ulusal hem de 

uluslararası alanda kıyaslamalı olarak incelenmesi gerekmektedir.  

 Türkiye’de yapılan çalışmaların genellikle Gelibolu Tarihi Milli Parkı üzerine 

odaklandığı tespit edilmiştir. Ülkemizde bulunan diğer savaş alanları turizm 

bölgelerinde de çalışmaların yapılması önerilmektedir.  

 Yapılan çalışmalarda savaş alanı turizminin ekonomik katkılarına yönelik 

çalışmalara rastlanılamamıştır. Bu yüzden özellikle yerel yönetimlerin savaş alanı 

turizminin yöre halkına katkıları veya olumsuz etkileri araştırılması gerekmektedir.  

Bu alana ilgi duyacak yerel yönetimler, turizm işletme yöneticilerine yönelik öneriler ise, 

 Yapılan çalışmalarda savaş alanı turizmini turistlerin yaygın olarak tercih ettiği 

görülmüştür. Bu bakımdan Türkiye’deki turizm çeşitliliğinin arttırılması açısından savaş 

alanı turizmini yerel yönetimler, seyahat acenteleri ve otel işletmeleri yöneticilerinin 

önemsemesi gerekmektedir.  

 Savaş alanı turizm bölgelerinin çevresinin düzenlenmesinde savaşın 

özendirilmesi veya kötü anıların tekrardan canlandırılması yerine, barışın 

özendirilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması önerilmektedir.  

 Seyahat acentelerinin savaş alanlarına düzenledikleri turlarda çalıştırdıkları 

turist rehberlerinin bu görevi yapabilecek eğitime, donanıma, bilgiye sahip olması 

gerekmektedir.  

 Hüzün turizmiyle ilgili savaş alanlarının dışında hüzün turizmi uygulamalarının 

da (film etkisi, seri katiller, ünlü mezarlıkları ziyareti vb.) Türkiye’de de 

uygulanabilmesinin yerel yönetimler ve turizm işletme yöneticileri tarafından 

uygulanması önerilmektedir.  
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Öz 

Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları dinamik çevre, aile 

ortamında uzak olmaları, düzensiz bir yaşam ve beslenme 

şartları nedeniyle tükettikleri besinler değişiklik 

gösterebilmektedir. Öğrencilerin tükettikleri besinlerin 

tespit edilmesi gelecekte ortaya çıkabilecek beslenme 

bozuklukları ve diğer sorunlara karşı önlem alınması 

açısından önemlidir. Bu çalışmada üniversite 

öğrencilerinin besin tüketim alışkanlıkların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. Araştırmada nicel araştırma 

yöntemleri, veri toplama aracı olarak anketten 

faydalanılmış ve elde edilen veriler analize tabi 

tutulmuştur. Bulgulara göre: öğrencilerin peynir, tavuk 

eti, yumurta, pişmiş sebze, ekmek, çikolata-şeker, 

kuruyemiş, zeytin, simit, pilav-makarna, taze meyve ve 

tost-pizza gibi yiyecekleri çok sık tükettikleri saptanmıştır. 

Bunla beraber sakatat, balıketi, sucuk-sosis margarin ve 

pekmez gibi ürünler en az tüketilen yiyecekler olarak 

dikkat çekmektedir. Ayran ve çay çok tüketilen, alkol 

grupları ve süt ise en az tüketilen içeceklerdir. 
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A Research About Students' Nutrition Habits 
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Abstract 

Nutrients can be changed among university students 

because of living in dynamic environment is distant from 

their family, and the nutrients consumed due to irregular 

life and nutrition conditions. Identification of the foods 

consumed by the students is important in order to prevent 

future nutritional disorders and other problems. In this 

study, it is aimed to determine food consumption habits of 

university students. Quantitative research methods were 

used in the research, the questionnaire was used as a data 

collection tool and the obtained data was analyzed. 

According to findings: it was determined that students 

consumed foods such as cheese, chicken meat, eggs, 

cooked vegetables, bread, chocolate-sugar, nuts, olives, 

bagels, rice-pasta, fresh fruit and toast-pizza very 

frequently. In addition, products such as offal, fish, 

sausage, sausage margarine and molasses are the least 

consumed foods. Buttermilk and tea are highly consumed 

while alcohol groups and milk are the least consumed 

drinks. 
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University Students 
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GİRİŞ 

Beslenme, insanlık tarihi kadar eski bir kavramdır. Çünkü beslenme insanın varlığı ile beraber 

ortaya çıkan en temel gereksinimlerden birisidir. İnsanların beslenme gereksinimlerini ilk olarak 

giderdikleri yöntem daha çok avcılık ve toplayıcılığa dayanmaktaydı. Daha çok insanlığın ilkel 

dönemlerine denk gelen bu beslenme şekli, dönemin sosyo-kültürel yaşayışını yansıtan en güzel 

örneklerden birisidir. Bu nedenle, bu dönemde tüketilen ürünler daha çok avlanan hayvanlar ve 

doğadan toplanan bitkilere dayanmaktadır.   

Beslenme, kavramının anlam kazanması veya tartışılmasının temeli besin kavramdır. Besin 

kavramı beslenme kavramının işlevsellik kazanmasının da ön koşuludur. Çünkü bu insanın 

beslenmesi, yeterli ve dengeli beslenip beslenmemesi veya sağlıklı ve düzgün bir beslenme 

alışkanlığına sahip olup olmasının varacağı ilk nokta tüketilen besinlerdir. Eğer vücuda istenilen 

besinler, istenilen zamanda ve istenilen miktarda tüketilirse beslenme ile ilgili birçok problem 

ortadan kalkabilmektedir. Bu bilgiler ışığında yeterli ve dengeli beslenme sağlıklı beslenme ile 

ilişkilidir. Sağlıklı beslenmenin temel koşulu ise besin (gıda) seçimidir (Alaunyte vd., 2015:12). 

Beslenme ve besin konusunda birçok birey veya grup yaptıkları tercihler nedeniyle problemler 

yaşamaktadır. Bu iki kavram ile ilgili düzensiz ve değişken bir kültüre sahip kitlelerden biri de 

üniversite öğrencileridir. Genellikle ailelerinden uzakta bir ortama gitmek zorunda kalan 

üniversite öğrencilerinin değişen en temel alışkanlıklarından biri beslenme, tüketimleri de 

besindir. Beslenme gereksinimlerini gidermek zorunda kalan öğrenciler, bunu ya kendileri 

yapmak zorunda kalmakta ya da dışarıdan temin etmektedirler. Bu nedenle öğrencilerin genelde 

düzensiz besin tüketimine sahip oldukları söylenebilir. 

Araştırmanın takip eden bölümünde besin kavramı ile ilgili literatür taramasına yer verilmiştir. 

Bu bölümde, besin kavramı, besin öğeleri, besin grupları ve öğrencilerin besin tüketimlerine 

ilişkin bilgiler yer almaktadır. Sonraki bölümde, araştırmanın amacı, önemi, ölçeği, evren ve 

örneklemi, veri toplama sürecine ilişkin bilgilerin yer aldığı araştırma metodolojisine yer 

verilmektedir. Takip eden bölümde, araştırma verilerine ilişkin bulgu ve yorumların bulunduğu 

bulgular bölümüne yer verilmiştir araştırma sonuç ve öneriler ile tamamlanmıştır.  

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Yaşam sürdürmek için içeriğinde su, organik ve inorganik ögeler barındıran, yenilebilen ya da 

içilebilen, hayvan ve bitki dokuları “besin” olarak adlandırılır (Bulduk, 2002:22). Beslenme belli 

bir noktaya kadar karın doyurmak için veya fizyolojik güdüleri gidermek için kullanılmaktadır. 

Yeryüzünde bulunan besin çeşitliliği beslenmeyi insanlar için daha anlamlı hale getirmektedir. 

Doğada bulunan besin bileşimlerinin içinde değişik miktarlarda besin öğeleri bulunmaktadır. 

Besinlerde bulunan bu kimyasal moleküller tüketimden sonra sindirilerek parçalanmaktadır 

(Baban, 2010:3). Burada önemli olan yenilen veya içilen hayvan veya bitki dokularının hangisinin 

besin olarak tüketildiğidir. Bunun belirlenmesi de büyük oranda insan fizyolojisi veya 

vücudunun gereksinim duyduğu çeşit veya miktardır. Besinler besin ögeleri ve besin grupları 

olarak iki açıdan ele alınmaktadır. Bunlar aşağıda Tablo 1 de verilmektedir;  
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Tablo 1: Besin Ögeleri ve Besin Grupları  

BESİN ÖGELERİ BESİN GRUPLARI 

Enerji Veren Besin 

Ögeleri 

Enerji Vermeyen Besin Ögeleri 

Süt ve Süt Ürünleri 

Et- Yumurta-Kurubaklagil 

Grubu 

Sebze-Meyve Grubu 

Tahıl Grubu 

Tuz- Şeker Tüketimi 

Karbonhidratlar 

Yağlar 

Vitaminler 

Mineraller 

Vitaminler 

Yağda eriyen 

vitaminler 

 

 A vitamini 

 D vitamini 

 E vitamini 

 K vitamini 

Suda eriyen vitaminler 

 Tiamin (B1), 

 Riboflavin (B2), 

 Niasin, 

 Folik asit, 

 B6, 

 B12, 

 Biotin, 

 Pantetoik asit, 

 Kolin, 

 C 

Kaynak: (Baysal, 1990:11; Köksal, 2000:345; Bulduk, 2002:164; Türkan, 2005:25-31; Wetherilt, 2006: 

9; Schwenk ve Schwenk, 2006:69; Tayar vd., 2011:327)’den uyarlanmıştır.  

 

Besinler insanların beslenme ihtiyaçlarının gidermek için kullanılır. Bu besinler tüketim süreci 

içerisinde bir alışkanlığa dönüşmektedir. Bu da dünyada hızla yayılan kötü beslenme 

(malnutrition) kaynaklı sağlık problemleri nedeniyle, beslenme ile ilgili düzenlemeler, yeni 

planlamalar ve bunların uygulanması zorunlu kılmıştır. Örneğin; çocukluktan erişkinliğe geçiş 

döneminde evden uzakta daha fazla zaman geçiren gençler sağlıksız beslenme koşullarıyla 

karşılaşmaktadırlar. Bunları engellemek adına özellikle okullarda sağlıklı beslenme 

programlarının düzenlenmesinin bu sorunun çözümünde önemli bir rol oynayacağı 

düşünülmektedir. Bu sağlıksız beslenme durumlarının başında öğün atlama gelmektedir. Fakat 

insan vücudunun fizyolojik dengesinin sağlanmasının yolu öğün örüntüsüne dikkat etmekten 

geçmektedir. Çünkü sağlıklı beslenmenin birincil şartı öğün atlamamaktır (Sormaz ve Şanlıer, 

2015:1621). Ayrıca sağlam bir beslenme alışkanlığının oturtulması bazı önemli sağlık sorunları ile 

mücadelede de insanlara yardımcı olabilmektedir. Prostat hastalığı bu hastalıkların başında 

gelmektedir (Koniuszy vd., 2013:320).  

Üniversite öğrencileri beslenme alışkanlıkları açsından ele alınabilecek en önemli gruplardan bir 

tanesidir. Gençlerin beslenme durumlarının zaten önemli olduğu bir ortamda, kendilerine has 

özellikleri genç grup içerisinde beslenme konusunda özellikle değerlendirilmeleri 

gerekmektedir. Ailelerinden kopmaları, farklı bir sosyal çevreye katılmaları, gündelik 

faaliyetlerinin değişimi gibi bir takım temel özellikler bazı önemli konularda olduğu gibi 

beslenmeleri üzerinde de oldukça etkili olabilmektedir. 

Üniversite öğrencilerinin de içinde bulunduğu gençlerin beslenme alışkanlıklarının 

şekillenmesini sağlayan bazı faktörler aşağıda verilmektedir (Şanlıer vd., 2009:337).   

 Birincil faktörler; kişisel yeme seçimleri, ailenin yeme biçimi, anne ve babanın yeme 

seçimi konusunda model olması, medya ve toplumsal normlar, 

 Kişisel faktörler; davranışlar, inançlar, bilgiler, özsaygı, öğün ve atıştırmalık örüntüsü, 

ağırlık kontrolü ve 

 Sosyal faktörler; aile, arkadaşlar ve diğer yakın çevredir.  
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Üniversite öğrencileri çocukluk çağından erişkin döneme geçen ilk gruplardan biridir. Öğrenciler 

üniversite eğitimine başlamaları ile birlikte, ailelerinden ayrılarak dış etkilere açık bir hale 

gelmektedirler. Böylece kendi başlarına karar almalarını gerektirecek bir süreç başlamaktadır. 

Kendi başlarına almaları gerekecek temel kararların başında da beslenme ile ilgili kararlar 

gelmektedir. Bu yeni düzene ayak uydurma çabalarını şekillendiren unsurda ekonomik güçtür. 

Ekonomik gücü iyi olan öğrenciler beslenmelerini daha iyi bir şekilde şekillendirebilirler. Bu 

dönemin beslenme alışkanlığını önemli hale getiren bir diğer unsur eğitim sonrası yaşamı da 

etkileyebilmesidir. Üniversite eğitimi sonrası insanın kişiliği belli ölçülerde oturduğu için sahip 

olunan alışkanlıklar devam ettirilmeye çalışılır. Bu nedenle bu dönemde iyi beslenmeye özen 

gösterilmelidir (Mazıcıoğlu ve Öztürk, 2003:173).  

Yetersiz ve dengesiz beslenmenin önemli bir toplumsal sorun olduğu Türkiye’de, bu sorunun 

yaşandığı en riskli gruplardan biride üniversite öğrencileridir. Ülkemizde üniversite öğrencileri 

düzenli bir beslenme alışkanlığına sahip değildir. Hatta bu kitle yetersiz ve dengesiz 

beslenmektedir. Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlığının olmaması 

temelde iki nedene bağlanmaktadır. Bunlar bilgisizlik ve ekonomik yetersizliktir. Üniversite 

öğrencilerinin ilk dönemlerinin adölesan dönemleri ile denk gelmesi bu süreci daha da 

zorlamaktadır. Dolayısı ile özellikle fiziksel büyüme ve gelişmenin belirgin bir şekilde 

hızlanması, yaşam şeklinin değişmesi, sigara kullanımı, diyet yapma arzusu ve spor yapma gibi 

özel nedenler üniversite öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarını değiştirebilmektedir (Saygın 

vd., 2011:44).  

YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı; üniversite öğrencilerinin besin tüketim tespit edilmesidir. Gençlerin 

beslenme alışkanlıkları son zamanlarda beslenme alışkanlıkları ile ilgili üzerinde durulan önemli 

konulardan bir tanesidir. Gençlerden önemli bir grup olan üniversite öğrencilerinin de beslenme 

alışkanlıkları sürekli değişebilmekte ve farklı boyutlara ulaşabilmektedir. Özellikle bilgi ve 

iletişim teknolojileri, küreselleşme ile beraber tüketim kalıplarındaki sınırların ortadan kalkması 

ve gençlerin yaşadıkları dinamik çevre bundaki en önemli nedenlerden birkaçıdır. Gençlerin 

teknolojiyi sık bir şekilde kullanması ve etkilenebilecek bir çevrede yaşamaları bunun en önemli 

nedenidir. Beslenme ile ilgili en önemli konuların başında da besin tüketim alışkanlıkları 

gelmektedir.  

Bu araştırmada yöntem olarak nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nicel araştırmada veri 

toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Farklı zamanlarda Sakarya Üniversitesi 

öğrencilerinden oluşturulan ölçek aracılığı ile veriler toplanmıştır. Bu araştırma için genel evren 

üniversite öğrencileri, çalışma evreni ise Sakarya Üniversitesinin lisans ve lisansüstü 

öğrencileridir. Bu nedenle, araştırmanın çalışma evrenini 2015/2016 eğitim ve öğretim yılı güncel 

aktif lisans ve lisansüstü öğrenci rakamlarına göre 40.685 öğrenci oluşturmaktadır (SAÜ, 2015). 

Bu araştırmada, olasılığa dayalı olmayan örnekleme türlerinden kolayda örnekleme yöntemi 

tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme, el altında bulunan ve kolay ulaşılabilen örneklemdir (Berg 

ve Lune, 2015:70). Kısaca, evren içinde ulaşılabilen katılımcılar veri toplama sürecine dahil 

edilmekte ve arzu edilen evren örneklem büyüklüğüne ulaşılıncaya kadar bu durum devam eder 

(Altunışık vd., 2012:142).  Sakarya Üniversitesinde lisans ve lisansüstü öğrencisi olmak şartıyla 

ankete cevap veren herkesin katılımı kabul edilmiştir. Evreni temsil edeceği düşünülerek 

(Ceylan, 2011:94 ; Altunışık vd., 2012:37; Can, 2014:28; Coşkun vd., 2015:136-137) 1000 anket 

çoğaltılarak dağıtılmış ve anketlerden 622 geri dönüş sağlanmıştır. Veri toplama süreci 

tamamlandıktan sonra ön değerlendirme yapılarak eksik ve hatalı anketler araştırmanın dışında 
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tutulmuş ve analizler 610 anket üzerinden yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışmadaki örneklem veri 

toplanan 610 öğrencidir. 

Çalışmada kullanılan ölçeğin genel hatlarını daha önce yapılan (Yılmaz ve Özkan, 2007; Önay, 

2010; Sağlık Bakanlığı, 2011; Arslan ve Akça, 2012; Akça vd., 2013) gibi çalışmalar oluşturmuştur. 

Bunlara ek olarak ilgili literatür taranmış (Farber Cancer Institue; Demirezen ve Coşansu, 2005; 

Sezek vd., 2008; Şanlıer vd., 2009; Bozhüyük, 2010; Saygın vd., 2011; Yıldırım vd., 2011; Gül, 2011; 

AB Bakanlığı, 2011; British Heart Foundation, 2012), uzman görüşü alınmış ve eklemeler 

yapılarak ankete son hali verilmiştir. 

Araştırmanın veri toplama sürecinde bazı önemli kısıtlar ile karşılaşılmıştır. Bu kısıtlardan en 

önemlileri zamansal ve parasal kısıtlardır. Bununla birlikte özellikle son sınıflardaki öğrencilerin 

anketlere istenilen düzeyde cevap vermemeleri de önemli bir kısıt olarak ifade edilebilir. 

Üniversitenin bazı birimlerinin de, veri toplanması için resmi yazı talep etmeleri de önemli bir 

kısıt olarak söylenebilir. Vize haftasında kütüphanede yapılan yüz yüze anketlerde de 

öğrencilerin önemli bir kısmı ders çalıştıklarını ifade ettikleri için ankete katılım 

göstermemişleridir. Özellikle yüz yüze alınan anketlerde hata payının az olacağı göz önüne 

alındığında bu durumunda önemli kısıt teşkil ettiği ifade edilebilir. 

 

BULGULAR 

Bu kısımda araştırmaya ait verilerin analiz sonuçlarına yer verilmektedir. İlk olarak iç tutarlılığı 

test etmek için güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach’s Alpha katsayısı 0.823 çıkmıştır. Bu 

değer sosyal bilimlerce kabul gören bir değerdir. Katılımcıların demografik değişkenlerine, 

yiyecek ve içecek tüketim sıklıklarına ilişkin frekans bilgilerine yer verilmektedir. 

Değerlendirmeler sıklık değerleri ve yüzdeler üzerinden yapılmaktadır.  

Tablo 2’de katılımcıların demografik değişkenlerine ilişkin frekans bilgileri bulunmaktadır. 

Katılımcıların  %90’ı lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. Katılımcıların % 46’sının 500 TL ve altı, 

%25’inin ise 700 TL ve üzeri gelire sahip oldukları görülmektedir. Katılımcıların % 49’unun 

gelirlerinin önemli bir kısmını ailelerinden sağladıkları, %39’unun burs ve kredilerden, %12’sinin 

ise gelirlerini çalışarak elde ettikleri görülmektedir. Katılımcıların %36’sının evde, %43’ünün 

Devlet/Kamu Yurdunda, %16’sının özel yurtlarda ve %4’ünün ise aile veya akraba yanında 

ikamet ettikleri görülmektedir.  

Tablo 3 incelendiğinde ölçekteki ifadelerin aritmetik ortalamasının genellikle 2 ile 4 değerleri 

arasında değiştiği görülmektedir. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde katılımcılar tarafından 

en sık tüketilen yiyeceğin ekmek (𝑋= 3,98) olduğu görülmektedir. Bununla beraber en az tüketilen 

yiyeceğin ise sakatat (𝑋= 2,08) olduğu göze çarpmaktadır. 

“Ekmek” ifadesine katılımcıların % 73’ü olumlu yanıt vermiştir. Türkiye genellikle olduğu gibi 

ekmek çok sık tüketilmektedir. Ekmekteki bu yüksek tüketim Önay (2010) tarafından yapılan 

çalışmada da tespit edilmiştir. “Pişmiş sebze” ifadesine katılımcıların yaklaşık % 55’i olumlu 

yanıt vermiştir. Buda katılımcıların pişmiş sebze tüketimine önem verdiğini göstermektedir. 

“Tavuk eti” ifadesine katılımcıların %66’sı olumlu yanıt vermiştir. Buda katılımcılar tarafından 

tavuk etinin sık olarak tüketildiğini göstermektedir. “Çikolata, şeker vb.” ifadesine katılımcıların 

%59’u olumlu yanıt vermiştir. Genel olarak çikolata, şeker vb. yiyecekler gençler arasında da çok 

sık tüketilmektedir.  
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Tablo 2: Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 

DEĞİŞKENLER N % DEĞİŞKENLER N % 

Cinsiyet Sigara Kullanımı 

Kadın 218 35,7 Evet 202 33,1 

Erkek 392 64,3 Hayır 406 66,8 

Yaş Kilo 

20 ve altı 123 20,2 60 ve altı 178 29,2 

20-22 352 57,7 61-70 193 31,6 

23-25 93 15,2 71-80 142 23,3 

25 ve üzeri 42 6,9 81 ve üzeri 97 15,9 

Gelir İkamet 

500 TL ve altı 279 45,7 Ev 216 35,4 

501-700 TL 179 29,3 Devlet Yurdu/Kamu Yurdu 264 43,3 

701-1000 TL 83 13,6 Özel Yurt 100 16,4 

1001 TL ve üzeri 67 11,0 Aile ve Akraba Yanı 28 4,6 

Eğitim Gelir Kaynağı 

Lisans 553 90,7 Aile 298 48,9 

Lisansüstü 57 9,4 Burs ve Kredi 235 38,5 

 Çalışıyorum 76 12,5 

 

 “Balık eti” ifadesine katılımcıların yaklaşık %51’i olumsuz yanıt vermiştir. Buda katılımcıların 

balık etini çok fazla tüketmediğini göstermektedir. “Sakatatlar” ifadesine katılımcıların yaklaşık 

% 68’i olumsuz yanıt vermiştir. Sakatatlar katılımcılar tarafından nadiren tüketilmektedir. 

Sakatat tüketimindeki bu olumsuz yaklaşım Önay (2010) tarafından yapılan çalışmada da benzer 

sonuçlar vermiştir. “Çerezler” ifadesine katılımcıların yaklaşık % 62’si nadiren tükettiğini 

belirtmiştir. Bu yüzdeye göre katılımcıların çerez tüketimini çok fazla tercih etmedikleri 

söylenebilir. “Margarin” ifadesine katılımcıların yaklaşık % 57’si nadiren yanıtını vermiştir. 

Gençlerin margarini çok fazla tüketmedikleri desteklenmektedir. “Pekmez” ifadesine 

katılımcıların yaklaşık %59’u olumsuz yanıt vermiştir. Buda katılımcılar tarafından pekmezin 

çok fazla tüketilmediğini göstermektedir.  

Tablo 4 incelendiğinde ölçekteki ifadelerin aritmetik ortalamasının 1,80 ile 4,30 değerleri arasında 

değiştiği görülmektedir. Aritmetik ortalama incelendiğinde katılımcılar tarafından en çok 

tüketilen içeceğin çay (𝑋= 4,29) olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte katılımcılar 

tarafından en az tüketilen içeceğin ise mayasız alkollü İçecekler (𝑋= 1,84) olduğu görülmektedir.  

“Çay” ifadesine katılımcıların % 81’i olumlu yanıt vermiştir. Toplumumuzda sudan sonra en çok 

tüketilen içeceğin çay olduğu katılımcılar tarafından da açıkça gösterilmiştir. “Ayran” ifadesine 

katılımcıların %55’i olumlu yanıt vermiştir. Toplumumuzda genel olarak çok sık tüketilen milli 

içecek olarak adlandırılan ayranın katılımcılar tarafından da sıkça tüketildiğini bir bakıma teyit 

edilmiştir. “Kahve” ifadesine katılımcıların yaklaşık %94’ü olumlu yanıt vermiştir. Buda 

katılımcıların kahveyi sık olarak tükettiğini göstermektedir.   
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Tablo 3: Yiyeceklerin Tüketim Sıklıklarına İlişkin Frekans Analizi 

Hiçbir Zaman Nadiren Sık 

İfadeler 𝐗 S.S. F % F % F % 

Ekmek 3,98 1,07 18 3,0 149 24,5 440 72,2 

Pişmiş Sebze 3,89 1,02 81 13,3 334 54,7 191 31,3 

Tavuk Eti 3,78 0,92 8 1,3 194 31,8 404 66,2 

Peynir 3,76 1,02 18 3,0 192 31,5 398 65,2 

Çikolata, Şeker 3,68 1,04 11 1,8 239 39,2 358 58,7 

Yumurta 3,57 1,14 30 4,9 241 39,5 237 55,2 

Zeytin 3,48 1,14 37 6,1 236 38,7 333 54,6 

Taze Meyve 3,39 0,99 18 3,0 312 51,2 278 45,6 

Pilav, Makarna 3,38 1,02 12 2,0 183 30,0 411 67,4 

Yoğurt 3,30 1,04 18 3,0 347 56,9 244 40,0 

Taze Sebze 3,29 1,11 35 5,7 317 52,0 255 41,8 

Kuruyemişler 3,28 1,06 28 4,6 333 54,6 247 40,5 

Tost, Pizza 3,26 1,04 26 4,3 333 54,6 247 40,5 

Simit 3,21 1,08 25 4,1 363 59,5 216 35,4 

Kırmızı Et 3,16 1,01 34 5,6 362 59,3 210 34,5 

Baklagiller 3,13 1,05 36 5,9 342 56,1 223 36,6 

Lahmacun, kebap 3,01 1,01 25 4,1 411 67,4 172 28,2 

Reçel, Marmelat 2,99 1,04 47 7,7 370 60,7 190 31,1 

Hamur Tatlıları 2,98 1,07 51 8,4 373 61,1 182 29,8 

Bal 2,96 1,07 52 8,5 376 61,6 179 29,4 

Sucuk, Sosis vb. 2,92 1,10 56 9,2 384 63,0 167 27,4 

Sütlü Tatlılar 2,91 1,00 31 5,1 429 70,3 143 23,5 

Tereyağı 2,87 1,11 67 11,0 377 61,8 163 26,7 

Balık Eti 2,63 1,06 65 10,7 440 72,1 101 16,5 

Çerezler 2,63 1,22 24 3,9 382 62,7 201 33,0 

Pekmez 2,60 1,16 121 19,8 361 59,1 123 20,1 

Margarin 2,35 1,12 163 26,7 249 57,2 95 15,6 

Sakatatlar 2,08 1,19 249 40,8 279 45,7 72 11,8 

Tablo 4’e bakıldığında “Bitki çayları” ifadesine katılımcıların %53’ünün nadiren yanıtını verdiği 

görülmektedir. Bitki çaylarının gençler arasında çok fazla tercih edilmediği söylenebilir. “Mayalı 

alkollü içecekler” ifadesine katılımcıların %86’sı olumsuz yanıt vermiştir. Ayrıca “mayasız 

alkollü içecekler” ifadesine katılımcıların yaklaşık %88’i olumsuz yanıt vermiştir. Bu iki veri 

katılımcıların çok sık alkol tüketmediklerini göstermektedir. İçecek tüketimindeki bu sonuçlara 

benzer sonuçlar Önay (2010) tarafından yapılan çalışmada da tespit edilmiştir. Özellikle çay 

tüketimindeki sonuçlar Yılmaz ve Özkan (2007) ile Akça ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan 

çalışmalar ile de desteklenmiştir. Buda Türkiye’de çayın toplum içerisindeki önemini 

göstermektedir. 
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Tablo 4: İçeceklerin Tüketim Sıklıklarına İlişkin Frekans Analizi 

Hiçbir Zaman Nadiren Sık 

İfadeler 𝐗 S.S. F % F % F % 

Çay 4,29 0,96 11 1,8 100 16,4 494 81,0 

Ayran 3,64 0,98 12 2,0 256 42,0 338 55,4 

Kahve 3,48 1,98 32 5,2 289 47,4 284 46,6 

Hazır Meyve Suyu 3,33 1,08 32 5,2 217 52 258 42,3 

Kola, Gazoz vb. 3,10 1,22 74 12,1 294 48,2 231 37,9 

Süt 2,91 2,42 85 13,9 365 59,8 159 26,1 

Taze Meyve Suyu 2,67 1,04 72 11,8 418 68,5 114 18,7 

Bitki Çayları 2,63 1,22 130 21,3 326 53,4 151 24,8 

Mayalı Alkoller 1,92 1,26 347 56,9 175 28,7 82 13,5 

Mayasız Alkoller 1,84 1,21 364 59,7 174 28,5 66 10,8 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bütün insanların beklenti, istek ve ihtiyaçlarının farklı olduğu ve bu durumun da insanların 

tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği bilinmektedir. Son yıllarda meydana gelen küresel 

gelişmeler, insanların tüketim kalıplarını değiştiren bu beklenti, istek ve ihtiyaçları daha da 

derinleştirmektedir. İnsanlar bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde, kendilerinden oldukça 

uzakta bulunan bir ihtiyacı talep etme güdüsüne sahip olabilmektedirler. 

