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Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri 

Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle 

İncelenmesi1 

Ilgın CENGİZ MUTLUBAŞ, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Doktora Öğrencisi, 

e-posta: ygmrcngz@hotmail.com

Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Turizm Fakültesi, e-posta: hsoybali@aku.edu.tr 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, İzmir ve Afyonkarahisar’daki beş 

yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan 

müşterilerin memnuniyetlerini oluşturan faktörlerin 

sadakatleri üzerindeki etkisinin lojistik regresyon analizi 

ile belirlenmesidir. Bu kapsamda İzmir ve 

Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otel 

işletmelerinde konaklayan 423 müşteriye anket 

uygulaması yapılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin 

analizi sonucu, müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati 

arasındaki pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Uygulanan lojistik regresyon analizi 

sonuçlarına göre ise, odalar bölümü hizmetlerinden 

memnun olan müşterilerin memnun olmayan 

müşterilere göre sadakat davranışlarının 3,5 kat, yiyecek 

içecek bölümü hizmetlerinden memnun olan 

müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre 6,7 kat 

ve genel değerlendirme sonucu memnun olan 

müşterilerin memnun olmayanlara göre 3,4 kat daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri, Memnuniyet, Sadakat, 

Termal Otel, Lojistik Regresyon Analizi. 

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

Cilt. 1, Sayı.3, 2017 

ss.1-15. 

Önerilen Atıf: Cengiz Mutlubaş, I. ve Soybalı, H. H. (2017). Müşteri Memnuniyetini Oluşturan 

Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi, Türk Turizm 

Araştırmaları Dergisi, Cilt.1, Sayı.3, ss.1-15. 

1 Bu çalışma, “Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon 

Analizi İle İncelenmesi” adlı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiş olup Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Bilimsel Araştırama Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir (Proje No: 12.SOS.BİL.12). 

DOI: 10.26677/tutad.2017.10
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The Investigation of Effect of Customer Satisfaction Factors 

on Customer Loyalty with Logistics Regression Analysis 

 

 

Ilgın CENGIZ MUTLUBAS (Ph.D in Progress) Necmettin Erbakan University, e-

mail: ygmrcngz@hotmail.com 

 

Associate Prof. Dr. Hasan Huseyin SOYBALI, Afyon Kocatepe University, Faculty 

of Tourism, e-mail: hsoybali@aku.edu.tr 

 

 

Abstract 

The aim of this research is to determine the effects of the 

factors, which form the satisfaction level of customers 

staying in five-star thermal hotels in İzmir and 

Afyonkarahisar, on loyalty by employing logistic regression 

analysis. Within this scope, 423 customers in five-star 

thermal hotels in İzmir and Afyonkarahisar were surveyed 

to obtain the data. The results of the data analysis show that 

there is a positive relationship between customer 

satisfaction and customer loyalty. According to the results 

of the logistic regression analysis, it is found that the loyalty 

behaviors of satisfied customers compared to unsatisfied 

customers is 3,5 times in housekeeping services, 6,7 times in 

food and beverage services and 3,4 times in overall service 

evaluation greater. 

Keywords: Customer, Satisfaction, Loyalty, Thermal Hotel, 

Logistic Regression Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Journal of Turkish Tourism Research 

Vol. 1, Issue.3, 2017 

pp.1-15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggested Citation: Cengiz Mutlubaş, I. and Soybalı, H. H. (2017). The Investigation of Effect of 

Customer Satisfaction Factors on Customer Loyalty with Logistics Regression Analysis, Journal 

of Turkish Tourism Research, Vol.1, Issue.3, pp.1-15. 
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GİRİŞ 

Son yıllarda aynı sektörde faaliyet göstermekte olan ve benzer özelliklere sahip mal ve hizmet 

sunumunu aynı pazarda gerçekleştirmeye çalışan işletmeler arasında büyük bir rekabet 

yaşanmaktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı bu ortamda işletmelerin başarılı olabilmeleri, hatta 

ayakta kalabilmeleri için, müşterilerinin sürekli değişen istek, beklenti ve ihtiyaçlarına cevap 

vererek, yeni stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İşletmeler için artık sadece ne kadar 

müşterilerinin olduğu değil bunun yanında sahip oldukları bu müşterilerin ne kadarıyla uzun 

dönemli ilişki içinde oldukları da önem kazanmaktadır. Müşterilerin işletmeler için öneminin 

giderek arttığı bu yüzyılda, müşterileri ile sağlam ilişkiler kurabilen, müşteri istek ve ihtiyaçlarını 

tam manasıyla karşılayabilen, onların tercihlerini doğru tespit eden ve satın alma alışkanlıklarına 

göre mal ve hizmet üreten işletmeler bu rekabet ortamında güçlenerek karlılıklarını 

artırabileceklerdir. Bu kapsamda müşteri memnuiyetini oluşturan faktörlerin müşteri sadakatine 

etkisi lojistik regresyon analizi ile oransal olarak tespiti amaçlanmıştır. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İşletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin en temel koşulu olan müşteri, belirli bir kuruluştan ya 

da mağazadan alışveriş yapan, belli bir markayı tercih eden kişi ya da kuruluştur (Odabaşı, 2005:3; 

Demirel, 2006:22; Samur, 2009:5). Müşteri memnuniyeti ise Pizam ve Ellis’e (1999) göre müşterinin 

bir mal ya da hizmetten umduğunu ya da beklediğini elde etmenin verdiği iyi hissetme veya 

hoşnutluğu ifade eden psikolojik bir kavram, Kotler ve Keller’e (2006:144) göre müşterinin satın alma 

öncesindeki beklentileri ile satın almadan sonraki algılanan performans arasındaki farka gösterdiği 

tepki, Oliver’e göre (1997) “memnuniyet ve memnuniyetsizlik seviyeleri de dahil olmak üzere, bir mal veya 

hizmetin bir özelliğinden veya bütün olarak kendisinden, tüketimle ilgili keyif verici memnuniyet yargısı” 

olarak tanımlanmaktadır (Duman, 2003:47). Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için 

müşterinin ne istediğinin ve beklediğinin bilinmesi gerekmektedir. Müşteri beklentilerinin üzerine 

çıkan veya beklentileri tam karşılayan işletmeler müşteri memnuniyetini yakalamış sayılmakta ve 

müşteri hizmeti kaliteli olarak algılanmaktadır (Stanton vd., 1994:159). 

Dick ve Basu’ya (1994) göre sadakat, bir mal ya da hizmete müşteri olma sıklığı ve bu mal ya da 

hizmete karşı pozitif duygular taşıma sürekliliği ile ilgili bir durumdur. Altıntaş’a (2000:29) göre 

müşteri sadakati, müşterinin gelecekte daha önceden bilinen veya tavsiye edilen mal veya hizmeti 

yeniden satın alma veya yeniden satın alma eğilimine yönelmesi veya katılmasıdır. Diğer taraftan, 

Yoo ve Chang (2005) ise müşteri sadakatini müşterilerin işletmeye karşı sürekli olumlu tutumu ve 

tekrar satın alma davranışı olarak tanımlamışlardır. 

Griffin’e (1997:35) göre rekabetin tüm çekiciliğine rağmen belirli bir yerden düzenli olarak birçok 

mal ya da hizmet alan, alışveriş yaptığı işletmeyi diğer müşterilere tavsiye eden ve böylelikle 

işletmeye bağlılığını gösteren müşteriler sadık müşteridir. 

Müşteriyi elde tutma kavramı, işletmelerin mal ve hizmetlerini satmak üzere müşterilerini uzun 

süreli işletmeye bağlaması anlamında kullanılmakta ve sadakatin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu 

durumda sadakat ise, müşterilerin uzun dönemde elde tutulması sonucu oluşan bir olgu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Başka bir deyişle müşteriyi elde tutma müşteri sadakatini oluşturmanın en 

önemli basamaklarından biridir ve müşterilerle ilişkilerin devam ettirilmesi anlamına gelmektedir 

(Selvi, 2007:1). 

Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati aynı şey değildir. Müşteri memnuniyeti, bir müşterinin 

beklentileri ile verilen hizmeti karşılaştırarak daha iyi nasıl olunabileceğini ölçerken; müşteri 
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sadakati, bir müşterinin tekrar satın alma olasılığını ölçmeye çalışmaktadır (Shoemaker ve Lewis, 

1999:353). 

Müşteri sadakatinin gerçekleştirilmesi müşteri memnuniyetinin sağlanmasına bağlı olmaktadır. Bir 

müşterinin yeniden bir hizmet satın alma olasılığı, ilk satın almada yaşadığı memnuniyet ve 

hoşnutluk derecesine bağlıdır. Eğer ilk satın almada çok memnuniyetsiz, memnuniyetsiz ya da 

kayıtsız kalmışsa bu müşterinin işletme ile olan ilişkisini sürdürme ihtimali azalacaktır. Eğer müşteri 

ilk satın alma sonucundan memnun kalmışsa çoğu durumda, müşterinin tekrar satın alması 

beklenir. Bunun ötesinde müşteri çok memnun kalmışsa yani işletme sunumu, müşteri 

beklentilerinin çok üzerine çıkmışsa yeniden satın alma olasılığı yükselecektir (Kotler, 2000:184). 

Müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati için gerekli olmakla birlikte, tek başına yeterli 

olmamaktadır. Diğer bir ifadeyle sadakat olmadan da müşteri memnuniyeti görülebilmektedir. 

Ancak müşteri memnuniyeti olmadan müşteri sadakatinin oluşması zor olmaktadır. Çünkü müşteri 

memnuniyeti, müşteriyi elde tutma oranını ve tekrar satın alma olasılığını arttırmaktadır. Bu 

sebeple, müşteri memnuniyeti sadık müşteriler elde edilmesinde vazgeçilmez bir unsur olarak 

görülmektedir (Ercan, 2006:44). Bir müşterinin beklentilerinin hangi noktada olduğu müşteri 

memnuniyet noktasını temsil ederken, o müşterinin hangi olasılıkta bir işletmeye tekrar geleceği ve 

tekrar gelmeye devam edeceği, müşterinin işletmeye olan bağlılığını göstermektedir (Hançer, 

2003:40). 

İşletmelerin yeni müşteri kazanmaları maliyetli bir durum olduğundan, yeni müşteriler kazanmak 

yerine mevcut müşterilerin memnuniyet düzeylerini yüksek tutarak sadakatlerini kazanma yoluna 

gitmelerini son derece önem arz etmektedir. Bu bağlamda araştırmada müşteri memnuiyetini 

oluşturan faktörlerin müşteri sadakatine etkisinin lojistik regresyon analizi ile oransal olarak tespiti 

amaçlanmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE HİPOTEZLERİ 

Bu araştırmanın temel amacı, beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin 

memnuniyetlerini oluşturan faktörlerin sadakat davranışlarına etkisini tespit etmektir. Bu amaç 

çerçevesinde, beş yıldızlı termal otel işletmeleri müşterilerinin memnuniyetlerini oluşturan faktörler 

bu faktörlerin sadakat davranışlarına etkisi belirlenerek, bu bulguların işletme açısından 

değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çerçevede, araştırmanın temel hipotezi ve alt hipotezleri 

aşağıda sunulmuştur. 

Hipotez:  Beş yıldızlı termal otel işletmeleri müşterilerinin memnuniyetini oluşturan faktörlerin müşteri 

sadakati üzerine anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipoteza: Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin odalar bölümüne ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezb: Beş yıldızlı termal otel işletmelerine konaklayan müşterilerin yiyecek içecek bölümüne ilişkin 

memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezc: Beş yıldızlı termal otel işletmelerine konaklayan müşterilerin genel değerlendirmelerine 

ilişkin memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın evrenini; Afyonkarahisar ve İzmir illerinde faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otel 

işletmeleri müşterileri oluşturmaktadır. Söz konusu destinasyonların evrende yer almasında, 
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Afyonkarahisar’ın termal turizmin başkenti olarak sayılması ve İzmir ilinin de Türkiye için önemli 

termal kaynaklara sahip olması etkili olmuştur. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2013) verilerine göre 

İzmir’de 6, Afyonkarahisar’da 8 adet beş yıldızlı termal otel bulunmaktadır. Evreni oluşturan birim 

sayısının on binden büyük olması nedeniyle Özdamar (2001:257) tarafından sınırsız evrenler 

(N>10.000) ve nicel araştırmalar için önerilen 222 / dZn  formülünden yararlanılmıştır. Bu formüle 

göre, 40 kişilik pilot uygulaması sonucunda; σ standart sapma 1,1; Zα ise 0,05 anlamlılık düzeyine 

karşılık gelen teorik değer olup 1,96 ve örneklem hatası (d) ise 0,1 alınmış olup; n değeri 384 

bulunmuştur. Bu değer araştırma için minimum örneklem hacmini (büyüklüğünü) ifade etmekte 

olup, eksik, hatalı ve güvenilir olmayan anketler de dikkate alınarak 450 anket elde edilmiş ve geçerli 

bulunan 423 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın uygulama aşamasında veri toplama 

yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket formu, Kızılırmak (1995), Bozkurt (2001), 

Seyhan (2004), Kılıç ve Pelit (2004), Özçelik (2007), Bowen ve Shoemaker (1998) ile Bowen ve Chen’in 

(2001) yaptıkları çalışmalar örnek alınarak hazırlanmıştır. Araştırmada kullanılan müşteri 

memnuniyeti ve müşteri sadakati ölçeklerine ilişkin güvenirlik katsayıları Cronbach’s Alpha 

değerleri ile belirlenmiştir (Tablo 1).  

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenirlik Testi Sonuçları 

 Cronbach’s Alpha n 

Müşteri Sadakati Ölçeği 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeği 

0,898 

0,942 

2 

44 

Bu sonuçlara göre gerek memnuniyet gerekse sadakat ölçeklerine ait Cronbach’s Alpha değerleri 

0,77’nin üzerinde hesaplanmış olup ölçeklerin güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arasında ilişki düzeyinin tespiti için korelasyon analizi 

yapılmış, her bir değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Müşteri 

memnuniyetini oluşturan faktörlerin müşteri sadakati üzerindeki etkisi ise lojistik regresyon analizi 

ile incelenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 2’deki bulgulara göre, araştırmaya katılan müşterilerin %46,1’i (f: 46,1) kadın, %53,9’u (f: 228) 

erkektir. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğun (%27) 46 yaş ve üzeri olduğu, %16,5’inin 41-45 

yaş arasında olduğu ve yine %16,5’inin 26-30 yaş arasında olduğu,  % 15,6’sının 25 yaş ve altı olduğu 

belirlenmiştir. Katılımcıların  %30’u bekar (f: 127), %70’i ise evlidir (f: 296). 

Örneklem grubunun eğitim düzeylerine ait yüzde ve frekans dağılımı incelendiğinde %9’unun 

ilköğretim, % 27,4’ünün lise, %17,7’sinin önlisans, %35’inin lisans ve % 10,9’unun lisansüstü eğitim 

düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Müşterilerin %32,6’sının çocuğu yokken, %28,4’ünün 2 

çocuğu, %19,4’ünün 3 çocuğu ve %16,3’ünün 1 çocuğu olduğu ayrıca %20,6’sının memur, 

%17,3’ünün serbest meslek sahibi, %14,2’sinin ev hanımı ve %12,1’inin emekli olduğu görülmüştür. 

Müşterilerin %65,7’sinin anket uygulamasının yapıldığı beş yıldızlı termal otel işletmelerinde daha 

önce konaklamadığı, %34,3’ünün ise daha önce konakladığı, %65,7’si ilk kez, %10,2’si ikinci kez, 

%17,5’i üçüncü kez, %6,6’sı ise dördüncü kez ve daha fazla konakladıkları,  %22,7’sinin otelin kaliteli 

olduğu düşündükleri için, % 16,5’inin dost tavsiyesi ile % 19,6’sının da diğer sebeplerden dolayı oteli 

tercih ettiği görülmüştür. 

Araştırma kapsamında katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin verilerin analizinden sonra, ön 

büro ve kat hizmetlerine yönelik memnuniyet düzeylerine ilişkin veriler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Müşterilerin belirttiği ön büro ve kat hizmetlerine yönelik en olumlu ifadenin “Ön büro personelinin 

dış görünümü işi açısından oldukça uygundur” olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %86,8’i 
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ifadeye olumlu görüş belirtmişlerdir ( =4,27) ve “Ön büro personeli konuklarına karşı oldukça 

nazik davranış sergiliyor”, “Konuklara bireysel ilgi gösterildiği söylenebilir” ve “Odalar gereğine 

uygun ve düzenli olarak (her gün) temizleniyor” ifadelerinin aritmetik ortalamaları da diğer 

ifadelerin aritmetik ortalamalarına göre yüksek çıkmıştır (  =4,22). “Çarşaflar günlük olarak 

değiştiriliyor” ( =4,10) ve “Odamda oluşan teknik arızalar zamanında giderildi” (  =4,11) 

ifadelerine ölçekte yer alan diğer ifadelere göre daha olumsuz görüş belirtmişlerdir. 

Tablo 2. Katılımcılara Ait Bireysel Bulgular 

DEĞİŞKENLER f %     

Cinsiyet 
Kadın 

Erkek 

195 

228 

46,1 

53,9 
Meslek 

İşveren 

Serbest meslek 

İşçi 

Ev hanımı 

Yönetici 

Memur 

Öğrenci 

Emekli 

Diğer 

39 

73 

8 

60 

45 

87 

43 

51 

17 

9,2 

17,3 

1,9 

14,2 

10,6 

20,6 

10,2 

12,1 

4,0 

Yaş 

25 yaş ve altı 

26-30 yaş arası 

31-35 yaş arası 

36-40 yaş arası 

41-45 yaş arası 

46 yaş ve üzeri 

66 

70 

59 

44 

70 

114 

15,6 

16,5 

13,9 

10,4 

16,5 

27,0 

Konaklama 

Durumu 

İlk kez konaklayan 

Daha önce konaklayan 

278 

145 

65,7 

34,3 

Medeni 

Durum 

Evli 

Bekâr 

127 

296 

30,0 

70,0 

Konaklama 

Sayısı 

İlk kez 

İkinci kez 

Üçüncü kez 

Dördüncü kez ve daha fazla 

278 

43 

74 

28 

65,7 

10,2 

17,5 

6,6 

Eğitim 

İlköğretim 

Lise 

Önlisans 

Lisans 

Lisansüstü 

38 

116 

75 

148 

46 

9,0 

27,4 

17,7 

35,0 

10,9 

Otel Tercih 

Sebebi 

Kalitesi 

Dost tavsiyesi 

Önceki deneyimim 

Fiyatı 

Medya reklamları 

Tatil için uygunluk 

İnternet 

Diğer 

96 

70 

38 

31 

24 

54 

27 

83 

22,7 

16,5 

9,0 

7,3 

5,7 

12,8 

6,4 

19,6 

Çocuk 

Sayısı 

1 çocuk 

2 çocuk 

3 çocuk 

4 çocuk ve üzeri 

Çocuğum yok 

69 

120 

82 

14 

138 

16,3 

28,4 

19,4 

3,3 

32,6 
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Tablo 3. Katılımcıların Önbüro ve Kat Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet Düzeylerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

 
Hiç Katılmıyorum (1), Az Katılıyorum (2), Kararsızım (3) 

Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) 

Katılım Düzeyi 

  s.s. 
1 2 3 4 5 

1 
Önbüro personeli görevini profesyonelce yerine 

getiriyor. 

f 3 19 42 192 167 
4,18 0,84 

% 0,7 4,5 9,9 45,4 39,5 

2 Konuk kabul işlemleri hatasız yapılıyor. 
f 5 16 33 200 169 

4,21 0,83 
% 1,2 3,8 7,8 47,3 40,0 

3 
Önbüro personeli konuklarına karşı oldukça nazik 

davranış sergiliyor 

f 3 12 51 181 176 
4,22 0,82 

% 0,7 2,8 12,1 42,8 41,6 

4 Konuklara bireysel ilgi gösterildiği söylenebilir 
f 5 16 58 167 177 

4,22 0,82 
% 1,2 3,8 13,7 39,5 41,8 

5 Önbüro personelinin iletişim becerisi yüksektir 
f 7 15 51 193 157 

4,13 0,88 
% 1,7 3,5 12,1 45,6 37,1 

6 
Önbüro personelini tutum ve davranışlarında güvenilir 

buluyorum 

f 4 18 53 179 169 
4,16 0,87 

% 0,9 4,3 12,5 42,3 40,0 

7 Önbüro personeli yeterli bilgi ve deneyime sahiptir 
f 5 16 44 184 174 

4,20 0,86 
% 1,2 3,8 10,4 43,5 41,1 

8 
Önbüro personelinin dış görünümü işi açısından 

oldukça uygundur 

f 5 10 41 175 192 
4,27 0,82 

% 1,2 2,4 9,7 41,4 45,4 

9 Önbürodaki araçlar gereğine uygun olarak kullanılıyor 
f 6 15 43 180 179 

4,21 0,87 
% 1,4 3,5 10,2 42,6 42,3 

10 
Oda içerisinde bulunan araç ve gereçler iyi dizayn 

edilmiştir. 

f 4 18 41 186 174 
4,20 0,85 

% 0,9 4,3 9,7 44,0 41,1 

11 Kat hizmetleri personeli işini profesyonel olarak yapıyor 
f 4 14 57 164 184 

4,21 0,86 
% 0,9 3,3 13,5 38,8 43,5 

12 
Odalar gereğine uygun ve düzenli olarak (her gün) 

temizleniyor 

f 11 12 35 179 186 
4,22 0,91 

% 2,6 2,8 8,3 42,3 44,0 

13 Çarşaflar günlük olarak değiştiriliyor 
f 18 17 39 179 170 

4,10 1,01 
% 4,3 4,0 9,2 42,3 40,2 

14 
Kat hizmetleri personeli özel eşyalarımla temas 

etmekten kaçınıyor 

f 6 10 52 190 165 
4,18 0,84 

% 1,4 2,4 12,3 44,9 39,0 

15 Odamda oluşan teknik arızalar zamanında giderildi 
f 12 20 47 175 169 

4,11 0,97 
% 2,8 4,7 11,1 41,4 40,0 

16 
Kat hizmetleri personeli işini yaparken rahatsızlık 

vermemeye dikkat gösteriyor 

f 8 12 49 179 175 
4,18 0,88 

% 1,9 2,8 11,6 42,3 41,4 

17 Kirli çamaşırlarım zamanında yıkanıyor.  
f 5 12 59 176 171 

4,17 0,86 
% 1,2 2,8 13,9 41,6 40,4 

Tablo 4’te beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin yiyecek içecek bölümünün 

hizmetlerine yönelik bulgulara yer verilmiştir. Bu bulgulara göre, yiyecek içecek hizmetlerine ilişkin 

en olumlu ifadenin “Yiyecek ve içecekler oldukça lezzetlidir” olduğu belirlenmiştir (  =4,42). 

Müşteriler “Yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını uygun buluyorum” ( =3,83) ifadesine ölçekte yer alan 

diğer ifadelere göre daha olumsuz görüş belirtmişlerdir. Bu sonuçlara göre, müşterilerin çoğu 

yiyecek ve içeceklerin lezzetli olduğunu düşünmektedir. Bunu yanı sıra, yiyecek içecek fiyatları ile 

ilgili memnuniyetlerinin olumsuz olduğu ama yiyecek içecek bölümü ile ilgili memnuniyetlerinin 

orta düzeyin üzerinde olduğu görülmektedir. 

  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 

8 

 

Tablo 4. Katılımcıların Yiyecek İçecek Bölümü Hizmetlerine Yönelik Memnuniyet 

Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler 

 
Hiç Katılmıyorum (1), Az Katılıyorum (2), Kararsızım (3) 

Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) 
Katılım Düzeyi   s.s. 

18 
Servis personeli işini gereğine uygun olarak yerine 

getiriyor 

f 10 11 33 168 201 
4,27 0,89 

% 2,4 2,6 7,8 39,7 47,5 

19 
Servisteki işlemler sırasına uygun ve düzenli olarak 

yapılıyor 

f 7 17 30 172 197 
4,26 0,88 

% 1,7 4,0 7,1 40,7 46,6 

20 
Servis personelinin dış görünümünü yaptığı işe 

uygun buluyorum 

f 6 10 36 164 207 
4,31 0,84 

% 1,4 2,4 8,5 38,8 48,9 

21 
Servis personeli konuklarına karşı oldukça nazik 

davranış sergiliyor 

f 13 12 35 159 204 
4,25 0,95 

% 3,1 2,8 8,3 37,6 48,2 

22 
Servis personelinin iletişim becerisi oldukça 

yüksektir 

f 14 12 37 169 191 
4,21 0,95 

% 3,3 2,8 8,7 40,0 45,2 

23 
Servis alanlarında konuklara karşı bireysel ilgi 

gösteriliyor 

f 12 9 45 176 181 
4,21 0,95 

% 2,8 2,1 10,6 41,6 42,8 

24 Çalışanların işi yerine getirme arzusu yüksektir 
f 13 16 45 162 187 

4,17 0,97 
% 3,1 3,8 10,6 38,3 44,2 

25 Yiyecek ve içecekler oldukça lezzetlidir 
f 3 7 36 140 237 

4,42 0,77 
% 0,7 1,7 8,5 33,1 56,0 

26 Yiyecek ve içeceklerin fiyatlarını uygun buluyorum 
f 17 60 66 117 163 

3,83 1,20 
% 4,0 14,2 15,6 27,7 38,5 

27 Yiyecek ve içeceklerin porsiyonları doyurucudur 
f 5 10 31 137 240 

4,41 0,82 
% 1,2 2,4 7,3 32,4 56,7 

28 
Yiyecek ve içecekler gereğine uygun ısılarda servis 

edilmektedir 

f 4 14 27 164 214 
4,35 0,82 

% 0,9 3,3 6,4 38,8 50,6 

29 
Menülerde diyet, vejetaryen vb. gibi tercihlere yer 

verilmektedir 

f 27 28 46 154 168 
3,96 1,16 

% 6,4 6,6 10,9 36,4 39,7 

 

Tablo 5’deki dağılım incelendiğinde, otelin sunduğu genel hizmetlere yönelik en olumlu ifadenin 

“Kür merkezi ve kullanılan tedavi yöntemleri oldukça faydalıdır” olduğu belirlenmiştir (  =4,39). 

Araştırma kapsamında yer alan müşteriler “Çamur banyoları ve saunaların oldukça faydalıdır” 

ifadesine de olumlu düzeyde görüş belirtmişlerdir ( =4, 38). Katılımcılar “Otel dışında zaman 

geçirmek için yeterli imkan sağlanmaktadır” ifadesine ölçekte yer alan diğer ifadelere göre daha 

olumsuz görüş belirtmişlerdir. Müşteriler termal otel işletmelerini çoğunlukla tedavi amaçlı ve 

termal kaynaklarından faydalanmak için tercih etmektedir. Uygulanan tedavi yöntemleri ve termal 

suyun kalitesi müşterilerin memnuniyet görüşlerini olumlu düzeyde etkilemiş olabilir.  
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Tablo 5. Katılımcıların Otelin Genel Hizmetlerine Yönelik Memnuniyetlerine İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

 
Hiç Katılmıyorum (1), Az Katılıyorum (2), Kararsızım (3) 

Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) 
Katılım Düzeyi   s.s. 

30 
Kür merkezi ve kullanılan tedavi yöntemleri 

oldukça faydalıdır 

f 3 5 39 154 222 
4,39 0,76 

% 0,7 1,2 9,2 36,4 52,5 

31 Çamur banyoları ve saunalar oldukça faydalıdır 
f 4 5 39 153 222 

4,38 0,78 
% 0,9 1,2 9,2 36,2 52,5 

32 Otele ödediğim paranın karşılığını aldım 
f 12 10 31 157 213 

4,30 0,92 
% 2,8 2,4 7,3 37,1 50,4 

33 Bu otel tatmin edici düzeyde hizmet sunuyor 
f 11 11 33 162 206 

4,28 0,91 
% 2,6 2,6 7,8 38,3 48,7 

34 
Yangın, sağlık ve güvenlik önlemleri yeterince 

alınmış 

f 3 16 46 192 166 
4,19 0,83 

% 0,7 3,8 10,9 45,4 39,2 

35  Hizmetler ilk seferde doğru ve zamanında veriliyor 
f 12 11 50 178 172 

4,15 0,93 
% 2,8 2,6 11,8 42,1 40,7 

36 
Otelin genel fiziki donanımı ve tefrişi görsel olarak 

cezp edici 

f 1 10 50 191 171 
4,23 0,77 

% ,2 2,4 11,8 45,2 40,4 

37 Ortak alanlar temiz ve bakımlı 
f 4 8 34 194 183 

4,29 0,77 
% 0,9 1,9 8,0 45,9 43,3 

38 
Dilek ve şikâyetlerin kolayca iletilmesini 

sağlayacak ortam var 

f 7 17 33 196 170 
4,19 0,87 

% 1,7 4,0 7,8 46,3 40,2 

39 
Otel müşteri şikâyetlerini çözüme kavuşturuyor, 

gerektiğinde tazmin ediyor 

f 15 18 26 204 160 
4,13 0,96 

% 3,5 4,3 6,1 48,2 37,8 

40 Otelin ulaşımının kolay olduğunu düşünüyorum 
f 3 14 32 212 162 

4,22 0,78 
% 0,7 3,3 7,6 50,1 38,3 

41 Otelin otopark kapasitesini yeterli buluyorum 
f 5 13 47 181 177 

4,21 0,85 
% 1,2 3,1 11,1 42,8 41,8 

42 
Otelin misafirlerine sunduğu aktivitelerin çeşitliliği 

ve kapasitesi otel müşterisi için yeterlidir. 

f 14 24 67 165 153 
3,99 1,02 

% 3,3 5,7 15,8 39,0 36,2 

43 Çocuklar için spor ve eğlence olanakları yeterlidir. 
f 19 52 85 127 140 

3,75 1,17 
% 4,5 12,3 20,1 30,0 33,1 

44 
Otel dışında zaman geçirmek için (geziler, alışveriş 

vb.) yeterli imkan sağlanmaktadır. 

f 45 73 84 94 126 
3,43 1,35 

% 10,7 17,3 19,9 22,3 29,9 

 

Tablo 6: Katılımcıların Tutumsal Sadakat ve Davranışsal Sadakat Davranışlarına İlişkin 

Betimsel İstatistikler 

 
Hiç Katılmıyorum (1), Az Katılıyorum (2). Kararsızım (3) 

Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5) 
Katılım Düzeyi   s.s. 