Değişen tüketim kalıplarının kendini en belirgin şekilde hissettirdiği kavramlardan birisi de 

beslenmedir. Beslenmeyi bu kadar belirgin bir tüketim kalıbı haline getiren de besin kavramıdır. 

Her geçen gün insanların beslenme kavramına karşı tutumları değişmekte ve tükettikleri besinler 

değiştirmektedir. Özellikle dinamik çevresel yapı nedeniyle tüketim kalıpları en çok değişen 

gruplardan biride gençlerdir. Gençler içerisinde önemli bir orana sahip olan üniversite 

öğrencilerinin de tüketim kalıpları değişmektedir. Özellikle fizyolojik dürtülerin önemli bir 

kısmını oluşturan beslenme alışkanlıkları da gençler arasında sürekli bir değişim göstermektedir. 

Bu anlamda gençlerin beslenme alışkanlıkları ile ilgili yapılan çalışmalar literatürde sıkça 

tekrarlanmaktadır. Bu çalışmanın sonuçlarının da literatüre bu anlamda katkı sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

Gençler içerisinde önemli bir kesimi oluşturan öğrencilerin besinler tüketim davranışları hem 

yeterli ve dengeli beslenmeleri ve beslenme alışkanlıkları açısından önem taşımaktadır. Bu 

nedenle öğrencilerin tükettikleri besinlerin sıklık dereceleri önem taşımaktadır. Yiyecekler 

açısından bakıldığında peynir, tavuk eti, yumurta, pişmiş sebze, ekmek, çikolata-şeker, 

kuruyemiş, zeytin, simit, pilav-makarna, taze meyve ve tost-pizza gibi yiyecekler en sık tüketilen 

yiyecekler olarak öne çıkmaktadır. Bunla beraber sakatat, balıketi, sucuk-sosis margarin ve 

pekmez gibi ürünler en az tüketilen yiyeceklerdir. İçeceklerde ise ayran ve çay en çok tüketilen 

içecekler iken, alkol grupları ve süt en az tüketilen içeceklerdir. Bütün bunlar öğrencileri sosyo-

kültürel yaşantısı ve ekonomik imkânlar ile açıklanabilir.  

Yapılan bu araştırma kapsamında bazı öneriler getirilebilir. Yoğunlukla öğrencilere hizmet sunan 

işletmeler, besin değeri yüksek, sağlıklı ve kaliteli menüler ile hizmet vermelidir. Öğrenciler 

düzenli olarak sabah kahvaltısı yapılmalı, kahvaltıda besin değeri yüksek besinler tüketilmelidir. 

Ayrıca öğlen ve akşam yemeklerinde de saat ve besin dengesinin olduğu bir düzen 
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oluşturulmalıdır. Son olarak ise, öğrencilere besinler, besin değerleri, besin öğeleri gibi bazı temel 

konularda seminer ve konferanslar aracılığı ile bilgiler verilmelidir. 
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Öz 

Turizm temalı seyahatlerde yiyecek-içeceklerin 

müşteri ile buluşturulması sonucunda ortaya çıkan 

deneyimlerin öğrenilmesi, müşterinin memnuniyetini 

ve yeniden ziyaretini sağlama adına önemli bir 

gerekliliktir. Bununla birlikte müşterilerin farklı 

kişilik özellikleri ve sürekli değişen talepleri 

nedeniyle turizme yönelik hizmetlerde en az 

memnuniyet sergilenen hizmet alanlarından bir 

tanesini de yiyecek ve içecek hizmetleri 

oluşturmaktadır. Bu araştırmada, kültür turizmi 

temalı ziyaretlere katılan yerli turistlerin seyahat 

tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri arasındaki 

ilişki test edilmektedir. Bu doğrultuda UNESCO 

tarafından Dünya Mirası içerisinde gösterilen ve 

kültür turizmi için önemli bir varış noktası olan 

Safranbolu ilçesini ziyaret eden yerli turistlerden elde 

edilen veriler kapsamında seyahat tercihi ve yiyecek-

içecek beklentisi ilişkisi test edilmiştir. Bu amaç 

doğrultusunda 391 yerli turiste, Şubat-Haziran 2016 

döneminde veri toplamak amacıyla anket 

uygulanmıştır. Anket verileri kapsamında yerli 

turistlerin yiyecek-içecek beklentileri; hijyen, hizmet 

sunumu, yemek ve salon atmosferi öncelik sırasında 

belirlenmiştir. Ayrıca yerli turistlerin seyahat 

tercihleri ile yiyecek-içecek beklentisi ilişkisine 

yönelik gerçekleştirilen Korelasyon Analizi 

kapsamında orta düzeyde (r=0,566; p=0,000) olmak 

üzere pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kültürel turist, Seyahat tercihi, 
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Abstract 

Learning the experiences, which result from the 

meeting of the customers with the food and beverage 

related with tourism theme, is an important factor that 

shapes customer satisfaction levels and their revisit. 

Additionally, due to the personal traits of the 

customers and their different demands, food and 

beverage service has been one of the services with the 

lowest customer satisfaction. This study tests the 

relationship between the travel preferences of the 

domestic tourists that engage in cultural tourism and 

their expectations about food and beverage. Within 

this context, we analyzed data obtained from the 

domestic visitors, which visited the district of 

Safranbolu, a city that is a piece of the world heritage 

by the UNESCO and an important cultural tourism 

destination in Turkey. We obtained data by using 

survey on 391 tourists between February and June 

2016. The study found that hygiene, service 

presentation, quality of food, and the atmosphere of 

the saloon were determined as the expectations of the 

domestic tourists about the food and beverage 

services, respectively. Furthermore, correlation 

analysis on the relationship between the traveling 

preferences of the domestic tourists and their 

expectations on the food and beverage preferences 

found medium level (r=0,566; p=0,000) and positive 

meaningful relationship. 

Key Words: Cultural tourist, Travel preference, 

Expectations about food and beverage service, 

Safranbolu. 
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GİRİŞ  

Turistin bakış açısıyla turizm; bir rahatlama ve eğlence deneyimidir. Bu deneyim sürecinde 

turistler, farklı ruhsal ve fiziksel memnuniyetler peşinde koşarlar, destinasyon ve aktivite 

seçimlerini bu memnuniyetleri çerçevesinde belirlerler (Ayaz, 2012). Yeme ve içme, 

fizyolojik ihtiyaçlarını gidermenin yanısıra yeni lezzetler tatmak, arkadaşlarla birlikte zaman 

geçirmek, tükettiği yiyeceklerden ve bulunduğu yerden zevk almak, yeni arkadaşlıklar 

kurmak, boş zamanlarını değerlendirmek vb. amaçlarla öne çıkan bir turist deneyimidir. Bu 

anlamda yiyecek ve içecekler; fizyolojik, psiko-duyusal ve sosyal çevrenin bir parçası olarak 

görülebilir (Avcıkurt vd., 2007; Bekar vd., 2011; Bucak ve Ateş, 2014; Bekar ve Kılıç, 2014).  

Seyahate çıkan turistler için yemek yeme; bir turizm davranışı ve yiyecek ve içecekler birer 

çekicilik unsurudur. Bu nedenle yiyecek ve içecek hizmetlerinde kalite adına müşteri 

beklentilerinin önceden öğrenilmesi öne çıkarılmalıdır. Hijyen başta olmak üzere yiyecek ve 

içecek çeşitliği, sunum ve tutarlı hizmet sunumu önemli unsurlardır. Sürekli değişen ve 

gelişen tüketici istekleri doğrultusunda bu beklentilerin karşılanamaması durumunda, 

müşteriler tatminsiz olur (Duman ve Öztürk, 2005; Güler, 2007; Jadhav ve Mor, 2010; 

Belpınar, 2014; Birdir ve Akgül, 2015). Bu çerçevede bireylerin veya gurupların ürünleri, 

hizmetleri ve deneyimleri seçmesi satın alması, tüketmesi ve kullandıktan sonraki süreçleri 

inceleyen "tüketici davranışı" başvurulması gereken bir bilimsel alandır (Koç, 2012).  

Literatürde turizm sektöründe tüketici davranışlarının belirlenmesine yönelik çalışmalar 

(Öztürk ve Seyhan, 2005; Hayta, 2008; Emir ve Avan, 2010; İlban vd., 2011; Akkuş ve Cengiz, 

2013; Örgün vd., 2013) oldukça fazladır. Ancak kültür turizmi kapsamında seyahat eden 

yerli turistlerin yiyecek ve içecek tüketim davranışları üzerine sınırlı sayıda araştırma (Güler, 

2007;  Okursoy ve Turan, 2014; Albayrak, 2014; Bekar ve Kılıç, 2015, Bucak ve Özkaya, 2015; 

Bayrakcı ve Akdağ, 2016) bulunmaktadır.  

Bu çalışma, Dünya Miras Listesi içerisinde yer alan ve dünya ölçeğinde kültür turizmi adına 

önemli bir varış noktası olarak kabul edilen Safranbolu’ya gelen yerli turistlerin seyahat 

deneyiminde yiyecek-içecek beklentileri üzerine bir anlayış geliştirmeyi öngörmektedir. 

Çalışma, Safranbolu'yu ziyaret eden kültürel turistlerin seyahat nedenlerini belirlemek ve 

turist davranışı kapsamında seyahat nedenleri ile yiyecek-içecek beklentileri arasındaki 

ilişkinin test edilmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle, kültürel turistlerin yiyecek 

ve içecek işletmelerinden beklentilerinin ortaya konulması, kültür ve gastronomi turizmi 

düzeyinde literatür zenginliği oluşturabilecektir. 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

"Bir destinasyona yapılan kısa süreli seyahatler" olarak ifade edilebilen turizmin merkezinde 

turistler yer almaktadır. Bununla birlikte turizm literatüründe "turizmin gerçekleşmesini 

sağlayan insan unsuru" turist kavramı ile özdeşleştirilmektedir (Newsome vd., 2002; 

Durgun, 2006; Gülmez, 2012). Turizmin temel amacı; turist olarak tanımlanan insanların 

psikolojik tatmin duygusunu sağlamak olarak gösterilmektedir (Çuhadar, 2006). Seyahat 

ihtiyacının ortaya çıkması ile turistin karşılaştıkları kişilerle ilişkiler ve seyahate çıktıktan 

sonra yaşadıkları turistik deneyimlerini değerlendirmeleri sırasında sergiledikleri 

davranışlar "turist davranışı" (Günlü, 2007) ile ilişkilendirilmekte ve turist davranışının, 

turistleri seyahate yönlendiren motivasyonlarda aranması düşünülmektedir (Akyurt ve 

Atay, 2009). Bununla birlikte bir turistin seyahat deneyimi sürecinde yiyecek ve içecekler, 

Şekil 1'de gösterilen biçimde resmedilmektedir (PSHE, 2013:68): 
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Şekil 1. Bir Turistin Seyahat Deneyimi 

(PSHE, 2013:68'den uyarlanmıştır). 

Yiyecek ve içecekler; fizyolojik, psiko-duygusal, sosyal ve sembolik bir ortamın bir parçası 

olup hijyenik ve besleyici değerlerine ek olarak, psiko-duyumsal ve sembolik özelliklere 

sahiptir. Bazı gıda maddeleri fantezinin ve konsantre sembolik erdemlerin (ekmek, şarap, 

tahıllar) temeldir. Paylaşılan ve başkalarıyla birlikte yenilen yemekler, temel bir sosyal 

bağlantıdır. Şampanya, havyar, viski, günlük tüketim için şarap veya geziler, çeşitli sosyal 
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aktörlerin birbirlerini tanımlamalarına ve yaşam biçimlerini işaretlemelerine olanak tanıyan 

belirteçlerdir. Belli bir coğrafi alanda veya toplumun mutfak mirasında yiyecekler bazen de 

o toplumun sembolik bir amblemi olarak (Bessiere, 1998:23) kültürün vazgeçilmez 

öğeleridir.  

Yeme ve içme, varlıkların hayatlarını devam ettirebilmeleri için tüketilmesi gereken 

maddelerdir. İnsanlar, nerede olursa olsun, her şeyden önce karnını doyurma çabası 

gösterseler de (Yergaliyeva, 2011:61) sosyal bir varlık olan insan için yeme-içme sadece 

biyolojik gereksinim olmayıp, birbirleriyle sohbet ettikleri, mutluluk ve üzüntülerini 

paylaştıkları, kutlamalar yaparak eğlenip kaynaştıkları ve sosyal ihtiyaçlarını karşıladıkları 

bir sosyal olgudur (Sormaz, 2015:49; Güneş vd., 2008:5). Bununla birlikte turizmde yiyecek 

tüketimi günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılanma veya zevk şeklinde ortaya çıkabilmekte 

(Quan ve Wang, 2004) ve insanlar gereksinim duydukları yiyecekleri karşılama bağlamında 

yiyecek ve içecek işletmelerine başvurmaktadırlar.   

Yiyecek ve içecek; bir bölgeye veya ülkeye yönelik seyahat tercihini ve doyumunu etkileyen 

bir unsur olmakla birlikte konaklama, destinasyonlarda sunulan aktiviteler, ulaşım ve diğer 

çekiciliklerin önemli bir parçasıdır (Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014:35; Zağralı ve Akbaba, 

2015:6635). Turistik harcamalar içerisinde konaklamadan sonra ikinci önemli kalemi ve 

seyahate ilişkin memnuniyet düzeyi ile yaşamsal ve süreklilik gösteren bir ihtiyacı 

karşıladığı için memnuniyet algısının oluşmasında en önemli unsurlardan biri olarak 

değerlendirilmektedir (Görkem, 2015:315). Bu gelişmelerle birlikte tüketicilerin trendleri 

sürekli olarak değişmekte, beklentilerin düzeyi artmaktadır Örneğin İngiltere'de yapılan 

araştırmada yiyecek ve içeceklere ilişkin değişimler şu şekilde sıralanmaktadır 

(http://cthresource.com):  

 

• Misafir beklentileri daha karmaşık hale gelmekte, 

• Gıda güvenliği kapsamında hijyene daha fazla önem verilmekte, 

• Daha rahat, daha az resmi ve temalı restoranlar aranmakta, 

• Etnik restoran ve yiyeceklere ilgi artmakta,  

• Zincir işletme mutfakları büyümekte, 

• Yiyeceklere ve içeceklere erişim kolaylığı artmakta,  

• Kahve kültürüne ve zincirine ilgi artmakta,  

• Ev yemekleri pişirme yerine dışarıdan hazır yemek sağlamak,  

• İşletmelere satışa sunulacak yiyecekleri pişirme yerine dışarıdan temin etmek,  

• Sağlıklı beslenmeye daha fazla odaklanma, 

• Organik yiyecek tüketimine ilgi artmakta. 