45 Bu oteli başkalarına tavsiye ederim. 

f 8 15 33 167 200 

4,27 0,89 
% 1,9 3,5 7,8 39,5 47,3 

% 6,4 6,6 10,9 36,4 39,7 

46 Bu oteli tekrar tercih ederim. 
f 14 18 37 153 201 

4,20 1,00 
% 3,3 4,3 8,7 36,2 47,5 

Tablo 6’da araştırmaya katılan beş yıldızlı termal otel işletmesi müşterilerinin tutumsal sadakat ve 

davranışsal sadakat davranışlarına ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Tablo 6’ya göre, ölçekte yer alan 

“bu oteli başkalarına tavsiye ederim” ifadesiyle ilgili olumlu görüş bildirildiği tespit edilmiştir (

=4,27). Katılımcıların %86,8’i oteli başkalarına tavsiye edeceğini beyan etmiştir. Tutumsal sadakate 

sahip bir müşteri işletmenin mal ve hizmetlerini düzenli olarak kullanmasa bile, bunları başkalarına 

tavsiye edebilir. Bu nedenle tutumsal sadakate sahip müşteriler duygusal yönden işletmeye sadık 

olmaları nedeniyle işletmenin finansal ve finansal olmayan performanslarını olumlu yönde etkileme 
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yönünden son derece önemlidir (Kılıç, 2009:517). Katılımcıların “bu oteli tekrar ederim” ifadesine 

yönelik olumlu görüş belirttiği görülmüştür ( =4,20). Tablo 6 esas alınarak müşterilerin %83,7’sinin 

davranışsal sadakate sahip oldukları söylenebilir. 

Araştırmada beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyet ile sadakat 

davranışları arasındaki ilişki korelasyon analizi ile belirlenmiş ve her bir değişken arasındaki 

Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Tablo 7’da müşteri memnuniyeti ve alt boyutları ile 

müşteri sadakati ve alt boyutları arasındaki ilişki incelenmiştir. Tablodaki korelasyon katsayıları 

incelendiğinde, hem 0,01 hem de 0,05 için müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati arasındaki 

ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir. Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde müşteri memnuniyeti 

ile müşteri sadakati arasında kuvvetli düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,759). 

 

Tablo 7. Müşteri Memnuniyet Boyutları ile Müşteri Sadakat İlişkisine Yönelik Korelasyon 

Katsayıları 

Boyutlar   

T
u

tu
m

sa
l 

S
ad

ak
a

t 

D
av

ra
n

ış
sa

l 

S
ad

ak
a

t 

G
en

el
 S

ad
ak

a
t 

O
d

al
ar

 B
ö

lü
m

ü
 

Y
iy

ec
ek

 İ
çe

ce
k

 

B
ö

lü
m

ü
 

G
en

el
 

D
eğ

er
le

n
d

ir
m

e 

G
en

el
 

M
em

n
u

n
iy

et
 

Tutumsal 

  Sadakat 

r 1       

p        

Davranışsal 

 Sadakat  

r 0,820** 1      

p 0,000       

Genel  

Sadakat  

r 0,949** 0,959** 1     

p 0,000 0,000      

Odalar  

Bölümü 

r 0,744** 0,700** 0,756** 1    

p 0,000 0,000 0,000     

Yiyecek İçecek 

Bölümü 

r 0,670** 0,610** 0,669** 0,872** 1   

p 0,000 0,000 0,000 0,000    

Genel  

Değerlendirme  

r 0,713** 0,658** 0,717** 0,837** 0,820** 1  

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

Genel  

Memnuniyet 

r 0,753** 0,698** 0,759** 0,961** 0,940** 0,936** 1 

p 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

*p<0,05   ***p<0,001; r: Pearson Korelasyon Katsayısı 

 

Müşteri memnuniyeti ile alt boyutları olan odalar bölümü, yiyecek içecek bölümü ve genel 

değerlendirme boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise, müşteri memnuniyeti ile odalar 

bölümü (r=0,744) ve genel değerlendirme (r=0,713) boyutları arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. 

Müşteri sadakati ile müşteri memnuniyetinin alt boyutlarından olan odalar bölümü boyutu (r=0,756) 

ve genel değerlendirme bölümü boyutu (r=0,717) arasında kuvvetli ilişki görülmektedir. Odalar 

bölümü boyutu ile yiyecek içecek bölümü (r=0,872) ve odalar bölümü boyutu ile genel 

değerlendirme boyutu arasında (r=0,837) çok kuvvetli ilişki hesaplanmıştır. 

Çatı ve Koçoğlu (2008) müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemeye 

yönelik yapmış oldukları araştırmada müşteri memnuniyeti ile tutumsal sadakat (0,489) arasında ve 

davranışsal sadakat ile memnuniyet arasında pozitif yönlü (0,438) bir ilişki olduğunu 

belirlemişlerdir. Özer ve Aydın (2004) ise müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki 
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ilişkinin pozitif yönde (0,75) ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuşlardır. Marangoz ve 

Akyıldız (2007), “Algılanan Şirket İmajı ve Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkileri” 

çalışmalarında müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi korelasyon analizi 

sonucu (0,685) olarak tespit etmişlerdir. 

 

Müşteri Memnuniyetinin Müşteri Sadakatine Etkisine Yönelik Lojistik Regresyon 

Analizi 

Tablo 8’deki geriye doğru adımsal çıkarma (backward stepwise) yönteminden elde edilen lojistik 

regresyon analizi sonuçlarına göre, odalar bölümü boyutu ve yiyecek içecek bölümü boyutunun 

tutumsal sadakate etkisi modelde anlamlı bulunurken (p=0,000<0,001), genel değerlendirme 

boyutunun tutumsal sadakat davranışına etkisi anlamlı bulunmamıştır (p=0,059>0,05). Odalar 

bölümü boyutundan memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre tutumsal 

sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali 5,257 kat daha fazladır. Yiyecek içecek bölümü 

boyutundan memnun olan müşterilerin ise bu boyuttan memnun olmayan müşterilere göre 

tutumsal sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali 7,411 kat daha fazladır. Genel 

değerlendirme boyutu modelde anlamlı bulunmazken, genel değerlendirme boyutundan memnun 

olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre tutumsal sadakat davranışlarının daha olumlu 

olma ihtimali ise 2,311 kat daha fazladır. 

 

Tablo 8: Müşteri Memnuniyet Boyutlarının Tutumsal Sadakat Üzerindeki Etkisine İlişkin 

Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı SH Wald SD p 
Odds 

Oranı 

Odalar Bölümü (Yüksek Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet  
1,660 0,463 12,840 1 0,000** 5,257 

Yiyecek İçecek Bölümü (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

2,003 0,457 19,183 1 0,000** 7,411 

Genel Değerlendirme (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

0,838 0,444 3,567 1 0,059 2,311 

Sabit  0,794 0,275 8,354 1 0,004 0,452 
*p<0,05   **p<0,001 

 

Tablo 9’daki lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre, müşterilerin memnuniyet boyutlarının genel 

sadakatlerine etkisi modelde anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Odalar bölümü boyutundan memnun 

olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre genel sadakat davranışlarının daha olumlu 

olma ihtimali 3,551 kat daha fazladır. Yiyecek içecek bölümü boyutundan memnun olan müşterilerin 

ise bu boyuttan memnun olmayan müşterilere göre genel sadakat davranışlarının daha olumlu olma 

ihtimali 6,783 kat daha fazladır. Genel değerlendirme boyutundan memnun olan müşterilerin 

memnun olmayan müşterilere göre genel sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali ise 

3,415 kat daha fazladır. 
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Tablo 9: Müşteri Memnuniyet Boyutlarının Davranışsal Sadakat Üzerindeki Etkisine 

İlişkin Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı SH Wald SD p 
Odds 

Oranı 

Odalar Bölümü (Yüksek Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet  
1,446 0,419 11,925 1 0,001* 4,245 

Yiyecek İçecek Bölümü (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

1,847 0,413 19,979 1 0,000** 6,341 

Genel Değerlendirme (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

1,243 0,393 10,008 1 0,002* 3,466 

Sabit  1,232 0,290 18,011 1 0,000 0,292 
*p<0,05   **p<0,001 

Müşteri memnuniyet boyutlarının genel sadakat üzerindeki etkisine ilişkin lojistik regresyon analizi 

sonuçları Tablo 10’te verilmiştir. 

Müşterilerin memnuniyet boyutlarının genel sadakatlerine etkisi modelde anlamlı bulunmuştur 

(p<0,05). Odalar bölümü boyutundan memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre 

genel sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali 3,551 kat daha fazladır. Yiyecek içecek 

bölümü boyutundan memnun olan müşterilerin ise bu boyuttan memnun olmayan müşterilere göre 

genel sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali 6,783 kat daha fazladır. Genel 

değerlendirme boyutundan memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre genel 

sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali ise 3,415 kat daha fazladır. 

 

Tablo 10: Müşteri Memnuniyet Boyutlarının Genel Sadakat Üzerindeki Etkisine İlişkin 

Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişken Katsayı SH Wald SD p 
Odds 

Oranı 

Odalar Bölümü (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet  

1,267 0,410 9,554 

1 

0,002* 3,551 

Yiyecek İçecek Bölümü (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

1,914 0,402 22,668 

1 

0,000** 6,783 

Genel Değerlendirme (Yüksek 

Memnuniyet) 

Ref: Düşük Memnuniyet 

1,228 0,379 10,528 

1 

0,001* 3,415 

Sabit  1,312 0,293 20,031 1 0,000 0,269 
*p<0,05   **p<0,001 

Elde edilen bulgular doğrultusunda alt hipotezler; 

Müşteri sadakati üzerinde odalar bölümü boyutunun müşteri sadakati üzerinde 3,551 kat anlamlı 

bir etkisi olduğu belirlenmiş olup, “Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin odalar 

bölümüne ilişkin memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır” ifade eden Hipoteza desteklenmiştir. 

Müşteri sadakati üzerinde yiyecek içecek bölümü boyutunun müşteri sadakati üzerinde 6,783 kat 

anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiş olup, “Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin 

yiyecek içecek bölümüne ilişkin memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotezb desteklenmiştir. 



Ilgın CENGİZ MUTLUBAŞ ve Hasan Hüseyin SOYBALI 

13 

 

Müşteri sadakati üzerinde genel değerlendirme boyutunun müşteri sadakati üzerinde 3,415 kat 

anlamlı bir etkisi olduğu belirlenmiş olup, “Beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin 

genel değerlendirmelerine ilişkin memnuniyet düzeylerinin müşteri sadakat davranışı düzeyleri üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır” ifade eden Hipotezc desteklenmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Çalışmada, müşterilerin memnuniyetleri ile sadakatleri arasındaki ilişki belirlenmiştir. Bu ilişki 

düzeyinin tespiti için korelasyon analizi sonucunda müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati 

arasında kuvvetli düzeyde (r=0,759) pozitif yönlü bir ilişki çıkmıştır.  

Müşteri memnuniyeti ile alt boyutları olan odalar bölümü, yiyecek içecek bölümü ve genel 

değerlendirme boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise, müşteri memnuniyeti ile odalar 

bölümü (r=0,744) ve genel değerlendirme (r=0,713) boyutları arasında kuvvetli ilişki bulunmuştur. 

Müşteri sadakati ile müşteri memnuniyetinin alt boyutlarından olan odalar bölümü boyutu (r=0,756) 

ve genel değerlendirme bölümü boyutu (r=0,717) arasında kuvvetli ilişki görülmektedir. Odalar 

bölümü boyutu ile yiyecek içecek bölümü (r=0,872) ve odalar bölümü boyutu ile genel 

değerlendirme boyutu arasında (r=0,837) çok kuvvetli ilişki hesaplanmıştır.  

Müşteri memnuniyetini oluşturan faktörlerin müşteri sadakati üzerindeki etkisi lojistik regresyon 

analizi ile de incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre, odalar bölümü boyutundan memnun olan 

müşterilerin memnun olmayanlara göre tutumsal sadakat davranışlarının daha olumlu olma 

ihtimali 5,257 kat; davranışsal sadakat düzeylerinin daha olumlu olma ihtimali 4,245 kat; genel 

sadakat düzelerinin daha olumlu olma ihtimali ise 3,551 kat daha fazladır. Yiyecek içecek bölümü 

boyutundan memnun olan müşterilerin ise bu boyuttan memnun olmayanlara göre tutumsal 

sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali 7,411 kat; davranışsal sadakat düzeylerinin daha 

olumlu olma ihtimali 6,341 kat; genel sadakat düzeylerinin daha olumlu olma ihtimali ise 6,783 kat 

daha fazladır. Genel değerlendirme boyutundan memnun olan müşterilerin memnun olmayanlara 

göre tutumsal sadakat davranışlarının daha olumlu olma ihtimali ise 2,311 kat; davranışsal sadakat 

düzeylerinin daha olumlu olma ihtimali 3,466 kat; genel sadakat düzeylerinin daha olumlu olma 

ihtimali ise 3,415 kat daha fazladır.  

Temel hipotez doğrultusunda, müşteri memnuniyetinin alt boyutlarından olan, odalar bölümü, 

yiyecek içecek bölümü ve genel değerlendirme boyutlarının müşteri sadakati üzerinde anlamlı etkisi 

olan hipoteza, hipotezb ve hipotezc kabul edilmiştir. 

Bulgular doğrultusunda turizm işletmelerinin önemli işletme türlerinden biri olan otel işletmelerinin 

karlılık düzeylerini arttırabilmeleri, daha kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti ve 

sadakatinin sağlanması, konuyla ilgili literatüre ve araştırmacılara katkı sağlaması bakımından 

aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

Otel işletmelerinde müşteri memnuniyetinin sağlanması işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri 

ve karlılıklarının devamını sağlanması açısından oldukça önemlidir. Müşteri memnuniyetinin 

müşteri sadakati sağlamada en önemli faktör olduğu unutulmayıp, müşterilerin maksimum 

memnuniyet ile otelde konaklamaları için çaba sarf edilmelidir. Müşteri memnuniyeti sağlamanın 

sadece sadakat için değil, müşterilerin tutumsal sadakat davranışlarını da etkileyerek ağızdan ağza 

reklam aracı olarak görev alabilecekleri çalışanlara öğretilmelidir. Müşteri sadakati, müşterilere 

daha yakın davranarak, onları daha iyi tanıyarak, ihtiyaçlarını bilerek sağlanabilir. Ayrıca 

faaliyetlerle ilgili müşteri görüşleri ile doğrudan geri besleme almak gerekmektedir. Bu görüşler 

dikkate alınmalı, umursamazlık yapılmamalıdır. İşletme yöneticileri belirli aralıklarla müşteri 

beklentilerini tespit etmeye çalışmalıdır. Müşterilerin değişen beklenti ve memnuniyet düzeyleri 

ciddiye alınmalı ve eğer kötüleşme varsa durumların iyileştirilmesi için gerek yönetim gerekse 

çalışanlar bilinçlendirilmelidir. Müşterilerin termal otel işletmelerini daha çok tedavi ve sağlık 
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hizmetlerinden dolayı tercih etmesi sebebiyle işletmelerin müşteri sadakati sağlamaları oldukça 

önemlidir. Kolay terk edilir işletme olmamaları sadık müşteriler yaratmak açısından önemlidir. 

Termal tedavi hizmetleri ya da termal suyun müşterilere fayda sağlaması, bu hizmetlerin müşterileri 

memnun edecek şekilde sunulması zaten sadık müşteriler yaratacaktır. 