Ipsos Global Trends Raporu'nunda günümüz yemek sektörünü etkileyen ve etkileyecek olan 

10 yeni trend; atıştırmak (aile ile birlikte yemek yeme yerine yoğun iş yaşamı nedeniyle 

yollarda yemek yeme), global lezzetlerin ortaya çıkması, yerlere olan sevgi maceraperest 

hibritler, sağlık ve zindelik yemek pişirmek/aşçılık, kişiselleştirme/uyarlama, tavizsiz lezzet, 

tarz ve atık farkındalığı olarak sıralanmaktadır (http://www.connectedvivaki.com). Bununla 

birlikte günümüz yiyecek ve içecek sektöründen beklenen davranışlar; hizmet kalitesi artışı, 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Canl%C4%B1lar
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hizmet sunumlarında hijyen ve sanitasyon konularında daha çok duyarlılıktır (Biçici, 

2008:20-21). Yiyecek ve içecek işletmeleri; insanların sürekli olarak yaşadığı yerlerde veya 

ikamet ettikleri bölgenin dışında farklı amaçlarla (dinlenme, eğlenme, iş, sağlık vb.) 

yaptıkları seyahatlerde yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmet üreten 

ticari veya kurumsal işletmeler şeklinde veya konaklama işletmeleri içerisinde yeme ve içme 

ile ilgili ürünlerin satın alınması, depolanması, hazırlanması ve servise sunulmasından 

sorumlu birimler olarak öne çıkarılmaktadır (Özer, 2010; Sarıışık, 2012). Yiyecek ve içecek 

işletmelerinin "yeme-içme amacıyla kendilerini ziyaret eden misafirlerinin isteklerini 

kalifiye personel, uygun ekipman ve donanımları ile karşılamanın önemini benimsemiş, 

ticari işletmeler" olması arzu edilmektedir (Kılıç ve Babat, 2011). Bu işletmelerin kaliteli 

hizmet sunumu adına belirli standartlarda hizmet veren ekonomik, kültürel ve sosyal 

kuruluşlar olması beklenmektedir (Duranoğlu vd., 2008:1075). 

Müşterilerin tatmininde, müşteri memnuniyeti ile beklentileri arasında doğrudan bir ilişkili 

olduğu için memnuniyetin sağlanmasında beklentilerin bilinmesi gereklidir. Beklentiler, 

geçmiş deneyimlerle oluşan ürün performansı ya da önceden tahmin edilen düzeyleri olarak 

tanımlanmaktadır (Iskhakova, 2010:35). Beklentiler, kişiden kişiye değişkenlik 

göstermektedir. Müşteri beklentilerinin düzeyi, deneyimler sonucu edilen birikim ile 

belirlenmektedir. Önceki deneyimler olumlu olduğunda beklenti seviyesi yüksek, önceki 

deneyimler olumsuz olduğunda ise beklenti seviyesi düşük olur. Bu nedenle müşteri 

memnuniyeti, beklenti ile aldığı hizmet performansı arasındaki uyum ya da uyumsuzluk 

olarak da ifade edilmektedir (Burucuoğlu, 2011:17). 

Yiyecek ve içecek kavramı hazırlanması nedeniyle endüstriyel bir konu olarak görünse de 

üretilmelerinden tüketilmelerine kadar sosyo-kültürel birçok davranışı içermesi nedeniyle 

turizm için bir zenginlik kaynağıdır. İnsanlar çeşitli zamanlarda, çok çeşitli amaçlarla 

(beslenme, eğlenme, özel gün kutlama, sosyalleşme, iş yemeği, yeni lezzetler keşfetme, 

snobizm, sosyokültürel etkinlikler içinde yer alma) yiyecek ve içecek işletmelerini ziyaret 

etmenin (Kılıç ve Babat, 2011:97) yanısıra bu işletmelerden temel beklentileri; daha kaliteli 

ve uygun fiyattan hizmet sunumu, nitelikli nazik personel, kaliteli araç gereç ve uygun 

atmosferdir (Akın, 2012:2). Turizm sektöründe konaklama ile birlikte yiyecek ve içecek 

hizmeti sunan işletmelerde her türlü servis çok iyi olsa bile, yiyecek-içecek servisi ve mutfağı 

kötü olan bir işletmenin müşterilerini memnun etmesi zordur. Bu bağlamada yiyecek-içecek 

hizmetleri konaklama işletmelerinin ve kalbi olarak da görülebilir (Sezgin, 2010:18). Çünkü 

konuklar; konakladıkları odayı, sabah çıkıp akşam yatmaya geldikleri için çok fazla 

önemsemezler. Ancak yeme ihtiyacı giderme bağlamında yiyecek ve içeceklerin çok iyi 

olmasını beklerler (Ateş, 2008:13). Yemek yenilirken aktif olan duyular ve keyif; bireylerin 

destinasyon seçimlerini, harcamalarını ve kalış sürelerini etkileyebilmekte, memnuniyeti, 

toplam elde edilen deneyimi ve dolaylı olarak da turizm gelirlerini artırabilen bir unsur 

olabilmektedir (Erdem ve Akkuş, 2013:637). Restoran gibi yiyecek ve içecek işletmelerinden 

hizmet satın alan misafirlerin kalite algılamaları konusunda farklıklar olduğu ve bu 

durumun kalite standardı oluşturmada sorunlara yol açtığı düşünülmektedir. Bununla 

birlikte misafirlerin kalite beklentilerinin şekillenmesinde işletmenin konumu, dekoru, 

otopark imkânları, hizmet sunum şekli,  kabul ettiği misafirlerinin sosyal statüleri ve 

davranışları, servis personelinin dış görünüşüne dikkat çekilmektedir. Bunun yanı sıra 

satışa sunulan yemeklerin lezzeti, içerisinde kullanılan malzemelerin tazeliği ve siparişin 

temin süresi de kalite beklentisinde öne çıkartılmaktadır (Hatipoğlu ve Batman, 2014:28). 

Yiyecek ve içecek endüstrinin/işletmelerinin temel işlevi; hedef müşteri memnuniyeti olmak 

üzere insanlara yiyecek ve içecek hizmeti sunmaktır. Bununla birlikte bu işletmelerden 

hizmet alan misafirlerin fizyolojik (farklı çeşitlilikteki yiyecekleri tadabilme), ekonomik 
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(gereksinim duyduğu ürün için evde hazırlamadan uygun fiyatın bulunması), sosyal 

(samimi bir ortamda dostça bir atmosfer), psikolojik (benlik saygısını yükseltme, kendini 

değerli ve sevilmeye değer görme), kolaylık (yemeği evde hazırlamanın zorluğu) yönden şu 

beklentilerinin karşılaması istenilmektedir (https://www.tutorialspoint.com; Cousins vd., 

2014):  

Müşteri odaklı hizmet anlayışı kapsamında müşterilerin beklentilerine yönelik mal ve 

hizmet sunabilen işletmelerin rakiplerine üstünlük sağlayabilmesi için müşterilerini iyi 

analiz etmeleri gerekmektedir. Özellikle yiyecek içecek sektörü gibi hızla gelişen ve 

rekabetin kendini hissettirdiği sektörlerde bu durum kendini çok hissettirmektedir. 

Dolayısıyla yiyecek ve içecek sektörü, artan rekabete bağlı olarak hizmetlerini sürekli 

çeşitlendirmeli, kalitesini yükseltmeli ve imajını müşterilerin zihninde canlı tutmalıdır 

(Güler, 2007:102). Yiyecek ve içecek sektörü hızlı bir gelişim sürecinde kendisini yenilemekte 

artan işletme sayısı ile birlikte misafirlerin bu işletmeleri tercih nedenleri (kaliteli ürün ve 

hizmet sunumunun önemsenmesi, fiyat, hizmetlerin soyut olması) değişmekte ve işletmeler 

arasındaki rekabeti artırmaktadır (Bucak ve Özkaya, 2015:40). 

YÖNTEM 

Turizm, memnuniyet üzerine kurulu bir sektördür. Bu sektörde konukların beklentilerinin 

karşılanması önem arz eder. Bu bağlamda turizm işletmelerinden hizmet satın alan veya 

almayı düşünen potansiyel turistlerinin beklentilerinin önceden öğrenilmesi, turizmde 

memnuniyeti artırıcı bir durum olarak görülebilir. Bu kapsamda bu araştırma, turizm 

arzının niteliğine müşteriler perspektifinden katkı sağlamak düşüncesiyle tasarlanmış, 

betimsel bir çalışmadır.  

Araştırmanın Problemi, Amacı ve Önemi 

Araştırmada bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin seyahate çıkma nedenleri ile yiyecek 

ve içecek hizmetlerinden beklentileri arasındaki ilişkinin ortaya çıkartılması 

amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın problemi “kültürel yerli turistlerin 

seyahat tercihleri ile yiyecek-içecek beklentileri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup, 

bulunmadığının test edilmesi” olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın temel amacı kültür 

turizmi destinasyonlarını ziyaret eden turistlerin seyahat tercihlerinin, yiyecek-içecek 

beklentilerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu ana amaçlarla birlikte çalışmanın hizmet sektörü 

kapsamında turizm arzının gelişimine katkı sağlaması, yiyecek ve içecek hizmeti sunmakta 

olan işletmeleri turistlerin seyahat nedenleri konusunda bilgilendirmesi, Safranbolu 

destinasyonunu ziyaret eden turistlerin seyahat tercihleri ve beklentileri konusunda yerel 

yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel katkı sağlaması 

beklenmektedir.   

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 

Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri arasındaki ilişkinin test 

edilmesi kapsamında araştırma modeli Şekil 2'de gösterilen biçimde öngörülmüştür. 

H

3
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Araştırma modelinde seyahat tercihleri bağımlı değişken, yiyecek-içecek beklentileri ise 

bağımsız değişkenler olarak öngörülmüş, araştırmaya yönelik hipotezler aşağıdaki şekilde 

belirlenmiştir:  

H1: Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ile yiyecek-içecek beklentileri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

H2: Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ile yemek beklentileri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H3: Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ile hijyen beklentileri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H4: Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ile hizmet sunumu beklentileri anlamlı bir ilişki 

vardır.  

H5: Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ile salon atmosferi beklentileri arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Araştırma Modeli  

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Bu araştırmada evreni, Karabük iline bağlı önemli bir kültürel cazibe merkezi olarak kabul 

edilen Safranbolu ilçesini 2014 yılı verileri kapsamında ziyaret eden 209.843 kişi 

oluşturmuştur. Bu verilerden hareketle zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik unsurları dikkate 

alınarak örnekleme başvurulmuştur. Örneklem büyüklüğü %+-5 hata payında ve Z değeri 

1,96 olmak üzere 384 olarak tespit edilmiştir. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma için kullanılması öngörülen veriler iki aşamalı bir süreçte toplanmıştır. Birinci 

aşamada literatür incelemesi kapsamında ikincil kaynaklardan turist davranışı, yiyecek ve 

içecek hizmetlerine yönelik tarama yapılmıştır. İkinci aşamada turistlerin seyahat tercihleri 

ve yiyecek-içecek beklentilerini belirlemek amaçlı anket ölçeği tasarlanmıştır. Anket ölçeği 

hazırlama sürecinde Arslan (2010), Akgöl (2012), Giritlioğlu (2012), Kanca (2012) ve Zağralı 

(2014) araştırmalarından faydalanılmıştır. Araştırma ölçeği için sorular akademisyen görüşü 

kapsamında düzenlenmiştir. Anket formu ön test kapsamında Safranbolu ziyaret eden 50 

kültürel turiste kolayda örneklem yöntemi kapsamında Ocak 2016 döneminde 

uygulanmıştır.  Ön test verileri, güvenirlik ve açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. 

Analiz sonuçları kapsamında seyahat tercihleri bölümü için 6 soru yiyecek-içecek 

beklentileri içinse 7 soru çıkarılarak ölçek yeniden düzenlenmiştir. Düzenleme sonucunda 
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anketin seyahat tercihleri bölümü için Cronbach Alpha değeri 0,92; yiyecek-içecek 

beklentileri içinse 0,84 olarak tespit edilmiştir. Yeniden düzenlenen anket; araştırmacı 

tarafından kolayda örneklem ve yüz yüze görüşme tekniği kapsamında Safranbolu'ya 

ziyaret gerçekleştirilen turistlere Şubat 2016-Haziran 2016 tarihleri arasında 

doldurulmuştur. Anket uygulaması aşamasında 420 turistle görüşülmüş ve anket 

dağıtılmıştır. Toplam 398 anketten geri dönüş sağlanmış (geri dönüş oranı %95) ve araştırma 

kapsamında veriler kullanılabilir 391 anketten sağlanmıştır.  

Araştırma için öngörülen ve araştırmada kullanılan anket üç kısımdan oluşmaktadır. 

Anketin ilk kısmında; turistlerin demografik ve diğer özelliklerini belirlemeye yönelik kişisel 

bilgilerin (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, aylık gelir, meslek, kalış süresi ve 

ziyaret bilgi kaynağı)  belirlenmesine yönelik sınıflama ölçeği; ikinci ve üçüncü bölümlerde 

ise kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentilerini belirlenmesi 

kapsamında aralıklı ölçek ifadeleri kullanılmıştır. Bu ifadeler “1=Katılmıyorum; 2=Az 

Katılıyorum; 3=Kısmen Katılıyorum; 4=Katılıyorum; 5=Tamamen Katılıyorum” olmak üzere 

5’li Likert Ölçeği şeklinde tasarlanmıştır. Anket verilerinin analizinde frekans ve yüzde 

analizi, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma verilerinin analizi kapsamında ilk olarak kültürel yerli ziyaretçilere yönelik 

demografik ve diğer özellikler açısından tanımlayıcı bilgiler yüzde ve frekans analizi 

kapsamında sıralanmış ve Tablo 1'de gösterilen biçimde tespit edilmiştir. Katılımcılara 

ilişkin tanımlayıcı bilgilerde cinsiyet yönünden kadınlar (%54,5), medeni durum yönünden 

bekarlar (%59,6), yaş yönünden 24 ve altı (%37,9), eğitim durumu yönünden ön lisans ve 

lisans (%62,7), gelir durumu yönünden 1001-2000 TL (%39,9), meslek yönünden diğer meslek 

grubu (%54,7), kalış süreleri yönünden 4 gün ve üzeri (%34) ve seyahate çıktığı kişi sayısı 

değişkeninde 2 kişi ile katılanların (%37,1) öne çıktığı söylemek mümkündür. 