Yeni müşteri kazanmak maliyetli bir durum olduğundan, işletmeler yeni müşteri kazanmak yerine 

mevcut müşterilerin sadakatlerini kazanma yoluna gitmelidir. Her müşterinin memnuniyet seviyesi 

demografik özelliklerine göre farklılık gösterebilmektedir. İşletme yöneticileri müşterilerini iyi 

analiz etmeli ve her müşterisine nerdeyse bireysel hizmet sunmalıdır. Tutumsal sadakat davranışı 

kazanan müşteriler işletmenin reklam ve pazarlama maliyetlerini azaltacağından, müşterilerin 

tutumsal sadakat davranışı göstermeleri işletme açısından oldukça önemlidir. Termal otel işletmesi 

yöneticilerinin fiyatlandırma politikalarını gözden geçirmesi, daha uygun fiyatlandırma stratejileri 

belirlemeleri, müşterilerin sadakat davranışı göstermelerini sağlamak adına gerekebilir. 

Müşteri memnuniyetinin ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik literatürde 

çalışmalar olsa da, uygulama alanında yapılacak çalışmalar genişletilebilir. Uygulama alanı turizm 

sektörü olmasına rağmen, araştırma İzmir ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otel 

işletmelerinde konaklayan müşteriler ile sınırlıdır. Yapılacak çalışmalarda farklı turizm işletmesi 

türlerinde (üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri, üç ve dört yıldızlı termal otel işletmeleri, seyahat 

acentaları, yiyecek içecek işletmeleri vb.) mal ve hizmet satın alan müşterilerin memnuniyetlerini 

oluşturan faktörlerin müşteri sadakatine etkisi belirlenebilir. Ayrıca kullanılacak farklı analiz 

yöntemleriyle de müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki ilişki tespit edilebilir. Böylece 

konunun turizm sektörü açısından önemi ortaya konularak, literatüre ve sektöre katkı sağlanması 

amaçlanabilir. 
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Öz 

Eğitimde okul ve bölüm tercihleri insanların geleceğinin 

şekillenmesinde son derece önemli olduğu bilinen bir 

gerçektir. Turizm eğitimi de bu kapsamda 

değerlendirilmekte ve Türkiye’ye turizme katılan yerli ve 

yabancı turistlerin memnuniyet düzeylerinin arttırılması 

yanında turizm gelirlerinin arttırılmasına da olumlu 

katkılar sağlayan bir unsur olarak kabul edilmektedir. Bu 

bağlamda, üniversite tercihleri yapılırken turizmde lisans 

düzeyinde mesleki eğitim almak istemenin de çok olağan 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu çalışmada İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm 

alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih 

nedenlerini etkileyen faktörlerin tespit edilmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda nicel bir araştırma olarak 

tasarlanan çalışmada veri elde edilmesi amacıyla, 

İstanbul’da lisans seviyesinde turizm eğitimi veren 9 vakıf 

üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 1.000’e yakın 

öğrenciden 259’una anket uygulanmıştır. Elde edilen 

veriler, faktör analizi, t-testi ve Anova testleri aracılığıyla 

analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda İstanbul’daki vakıf 

üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin 

üniversite tercih nedenleri; saygınlık, bilgi ve istihdam, 

kampüs imkânları, konum, ekonomi ve ekonomik destek 

unsurları olarak sıralanmıştır.  
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Abstract 

In education, school and department preferences are 

known as an extremely important factor in shaping 

people's future. Tourism education evaluates within this 

scope and it is accepted as an element that provides 

positive contributions to the increase of tourism incomes. 

Besides this it is also accepted tourism education has 

positive effect of increasing the satisfaction level of tourists 

participating in tourism to Turkey. In this context, it is 

possible to say that the desire to get vocational education 

at the undergraduate level in tourism is normal while 

university preferences are made. 

In this study, it was aimed to determine the factors 

affecting the reasons of university preference of the 

students who have undergraduate education in the field of 

tourism in foundation universities in Istanbul. In order to 

obtain data in this study which is designed as a 

quantitative research, a questionnaire was applied to 259 

students of nearly 1.000 students who are studying at 9 

foundation universities, which provide undergraduate 

tourism education in Istanbul. The findings were analyzed 

by factor analysis, t-test and Anova tests. As a result of the 

study, the reasons for preferring the foundation 

universities in Istanbul are: respectability, information and 

employment, campus facilities, location, economy and 

economic support elements. 

Keywords: Tourism Education, University Choice, 

Foundation Universities 
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GİRİŞ 

Üniversite eğitimi öğrencilerin geleceklerini derinden etkileyen bir süreçtir ve bu süreç öncesinde 

yapılan tercihler kritik bir önem taşır. Üniversite eğitimi alacak bireyler yaptıkları tercihler 

doğrultusunda 4 yıl veya daha uzun süre lisans eğitimi almakla birlikte gelecekte yapacakları 

mesleği de tercih etmektedirler. Yapılan üniversite ve bölüm tercihleri, alternatif üniversite ve 

bölüm tercihleri içerisinden öğrencinin kendine en uygun olarak gördüğü bölüm seçimini ifade 

etmektedir. Ancak bölüm tercihleri her zaman bireyin kendi tercihleri doğrultusunda da 

şekillenemeyebilir.  

Yapılacak üniversite ve bölüm tercihlerini etkileyecek nedenler, farklı bölümler ve farklı eğitim 

seviyeleri açısından akademisyenler tarafından incelenmiş ve incelenmeye devam etmektedir 

(Kallio, 1995; Velotusou vd., 2004; Cubillo vd. 2006; Kanonire, 2016; Simoes ve Soares, 2010; 

Biddle, 2013). Ülkemizde üniversite eğitimi almak isteyen adayların tercihlerini etkileyen en 

önemli nedenlerden bir tanesi Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 

gerçekleştirilen ‘‘Lisans Yerleştirme Sınavından’’ (LYS) yeterli puanı alma zorunluluğudur. 

ÖSYM tarafından yapılan sınavdan alınan puanın öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihleri 

üzerinde önemli bir etkisinin bulunduğunu söylemek yanlış olmaz. LYS sınavından alınan 

puanın yanı sıra öğrencilerin bölüm ve üniversite tercihlerini etkileyen pek çok faktör bulunduğu 

yerli ve yabancı akademisyenler tarafından tespit edilmiştir (Ünal, 1990; Sarıışık, 2007; Erdinç ve 

Kahraman, 2012; Şengel vd., 2016; İbiş vd., 2016; Velotusou vd., 2004; Biju, 2013; Holdsworth ve 

Nind, 2008; Shanka vd., 2005; Kallio, 1995; Soutar ve Turner, 2002). 

Ülkemizde turizm alanında lisans seviyesinde turizm eğitimi veren turizm fakültesi, turizm ve 

otel işletmeciliği yüksekokulu vb. isimlerle 55 devlet üniversitesi ve 19 vakıf üniversitesi 

bulunmaktadır. İstanbul’da ise turizm işletmeciliği veya yöneticiliği alanında lisans eğitimi veren 

3 devlet üniversitesi ve 9 vakıf üniversitesi vardır (ÖSYS, 2016). Bu durum ülkemizde ve 

İstanbul’da turizm alanında eğitim alacak öğrencilere geniş bir tercih imkanı sunmaktadır. 

Çalışma kapsamında ise İstanbul’da vakıf üniversitelerinde turizm işletmeciliği veya yöneticiliği 

eğitimi alan öğrencilerin tercih nedenlerinin araştırılması hedeflenmiştir. 

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Ertürk’e (1972:12) göre eğitim ‘‘Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme süreci’’ olarak tanımlanırken Demirel (2012:6) ise eğitimi ‘‘Bireyde kendi 

yaşantısı ve kasıtlı kültürleme yoluyla istenilen davranış değişikliğini meydana getirme süreci’’ olarak 

tanımlamıştır. Birçok farklı tanımlamaya sahip olan eğitim genel olarak bireyde davranış 

değiştirme süreci olarak ele alınırken eğitim alan bir kişinin davranışlarında da değişiklik olması 

beklenmektedir (Demirel, 2012:6).  

Günümüzde Türkiye’de eğitim ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyelerde 

verilmektedir. Bu seviyeler içerisinde ilköğretimde verilen bilgiler genel hatlarıyla bireyleri daha 

sonraki eğitimlere hazırlamakla birlikte orta öğretim seviyesinde eğitim veren kuruluşların bir 

kısmı tamamen teorik bilgilere odaklanarak eğitim vermekte, diğer bir kısmı ise orta öğretim 

sürecinde bireylere mesleki eğitimler de sunmaktadır. Yükseköğretimde ise lisans seviyesinde 

genellikle teorik ve uygulamalı eğitimler sunulmaktadır. Lisans eğitimi alan öğrencilerin 

mezuniyet sonrasında ülke ekonomisine katkı sağlayacak, ülkenin kalkınmasına yardımcı olacak 

işlerde çalışmaları veya girişimlerde bulunmaları beklenmektedir.  

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün eğitiminde yadsınamaz bir öneme sahip olan 

lisans eğitiminde adayların üniversite tercihlerini etkileyen pek çok neden olduğu 
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akademisyenler tarafından araştırılmış ve araştırılmaya devam etmektedir. Öncelikli olarak 

öğrencilerin üniversite eğitimi alma nedenlerini vurgulamak faydalı olacaktır. Ünal (1990:116) 

eğitim bilimleri fakültesinde eğitim gören öğrencilerin üniversite eğitimi alma nedenlerini 

incelemiş ve öğrencilerin üniversite eğitimi alma nedenlerinin, ‘‘kendimi geliştirme ve çağdaş bir 

insan olma’’, ‘‘meslek sahibi olma ve daha yüksek gelir elde etme’’ ve ‘‘toplumda prestij sahibi olma’’ 

şeklinde sıralandığını tespit etmiştir. Üniversite eğitimi alma kararı sonrasında verilecek 

kararlardan en önemlileri bölüm ve üniversite tercihidir. Üniversite tercih nedenleri ise farklı 

akademisyenler tarafından farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. Üniversite tercihini etkileyen 

nedenler enformasyon kaynaklarında yer alan açıklayıcı bilgiler (Velotusou vd., 2004:162), eğitim 

maliyeti (Biju, 2013:39; Holdsworth ve Nind, 2008:81; Shanka vd., 2005:37), burs imkanı ve 

finansal yardım (Kallio, 1995:109), harç miktarı,  eğitim kalitesi (Shanka vd., 2005:37; Soutar ve 

Turner, 2002:44), derslerin çeşitliliği (Kallio, 1995:109), derslerin niteliği (Holdsworth ve Nind, 

2008:81), mezuniyet sonrasında iş bulma imkanı (Biju, 2013:39; Soutar ve Turner, 2002:44; 

Holdsworth ve Nind, 2008:81), aile ve arkadaşların tavsiyesi (Biju, 2013:39; Shanka vd., 2005:37), 

üniversitelerin bilinirliği (Kallio, 1995:109; Soutar ve Turner, 2002:44), ikamet edilen yere yakınlık 

(Shanka vd., 2005:37; Holdsworth ve Nind, 2008:81), konaklama imkanları (Holdsworth ve Nind, 

2008:81), kampüs atmosferi (Soutar ve Turner, 2002:44) ve güvenlik (Shanka vd., 2005:37) 

boyutları üzerinde yoğunlaşmaktadır. 

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olan turizmin ülke ekonomisi içerisinde önemli bir 

etkiye sahip olduğu söylenebilir. Bu nedenle turizm sektöründe görev yapacak nitelikli işgücüne 

ihtiyaç duyulmaktadır. Söz edilen nitelikli iş gücü ise orta öğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü 

eğitimler aracılığıyla sağlanmaktadır. Ülkemizde turizm eğitimi ile ilgili detaylar incelendiğinde 

turizm ile ilgili eğitim veren 18 yüksekokul ve 30 turizm fakültesi bulunmaktadır bununla birlikte 

farklı fakültelerin altında turizm bölümü olarak da 33 üniversitede lisans seviyesinde turizm 

eğitimi verilmektedir (ÖSYS, 2016).  

Türkiye’de turizm eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların turizm öğrencilerinin bölüm tercih nedeni 

(Sarıışık, 2007:143; Erdinç ve Kahraman, 2012:229), sektör ile ilgili tutum ve davranışları (Aksu 

ve Köksal, 2005:436; Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000:251), sektörün geleceğine ilişkin bakış açılarının 

belirlenmesi (Baltacı vd., 2012:17; Üzümcü vd., 2015:179), kariyer planları ve turizm sektörüne 

yönelik tutumları (Çavuş ve Kaya, 2015:101; Kozak ve Kızılırmak, 2001:9) gibi konularda 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla birlikte turizm fakülteleri ve yüksekokullarında eğitim 

gören öğrencilerin üniversite tercih nedenleri ile ilgili kısıtlı çalışmalar yapılmıştır. Örneğin 

Şengel vd. (2016) kişilik özelliklerinin turizm bölümleri tercihlerine etkisi, İbiş vd., (2016) turizm 

öğrencilerinin bölüm tercihinde genel bilgi düzeylerinin rolü gibi konuları incelemişlerdir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu çalışmada, turizm işletmeciliği veya yöneticiliği alanında 

vakıf üniversitelerinde lisans eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih nedenlerinin saptanması 

hedeflenmiştir. Bu kapsamda ilgili literatür taranmış ve Akar (2012) tarafından geliştirilen, 

üniversite seçimini etkileyen nedenleri belirlemeyi hedefleyen 5’li Likert tipi 30 önerme ve 

demografik değişkenlerden oluşan anket formu kullanılmıştır. Turizm eğitimi alanında yapılan 

daha önceki çalışmaların turizm eğitimi ile ilgili farklı boyutlar üzerinde durması ve genel olarak 

devlet üniversiteleri bağlamında yapılmış olması bu çalışmayı daha farklı kılmaktadır. 

Araştırmanın Yöntem ve Kısıtları: Araştırma sürecinde nicel araştırma yöntemlerinden 

faydalanılmış ve Akar (2012) tarafından geliştirilen ölçek bazı uyarlamalar yapılarak 

kullanılmıştır. Akar (2012) tarafından geliştirilen anket formunun güvenilirliğini arttırabilmek 
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için 3 önerme ters kodlanarak kontrol soruları olarak kullanılmış ve demografik değişkenlerle 

ilgili farklı sorular eklenmiştir. Araştırma alanı olarak İstanbul ilinin seçilmesindeki nedenler şu 

şekilde sıralanmaktadır; 

 Türkiye’de bulunan 63 vakıf üniversitesinden 36’sının İstanbul’da bulunması; 

 Türkiye’de turizm ile ilgili lisans düzeyinde eğitim veren vakıf üniversitelerinin 9’unun 

İstanbul’da bulunması; 

 Vakıf üniversiteleri çerçevesinde turizm eğitimi alan en yoğun öğrenci sayısının 

İstanbul’da bulunması; 

 Araştırmacının İstanbul’da ikamet ediyor olması araştırma alanının İstanbul olarak tercih 

edilmesinde etkili olmuştur. 

 

Evren ve Örneklem: Araştırmanın evrenini İstanbul’daki vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. 

Vakıf üniversiteleri belirlenirken de turizm ile ilgili eğitim veren vakıf üniversiteleri tespit 

edilmiştir. İstanbul ilinde 9 vakıf üniversitesinin turizm işletmeciliği veya yöneticiliği adı altında 

lisans eğitimi verdiği 2016 ÖSYM tercih kılavuzundan tespit edilmiştir. Vakıf üniversite 

yönetimlerinin bazıları almış olduğu kararlar dolayısıyla güncel öğrenci sayılarını farklı 

kaynaklarla paylaşmamaktadır. Bu prosedürlerden ötürü öğrenci sayılarına Yüksek Öğretim 

Kurumu (YÖK) Atlasından ulaşılmış ve araştırma evreni 912 öğrenci olarak belirlenmiştir. İlgili 

vakıf üniversitelerinin isimleri ve öğrenci sayıları Tablo 1.’de özetlenmektedir. 