 

Tablo 1. Katılımcıların İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler (n=391) 

 

Değişkenler 

 

Gruplar 

 

f 

 

% 

Kümülatif 

% 

Cinsiyet 
Kadın 213 54,5 54,5 

Erkek 178 45,5 100 

Medeni Durum 
Bekar  233 59,6 59,6 

Evli  158 40,4 100 

Yaş 

24 ve altı 148 37,9 37,9 

25-34 118 30,2 68,1 

35-44 66 16,9 85,0 

45 ve üzeri 59 15,1 100 

Meslek 

Memur 89 22,8 22,8 

İşçi 57 14,6 37,4 

Emekli 31 7,9 45,3 

Diğer 214 54,7 100 

Eğitim Durumu 

İlköğretim   55 14,1 14,1 

Ortaöğretim 91 23,3 37,4 

Ön Lisans 143 36,6 73,9 
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Lisans 102 26,1 100 

Gelir Durumu 

1000 TL ve altı 139 35,5 35,5 

1001-2000 TL 156 39,9 75,4 

2001 TL ve üzeri 96 24,6 100 

Kalış Süresi 

1 gün 126 32,2 32,2 

2 gün 92 23,5 55,7 

3 gün 40 10,2 65,9 

4 gün ve üzeri 133 34,1 100 

Seyahate Çıktığı Kişi 

Sayısı 

1 145 37,1 37,1 

2 113 28,9 66,0 

3 54 13,8 79,8 

4 ve üzeri 79 20,2 100 

Araştırma verilerinin analizi kapsamında ikinci olarak Safranbolu'ya ziyaret gerçekleştiren 

yerli ziyaretçilerin seyahat tercihlerinin belirlenmesine yönelik faktör analizi 

öngörülmüştür. Seyahat tercihlerine yönelik faktör analizi sonucunda dört boyut (öğrenme, 

macera, rahatlama, etkileşim) ortaya çıkmıştır. Bu boyutlara ilişkin 9 yargı için KMO 

Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği katsayısı 0,77, Bartlett's Kürsellik Testi anlamlılık düzeyi; 

p=0,000, varyans açıklama oranı; 76,06 ve toplam güvenilirlik kat sayısı; 0,82 olarak 

belirlenmiştir (Tablo 2).  

Tablo 2. Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihlerine Yönelik Faktör Analizi 

Faktör 

Faktör 

Yükü 

Cronba

ch 

Alpha 

Varyans 

Açıklama 

(%) 

Öğrenme 4,00 0,93 21,89 

Ziyaret ettiğim yerde yöresel yemekleri tatmak 

isterim. 
4,11 1,11 0,850 0,806 

Ziyaret ettiğim yerin kültürünü öğrenmek 

isterim. 
4,05 1,18 0,746 0,801 

Ziyaret ettiğim yerdeki geleneksel yaşamı 

deneyimlemek isterim. 
3,84 1,17 0,628 0,803 

Macera 3,91 1,99 20,14 

Ziyaret ettiğim yerde keşfedilmemiş yerleri 

gezmeyi severim. 
3,89 1,17 0,828 0,799 

Ziyaret ettiğim yerde keşfedilmemiş 

restoranları tercih ederim. 
3,86 1,27 0,804 0,804 

Ziyaret ettiğim yerde farklı aktivitelere 

katılmayı severim. 3,97 1,19 0,674 0,808 

Rahatlama 3,21 1,13 19,72 

Ziyaret ettiğim yerde bilgiden çok değişiklik ve 

eğlence ararım. 
3,52 1,31 0,955 0,815 
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Ziyaret ettiğim yerdeki eğlence mekanlarını 

gezmeyi severim. 
2,90 1,53 0,953 0,839  

Etkileşim 3,62 1,15           14,29 

Ziyaret ettiğim yerde yerli halkın evlerinde 

misafir olmaktan onur duyarım. 
3,41 1,40 0,897 0,801  

Ziyaret ettiğim yerde yerli halk ile tanışmayı 

severim. 
3,82 1,21 0,615 0,792  

Toplam Cronbach Alpha/Varyans Açıklama 

(%) 
   0,82 76,06 

KMO Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği: 0,77 

Bartlett's Kürsellik Testi  (Chi-Square / df / Sig): 2016,401/45/ 0,000 

 

Kültürel turistlerin yiyecek-içecek beklentilerinin belirlenmesine yönelik olarak 

gerçekleştirilen faktör analizinde dört boyut (yemek, hijyen, hizmet sunumu, salon 

atmosferi) ortaya çıkmıştır. Bu boyutlara ilişkin aritmetik ortalama, standart sapma ve 

varyans açıklama oranları Tablo 3’te sunulmaktadır. Kültürel turistlerin yiyecek-içecek 

beklentilerine ilişkin faktör analizi için 12 ifadeye ait 4 faktörün KMO katsayısı 0,88, Bartlett 

Sphericity testi anlamlılık düzeyi; p=0,000, varyans açıklama oranı; 72,05 ve toplam 

güvenilirlik kat sayısı; 0,91 olarak belirlenmiştir.  

 

Tablo 3.  Kültürel Turistlerin Yiyecek-İçecek Beklentilerine Yönelik Faktör Analizi 

 

Faktör 

 

 

 

 

Faktör 

Yükü 

Cronbach  

Alpha 

Varyans 

Açıklama 

(%) 

Yemek 4,15 0,83   22,01 

Yemeklerin doyuruculuğunu 

önemserim. 
4,15 1,10 0,770 0,906  

Yemeklerin besleyiciliğini 

önemserim. 
4,07 1,06 0,758 0,907  

Yemeklerin çeşitliliğini önemserim 4,25 1,05 0,691 0,906  

Yemeklerin fiyatlarını önemserim. 4,18 1,06 0,633 0,910  

Yiyeceklerin organikliğini 

önemserim. 
4,09 1,09 0,599 0,907  

Hijyen 4,40 0,88   21,30 

Restoran çalışanlarının hijyen 

kurallarına uymasını önemserim. 
4,38 1,07 0,805 0,904  

Yiyecek ve içecek servisi verilen 

salonun temizliğini önemserim. 
4,37 1,03 0,771 0,904  
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Yiyecek içecek işletmelerinde 

bulunan tuvalet ve lavaboların temiz 

olmasını önemserim. 

4,39 1,02 0,732 0,904  

Yiyecek ve içeceklerin sunumunda 

kullanılan servis ekipmanlarının 

temiz olmasını önemserim. 

 

4,45 

 

0,99 
0,629 0,906  

Hizmet Sunumu 4,27 0,01   16,74 

Restoran çalışanlarının ilgisini 

önemserim. 
4,30 1,02 0,838 0,905  

Yemeklerinin hızlı servis edilmesini 

önemserim. 
4,23 1,10 0,801 0,905  

Salon Atmosferi 3,96 0,95   11,99 

Yemek salonlarının modernliği 

önemserim. 
3,87 1,16 0,773 0,914  

Yemek salonunun sakin olmasını 

önemserim. 
4,05 1,13 0,745 0,912  

Toplam Cronbach Alpha/Varyans 

Açıklama (%) 
   0,91 72,05 

KMO Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği: 0,88 

Bartlett's Kürsellik Testi (Chi-Square / df / Sig): 2900,041/78 /0,000 

 

Safranbolu destinasyonunu ziyaret eden kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-

içecek beklentileri arasında bir ilişkinin bulunup-bulunmadığını test edilmesi kapsamında 

araştırma verileri için Korelasyon Analizi öngörülmüştür. İki farklı değişken arasındaki ilişki 

veya bağımlılık durumunu açıklamak adına tercih edilebilen korelasyon analizinde, 

korelasyon katsayısı (r), +/- 1 arasında bir değer olarak kabul edilmekte, katsayının eksi 

olmasında negatif yönlü bir ilişki; artı çıkması halinde ise pozitif ilişkiden söz edilmektedir. 

Ayrıca “r” değerinin 0,00-0,29 arasında olması “düşük”, 0,30-0,69 arasında olması “orta”, 

0,70 ve üzeri olması durumu ise “yüksek” düzeyde ilişkinin bulunduğu şeklinde 

değerlendirilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006).  
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Tablo 4. Kültürel Turistlerin Seyahat Tercihi ve Yiyecek-İçecek Beklentileri İlişkisine Yönelik 

Korelasyon Analizi (n=391) 

Temel Değişkenler

Boyutlar-Faktörler 
A B C D E F 

 Seyahat Tercihleri (A) 
r 1 

p 

 Yiyecek-İçecek Beklentileri (B) 
r 0,566 1 

p 0,000* 

 Yemek (C) 
r 0,588 0,833 1 

p 0,000* 0,000* 

 Hijyen (D) 
r 0,486 0,852 0,636 1 

p 0,000* 0,000* 0,000* 

 Hizmet Sunumu (E) 
r 0,380 0,824 0,562 0,668 1 

p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

 Salon Atmosferi (F) 
r 0,420 0,763 0,569 0,497 0,426 1 

p 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

*(p<0,001) 

Tablo 4'te sunulan kültürel turistlerin seyahat tercihi ve yiyecek-içecek beklentileri ilişkisine 

yönelik Korelasyon Analizi bulgularına göre;   

Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yiyecek-içecek beklentileri arasında “r” değeri; 0,566 

olduğu için orta düzeyde (0,30<r<0,69) pozitif yönlü doğrusal ilişkinin varlığından söz etmek 

mümkündür. Bu ilişki kapsamında araştırma için önerilen H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Ayrıca kültürel turistlerin seyahat tercihlerinin artması halinde %56,2 oranında yiyecek-

içecek beklentilerini artıracağını söylemek uygun olacaktır.  

Kültürel turistlerin seyahat tercihleri ve yemek beklentileri arasında “r” değeri; 0,588 olmak 

üzere orta düzeyde (0,30<r<0,69) pozitif yönlü doğrusal ilişkinin varlığından söz etmek 

mümkündür. Bu ilişki kapsamında araştırma için önerilen H2 hipotezi bu araştırma için 

kabul edilmiştir.  

Kültürel turistlerin seyahat tercihi ve hijyen beklentileri arasında “r” değeri; 0,486 olmak 

üzere orta düzeyde (0,30<r<0,69) pozitif yönlü doğrusal ilişkinin varlığından söz etmek 

mümkündür. Bu ilişki kapsamında araştırma için önerilen H3 hipotezi kabul edilmiştir.  

Kültürel turistlerin seyahat tercihi ve hizmet sunumu beklentileri arasında “r” değeri; 0,380 

olmak üzere orta düzeyde (0,30<r<0,69) pozitif yönlü doğrusal ilişkinin varlığından söz 

etmek mümkündür. Bu ilişki kapsamında araştırma için önerilen H4 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Kültürel turistlerin seyahat tercihi ve salon atmosferi beklentileri arasında “r” değeri; 0,420 

olmak üzere orta düzeyde (0,30<r<0,69) pozitif yönlü doğrusal ilişkinin varlığından söz 

etmek mümkündür. Bu ilişki kapsamında araştırma için önerilen H5 hipotezi kabul 

edilmiştir. 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm sektöründe yiyecek ve içeceklerin servisinde hizmet sunumu ve müşteri deneyimi 

olmak üzere iki temel boyut vardır. Hizmet sunumu, yiyecek ve içeceklerin müşteri ile 

buluşturulması; müşteri deneyimi ise daha çok memnuniyet ve işletmeyi yeniden ziyaret 

etmesi ile ilgili bir durumdur. Bu bağlamda müşterilerin yiyecek ve içeceklerle 

buluşturulması ve memnuniyet beklentilerinin öğrenilmesi bir gerekliliktir.  

Yiyecek ve içecekler bir turistin seyahat sürecinde gerçekleştirdiği harcama kalemleri 

içerisinde ilk üç sırada yer almaktadır. Ancak kalite beklentisi ve memnuniyet sürecinde 

müşterilerin en az hoşnut oldukları alanı yiyecek ve içecekler oluşturmaktadır (Aksu vd., 

2009). Bununla birlikte yiyecek ve içecek operasyonlarının ana amacı; müşterilerin 

ihtiyaçlarını karşılamak ve memnuniyetlerini sağlamaktır. Yiyecek ve içecek hizmetleri 

kapsamında müşteri memnuniyetini sağlama adına müşterilerin fizyolojik (beslenme 

ihtiyacı), sosyal (başka bireylerle etkileşim), ekonomik (fiyat uygunluğu), psikolojik (saygı 

görme) ve kolaylık (evde yemek pişirmek zorunda kalmama) yönünde beklentilerinin 

karşılanmasının önemine dikkat çekilmektedir (Cousins vd., 2014). 

Literatürde kültürel turistlere yönelik önceki çalışmalarda (Silberberg, 1995; Kızılırmak ve 

Kurtuldu, 2005; Öter ve Özdoğan, 2005; Altunel ve Kahraman, 2012) kültür turistlerinin 

çoğunlukla genç, kalabalık bir aile yapısına sahip olmayan eğitim seviyeleri yüksek 

ziyaretçilerden oluştuğu, kadınların, gelir durumu yüksek olan ve orta yaş grubunda olan 

turistlerin kültürel aktivitelere katılma konusuna daha çok istekli olduğu, destinasyonlarda 

kalış sürelerinin diğer turistlere göre daha fazla olduğu, kariyer sahibi, seyahat etmedeki 

esas amaçlarının destinasyonun kültürü hakkında yeni bilgiler öğrenme ve yörenin 

kültürünü deneyimleme olduğu, yılda birden fazla tatile çıktıkları ve genellikle kalabalık 

arkadaş ve tur grubu eşliğinde lüks otellerde yarım ve tam pansiyon konaklamayı tercih 

ettikleri, soğukkanlı bir kişiliğe ve turizm bilincine sahip kişiler oldukları, kişisel gelişime 

önem verdikleri ve diğer kültürleri tanıma yönünde daha çok istekli oldukları, kültürel 

amaçlı seyahate çıkan turistlerin anlık satın alma davranışında psikolojik faktörlerden daha 

çok etkilendikleri, deneyimlerini ve algılamalarını etkileyen temel özellikler; sosyal 

etkileşim, yerel otantiklik, hizmet, kültürel miras ve destinasyondaki sorunlar olarak 

belirlenmiştir. Bu araştırmada ise kültür turizmine dahil olan yerli ziyaretçilerin genel profil 

özellikleri; kadınlar, bekarlar, 24 ve altı yaş grubu, ön lisans ve lisans mezunları, 1001-2000 

TL gelir grubu, diğer meslek grubu, 4 gün ve üzeri kalanlar ve seyahate 2 kişi ile katılanlar 

şeklinde tespit edilmiştir. Yerli ziyaretçilerin ziyaret öncelikleri ise kültür, macera ve eğlence 

öncelik sırasında toplanmıştır. Kültür boyutunda kültürü öğrenme, yöresel yemekleri tatma 

isteği, yerli halk ile tanışma ve geleneksel yaşamı deneyimleme öne çıkmıştır. Macera 

boyutunda keşfedilmemiş yerleri gezme, farklı aktivitelere katılma ve yemek için 

restoranları önceden keşfedilmemiş yerleri seçme belirleyici öğeler olmuştur. Eğlence alt 

boyutu içinse temel beklentiler; eğlence mekanlarını gezme, eğlence programlarına dahil 

olma ve bilgiden çok değişiklik ve eğlence aranması olmuştur.   