 

Tablo 1. İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinin Turizm İşletmeciliği Bölümü Lisans Öğrenci 

Sayıları 

Üniversite Adı Öğrenci Sayısı 

Arel Üniversitesi 141 

Beykent Üniversitesi 23 

Bilgi Üniversitesi 131 

Haliç Üniversitesi 60 

İstanbul Ticaret Üniversitesi 30 

Nişantaşı Üniversitesi 21 

Okan Üniversitesi 125 

Özyeğin Üniversitesi 225 

Yeditepe Üniversitesi 156 

Toplam 912 

      Kaynak: https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-anasayfa.php  

Bu doğrultuda amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yönteminden 

faydalanılmış ve İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm alanında lisans eğitimi alan 912 

öğrenci örnekleme dâhil edilmiştir. Yamane’nin (2001:116-117) örneklem tahmin formülü 

kullanılarak örneklem çapı en az 254 olarak hesaplanmıştır. İlgili anket çalışması 01.12.2016 – 

31.12.2016 tarihleri arasında vakıf üniversitelerinin yönetimlerince alınan kararlar doğrultusunda 

4 vakıf üniversitesinden izin alınarak gerçekleştirilmiştir.  

01.12.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 280 adet anket yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Dağıtılan 

anket formlarından 268 adet geri dönüş sağlanmış ve ilgili anketler SPSS V21.0 programına 

işlenirken 9 anketin eksik veya hatalı doldurulduğu görülerek bu anketler çalışma kapsamı 

dışında bırakılmıştır. Bu sebeple çalışma 259 adet kullanılabilir anketten elde edilen veriler 

aracılığıyla sürdürülmüştür. 
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BULGULAR 

Çalışmaya ait veriler değerlendirilirken katılımcıların demografik değişkenlerine ait yüzde ve 

frekans dağılımları incelenmiştir. Bunun yanı sıra çalışmada kullanılacak doğru araştırma 

tekniğinin tespit edilebilmesi için faktör analizi sonrasında oluşturulan boyutların basıklık ve 

çarpıklık değerleri incelenmiştir. Boyutlara ait basıklık ve çarpıklık değerlerinin -1,96 ile +1,96 

arasında olması verilerin normal dağılımını işaret etmektedir. Tablo 2. incelendiğinde verilerin 

basıklık ve çarpıklık değerlerinin –1,96 ile +1,96 arasında yer aldığı görülmüş ve dolayısıyla 

normal dağılım varsayımı desteklendiği için parametrik testlerden faydalanılmıştır (Tabachnick 

ve Fidell, 2001:139).  

Ölçeğin yapı geçerliliğini ölçmek için ise faktör analizinden faydalanılmış ve ölçeğin Cronbach 

Alpha değeri 0,850 olarak tespit edilmiştir ve bu rakam çalışmanın güvenilirliği açısından kabul 

edilebilir olduğunu belirtmektedir. İlave olarak çalışmada kullanılan boyutlar ve demografik 

değişkenler arasındaki farklılıkları inceleyebilmek için ANOVA ve t-testlerinden faydalanıl-

mıştır.   

Demografik değişkenlere ait bulgular incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 

62,9) erkek katılımcılardan oluştuğu ve katılımcıların 18-23 yaş aralığında yoğunlaştığı (18-20 yaş 

% 51,7 ve 21-23 yaş % 42,5) görülmektedir. Ebeveyn eğitim durumları ve mesleklerine ilişkin 

veriler incelendiğinde baba (% 41,3) ve annelerin (% 45,6) yaklaşık olarak yarısının lise mezunu 

olduğu, baba (% 9,7) ve annesi (% 3,9) turizm sektöründe çalışan düşük sayıda katılımcı olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların büyük bir kısmının (% 76,1) ailesiyle birlikte yaşadığı ve dolayısıyla 

Marmara bölgesinde (% 81,5) ikamet ettiği ve katılımcıların yarısından fazlasının aylık hane 

gelirlerinin 4100 TL’den (% 53,7) fazla olduğu görülmüştür. Bu bilgilere ilave olarak katılımcıların 

küçük bir kısmının (% 17,7) çalıştığı ve yaklaşık olarak yarısının (% 51,1) 750 TL – 1500 TL 

arasında aylık gelir elde ettiği görülürken öğrencilerin aylık harcama tutarlarının değişkenlik 

gösterdiği görülmüştür.  
 

Tablo 2. Araştırma Değişkenlerine Ait Basıklık ve Çarpıklık Değerleri 

 Çarpıklık Basıklık 

Saygınlık -0,347 -0,241 

Bilgi ve İstihdam Desteği -0,148 -0,091 

Kampüs İmkânları -0,181 -0,445 

Konum -0,420 -0,307 

Ekonomi 1,043 0,294 

Ekonomik Destek Unsurları 0,137 -0,303 
 

Tablo 4.’teki sonuçlara göre 30 önermeden oluşan ölçeğe uygulanan faktör analizi sonucunda 

ölçeği oluşturan 4 önerme binişik madde olarak değerlendirilmiş ve ilgili önermeler ölçekten 

çıkartılmıştır. Dolayısıyla ölçeğin 26 önerme ve 6 boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu 

görülmüştür. Faktör analizi yapılırken Varimax döndürme tekniğinden faydalanılmış ve 

döndürme işlemi sonrasında oluşan altı boyutlu yapının toplam Varyansı açıklama oranı % 61,02, 

KMO değeri 0,845 ve anlamlık değeri 0,00 olarak tespit edilmiştir. Elde edilen boyutlar saygınlık, 

bilgi ve istihdam desteği, kampüs imkânları, konum, ekonomi ve ekonomik destek unsurları 

olarak adlandırılmıştır. Saygınlık boyutu üniversitenin ve öğretim üyelerinin öğrenciler 

tarafından algılanan saygınlığını ifade etmektedir.  
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Tablo 3. Demografik Değişkenlere Ait Bulgular 

 
 

Bilgi ve istihdam desteği boyutu üniversite ve bölümle ilgili enformasyon sunan kaynaklar, staj 

ve mezuniyet sonrasında üniversite aracılığıyla mezunlarına sunulan desteği temsil etmektedir. 

Kampüs imkânları boyutu üniversitenin sunduğu sosyal, fiziksel ve güvenlik imkânları gibi 

konuları kapsamaktadır. Konum boyutu üniversitenin öğrencinin ailesinin ikametgâhına 

yakınlığı, ulaşım kolaylığı, üniversitenin şehir merkezine yakınlığı gibi konulardan 

oluşmaktadır. Ekonomi boyutu üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik olarak ucuz yaşam 

koşullarına sahip olması ve ev kiralarının ucuz olması gibi temel ekonomik konulardan 

oluşurken ekonomik destek unsurları boyutu ise üniversitenin yarı zamanlı iş imkânı, yurt ve 

devlet yurdu imkânları, burs ve yemek yardımı sağlaması gibi konuları kapsamaktadır. 
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Tablo 5. Ölçeği Oluşturan Maddelere Ait Özet İstatistikler 
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Üniversitedeki öğretim üyelerinin ismi veya 

özgeçmişi tercihimde etkili olmuştur. 

f 64 52 66 53 22 
2,67 1,28421 

% 24,9 20,2 25,7 20,6 8,6 

Üniversitenin KPSS vb. merkezi 

sınavlardaki başarısı tercihimde etkili 

olmuştur. 

f 82 73 55 27 20 
2,33 1,24303 

% 31,9 28,4 21,4 10,5 7,8 

Üniversitenin toplumda algılanan akademik 

saygınlığı tercihimde etkili olmuştur.  

f 26 27 62 85 57 3,46 1,23106 

% 10,1 10,5 24,1 33,1 22,2 

Üniversitenin marka olarak ismi tercihimde 

etkili olmuştur. 

f 23 29 47 76 82 
3,64 1,27944 

% 8,9 11,3 18,3 29,6 31,9 

Üniversitenin öğretim kalitesi tercihimde 
etkili olmuştur. 

f 20 30 49 82 76 
3,63 1,23640 

% 7,8 11,7 19,1 31,9 29,6 

Üniversitenin mezunlarının iş bulma 

imkânları tercihimde etkili olmuştur. 

f 18 31 73 82 53 
3,47 1,15250 

% 7,0 12,1 28,4 31,9 20,6 

Üniversitenin bulunduğu kentin yaşanılır 

olduğunu düşünmem tercihimde etkili 
olmuştur. 

f 25 22 50 69 91 
3,69 1,29652 

% 9,7 8,6 19,5 26,8 35,4 

Üniversitenin ailemin ikametgâhına 
yakınlığı tercihimde etkili olmuştur. 

f 46 29 39 59 84 
3,41 1,48466 

% 17,9 11,3 15,2 23,0 32,7 

Üniversitenin bulunduğu kentte mezuniyet 
sonrası iş olanaklarının çok olması 

tercihimde etkili olmamıştır. 

f 43 46 62 55 51 
3,09 1,36154 

% 16,7 17,9 24,1 21,4 19,8 

Üniversitenin bulunduğu kentte mezuniyet 

sonrası iş olanaklarının çok olması 

tercihimde etkili olmamıştır. 

f 43 46 62 55 51 
3,09 1,36154 

% 16,7 17,9 24,1 21,4 19,8 

Üniversitenin bulunduğu şehirden ailemin 
ikametgâhına ulaşım imkânları tercihimde 

etkili olmuştur. 

f 30 26 69 59 73 
3,46 1,31384 

% 11,7 10,1 26,8 23,0 28,4 

Üniversite kampüsünün fiziksel 

olanakları(bina, kütüphane, kantin vb. 

tercihimde etkili olmuştur. 

f 38 45 74 63 37 
3,06 1,26090 

% 14,8 17,5 28,8 24,5 14,4 

Üniversite kampüsünün sosyal olanakları 
(eğlence, spor vb.) tercihimde etkili 

olmuştur. 

f 47 55 70 46 39 
2,90 1,31483 

% 18,3 21,4 27,2 17,9 15,2 

Üniversite kampüsünün güvenli olması 

tercihimde etkili olmuştur. 

f 29 36 80 76 36 
3,21 1,18693 

% 11,3 14,0 31,1 29,6 14,0 

Üniversite kampüsünün şehir merkezine 
yakınlığı tercihimde etkili olmuştur. 

f 34 32 69 65 57 
3,30 1,30611 

% 13,2 12,5 26,8 25,3 22,2 

Üniversite kampüsü içinde yurt, pansiyon 

vb. barınma olanaklarının bulunması 
tercihimde etkili olmuştur. 

f 90 41 76 33 17 
2,40 1,26510 

% 35,0 16,0 29,6 12,8 6,6 

Üniversitenin yurtdışındaki üniversitelerle 
öğrenci değişimi programlarının bulunması 

tercihimde etkili olmuştur. 

 

f 

 

32 
37 69 63 56 

3,28 1,29707 

% 12,5 14,4 26,8 24,5 21,8 

Üniversitenin öğrencilere okul içinde yarı 

zamanlı (part-time) iş olanakları sağlaması 

tercihimde etkili olmamıştır. 

f 40 41 74 51 51 
3,12 1,32879 

% 16,6 16,0 28,8 19,8 19,8 

Üniversitenin mezunlarına uluslararası 
geçerliliği olan diploma eki vermesi 

tercihimde etkili olmuştur. 

f 32 40 74 61 50 
3,22 1,27530 

% 12,5 15,6 28,8 23,7 19,5 

Üniversitenin kariyer merkezi aracılığıyla 
mezunlarına iş bulmada yardımcı olması 

tercihimde etkili olmuştur. 

 

f 
29 42 86 67 33 

3,12 1,17387 

% 11,3 16,3 33,5 26,1 12,8 

Üniversitenin öğrencilere staj imkânı 
sağlaması tercihimde etkili olmuştur. 

f 19 37 71 83 47 
3,39 1,15839 

% 7,4 14,4 27,6 32,3 18,3 

Ailemin tavsiye ve telkinleri tercihimde 
etkili olmuştur. 

f 29 20 60 75 73 
3,55 1,28609 

% 11,3 7,8 23,3 29,2 28,4 

Arkadaşlarımın tavsiyeleri tercihimde etkili 
olmuştur. 

f 41 36 70 67 43 
3,13 1,30239 

% 16,0 14,0 27,2 26,1 16,7 
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Tablo 5.’in Devamı 

 
Katılımcıların ölçeği oluşturan önermelere verdikleri yanıtların ortalamaları incelendiğinde 

ölçeğin orta noktası olan 3 üzerinde verilen yanıtların az sayıda olduğu gözlemlenmiş, ortalaması 

3 üzerinde olan yanıtlar kısmen olumlu 3 ün altında olan yanıtlar ise kısmen olumsuz olarak 

değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda ölçeği oluşturan maddeler tekrar incelendiğinde 

katılımcıların maddelerin büyük bir çoğunluğuna verdiği yanıtların ortalamasının 3 civarında 

toplandığı görülmektedir.  

Bu maddelerin dışında kalan üniversitenin marka olarak ismi (3,64), öğretim kalitesi (3,63), 

üniversitenin bulunduğu kentin yaşanılabilir olması (3,69), aile tavsiye ve telkinleri etkili 

olmuştur (3,55) önermelerine kısmen olumlu yanıtlar verdiği gözlemlenirken üniversitenin KPSS 

vb. merkezi sınavlardaki başarısı (2,33), kampüs içerisinde yurt vb. barınma imkânlarının 

bulunması (2,40), üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik olarak ucuz yaşam koşullarına 

sahip olması (2,06), üniversitenin bulunduğu kentte ev kiralarının ucuz olması (1,76) ve 

üniversitenin bulunduğu kentte devlet yurdu olması tercihimde etkili olmuştur (2,08) 

maddelerine ise kısmen olumsuz yanıtlar verildiği görülmüştür.  
 

Tablo 6. Faktör Boyutlarına Ait Özet İstatistikler 

 Ortalama Standart Sapma 

Saygınlık 3,15 0,93043 

Bilgi ve İstihdam 3,07 0,92066 

Kampüs İmkânları 3,11 0,98424 

Konum 3,40 0,96176 

Ekonomi 1,91 1,06241 

Ekonomik Destek Unsurları 2,61 0,69133 
 

Boyut bazındaki ortalamalar incelendiğinde ise ortalaması 3 üzerinde olan boyutların üniversite 

tercihinde kısmen daha önemli olarak algılandığı söylenebilir. Bu nedenle saygınlık (3,15), bilgi 

ve istihdam (3,07), kampüs imkânları (3,11) ve konum (3,40) boyutlarının üniversite tercihinde 

nispeten daha önemli olarak algılandığını, ekonomi (1,91) ve ekonomik destek unsurlarının (2,61) 

ise nispeten daha önemsiz olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 

Üniversite hakkında dergi, gazete veya 
internette okuduğum bilgiler tercihimde 

etkili olmuştur. 

f 51 51 81 51 23 
2,78 1,22761 

% 19,8 19,8 31,5 19,8 8,9 

Üniversitenin web sayfasından edindiğim 

bilgiler tercihimde etkili olmuştur. 
f 47 47 86 58 19 

2,82 1,18770 
% 18,3 18,3 33,5 22,6 7,4 

Lise veya dershanedeki öğretmenlerimin 

telkin ve tavsiyeleri tercihimde etkili 

olmamıştır. 

f 27 45 68 63 54 
3,28 1,26835 

% 10,5 17,5 26,5 24,5 21,0 

Üniversitenin bulunduğu kentin 

ekonomik olarak ucuz yaşam koşullarına 
sahip olması tercihimde etkili olmuştur. 

f 120 48 50 30 9 
2,06 1,20201 

% 46,7 18,7 19,5 11,7 3,5 

Üniversitenin burs, yemek gibi ekonomik 

yardım sağlaması tercihimde etkili 

olmuştur. 

f 70 37 56 53 41 
2,83 1,43497 

% 27,2 14,4 21,8 20,6 16,0 

Üniversitenin bulunduğu kentte ev 
kiralarının ucuz olması tercihimde etkili 

olmuştur. 

f 152 47 34 14 10 
1,76 1,11452 

% 59,1 18,3 13,2 5,4 3,9 

Üniversitenin bulunduğu kentte devlet 

yurdu olması tercihimde etkili olmuştur. 

f 123 47 45 25 17 
2,08 1,27925 

% 47,9 18,3 17,5 9,7 6,6 

Ailemin üniversitenin bulunduğu kentte 
ikamet etmesi ya da üniversitenin 

bulunduğu kentte yanında kalabileceğim 

akrabamın olması tercihimde etkili 
olmuştur. 