Yerli ve yabancı turistlerle yönelik olarak gerçekleştirilen yiyecek ve içecek araştırmalarında 

(Gürbüz, 2003; Quan ve Wang, 2004; Şanlıer, 2005; Giritlioğlu, 2012; Albayrak, 2014) yiyecek 

ve içecek hizmetlerinde turistin eğitim düzeyi arttıkça memnuniyetinin arttığı, yiyecek ve 

içeceklerin günlük beslenme ihtiyacını karşılama dışında zevk için de tüketilebildiği, yerli 

turistlerin lezzetli, doyurucu, iştah açıcı, güzel görünüşlü hoş kokulu ve fazla kalorili 

yemekleri tercih ettiği, yiyecek ve içecek hizmet kalitesini; dostluk, hijyen, doğru hizmet 

sunumu, rahatlık, fiziksel görünüm, erişilebilirlik ve iç mekan tasarımının etkilediği, 

beklentilerin yiyecek ve içecek işletmesinin tipine göre farklılaştığı, kültürel turistlerin 
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beklentileri algılarından daha yüksek seviyede olduğu, yiyecek ve içecek hizmetlerinde 

yemeklerin çok kalorili ve yağlı olması, menülerde diyabetik ürünlerin bulunmaması, 

yiyeceklerin içinde yer alan besin öğelerinin yazılmaması, yemeklerin çok tuzlu olması en 

çok karşılaşılan sorunlar olduğu, yabancı turistlerin yöresel yiyecek ve içecekleri 

deneyimleme oranının düşük olduğu, kültürel turistlerin yiyecek ve içecek işletmelerinden 

kalite beklentileri; yemeklerin tazeliği, servis sıcaklığı, görünümü, tadı ve hizmet 

kalitesinden oluştuğu, hijyen beklentilerinin yemek yenilen alanın temizliği ve düzenini, 

kullanılan servis araçlarının temizliği ile ilgili olduğu, yiyecek ve içecek hizmetlerinde fiyat 

uygunluğu, servis saatleri, porsiyon büyüklüğünün önemsendiği, yabancı turistlerin 

yemeklere yönelik beğeni düzeyleri; lezzet, görünüş, kalite, porsiyon, besin değeri, yağ-şeker 

miktarı, çeşitlilik ve genel hijyen durumu olduğu ve yerel yemeğin bir destinasyonu tekrar 

ziyaret etmede etkilediği olduğu olarak belirtilmektedir.   

Kültürel turizm temalı destinasyonlarda bulunan yiyecek ve işletmelerinde müşteri 

memnuniyeti artırma ve müşteri beklentisini karşılama adına turistlerin seyahat tercihlerini 

dikkate alarak yiyecek ve içecek hizmet sunumlarında turistlerin değişen beklenti ve 

isteklerini, turistlerin profillerini ile yiyecek ve içecek trendlerini sürekli takip ederek bu 

beklenti ve isteklerine uygun hizmet anlayışı geliştirmelidir. Özellikle yemeklerin çeşitliliği, 

tazeliği, organikliği, fiyatı ve hijyenik koşullarda hazırlanmasını olduğundan yiyecek ve 

içecek işletme yöneticileri, bu beklentiler konusunda titiz davranmaları gerekmektedir. 

Yiyecek ve içecek işletmeleri hizmet salonlarını turistlerin beklentilerine uygun modernlikte 

olmasına özen göstermelidir. Turistlerin istek ve beklentileri birbirinden farklı olduğundan 

değişik hizmet sunumlarıyla turistlerin tüm bireysel isteklerine cevap verebilmeye 

çalışılmalıdır. Bireysel hizmetin ön planda olduğu yiyecek ve içecek işletmelerinde 

işgörenler turistlere güven verme adına menüde yer alan bilgilerle, sunumu yapılan 

hizmetlerde tutarlılık (porsiyon büyüklüğü, fiyat, çeşitlilik vb.) oluşturulmalıdır. 

Menülerinde yerel yemekleri daha fazla öne çıkarılması, hijyen ve servis kuralları ile ilgili 

hizmet içi eğitimler verilmesi, hizmetlerini sürekli çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi 

ve imajını müşterilerin zihninde canlı tutulması önem arz etmektedir. 

Bu çalışmada, kültür turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistler düzeyinde önemli bir 

varış noktası haline gelmiş olan Safranbolu ilçesini ziyaret eden kültürel turistlerin seyahat 

tercihleri ile yiyecek-içecek beklentilerine yönelik bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmanın 

Türkiye’deki diğer kültürel çekim merkezlerine yol gösterici olması beklenmektedir. 

Bununla birlikte gelecekteki benzer araştırmalarda yabancı kültürel turistlere yönelik benzer 

çalışmaların yapılması farklı öngörüler oluşturabilecektir. Bu anlamda çalışmada geliştirilen 

ölçeğinin kullanılması halinde farklı sonuçlara ulaşılabilir.  
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Öz 

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesinde yer alan Rize ili; 

yaylaları, kaplıcaları, akarsuları, şelaleleri, gölleri, flora ve 

faunası gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra geleneksel 

konutları, kaleleri, taş kemer köprüleri, camileri, müzeleri 

gibi tarihi-kültürel zenginlikleri açısından da zengin bir 

turizm potansiyeline sahiptir. Rize’nin sahip olduğu 

turizm kaynaklarının kullanımı ve bölgeye gelen turistler 

yıllar içinde değişim göstermektedir. Rize’nin Türkiye 

turizmi içerisindeki yerini görebilmek ve turizmden aldığı 

payı Türkiye ekseninde değerlendirmek bu çalışmanın 

esas amacını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda yıllara göre 

Rize’nin turizm göstergelerindeki değişiklikleri ortaya 

koyarak bu göstergeler ile Türkiye turizmine yönelik 

istatistikleri kıyaslamak hedeflenmektedir. Rize turizmi; 

gelen turist sayısı, geceleme miktarı, turistlerin ziyaret 

amacı, gelir ve eğitim düzeyleri açısından Türkiye ile 

karşılaştırılarak farklılaşan yönler belirlenecektir. Ayrıca 

Rize turizminin rakamlarla desteklenen mevcut durumu 

göz önüne alınarak Rize için çeşitli öneriler 

geliştirilecektir.   

Anahtar Kelimeler: Turizm, turizm verileri, veri 

kıyaslama, Rize turizmi, Türkiye 
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Abstract 

Rize, which is situated in the region of Black Sea of Turkey 

has a rich tourism potential in terms of the historical and 

cultural attractions such as traditional houses, stone 

hampback bridges, mosques, museums. as well as it’s 

natural beauties such as plateaus, hot springs, rivers, falls, 

lakes, flora and fauna. The usage of tourism resources of 

Rize and numbers of tourists have been changing within 

years. The main purpose of the study is to distinguish the 

situation of Rize in the tourism of Turkey and evaluate it’s 

share of tourism in the axis of Turkey according to the 

years, of 2009-2015. In this context it will be displayed the 

change of tourism indicators of Rize in years and compare 

them with the tourism statistics of Turkey. The tourism of 

Rize will be compared in terms of the characteristics such 

as the number of tourist, overnight, purpose of visit, level 

of income and education with the tourism of Turkey and 

put forward the points which differ from each other. In 

addition, by taking into consideration of the current 

situation of Rize tourism,which is supported with 

numbers it will be made some suggestions for Rize. 

Key Words: Tourism, tourism statistics, comparison of 

data, tourism of Rize, Turkey. 
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GİRİŞ 

Rize, Türkiye’de alternatif turizm ile en fazla öne çıkan çekim merkezlerinden birisidir. Tek 

başına bu il, bünyesinde çok fazla arz çekiciliğine sahip olmasına rağmen bugüne kadar izlenen 

ve yürütülen projelerdeki hedef sapmaları nedeniyle turizm sektöründe çeşitliliği ve canlılığı 

henüz yakalayamamıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca 1990’lı yıllarda başlatılan turizm 

planlama çalışmalarında, bilhassa Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki mevcut illerin benzerliğinden 

hareketle bölge bir bütün olarak ele alınmış, illere özgü detay çekiciliklerden turizm adına 

mahrum kalanlar olmuştur. Rize özelinde yapılabilecek turizm plan ve çalışmalarının 

merkezinde, yöresel kültürel zenginliğin korunmasına önem verilmesi yerinde olacaktır. Gerek 

ilin kanayan yarası olan alt yapı sorunlarının giderilmesi, gerek yaylaların turizme 

kazandırılması için devam eden çalışmalar gerekse de tanıtım faaliyetlerinin artırılması 

noktasında yöresellikten uzaklaşmayan bir bakış açısı, Rize için elzemdir.  

Rize’deki doğal ve kültürel kaynakların turizm için yüksek potansiyel teşkil etmesi, il halkının 

turizm faaliyetlerinde girişimci bir ruha sahip olması, Türkiye’de artan doğa turizmi talebiyle 

birleştirildiğinde ilin ekonomik kalkınmasında önemli bir araç olabilecektir (Somuncu, 1991). 

Zira turizmin yalnızca yerel ekonomi ile doğru şekilde bütünleştirildiği takdirde beklentileri 

karşılayabileceği ve yöre halkı ile diğer ilgi gruplarına fayda sağlayacağı unutulmamalıdır. 

Yörede yapılması uygun görülen turizme dönük bu türden çalışmalar ekonomik odaklı görünse 

dahi esas olumlu yanı, yerli halkın yaşam biçimine ters düşmemesi ve hatta bir zamanlar 

Anadolu halkının yaşayış biçiminin ta kendisi olmasıdır.  Anadolu insanının eskiden bu yana yaz 

mevsiminde serin ve temiz havası olan yüksek kesimlerde bulunma isteği, bölgede 

canlandırılmaya çalışılan yayla turizmi ve bu kapsamdaki faaliyetlere temel oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla beklenen odur ki sıcaklığın yükseldiği yaz aylarında yöreyi ziyaret eden hem yerli 

hem de yabancı turistler açısından yayla turizmine dahil olmak kurtarıcı nitelikte bir faaliyet 

olacaktır. Yayla turizminin yanı sıra bölgede öne çıkan diğer turizm çeşitleri (doğa, dağ, macera, 

kırsal turizm vd.) de göz önünde bulundurulduğunda esasen bölge, yerli turistlerin günübirlik 

ziyaretlerinden çok daha fazlasını hak etmekle birlikte bu turizm çeşitleri, ülkede ve dünyada 

yükselen turizm trendlerine de karşılık gelebilecek niteliktedir. Tablo 1’de Rize ilinde yer alan 

turizm merkezleri incelendiğinde yayla, termal+yayla+kış, kıyı ve kış temalarıyla ön plana çıkan 

merkezler görülmektedir. Bunlardan bir kısmı Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kültür ve Turizm 

Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) ve bir kısmı da öncelikle geliştirilmesi öngörülen Turizm 

Merkezleri (TM) olarak belirlenmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011).   

Tablo 1. Rize İli Turizm Merkezleri (2014) 

Adı İl İlçe Tema 

Rize Anzer KTKGB Rize  İkizdere Yayla 

Rize Anzer TM Rize İkizdere Yayla 

Rize Çamlıhemşin Ayder Kaplıcası 

TM 

Rize Çamlıhemşin Termal+Yayla+Kış 

Rize Çamlıhemşin Ayder KTKGB Rize Çamlıhemşin Termal+Yayla+Kış 

Rize Çayeli TM Rize Çayeli  Kıyı 

Rize İkizdere Ovit Dağı Kış TM Rize İkizdere Kış 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

(DOKAB). 

 

Ayder’de turizm odaklı faaliyetler, 1967 yılından itibaren başlamıştır. Yayla içerisinden doğal 

yolla çıkan sıcak suyun kaplıca tedavisi özelliğinden yararlanmak üzere iki kaplıca binası inşa 
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edilmiştir. Bu binaların yapılmasıyla birlikte yöre dışından insanların buraya geldikleri 

görülmüştür. Bu ise Ayder'de ilk düzenli turizm hareketinin başlangıcı olmuştur (Bakırcı, 

1990:45). 

Yöre dışından gelenlerin konaklama ihtiyacını karşılamak maksadıyla pansiyon/otel gibi 

konaklama işletmelerinin sayısı ve bölgedeki yatak kapasitesi giderek artış göstermiştir. Tablo 

1’e bakıldığında Rize ilinin turizm bölgelerinde turizm çeşitliliğine olan yatkınlığı dikkat 

çekmektedir. Özellikle yayla, termal gibi Rize için alışkın olunan turizm türlerinin dışında kış 

teması, dağ sporları ile ilgilenen kitleler açısından heyecan vericidir. 2640 metre rakımdaki Ovit 

Dağı 2008 yılında Turizm Bakanlığınca Kış Sporları Merkezi ilan edilmiştir (TÜRSAB, 2014). Buna 

ilaveten Kaçkar Dağı (3932 m.), Bulut Dağı (3562 m.) ve Altıparmak Dağı (3492 m.)’nda kaya 

tırmanıcılığı, kar ve buzul tırmanıcılığı gibi Alpinizmin tüm stillerini uygulamak mümkündür 

(Köksal, 1988). 

Rize genelinde sahip olunan konaklama işletmelerinin sayıları Tablo 2. de yer almaktadır.  