 

f 
58 31 52 48 68 

3,14 1,50218 

% 22,6 12,1 20,2 18,7 26,5 
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Tablo 7. Cinsiyetin Üniversite Tercih Nedenine Etkisi 

 Ortalama   

 Erkek Kadın t Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi 

Saygınlık 3,05 3,32 -2,227 0,027 

Bilgi ve İstihdam 2,97 3,22 -2,130 0,034 

p < 0,05*        

Tablo 7.’de cinsiyetin turizm eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih nedenine ait bulgular 

sunulmuştur. Tablo daha detaylı incelendiğinde saygınlık ile bilgi ve istihdam boyutlarında 

erkek ve kadın katılımcılar arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmektedir. İlgili 

farklılıklar kadın öğrencilerin üniversite tercihinde saygınlık ile bilgi ve istihdam boyutlarına 

daha fazla önem verdiğinden kaynaklandığı söylenebilir.  Bunun yanı sıra turizm eğitimi alan 

öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile şu anda herhangi bir işte çalışmaları, anne ve babanın turizm 

sektöründe çalışma durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. 
 

Tablo 8. Sınıf Değişkeninin Üniversite Tercih Nedenine Etkisi 

 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf F p 

Ekonomik Destek Unsurları 2,56 2,47 2,78 2,86 3,925 0,009 

          p<0,01 

Tablo 8 incelendiğinde sınıf değişkeni ile üniversite tercih nedeni arasında anlamlı farklılık 

olduğu görülmektedir. Bu farklılık ise 3. ve 4. sınıfta eğitim gören turizm öğrencileri ile 2. sınıfta 

eğitim gören öğrencilerinin ekonomik destek unsurlarını farklı şekillerde algıladığından 

kaynaklandığı söylenebilir. 
 

Tablo 9. Hane Gelir Seviyesi Değişkeninin Üniversite Tercih Nedenine Etkisi 

 
500 TL’den 

Az 

501-750 

TL 

751-1000 

TL 

1001-

1250 TL 

1251-

1500 TL 

1500 TL’den 

Fazla 
F p 

Ekonomi 2,75 2,67 2,09 1,97 1,70 1,82 3,369 0,006 

  p<0,05 

Tablo 9 incelendiğinde 3401-4100 TL ve 4100 TL’den fazla hane gelir seviyesine sahip öğrencilerle 

1301-2000 TL arasında toplam hane gelirine sahip öğrencilerin üniversite tercih nedenleri 

arasında ekonomi boyutu açısından anlamlı farklılıklar olduğu söylenebilir.  
 

Tablo 10. Aylık Harcama Tutarı Değişkeninin Üniversite Tercih Nedenine Etkisi 

 
500 TL’den 

Az 

501-750 

TL 

751-1000 

TL 

1001-

1250 TL 

1251-

1500 TL 

1500 TL’den 

Fazla 
F p 

Ekonomi 2,29 1,91 1,58 1,86 1,73 2,13 2,613 0,025 

  p<0,05 

Tablo 10 incelendiğinde öğrencilerin aylık harcama tutarlarına göre anlamlı farklılık 

görülmüştür. Bu farklılığın ise 500 TL’den az harcama yapan öğrencilerle 751-1000 TL arasında 

harcama yapan öğrencilerin üniversite tercih nedenleri arasındaki ekonomik farklılıktan 

kaynaklandığı söylenebilir.   
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Tablo 11. İkamet Edilen Yer Değişkeninin Üniversite Tercih Nedenine Etkisi  
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Bilgi ve İstihdam 3,14 2,93 3,18 2,27 4,093 0,007 

Kampüs İmkânları 3,18 2,96 3,25 2,36 3,305 0,021 

Konum 3,49 2,95 3,74 3,03 4,644 0,004 

Ekonomik Destek Unsurları 2,57 2,71 3,13 2,44 2,920 0,035 

           p<0,01 

Tablo 11.’de öğrencilerin ikamet ettikleri yer ile üniversite tercih nedenleri arasındaki farklılıklar 

sunulmuştur. Tablo 11 detaylı olarak incelendiğinde ‘‘Bilgi ve İstihdam’’ ve ‘‘Kampüs İmkanları’’ 

boyutları açısından ailesiyle birlikte kalan öğrenciler ile özel yurt-pansiyonda kalan öğrenciler 

arasında, ‘‘Konum’’ boyutu açısından ailesiyle birlikte kalan ve öğrenci evinde konaklayan 

öğrenciler arasında ve ‘‘Ekonomik Destek Unsurları’’ boyutu açısından ise ailesiyle birlikte kalan 

öğrencilerle devlet yurdunda konaklayan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar olduğu 

söylenebilir.  Bunun yanı sıra baba ve anne eğitim durumu, ailenin ikamet ettiği coğrafi bölge, 

çalışan öğrencilerin gelir seviyesi arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. 
 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada İstanbul’da vakıf üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin üniversite 

tercih nedenlerini etkileyen temel nedenlerin tespiti amaçlanmıştır. İlgili amaca ulaşabilmek için 

de toplanan anketlerden elde edilen verilerin sonuçları faktör analiz, t-testi ve Anova testi 

aracılığıyla incelenmiştir. Çalışma sonucunda İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm 

eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih nedenlerini etkileyen en önemli nedenler saygınlık, 

bilgi ve istihdam, kampüs imkânları ve konum boyutları olarak tespit edilmiştir, bunların yanı 

sıra ekonomi ve ekonomik destek unsurlarının ise üniversite tercihinde nispeten daha az önemli 

olarak algılandığı tespit edilmiştir. Vakıf üniversiteleri bağlamında üniversite tercihine etki eden 

nedenler incelendiğinde elde edilen sonuçların saygınlık ve kampüs imkânları boyutları 

açısından Keling vd., (2007)’in sonuçlarıyla tutarlılık gösterdiği görülmüştür.  

Bunun yanı sıra vakıf üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin ekonomi ve ekonomik 

destek unsurlarıyla ilgili verdiği yanıtlar üniversite tercihinde genel olarak ekonomik unsurların 

önemsiz olarak algılandığını işaret ederken araştırmacılar tarafından beklenen yanıtların aksi 

sonuçları da ortaya koymuştur. Ekonomi ve ekonomik destek boyutlarının üniversite tercihinde 

daha az önemli algısının oluşmasında üniversite eğitimi alan öğrencilerin harç ödemeleri, eğitim 

masrafları gibi tüm harcamaların aileleri tarafından yapılıyor olmasından kaynaklanması 

dolayısıyla öğrencilerin maddi konularla ilgili genel bir fikre sahip olmadığı için böyle bir sonuca 

ulaşıldığı söylenebilir.  

Öğrencilerin eğitim harç ve tüm diğer masraflarının aileleri tarafından karşılandığını destekleyen 

bir diğer konu ise öğrencilerin çok büyük bir kısmının eğitim alıyorken herhangi bir işte 

çalışmaması (% 82,6), herhangi bir gelire sahip olmaması söylenebilir. Bu boyutuyla üniversite 

tercih nedenleri içerisinde özellikle ekonomik faktörlerin sadece öğrenci aileleri tarafından ele 

alındığı, bunun dışında kalan saygınlık, bilgi ve istihdam, kampüs imkânları ve konum gibi 

faktörlerin öğrencilerin önemli oranda dâhil olduğu bir süreçten geçerek ele alındığı söylenebilir. 
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Üniversite tercihinde ailenin tavsiye ve telkinlerinin etkili olması önermesine verilen yanıtların 

kısmen daha etkili (3,55) olması da bu görüşü destekleyen bir diğer durumdur. 

İstanbul’daki vakıf üniversitelerinde turizm eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercih 

nedenlerindeki şaşırtıcı diğer sonuçlar ise üniversite tercihinde ‘‘üniversite kampüsü içerisinde yurt 

vb. konaklama imkânlarının bulunması’’ (2,40), ‘‘üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik olarak ucuz 

yaşam koşullarına sahip olması’’ (2,06), ‘‘üniversitenin bulunduğu kentte ev kiralarının ucuz olması’’ 

(1,76) ve ‘‘üniversitenin bulunduğu kentte devlet yurdu olması tercihimde etkili olmuştur’’ (2,08) 

maddelerinin öğrenciler tarafından üniversite tercihinde önemsiz olarak algılanmasıdır.  

Maddeler incelendiğinde kampüs içerisinde yurt vb. konaklama imkânının bulunması, 

üniversitenin bulunduğu kentte devlet yurdunun olması ve üniversitenin bulunduğu kentte ev 

kiralarının ucuz olmasının üniversite tercihinde önemli olarak algılanmamasının temel nedeni 

öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun İstanbul’da ailesiyle birlikte ikamet ediyor olması (% 76,1) 

ve dolayısıyla bu tip bir ihtiyaç veya arayışının bulunmayışından kaynaklandığı söylenebilir.  

Türkiye’nin hatta dünyanın en pahalı şehirlerinden biri olarak gösterilen İstanbul için 

öğrencilerin üniversitenin bulunduğu kentin ekonomik yaşam koşullarına sahip olmasının 

üniversite tercihinde önemli görmemesi öğrencilerin ailelerinin İstanbul’da yaşıyor olmaları ve 

tüm masraflarının aileleri tarafından karşılanıyor olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Aksi takdirde 

yiyecek-içecek, kira, ulaşım gibi toplam yaşam maliyeti açısından dünyanın 101. pahalı şehri olan 

İstanbul’un (Mercer, 2016) ekonomik yaşam koşullarına sahip olduğunu söyleyebilmek çok 

mümkün olmayacaktır. 

Çalışmanın vakıf üniversiteleri kapsamında yapılması ve sadece İstanbul ili içerisindeki 

üniversiteleri kapsaması araştırmanın temel kısıtlarını oluştururken gelecekte benzer çalışmalar 

devlet üniversitelerinin turizm eğitimi veren bölümlerini kapsayacak şekilde İstanbul hatta 

Türkiye genelinde yapılabilir. Bunun yanı sıra farklı bölgelerde eğitim turizm eğitimi alan 

öğrencilerin üniversite tercih nedenleri arasındaki benzerlik ya da farklılıklar da devlet ve vakıf 

üniversiteleri bağlamında incelenebilir.  
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Öz 

Yoksulluk, 21. yüzyılda dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlardan 

birisi iken; turizm ise, bu yüzyılın sosyo-ekonomik boyutu öne çıkan en 

önemli dinamiklerinden birisidir. Dolayısıyla sektörünün iktisadi gücü 

dikkate alındığında, turizm özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler için uluslararası örgütler tarafından, yoksullukla mücadelede 

önemli bir aktör olarak görülmektedir. Bu görüşler doğrultusunda 

1990’ların sonlarına doğru, turizmin yoksulluğu azaltma potansiyeline 

dikkat çeken “Yoksul Yanlı Turizm” (YYT) yaklaşımı ortaya çıkmıştır. 

Yoksullar için net faydalar sağlayan bir turizm olarak tanımlanan “yoksul 

yanlı turizm” bir ürün ya da sektör değil, bir yaklaşımdır. Yoksul odaklı 

turizm ile sağlanan faydalar ekonomik açıdan olabileceği gibi aynı 

zamanda sosyal, kültürel ve çevresel açıdan da olabilir. Yoksul yanlı 

turizm yaklaşımın temel odak noktası, turizm sektörünün toplam 

boyutunu genişletmek yerine, turizm içinde yer alan yoksullara 

fırsatların oluşturulması ve sunulmasıdır. Diğer bir ifade ile yoksul yanlı 

turizm yaklaşımı, sektördeki pastayı büyütmek yerine dağıtmak 

anlayışına dayanmaktadır. Bu bağlamda yoksul yanlı turizm, yoksul 

insanların yararına olacak şekilde turizmden gelen faydaların değişen 

dağılımı esasına dayanır. Çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi 

esas alınmış olup, kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma kapsamında; öncelikli olarak turizm literatürü açısından 

oldukça yeni bir kavram niteliğinde olan yoksul yanlı turizm yaklaşımı 

tanımı, niteliği ve özellikleri açısından ayrıntılı bir şekilde irdelenmiştir. 

Sonrasında, turizm sektörünün yoksulluk üzerindeki etkileri incelenmiş 

olup; turizm faaliyetlerinin doğrudan, dolaylı ve dinamik olmak üzere üç 

yolla yoksulluğun azaltılmasında etkileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Turizm Ekonomisi, Kalkınma, Yoksul 

Yanlı Turizm. 
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Abstract 

While poverty is one of the most important problems in the twenty-first 

century, tourism is one of the most prominent dynamics of socio-

economic dimension of this century. Therefore, given the economic 

strength of the sector, tourism is seen as an important actor for poverty 

alleviation by international organizations, especially for underdeveloped 

and developing countries. Therefore, towards the end of the 1990s, the 

"Pro-poor Tourism" approach emerged that draws attention to the 

potential to reduce poverty in tourism. "Pro-poor Tourism" which 

provides net benefits for the poor, is not a product or sector but an 

approach. The benefits provided by "Pro-poor Tourism" can be economic 

as well as social, cultural and environmental. The main point of "Pro-poor 

Tourism" approach is the creation and offering the opportunities for the 

poor in tourism, rather than expanding the overall dimension of the 

tourism sector. In other words, "Pro-poor Tourism" is based on the 

understanding of sharing out the sector cake instead of enlarging it. In 

this context, "Pro-poor Tourism is based on the changing the way of 

tourism benefits distribution for the poor sake. Within the scope of the 

study, qualitative research method was applied and source and 

document examination were carried out. In the study, the terms of the 

definition, qualities and features of the poor side tourism approach which 

is primarily a new concept in the tourism literature was examined. 

Afterwards, the effects of tourism sector on poverty have been examined; 

it is found out that tourism activities have been effective in reducing 

poverty in three ways, direct, indirect and dynamic. 