 

Tablo 2. Rize İli Konaklama İşletmeleri İstatistiği 

 Bakanlık 

İşletme 

Belgeli 

Konaklama 

Tesisleri 

Bakanlık 

Yatırım 

Belgeli 

Konaklama 

Tesisleri 

Belediye 

Belgeli 

Konaklama 

Tesisleri 

Konaklama 

Tesisleri 

Genel 

Toplam 

Toplam 

Seyahat 

Acentesi 

Adet 13 6 55 74 18 

Oda Sayısı 530 516 1506 2552  

Yatak Sayısı 1064 1040 3315 5419  

Kaynak: Rize Ticaret ve Sanayi Odası  

 

Rize’de turizmin önündeki engellerin başlıcalarını teşkil eden ulaşım ve altyapı sorununa ilişkin 

çalışmalar kapsamında birçok konaklama ve yeme içme tesisi faaliyete geçirilmiştir. Ayder 

Yaylası özelinde kış aylarında kapalı bulunan yollar açılmış, kışları faaliyet gösteremeyen 

konaklama tesislerinin bir kısmı, kışın da hizmet vermeye başlamıştır (Orman ve Su İşleri 

Bakanlığı, 2013). Tablo 2’ de görülmektedir ki 2014 yılında Rize, toplamda 5419 yatak 

kapasitesine sahip olmuştur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2013)’nın Rize Doğa Turizmi Master 

Plan Taslağı’na göre, yerli ve yabancı turistler açısından bölgeyi çekici kılan unsurlar arasında 

bölgede imkân sağlanan farklı türdeki konaklama faaliyetleri yer almaktadır. Öyle ki Kaçkar 

Dağları Milli Parkını ziyaret eden turistlerin geliş motivasyonlarında üçüncü sırayı “yaylalarda 

konaklama” seçeneği almıştır (Atasoy, Reis ve Sancar, 2009:13). Ancak konaklama şekli nasıl 

olursa olsun nitelikli hizmet sağlanması ve teşviklerin bu yönde olması önemlidir. Bu çalışma 

kapsamında Rize’nin turizm göstergeleri bakımından Türkiye ile kıyaslanması kısmında da 

görülecektir ki Rize’ye gelen ziyaretçilerin ortalama kalış süresi Türkiye ortalamasının gerisinde 

kalmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). Turistlerin bölgedeki konaklama işletmelerinde 

kalış sürelerinin uzaması ise yöreye özgü kültürel değerlerin korunması hassasiyetiyle 

konaklamada konforun sağlanması ile ilişkilidir. 

Doğu Karadeniz Bölgesi, hatırı sayılır sayıda korunan alana sahip olmakla birlikte doğal ve 

kültürel zenginlikleri göz önüne alındığında söz konusu korunan alanların büyüklüğü düşük 

oranlarda seyretmektedir. Doğu Karadeniz Bölgesinde koruma altına alınan alanlar listesinde 

Rize ilinden Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Tunca Vadisi Tabiat Parkı olmak üzere 2 yer 
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bulunmaktır (Kurdoğlu ve Bektaş, 2015:65). Türkiye genelinde bakıldığında ise yüz ölçümüne 

göre en fazla korunan alana sahip ilk 10 il sıralamasında %20,25 ile Rize yer almaktadır (Orman 

ve Su İşleri Bakanlığı, 2011). Türkiye, Doğu Karadeniz Bölgesi ve Rize ilinde korunması gerekli 

bulunan arkeolojik, kentsel, tarihi ve kentsel arkeolojik sit alanlarının nicelik bakımından 

dağılımı Tablo 3’te yer almaktadır.  

 

Tablo 3. Rize İli Sit Alanları (2014) 

İl Arkeolojik 

Sit Alanı 

Kentsel Sit 

Alanı 

Tarihi 

Sit 

Alanı 

Kentsel 

Arkeolojik Sit 

Alanları 

Diğer Sit 

Alanları 

Toplam 

Rize 4 1 2 - 1 8 

DOKAB 

Bölgesi 

184 17 10 2 18 231 

Türkiye 11.595 258 154 32 444 12.483 

Kaynak: T.C. Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

(DOKAB). 

 

Çalışmada Rize Turizm İstatistikleri Türkiye turizm istatistikleri ile; gelen turist sayısı, geceleme 

miktarı, turistlerin ziyaret amacı, gelir ve eğitim düzeyleri açısından kıyaslanmış ve 2009-2015 

yılları arasında Rize’nin söz konusu değişkenler açısından Türkiye turizmi ile ayrışan ve birleşen 

noktaları rakamlarla belirlenmeye çalışılmıştır. Burada Türkiye geneli ile kıyaslanan Rize’nin 

esas olarak turizm profilini çıkarmak, yükselen turizm trendlerine ne denli yakın durmakta 

olduğunu görebilmek, yeni arayışlar ile farklı turistik tecrübelere sahip olma ve macera odaklı 

tatil anlayışını benimseyen ziyaretçiler için bir alternatif olabilmesi yönünde öneriler geliştirmek 

hedeflenmektedir.  

 

RİZE İLİ’NİN TURİZM GÖSTERGELERİNİN YILLARA GÖRE TÜRKİYE İLE 

KIYASLANMASI: 2009-2015 

Rize’nin sahip olduğu turizm kaynaklarının kullanımı ve bölgeye gelen turistler yıllar içinde 

değişim  göstermektedir. Bu bölümde araştırmaya konu olan Rize ve Türkiye’nin turizm 

göstergelerinin yıllara göre Türkiye ile kıyaslanması amacıyla gelen turist sayısı, geceleme 

durumları, turistlerin ziyaret amacı, turistlerin geliri, turistlerin eğitim düzeyleri ile ilgili veriler 

yer almaktadır.  

 

Gelen Turist Sayısı 

Rize ve Türkiye’ye gelen turistlerin sayısı; yerli, yabancı ve toplam olmak üzere Tablo 4’te 

görülmektedir. Türkiye’ye gelen toplam turist sayısı 2009 yılında 32.006.149 iken, 2015 yılında 

41.617.530’ a yükselerek yedi yıllık süreçte % 30 artış göstermiştir. Rize’nin turist sayısı gelişimine 

bakıldığında 2009 yılında  496.546 iken, 2015 yılında bu sayı 690.348 olarak yedi yıllık süreçte % 

39 artış göstermiştir. Bu açıdan Rize’nin turist sayısındaki artış oranının Türkiye’ye göre fazla 

olduğu görülmektedir.  
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Tablo 4. Gelen Turist Sayısı 

 Turist Sayısı (RİZE)  Turist Sayısı (TÜRKİYE) 

YIL YERLİ YABANCI TOPLAM YIL YERLİ YABANCI TOPLAM 

2009 437 817 58 729 496 546 2009    4 658 172    27 347 977    32 006 149 

2010 489 731 69 407 559 138 2010    4 517 091    28 510 852    33 027 943 

2011 509 911 61 217 571 128 2011    4 826 800    31 324 528    36 151 328 

2012 524 021 61 675 585 696 2012    5 121 457    31 342 464    36 463 921 

2013 581 465 68 417 649 882 2013    5 398 752    33 827 474    39 226 226 

2014 615 053 71 116 686 169 2014    5 564 784 35 850 286    41 415 070 

2015 616 889 73 459 690 348 2015    6 025 370    35 592 160    41 617 530 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr) 

 

Grafik 1’de görüleceği üzere Rize’nin gelen turist sayısı Türkiye ile kıyaslandığında turistlerin 

yerli ve yabancı olmalarına göre bir farklılık ortaya çıktığı görülmektedir. Rize’ye gelen yabancı 

turist sayısında 2009-2015 yılları arasında dalgalanmalar yaşanmakla birlikte 2011 yılı itibariyle 

sürekli artış; yerli turist sayısında ise istikrarlı bir artış olmuştur. Bu durum, Rize’ye gelen 

turistlerin % 85’inden fazlasının  yerli turist olması neticesini doğurmuştur.  

Türkiye verilerine bakıldığında ise Rize’nin aksine yerli turist sayısındaki artış ve azalışlar, 2011 

yılından itibaren yerini istikrarlı bir artışa bırakmış, yabancı turist sayısı ise en başından itibaren 

(2009) sürekli artış göstermiştir.  
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Grafik  1. Gelen Turist Sayısı, 2009-2015 
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Turistlerin Geceleme Durumları  

Tablo 5. Yerli ve Yabancı Turistlerin Konaklama Tesisi Türüne Göre Geceleme Durumları 

    YERLİ TURİST YABANCI TURİST 

Toplam 

Ortalama 

Kalış 

(Gün) 
  

YILL

AR 

Turizm 

İşletme 

Belgeli 

Belediye 

Belgeli 

Turizm 

İşletme 

Belgeli 

Belediye 

Belgeli 

G
ec

el
em

e 
S

ay
ıs

ı 
 

(R
İZ

E
) 

2009 76 282 45 848 4 801 35 010 161 941 1.4 

2010 27 729 78 989 1 953 32 613 141 284 1.5 

2011 54 395 156 985 6 712 36 251 254 343 1.3 

2012 82 209 113 277 6 302 41 507 243 295 1.4 

2013 80 954 39 303 12 320 26 285 158 862 1.4 

2014 78 934 105 187 14 007 28 097 226 225 1.2 

2015 98 947 10 327 11 313 15 291 135 878 1.4 

 G
ec

el
em

e 
S

ay
ıs

ı 

(T
Ü

R
K

İY
E

) 

2009 22 929 508 21 788 769 59 986 967 19 683 973 124 389 217 2.7 

2010 23 832 337 25 214 853 74 325 670 25 814 082 149 186 942 2.8 

2011 27 616 616 27 066 987 78 888 865 22 662 247 156 234 715 2.7 

2012 30 332 132 28 656 168 90 822 045 22 508 367 172 318 712 2.8 

2013 33 090 923 26 672 647 89 594 261 20 354 369 169 712 200 2.7 

2014 32 448 842 30 205 507 97 581 075 21 358 066 181 593 490 2.7 

2015 37 480 990 30 758 003 96 400 316 12 855 383 177 494 692 2.5 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı  

 

Yerli ve yabancı ayırt etmeksizin gelen turistlerin Rize’de daha fazla vakit geçirerek 

konakladıkları gün sayısını artırmak, zincirleme bir takım sorunların ortadan kalkması ile 

alakalıdır. Bilhassa devam eden yol yapım çalışmalarının (Yeşil Yol) süratle tamamlanması, 

güzergah üzerindeki turizm merkezlerinde otel, motel, pansiyon ve restoranların sayısındaki 

artışın da önünü açacaktır (Sümer, 2014:168). Bu gelişmeler neticesinde Rize’yi ziyaret eden 

turistlerin geceleme sayısında yükseliş yaşanması beklenmektedir. Tablo 5. incelendiğinde hem 

Rize hem de Türkiye’yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin geceleme sayılarının turizm 

işletme ve belediye belgeli tesislere göre yıllar içerisinde değişkenlik ve farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu nedenle geceleme sayışları üzerinden yorum yapmak çok isabetli 

olamayacağından turistlerin Rize ve Türkiye’deki ortalama kalış sürelerine odaklanmak gerekli 

görülmektedir. 2009-2015 yılları arasında Rize’ye gelen turistlerin ortalama kalış süresi en fazla 

1.5 gün seviyesine ulaşabilmiştir. 2010 yılında ulaşılan bu seviye, ilerleyen yıllarda ne yazık ki 

tekrar yakalanamamıştır. Rize’de turistlerin ortalama kalış süreleri Türkiye’ye gelenler ile 

kıyaslandığında  neredeyse yarısı kadardır. Diğer bir ifade ile Türkiye’de ortalama kalışın 2.8 gün 

olduğu 2012 yılında Rize’de ortalama kalış (aynı yıl) 1.4 gün olmuştur. Diğer yıllardaki farlılıklar 

da aşağı yukarı buna benzer düzeyde olmuştur. 
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Grafik 2 incelendiğinde Rize’ye gelen yerli ve yabancı turistlerin daha ziyade belediye belgeli 

konaklama işletmelerinde geceledikleri, Türkiye’de ise yabancı turistlerin turizm işletme belgeli 

tesislerde daha fazla geceledikleri dikkat çekmektedir. Rize’ye gelen turistlerin toplam geceleme 

miktarı söz konusu yıllar arasında oldukça inişli çıkışlı bir seyir izlerken Türkiye’ye gelenlerin 

geceleme sayıları daha istikrarlı bir duruş sergilemektedir.   

 

Turistlerin Ziyaret Amacı 

Her yıl milyonlarca turist çeşitli amaçlarla Türkiye’yi ziyaret etmektedir. Gezi, eğlence, sportif ve 

kültürel faaliyetler, akraba ve arkadaş ziyareti, eğitim, staj, sağlık ve tıbbi nedenler, dini/hac, 

alışveriş, transit ve iş amaçlı olmak üzere Rize ve Türkiye’de turizm faaliyetlerine katılan 

turistlerin yıllara göre değişimi Tablo 6’da yer almaktadır. 

Yıllar itibariyle turistlerin Rize’ye en çok akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla geldiği, Türkiye’yi 

ise gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler nedeniyle ziyaret ettikleri görülmektedir. Söz 

konusu yıllar arasında Türkiye’yi dini/hac sebebiyle ziyaret eden  turistlerin sayısı en az olmakta; 

Rize’yi ise dini/hac sebebi ile ziyaret eden turist bulunmamaktadır.  

Grafik 3’te görüldüğü üzere Rize’ye ve Türkiye’ye gelen turistlerin ziyaret amaçları değişkenlik 

göstermektedir. Rize’ye gelen turist sırasıyla akraba ve arkadaş ziyareti, gezi, eğlence, sportif ve 

kültürel faaliyetler, alışveriş amaçlarıyla gelirken, Türkiye’ye sırasıyla gezi, eğlence, sportif ve 

kültürel faaliyetler, akraba ve arkadaş ziyareti ve iş amaçlarıyla gelmektedir.  
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Grafik  2. Turistlerin Konaklama Tesisi Türüne Göre Geceleme Durumları, 2 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr). 

http://www.tuik.gov.tr/
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Turistlerin Geliri  

Turizm, temelde bir tüketim davranışıdır. Türkiye’ye gelen turistlerin gelir düzeyleri turizm 

faaliyetlerine katılmalarını ve harcamalarını etkilemesi açısından önemli bir turizm göstergesidir.  

Tablo 7. Turistlerin Geliri 

 
Yıllar 

Çok 

Düşük 
Düşük Orta Yüksek 

Çok 

Yüksek 
Toplam 

T
u

ri
st

le
ri

n
 G

el
ir

 

D
u

ru
m

u
   

   
   

(R
iz

e)
 

2009 1 634 82 622 95 935 7 574 201 187 966 

2010 252 230 422 54 945 6 321 0 291 940 

2011 247 215 009 78 106 3 995 727 298 084 

2012 1 233 116 673 38 531 3 480 0 159 917 

2013 235 142 676 54 226 6 015 634 203 786 

2014 489 128 050 117 295 4 837 149 250 820 

2015 386 208 169 215 481 7 328 20 542 451 906 

T
u

ri
st

le
ri

n
 G

el
ir

 

D
u

ru
m

u
   

   
   

(T
ü

rk
iy

e)
 

2009 501 434 2 771 021 18 871 966 4 205 497 463 328 26 813 246 

2010 478 288 3 211 711 19 222 385 4 378 427 494 083 27 784 894 

2011 563 530 3 900 191 20 841 571 4 579 306 510 099 30 394 697 

2012 556 389 3 657 698 20 977 531 4 602 561 509 353 30 303 532 

2013 506 453 4 270 824 21 978 092 5 114 722 560 683 32 430 774 

2014 526 108 3 743 592 24 704 938 5 445 667 610 991 35 031 296 

2015 545 718 3 347 808 25 376 199 5 772 898 801 863 35 844 486 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr) 
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Grafik 3. Turistlerin Ziyaret Amacı, 2009-2015 
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Tablo 7’den anlaşılacağı üzere Türkiye’yi en fazla, orta gelir düzeyine sahip turistler ziyaret 

etmektedir. Rize’ye gelenler arasında ise, düşük gelir düzeyine sahip olan turistlerin sayıca 

üstünlüğü dikkat çekmektedir. Türkiye’de çok yüksek gelir düzeyine sahip turistlerin sayısı, orta 

ve yüksek gelir düzeyine sahip turistlere oranla az olmasına rağmen sayıları yıllar geçtikçe 

artmaktadır. Ancak Rize’ye gelen turistler arasında çok yüksek gelire sahip olanlar son sıralarda 

yer almaktadır. Dolayısıyla Türkiye’deki ivmeyi Rize’de de yakalayabilmek ve yüksek gelirli 

turistin ilgisini bu ile çekebilme yönündeki çalışmalara ağırlık vermek yerinde olacaktır.  

Grafik 4’te görüldüğü üzere son yıllarda, Rize’ye gelen turistlerden gelir düzeyleri düşük ve 

orta olanların yükselişe geçtiği ve birbirine yaklaştığı söylenebilir. Yapılan araştırmalar; 

turistlerin gelir düzeyinin, turizm eğilimini olduğu kadar gezinin biçimini ve niteliğini de 

etkilediğini öne sürmektedir. Düşük gelir grubundaki ailelerin, tatillerinde daha ziyade akraba 

ve arkadaş yanında kaldığı, yüksek gelir grubudakilerin ise lüks otel konaklamalarını diğer gelir 

gruplarına nazaran daha çok tercih ettiklerini söylemek mümkündür (Doğan, 2004:50). Tablo 

7’deki veriler değerlendirildiğinde, her ne kadar Türkiye’ye gelen turistlerin gelir durumları iyi 

(orta, yüksek, çok yüksek) olsa dahi Türkiye’de yaptıkları harcamaların düştüğü görülmektedir. 

Öyle ki Türkiye’ye gelen turistlerin ortalama harcamaları 2014 yılında 828 dolar iken bu sayı 

2015’de 756 dolara düşmüştür (Türkiye İstatistik Kurumu, 2016). Bu açıdan bakıldığında, gelir 

düzeyi yüksek turistin giriş yapması kadar önemli başka bir husus var ise o da bu gelir grubunda 

yer alan turistin Türkiye’de yaptığı harcama miktarının artırılmasına yönelik unsurların dikkate 

alınması gerekliliğidir.   

 

Turistlerin Eğitim Düzeyleri 

Türkiye’ye ve Rize’ye gelen turistlerin eğitim düzeyleri ile ilgili veriler Tablo 8’de yer almaktadır. 

Gelen turistlerin eğitim düzeylerine ilişkin veriler değerlendirildiğinde Rize’ye gelen turistlerin 

% 70’ini lise ve dengi okul mezunu olanlar oluşturmakta; Türkiye’ye gelenlerin ise % 36’sının 

fakülte ve yüksekokul, % 31’inin lise ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Rize’ye gelen 

turistler arasında yüksek eğitim düzeyine sahip olanların sayıca azınlıkta olduğu görüllmektedir. 
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Yapılan araştırmalar genellikle eğitim düzeyi ile turizm hareketlerine katılma arasında doğru 

orantı olduğunu ortaya koymuştur.. Eğitim düzeyi arttıkça turizme katılma eğiliminin de arttığı 

söylemek doğru olacaktır. Eğitim düzeyi ile seyahat sıklığı arasındaki ilişki; eğitimin yüksek gelir 

sağlaması, yabancı dil bilgisinin dış ülkelere gezi eğilimin artırması, eğitimin bilimsel ve kültürel 

amaçlı gezi eğilimini artırması gibi etmenlerden kaynaklanmaktadır (Doğan, 2004:47). 

Grafik 5’te görüleceği üzere Türkiye’ye gelen turistlerin Rize’ye gelen turistlere oranla eğitim 

düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere eğitim düzeyi 

ve seyahat etmek sıklığı arasındaki doğru orantı dikkate alındığında eğitimli turistler; seyahat 

kararı alırken daha bilinçli tercihler yapma ve olası olumsuzluklara karşı önlem alma yönelimleri 

nedeniyle gidilecek bölge ile ilgili detaylı bilgi edinmek istemektedir. 21. yy’da gerek satın alma 

kararını etkileyen gerekse imaj oluşumunda önemli bir işlevi olan bilgi kaynaklarından internet, 

önemli bir hale gelmiştir. Turizmde ağızdan ağıza iletişim; email, web siteleri, bloglar, sanal 

topluluklar, yorum siteleri ve sohbet odaları yoluyla internet üzerinden sağlanmakta ve turistler 

gidilecek bölgeyle ilgili bilgileri bu sosyal ağlardan edinmektedir. Bu açıdan Rize’nin pazarlama 

stratejilerini geliştirilmesi aşamasında internet yoluyla iletişimin etkin şekilde kullanması 

yerinde olacaktır.  

 

Tablo 8. Turistlerin Eğitim Düzeyleri 

 

Yıllar 

Okur 

Yazar 

Değil/ Bir 

Okul 

Bitirmedi 

İlköğretim

/ Ortaokul 

Lise ve 

Dengi Okul 

Fakülte, 

yüksek 

okul 

Yüksek 

lisans, 

doktora 

Toplam 

T
u

ri
st

le
ri

n
 E

ğ
it

im
 D

u
ru

m
u

   
   

   

(R
iz

e)
 

2009 0 16 965 144 939 22 395 3 667 187 966 

2010 1 623 43 947 204 199 40 617 1 554 291 940 

2011 1 773 32 039 233 261 28 841 2 171 298 085 

2012 1 481 55 643 89 019 12 784 990 159 917 

2013 1 499 51 516 116 810 29 623 4 338 203 786 

2014 422 52 568 167 775 28 038 2 018 250 821 

2015 237 85 265 334 303 26 972 5 130 451 907 

T
u

ri
st

le
ri

n
 E

ğ
it

im
 D

u
ru

m
u

   
   

   

(T
ü

rk
iy

e)
 

2009 755 930 5 991 784 9 409 439 7 995 867 2 660 227 26 813 247 

2010 822 247 5 686 104 9 220 224 8 890 228 3 166 089 27 784 892 

2011 879 112 5 875 231 10 048 618 9 884 089 3 707 653 30 394 703 

2012 398 023 5 519 800 8 989 414 11 662 276 3 734 018 30 303 531 

2013 305 304 5 580 423 9 822 725 12 796 709 3 925 613 32 430 775 

2014 301 131 5 613 038 10 644 788 14 410 957 4 061 383 35 031 297 

2015 152 191 6 011 131 10 102 001 12 969 981 6 609 181 35 844 485 

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (www.tuik.gov.tr) 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Rize ili; tarihi, kültürel zenginlikler ve doğal güzellikler ile bunların çeşitlendirilebilme 

potansiyeline sahip olması dolayısıyla yerli ve yabancı turistler için giderek daha cazip bir turizm 

destinasyonu halini almaktadır. Bölgenin bünyesinde barındırdığı doğal çekicilikler, insan 

yapımı çalışma ve çabalar ile desteklenmeye muhtaçtır. Bu bağlamda ilde sınırlı olan kaliteli 

konaklama olanaklarının artırılması ve turizm yatırımcılarını Rize’ye çekmek için daha fazla çaba 

gösterilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gerek katıldığı 

fuarlarda gerekse de yapılan ağırlama faaliyetlerinde, turizmin ekonomiye katkı sağlamasının 

birinci kaidesi olan, gelen turisti daha fazla gün konaklatabilmek yönündeki çalışmalarını 

titizlikle ele almalıdır. 

Rize’nin turizm göstergelerinin Türkiye ile kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan sonuçlar 

değerlendirildiğinde Türkiye’ye gelen turist sayısının yedi yıllık süreçte % 30 artış gösterdiği 

bununla beraber Rize’ye gelen turist sayısının  aynı süreçte % 39 artış gösterdiği görülmüştür. 

Dolayısıyla 2009-2015 yılları arasında Rize’nin turist sayısındaki artış yüzdesinin Türkiye’ye 

oranla yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Rize’de var olan turizm potansiyelinin çeşitli 

nedenlerle ortaya çıkartılmaya başlanmasıyla birlikte bölgeye olan iç turizm talebinde artış 

olduğu gözlenmiştir. Söz konusu yıllar arasında yöreye gelen turist sayılarına bakıldığında bu 

durumu destekler nitelikte bir tablo ortaya çıkmaktadır. Rize’ye gelen turist sayısı Türkiye ile 

kıyaslandığında ise turistlerin yerli ve yabancı olma durumlarına göre bir farklılık ortaya 

çıkmaktadır. Rize’de gelen turistlerin % 85’inden fazlası yerli turistten oluşmakta iken Türkiye’de 

bu durum yabancı turistin bariz çoğunluğu şeklinde kendini göstermektedir. 

Turistlerin ziyaret amaçları değerlendirildiğinde Rize’ye gelen turistin en çok akraba ve arkadaş 

ziyareti amacıyla geldiği, Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin ise gezi, eğlence, sportif ve kültürel 

faaliyetler nedeniyle geldiği görülmektedir. Hem Türkiye hem de Rize’ye dini/hac ziyareti 

amacıyla gelenler, sayıca en az olan grubu oluşturmuştur. Rize ilinin öne çıkan arz 

kaynaklarından birini oluşturan kaplıcalar, ilin sağlık turizminde arzu edilen seviyelere 

yükselmesi için önemli bir çekicilik unsurudur. Ancak Rize’ye gelen turistlerin ziyaret amaçları 
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irdelendiğinde nedenler ile gelenlerin sayılarındaki düşüklük dikkat çekmektedir. Öyle ki bazı 

yıllarda (2012) Rize’yi sağlık ve tıbbi amaçlı ziyaret eden turist bulunmamıştır. Önümüzdeki 

yılları takiben Rize ilinin sahip olduğu Ayder Kaplıcaları ve bunların tedavi edici özelliklerinden 

daha fazla faydalanılması ve bunun sonucunda yöreye sağlık/tıbbi nedenlerle gelenlerin 

sayısında artış sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılarak kaplıca özelliği taşıyan merkezlerin 

tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilmesi gerekmektedir.   

Türkiye’ye gelen turistlerin çoğunun orta düzeyde gelire sahip oldukları görülürken, Rize’ye 

düşük gelir düzeyine sahip olanların geldiği görülmektedir. Son yıllarda, Rize’ye gelen turistlerin 

gelir düzeyleri düşük ve orta olanların yükselişe geçtiği ve yer yer rakamların birbirine yaklaştığı 

görülmektedir. Ne var ki Rize’ye gelen turistler arasında çok yüksek gelir düzeyine sahip olanlar 

sayıca azınlığı oluşturmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda Rize, gelir düzeyi 

yüksek turisti çekebilme noktasında Türkiye’nin gerisinde kalmaktadır.  Yüksek gelir grubuna 

hitap eden aktivitelerinin özel ilgi turizmi kapsamında bölgede canlandırılarak hedef kitleyi 

bölgeye çekmek mümkün olabilecektir. 

Gelen turistlerin eğitim düzeylerine göre dağılımlarında Rize’ye gelen turistlerin % 70’ini lise ve 

dengi okul mezunu olanlar oluşturmakta; Türkiye’ye gelenlerin ise % 36’sının fakülte ve 

yüksekokul, % 31’inin lise ve dengi okul mezunu olduğu görülmektedir. Türkiye’ye gelen 

turistlerin Rize’ye gelen turistlere nazaran eğitim düzeylerinin daha yüksektir. Gelir durumında 

olduğu gibi eğitim düzeyi de turistlerin seyahat etme sıklığı üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. 

Eğitim seviyesi yükselen turistlerin çevresine, ülkesine ve diğer ülkelere olan ilgi ve merak 

seviyesi artacağından bu durum daha sık seyahat etmesi ile sonuçlanacaktır. Rize ilinde kongre 

ve bilimsel faaliyetlere ağırlık verilerek eğitim düzeyi yüksek turistin burada ağırlanması yolu 

ile hem kongre turizmine bir zemin oluşturmak hem de bu amaçla gelen turistlere yöreyi 

tanıtarak bir sonraki ziyaret sebeplerini çeşitlendirmek mümkün olabilecektir.  

Mevcut göstergelerden elde edilen sonuçlardan hareketle Rize iline çeşitli amaçlar ile ziyarete 

gelen, eğitim ve gelir düzeyi birbirinden farklı yerli ve yabancı turistlerin yöredeki ortalama kalış 

süresinin, Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmüştür. Bu durumun, bir bölgede turizmin 

gelişmesinin ön koşulu olan alt ve üst yapı olanakları bakımından Rize ilinin yetersiz kalışından 

kaynaklanması muhtemeldir. Bu halin bilincinde olan yerel yönetimler gerekli çalışmalara 

başlamış ancak Rize halkı ve medyanın da dile getirdiği üzere çalışmalara gereken hız 

kazandırılamamıştır. Tamamlanamayan temel düzeydeki alt yapı çalışmaları, üst yapının 

oluşturulmasına da engel olmakta ve bölgenin turizm sektöründen hak ettiği kar düzeyine 

ulaşması gecikmektedir. Her geçen sene daha fazla misafir ağırlayabilecek ve gelen turistin 

ilgisini canlı tutarak daha çok geceleme yapmasını sağlayayacak doğal çekiciliklere sahip Rize 

ilinde uzunca süredir var olan olumsuzlukların giderilmesi, mevcut potansiyelin beşeri 

dokunuşlarla destelenerek onlara turistik nitelik kazandırılması ile bölge turizminin canlanması 

ve gelişmesi beklenmektedir.  
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