Keywords: Poverty, Tourism Economy, Development, Pro-Poor 

Tourism. 
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GİRİŞ 

Yoksulluk, insanlık tarihi boyunca tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli sorunlardan 

birisi olmuştur (Taş ve Özcan, 2012). Ancak; yoksulluk kavramına ve meydana getirdiği 

sorunlara yönelik çalışmaların, sanayileşme ve dolayısıyla da kapitalizmin yaygınlaşmaya 

başladığı 18. ve 19. yüzyıllarda artmaya başladığı görülmektedir. Bu bağlamda, yoksulluğun 

kavramsal olarak tanımlanmasına ve ölçümlerine ilişkin kapsamlı çalışmaların kökeni 19. 

yüzyılın sonlarında İngiltere’de yapılan araştırmalara kadar dayanmaktadır. Günümüzde de 

yoksulluğa ilişkin çalışmaların iki temel noktada yoğunlaştığı görülmektedir. Bu noktalardan 

birincisi, yoksulluğun kavramsallaştırılması ve ölçülmesine yönelik çalışmalar, ikincisi ise 

yoksullukla mücadelenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin çerçevenin oluşturulmasına yönelik 

çalışmalardır. Son yıllarda, özellikle yoksullukla nasıl mücadele edileceğine ilişkin çalışmalar çok 

daha fazla önem arz etmiş durumdadır. Çünkü yoksulluk sadece ekonomik bir sorun olmanın 

ötesinde, insani ve toplumsal boyutları öne çıkan bir sorundur. Bu noktada, özellikle gelişmekte 

olan ülkeler açısından gerek sosyal ve kültürel boyutları gerekse de ekonomik boyutu ile turizm 

sektörü yoksullukla mücadele çalışmaları kapsamında irdelenen önemli dinamiklerden birisi 

konumundadır. 

 

Turizm; bireylerin tatil ihtiyaçlarını gidermelerinin haricinde iş, eğlence, sağlık, din, kültür gibi 

amaçlar doğrultusunda harekete geçmelerini sağlayan faaliyetler bütünüdür. Turizm sektörü 

seyahat acentaları, uluslararası havayolları, konaklama işletmeleri ve hatta destinasyonda turizm 

faaliyetlerine dahil olan yerel halkın da içinde bulunduğu bir dizi hizmeti içeren bir sektördür 

(Spenceley, Ashley ve Kock, 2009: 15). Dolayısıyla geniş ürün ve hizmet yelpazesine sahip olan 

turizm sektörü, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından istihdam olanağı ve 

döviz girdisi sağlanmasında en önemli kaynaklardan birisidir. Günümüzde, dünya nüfusu 

içerisinde çalışan her on kişiden biri turizm sektöründe istihdam olanağı bulmaktadır. Aynı 

zamanda, kimyasal maddeler ve yakıttan sonra dünya ihracat sıralamasında üçüncü sırada yer 

alan turizm sektörü dünya çapında bir ihracat kategorisidir (www.unwto.org). Bu bağlamda; 

turizm sektörü ülkelerin ekonomik büyümelerine katkı sağlayan ve özellikle ekonomik 

gelişmişliğin en büyük göstergelerinden olan yoksulluğun azaltılmasına önemli katkılar 

sağlayabilecek bir sektör konumundadır.  

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemi esas alınmıştır. Nitel araştırmayı; “gözlem, görüşme ve 

doküman analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal 

ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği 

araştırma” olarak tanımlamak mümkündür (Yıldırım ve Şimşek, 2011: 39). Çalışma kapsamında 

nitel araştırma yöntemi referans alınarak doküman incelemesi yolu ile veri toplanmaya 

çalışılmıştır. Bu nokta da özellikle ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır.  

  

YOKSUL YANLI TURİZM YAKLAŞIMI 

 

Yoksulluk kavramı; çevresel, sosyal, kültürel ve iktisadi başta olmak üzere birçok boyuta sahip 

olan karmaşık bir olgudur. Dolayısıyla bu durum “yoksulluk” kavramına ilişkin net bir tanımın 

ortaya konulmasını da güçleştirmektedir (Gündoğan, 2008). Yoksulluk, sağlık da dahil olmak 

üzere temel insani niteliklerin zayıflamasıyla ilişkili bir konudur. Yoksul olarak ifade edilen 

bireyler; kişisel ve çevresel sağlık risklerine maruz kalırlar, daha az beslenirler, daha az bilgiye 
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sahip olurlar ve sağlık hizmetlerine daha az erişebilirler. En genel tanımıyla yoksulluk; bir halkın 

ya da onun belirli bir kesiminin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmek için sadece gıda, giyim ve 

barınak gibi en basit ihtiyaç maddelerini karşılayabilmesi durumu olarak ifade edilmektedir 

(Uzun, 2003). Dünya Bankası ise yoksulluğu daha çok parasal gelir açısından ele almakta ve 

asgari yaşam standardına erişilememiş olma durumu olarak değerlendirmektedir. Dünya 

Bankası’nın tanımına göre yoksulluk; maddi nitelikteki yoksunluklardan dolayı kaynaklara ve 

üretim faktörlerine erişememe ve asgari bir yaşam düzeyini sürdürecek gelirden yoksun olma 

durumudur (www.worldbank.org). Ancak, yoksulluk kavramının sürdürülebilir bir geçim 

sağlamak için gelir ve kaynak yetersizliğinden daha fazlasını gerektirdiği de bir gerçektir. 

Yoksulluğun; açlık ve yetersiz beslenme, eğitim ve diğer temel hizmetlere sınırlı erişim, 

toplumsal ayrımcılık ve dışlanmanın yanı sıra karar verme sürecine katılım eksikliği gibi 

belirtileri de söz konusudur. 

 

Yoksulluğun; ekonomik üretkenlik başta olmak üzere, adaletsiz vergi sistemleri, faize dayalı 

sistemlerde faiz oranlarının yüksekliği, tekelleşme, işsizlik, sosyal dışlanma, doğal afetlerin 

engellenemez etkisi, bireyler arasındaki yetenek farklılıkları ve belirli bir nüfusun felaketlere, 

hastalıklara ve üretken olmalarına engel olan diğer olaylara karşı yüksek hassasiyetlerinin 

bulunması gibi birçok sebebi söz konusudur (www.un.org). Bütün bu sebepler de dikkate 

alınarak başta Dünya Bankası olmak üzere; Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü, Dünya 

Turizm Örgütü, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı gibi birçok kurum ve kuruluş dünyadaki 

yoksulluk sorunu ile yakından ilgilenmekte ve mücadele konusunda önemli çalışmalar 

yapmaktadırlar. Yoksullukla mücadele noktasında, söz konusu kurum ve kuruluşların üzerinde 

durduğu en önemli dinamiklerden birisi turizmdir.  

 

Turizm; 2016 yılı verileri itibariyle dünya genelinde 1.2 milyon uluslararası ziyaretçi sayısına 

ulaşan ve son yedi yıl boyunca kesintisiz büyümesini sürdüren bir hizmet sektörüdür. Turizm 

sektörü; uluslararası turistlerin destinasyonlarda gerçekleştirdikleri konaklama, yiyecek ve 

içecek, eğlence, alışveriş ve diğer turistik mal ve hizmetlerle ilgili harcamalarıyla 1.2 milyar dolar 

ve buna ek olarak 216 milyar dolarlık yurt dışı destinasyonlara yapılan uluslararası yolcu 

taşımacılığı hizmetleri ile geliri toplamda 1.4 trilyon doları bulan bir sektördür. Sektör bu boyutu 

ile dünya hizmet ihracatının %7’lik kısmını oluşturan, otomotiv ve yiyecek sektörlerini geride 

bırakarak kimyasal maddeler ve yakıtlardan sonra üçüncü sıraya yerleşmiş önemli bir ihracat 

kategorisidir. Aynı zamanda dünyada çalışan her on kişiden biri turizm sektöründe istihdam 

olanağı bulmaktadır (www.unwto.org). Bütün bu istatistikler dikkate alındığında turizm sektörü 

özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülke açısından istihdam oluşturmada ve döviz 

geliri sağlanmasında en önemli kaynaklardan birisi durumundadır. Turizm sektörünün emek 

yoğun üretim yapısı dikkate alındığında söz konusu ülkeler açısından işsizlik sorununun 

çözümü noktasında da kilit rol oynağı da göz ardı edilemez bir gerçektir (Bahar ve Kozak, 2007: 

61). Ayrıca, turizm doğrudan ve dolaylı olarak tarım, imalat, ulaşım, ticaret, inşaat, konaklama, 

yeme-içme, iletişim, bankacılık, sağlık hizmetleri gibi birçok sektörü yayılma etkisi sonucu 

etkileyen bir sektördür (Proença ve Soukiazi, 2008: 792). Dolayısıyla; turizmin söz konusu tüm 

bu etkileri dikkate alındığında, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun 

azaltılması hedefini gerçekleştirme noktasında diğer sektörlere göre çok daha avantajlı bir sektör 

olduğu görülmektedir (Samırkaş ve Bahar, 2013: 50).   

 

1990’lı yıllar ile birlikte, yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün diğer sektörlere göre 

daha avantajlı olduğu görüşü daha da ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda; 1999 yılında Birleşmiş 
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Milletler tarafından gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma” konulu toplantıda İngiltere 

Uluslararası Kalkınma Departmanı, yoksulluğun azaltılmasında turizm sektörünün 

potansiyeline dikkat çekerek “yoksul yanlı turizm” (YYT) yaklaşımı üzerinde durmuştur 

(Harrison, 2008; Mitchell, 2012; Önez Çetin, 2012). YYT yaklaşımı, yoksullar için net faydalar 

sağlayan turizm olarak tanımlanmıştır (Ashley, Goodwin ve Roe, 2001). YYT yaklaşımının temel 

ilkesi, turizm sektörünün toplam boyutunu genişletmek değil, turizmden faydalanabilecek 

durumda olan yoksul insanlara fırsatlar sunmak üzerinedir. Yoksullar için net faydalara 

odaklanmak iki nedenden dolayı önemlidir. Bunlardan ilki; yoksul yanlı turizm yaklaşımı ile 

uzun yıllar boyunca turizm sektörünün yoksullara olan faydasının “aşağıya damlama etkisi” 

teorisi üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olmadığı savunulmuştur. YYT yaklaşımı, turizm 

sektörünü oluşturan tüm paydaşların sağladığı imkânlardan yoksulların faydalanması için 

gerekli müdahalelerin yapılması üzerine odaklanır. İkincisi ise, yoksul yanlı turizm yaklaşımın 

turizmin olumsuz sosyal etkilerine dikkat çekmesi ve yoksullar için bu olumsuzlukların nasıl net 

faydalara dönüştürülebileceği üzerine odaklanmasıdır (Goodwin, 2008: 870). Bu bağlamda; 

yoksul yanlı turizm ile yoksullar açısından sağlanan faydaların ekonomik boyutlu olabileceği 

gibi sosyal, kültürel ve çevresel boyutlardan da olabileceğini söylemek mümkündür. 

 

YYT yaklaşımına ilişkin literatürde yapılan birtakım çalışmalar ve tanımlamalar ile bazı 

uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan araştırma çalışmalarının sonuçları dikkate alındığında 

yoksul yanlı turizmin özellikleri şu şekilde sırlanabilir (Harrison, 2008: 855); 

 

 YYT, anti kapitalist değildir. YYT; istihdam ve girişimcilik fırsatlarını arttırarak yoksulları 

kapitalist piyasalara dahil etmeye çalışır. Bu aynı zamanda özel sektör temelli ekonomik 

bir müdahaledir.  

 YYT, yaygın turizm sistemlerinden ayrı düşünülemez. YYT; mevcut turizm yapılarına ve 

pazarlarına entegre çalışmalıdır. 

 YYT, bir teori ya da model değildir. YYT; destinasyonlardaki yoksul insanlara tahsis 

edilebilecek net kazanımlara odaklanan bir yaklaşım ya da başka bir ifade ile bir 

oryantasyon biçimidir. 

 YYT, niş bir turizm çeşidi değildir. YYT; büyük ve küçük ölçekli turizm çeşitlerini de içeren 

ve sadece yoksulların değil bölgesel ya da ulusal düzeyde politikaları ve özel sektör 

katılımını öngören bir yaklaşımdır. 

 YYT, spesifik bir yöntem değildir. Yoksulluğun ölçülmesine ilişkin pek çok veri toplama ve 

analiz yöntemi (turist gelirleri ve harcama istatistikleri, turizm uydu hesapları, hane halkı 

geliri hesaplamaları gibi) bulunmasına rağmen, bunların hiçbirisi YYT yaklaşımına özgü 

değildir. Söz konusu yöntemler, turizmin diğer işletmeler ile ilişkilerini 

karşılaştırmaktan ya da destinasyon bölgelerindeki sızıntıları incelemekten daha fazlası 

değildir. YYT’nin araştırma yöntemlerinden beklentisi ise; turizmin meydana getirdiği 

yeni istihdam olanakları, kapasite geliştirme, refah düzeyinin iyileştirilmesi gibi 

ekonomik ve sosyal değişikliklerin ana hatlarına odaklanılmasıdır. Bu bağlamda; ürün 

ya da hizmetlerin üretiminden sunumuna kadar gerçekleşen faaliyetlere dahil olan tüm 

katılımcıların ve paydaşların sürece dahil edilmesi ve etkinliklerinin analiz edilmesi 

                                                           
 Hızlı ekonomik büyümenin toplumun tüm katmanlarına yansıyacağını iddia eden teoridir. Bu durum yoksulluk 

yazınında “Aşağıya Damlama Etkisi” (trickle-down) ifadesiyle yer almaktadır. Aşağıya Damlama Etkisi ile ilgili ayrıntılı 

bilgi için; Barry T. Hirsch’in (1980) “Poverty and Economic Growth: Has Trickle Down Petered Out?” Economic Inquiry, 

Vol: 18, Issue 1, pp: 151-158 başlıklı yayınına bakılabilir. 

http://econpapers.repec.org/article/oupecinqu/
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esasına dayanan “değer zinciri analizi” YYT yaklaşımına ilişkin çalışmalarda 

kullanılabilecek bir yöntemdir. 

 YYT, sadece yoksullara yönelik bir yaklaşım değildir. YYT, yoksul olmayanların da turizmden 

faydalanabileceğini kabul etmekle birlikte, bunun orantısız ölçüde olmaması gerektiğini 

benimseyen bir yaklaşımdır. 

 YYT, sadece açlıkla mücadele ve yetersiz gelire odaklanan bir yaklaşım değildir. YYT; özgürlük, 

fırsat, güç, beceri, eğitim eksikliği gibi konuların da dahil edildiği bir “yoksulluk” tanımı 

benimser.   

 YYT, sadece bireysel kazanımlara odaklanan bir yaklaşım değildir. YYT; su, temizlik, sağlık, 

eğitim, altyapı gibi destinasyondaki toplumun tamamını ilgilendiren tüm konulara 

odaklanmaktadır.  

 

Bütün bu özellikler incelendiğinde; YYT yaklaşımının ana hedefinin turizm sektörünün toplam 

boyutunu genişletmek üzerine değil, sektör içerisindeki yoksullara yönelik nasıl ve ne çeşit 

fırsatlar geliştirilebileceği üzerine odaklandığı görülmektedir. Dolayısıyla; yoksul yanlı turizm 

faaliyetleri gerçekleştirebilmek adına oluşturulacak stratejilerde dikkate alınması gereken üç 

temel nokta söz konusudur. Bunlar (Roe ve Urquhart, 2001); 

 

1) Yoksullara iş ve istihdam olanağının tanınması ve gelirin daha geniş bir kitleye yayılması 

yoluyla yoksulların ekonomik faydalardan yararlanmalarının arttırılması, 

 

2) Turizmle ilişkili negatif sosyal ve çevresel etkilerin dikkate alınması (bölgeler, kıyı bölgeleri ve 

diğer doğal kaynaklarda tahribat, sosyal bozulma ya da patlama gibi), 

 

3) Politika-süreç reformu dikkate alınarak, yoksulların önündeki engellerden bazılarını ortadan 

kaldıracak politika ve planlama çerçevesi oluşturarak, turizmle ilgili karar verme süreçlerinin 

planlamasına yoksulların da katılımının teşvik edilmesi ve yeni turizm ürünleri geliştirme 

sürecinde özel sektör ve yoksul kesim arasında iş birliği sağlanması ve güçlendirilmesi. 

 

Yoksul yanlı turizm yaklaşımı, turizm faaliyetlerinin yoksullara ne çeşit fırsatlar sunacağını ve 

hayatlarında nasıl farklılıklar meydana getirebileceğini açıklamaya çalışır. Bu farklılıklar temelde 

ekonomik boyutlu olmakla birlikte, yoksulların yeni beceriler kazanabilmeleri, daha iyi eğitim ve 

sağlık hizmetlerine erişebilmeleri, gelişmiş altyapı olanaklarından yararlanabilmeleri gibi sosyal 

boyutlu farklılıklar olarak da kendini göstermektedir (Samırkaş ve Bahar, 2013: 53). 

 

TURİZMİN YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA ETKİLERİ 

 

Turizm, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmaya katkıda bulunan ve birçok 

yönüyle farklı paydaşlar açısından bir dizi avantaja sahip olan bir ihracat sektörüdür (Spenceley, 

Ashley ve Kock, 2009: 18). Destinasyonun ev sahibi konumunda olan yerel halk ya da başka bir 

ifade ile yoksullar da söz konusu bu etkilerden, özellikle de yoksulluğun azaltılması noktasında 

fazlasıyla etkilenen kesimi oluşturmaktadırlar (Roe ve Urquhart, 2001; Harrison, 2008). Turizm 

faaliyetleri sonucu meydana gelen getirilerin yoksullara iletilebileceği ve yoksulluğun 
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azaltılmasına etkide bulunabileceği üç temel yol vardır. Bunlar (Ashley, Roe ve Goodwin, 2001; 

Mitchell ve Ashley, 2010: 21; Mitchell, 2012); 

 

Turizmin Yoksullara Yönelik Doğrudan Etkileri: Turizm sektörünün yerel ekonomideki düşük 

gelirli gruplara sağladığı doğrudan gelir akışını içeren etkidir. Yoksullar için doğrudan 

kazanımlar, yoksul insanlar turizm sektörüne dahil olup bir takım maddi faydalar elde ettikleri 

zaman ortaya çıkar. Turizmin yoksullar açısından sağladığı doğrudan etkilere hem iş gücü 

(emek) gelirleri hem de iş gücü harcanmadan sektörün sağladığı diğer kazanç birimleri dahildir. 

İş gücü gelirleri, bireylerin resmi ya da özel turizm işletmelerinde (otellerde ve restoranlarda 

çalışma gibi) çalışarak elde ettikleri kazanımları kapsar. Sektörün sağladığı ve iş gücü 

harcanmadan elde edilen diğer doğrudan kazanç birimleri ise; kiralama, öz kaynaklar ya da telif 

hakları gibi varlıklardan sağlanan kazanımları kapsar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (Mitchell ve Ashley, 2010: 25)  

Destinasyonlarda yer alan yoksullar, turistler ile yüz yüze ilişki içerisinde olsun ya da olmasın 

turizm faaliyetlerine bir şekilde katılıyorlar ve bu katılımlardan kazanç elde ediyorlar ise, bu 

durum turizmin yoksullar üzerine doğrudan (direkt) etkisi olarak kabul edilir. Dolayısıyla; otel 
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ya da restoranlarda çalışarak turizmden gelir elde edenlerin yanı sıra, taksi şoförleri, yerel 

rehberler, hediyelik eşya satanlar da yerel ekonomiye dahil olmakta ve turizmin yoksulluğu 

azaltıcı etkisinden doğrudan etkilenmektedirler. 

 

Turizmin Yoksullara Yönelik İkincil Etkileri: Turizm sektörünün yoksullar üzerindeki ikincil 

etkileri, dolaylı ve uyarılmış etkiler olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Dolaylı etkiler; turizm 

harcamalarındaki bir değişikliğin, turizm dışı ekonomi üzerinde etkili olduğu durumlarda ortaya 

çıkan etkilerdir. Dolaylı etkiler, örneğin restoranlara ya da otel mutfaklarına gıda satışında 

olduğu gibi genellikle tedarik zincirlerinin bağlantılarında meydana gelir. Başka bir ifadeyle; 

doğrudan turizm ile bağlantılı olmayan, ancak turizm faaliyetlerinin artması ile kazanç sağlayan 

kesimlerin (çiftçiler, zanaatkârlar, inşaat sektörü gibi) gelirlerindeki artışlar ile meydana gelen 

etkilerdir. Turizmin yoksullara ikincil etkilerinin bir diğeri ise uyarılmış etkilerdir. Uyarılmış 

etkiler, turizm çalışanlarının elde ettikleri gelirleri söz konusu turistik bölgede harcamaları ile 

yerel ekonomiye katkı sağlamaları ile oluşan etkilerdir.  

 

Turizmin Yoksullara Yönelik Dinamik Etkileri: Turizm sektörünün yoksulluğun azaltılmasına 

yönelik etkilerden üçüncüsü, turistik faaliyetlerin yerel ekonomi üzerindeki dinamik etkileridir. 

Destinasyonda bir otelin açılması, istihdam sağlanması, gıda satın alınması ve sektörden 

kazanılan gelirin harcanması şeklinde bir döngü ile özetlenebilecek doğrudan ve ikincil etkiler, 

kısa vadeli etkilerdir. Dinamik etkiler ise, doğrudan ve ikincil etkilere göre daha soyuttur ve 

kazanımları uzun vadede kendini gösteren ve ayrıca kamu kaynaklarının kullanımı açısından 

önem arz eden etkilerdir. Dinamik etkiler; doğrudan ve ikincil etkilerden daha az elle tutulur 

olmasına rağmen, yoksul insanlar üzerindeki olumlu etkilerini destinasyon sınırlarının çok 

ötesinde güçlendirebilme ya da zayıflatabilme özellikleriyle büyük önem taşırlar. 

 

Turizm sektörünün; kadın iş gücünü ekonomik faaliyetlere dahil etmesi, alt yapı yatırımlarını 

geliştirmesi, teknolojik değişim ve gelişime entegre olabilmesi ve ekonomik yapıda çeşitlilik 

sağlayabilmesi gibi olanakları yoksullar açsından olumlu çıktılar sağlayan dinamik etkiler olarak 

sıralanabilir. Aynı zamanda, devletlerin turizm faaliyetlerinden edindiği vergi gelirlerinin belli 

kısımlarını yoksullara aktarması da yoksulluğun azaltılmasında turizmin dinamik 

etkilerindendir.  

 

SONUÇ 

 

Turizm emek yoğun bir hizmet sektörüdür. Söz konusu bu özellik, sektörde gerçekleşen 

faaliyetlerin hemen hemen hepsinin odak noktasının “insan” olmasını gerektirmektedir. 

Dolayısıyla; az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler açısından bölgesel ya da yerel kalkınma 

kapsamında yoksul insanların turizm faaliyetlerine dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır.  

Geçmişte uzun yıllar boyunca, gelişmekte olan ülkelerin yöneticileri, planlamacıları ya da 

ekonomistleri tarafından turizm sektörü döviz getirisi yüksek bir araç olarak kabul edilmiştir. 

Bugün ise sektöre bakış açısı büyük oranda değişmiş, turizmin yerel ekonomik kalkınmayı 

hızlandıracak özelliklere sahip olduğu görüşü ağırlık kazanmıştır. Turizm sektörünün, özellikle 

destinasyondaki yerel halk başka bir ifade ile yoksullar için gerek ekonomik açıdan gerekse de 

sosyal açıdan kazanım sağlamalarına fırsatlar sunacak farklı etkileri söz konusudur. Söz konusu 
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kazanımlar, yoksullar için hem kısa ve uzun vadeli değişimlere hem de finansal ya da finansal 

olmayan durumlara yol açabilmektedir. Bu noktada; 

1) yoksullar turizm ve ilgili sektörlere ilişkin faaliyetlere (otel, restoran, ulaştırma, el sanatları, 

güvenlik gibi) katılırlar ve hane halkını geçindirecek gelirlerini buradan elde ederler, 

2) turizm, yoksulların geçimlerini sağlama ve yerel ekonomik kalkınmada uzun vadeli dinamik 

etkilere sahiptir, 

3) turizm faaliyetlerinin yerel halkın yaşadığı doğal, sosyal ve kültürel çevreyi etkilemesi, 

yoksullar ile doğrudan bağlantılı olsun ya da olmasın onların yaşam kalitelerini üzerinde etkiye 

sahiptir. 

 

Sonuç olarak turizm; az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından bölgesel ekonomik 

kalkınmanın gerçekleşmesi noktasında istihdam olanaklarının arttırılması ve hane halkı 

gelirlerinde artış sağlaması nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında öncü sektörlerden birisi 

konumundadır. Aynı zamanda turizm sektörünün; konaklama, yiyecek-içecek, seyahat, eğlence 

gibi birçok farklı sektör ile entegre çalışması, sektörün emek yoğun yapısı ve turistik tüketicinin 

ürünün üretildiği yere gitmesi gibi sektörün kendine özgü özellikleri yerel ekonominin gelişmesi 

noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu bağlamda, sektörün boyutunu genişletmekten 

ziyade yoksulların turizmden net faydalar edinebilmelerini sağlamaya odaklanan “yoksul yanlı 

turizm” yaklaşımı da yoksulluğun azaltılmasında bir araç olarak kabul edilmelidir. Yoksul yanlı 

turizm yaklaşımı doğrultusunda yoksulların turizm faaliyetlerine katılımları teşvik edilmeli, 

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılmalı, bölgesel planlamalarda söz sahibi olmalarına 

imkân tanınmalıdır. Özellikle hükümetlerin turizme yönelik plan ve politikalarında ve ayrıca 

kamu ve özel sektör temsilcilerinin sektöre yönelik tüm çalışmalarında “yoksul yanlı turizm” 

yaklaşımı göz ardı edilmemelidir. 
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Öz 

Gün geçtikçe değişen özel ilgi turları, kitle turizminin 

bölgelere vermiş olduğu fiziksel ve kültürel etkilerini 

azaltarak, yeni çekim merkezleri ve daha sürdürülebilir bir 

turizmi amaç edinmektedir. Hüzün turizmi, kişilerde 

geçmişe yönelik acı, keder, üzüntü, hüzün, empati, 

sempati, korku, nefret ve intikam gibi içsel duyguların 

yönlendirilmesi ile alternatif bir turizm hareketi olarak 

gerçekleştirilmektedir. Son on yılda başlayan hüzün 

turizminin akademik çalışmaları genel olarak destinasyon 

pazarlamasını ele almaktadır. Ölümün sadece turizm 

açısından değil, kültür ve sosyal olarak incelenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada, ulusal yayınlarda yer alan 

çalışmaların derlemesi yapılıp, isimlendirme konusunda 

yaşanan problemlere çözüm aranmaktadır. Ayrıca 

çalışmanın yürütüldüğü zamana kadar belirlenen ve 

potansiyeli olan bölgeler incelenip bir araya getirilerek, 

literatüre tek çalışmada kazandırılması hedeflenmektedir. 
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Abstract 

Special interest tours that change day by day, mass 

tourism areas, reducing the effects of the physical and 

cultural, new attractions and a more sustainable tourism 

objective. Sadness, pain, sorrow, sadness for the past in 

people, sadness, empathy, sympathy, fear, hatred and 

revenge as an alternative tourism with inner feelings 

directed movement. Starting in the last decade as general 

academic studies of tourism destination marketing 

sadness of being addressed. It is not just death in terms of 

tourism, culture and social examination as required. In this 

study, the national compilation of studies contained in 

publications, sought solutions to the problems about the 

nomenclature. In addition, paper is being carried out until 

it has been reviewed and determined and potential 

brought together the regions, only the literature study 

aims to gain. 
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GİRİŞ 

Turizm sektörü, çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir sektördür. Kapsadığı alanlar bakımıyla 

istihdam yönünün yanısıra ilgi çekici ve merak uyandıran aktiviteler turizmde oldukça fazla yer 

almaktadır. İnsanlar farklı amaçlar için seyahat etmektedirler. Eski zamanlarda sadece fizyolojik 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik olan seyahatler, günümüzde çok çeşitli amaçlar ve farklı türlerde 

meydana gelmektedir. Keşif duygusu, geçmiş merakı ve kültür faktörleri turizm sektörüne yeni 

bakış açıları oluşturmaktadır. Turistlerin talepleri doğrultusunda yeni turizm türleri ortaya 

çıkmakta ve alternatif turizm kavramı gelişmektedir. Alternatif turizm, geleneksel tatil anlayışına 

yeni bir yön vermektedir. 

Özel ilgi turizmi, boş zamanların değerlendirilmesi, insanların özel ilgi alanlarına yönelik olarak 

planlanması ve geliştirilmesi sonucunda oluşan bir turizm türüdür. Read (1980: 195) özel ilgi 

turizmini, “ilgileri belirli alanda yoğunlaşan ve bu ilgilerden doyum sağlamak isteyen turistlerin 

gerçekleştirmiş oldukları seyahat biçimleri” olarak tanımlamaktadır. Günümüz insanının, 

teknolojinin getirdiği yenilikler ve yararları sayesinde istediği bilgiye kolayca ulaşabilmesi, 

eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte daha özel ve ayrıcalıklı bir hizmeti veya ürünü talep etmesi, 

ulaşım sektöründe yaşanan gelişmeler sayesinde mesafelerin kısalması, zamandan en iyi 

derecede faydalanılması gibi sebepler turizme katılan insan sayısını her geçen gün artırmaktadır. 

Böylelikle çok hızlı gelişen turizm sektöründe, ülkeler sahip oldukları turizm destinasyonlarını, 

doğal güzelliklerini, turistik ürün veya hizmetleri en iyi pazarlama yollarıyla sunmalıdır 

(Altıntaş ve Aslan, 2015: 268-270). Bu özelliklere ve ayrıcalıklara sahip yerlerin pazarlanmasında 

ve tanıtılmasında değişen tüketici profili göz önüne alınarak hareket edilmelidir. Ekonomik 

getirisi yüksek olan “turizm sektörü”, özellikle gelişmiş ülkeler tarafından en fazla arz ve talep 

yaratan ülkelerin üzerinde durduğu önemli bir gelir kaynağıdır. Gelişmemiş veya gelişmekte 

olan ülkelerde bundan pay alabilmek için turizme yönelmekte ve sahip olduğu çekim 

merkezlerini turizme açmak için hareket etmektedir. 

Uluslararası çalışmalarda “darktourism” olarak adlandırılan turizm türü, ulusal çalışmalarda 

sıklıkla hüzün turizmi olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle çalışmada, özel ilgi turizmi içerisinde 

hüzün turizmi, hüzün turizmi ile ilişkili kavramlar, mekanların hüzün turizminde 

sınıflandırılması ve hüzün turizmindeki araştırmaların örneklendirilmesi yer almaktadır.  

 

HÜZÜN TURİZMİ  

Hüzün turizmi; teknolojik felaketlere, işkence alanlarına, doğal afetlere, savaş alanlarına, 

soykırımlara, ünlü kişilerin öldüğü mekanlara ve diğer üzücü olayların yaşandığı yerlere yapılan 

turistik ziyaretlerden oluşmaktadır (Kılıç ve Akyurt, 2011: 213). Son yıllarda gittikçe gelişen 

hüzün turizmi, savaş alanları, hapishane, kitle imha alanları, doğal felaket bölgeleri ve turistlerde 

acı, keder, hüzün, korku ve ölüm duygularını yaşatan bölgelere yapılan ziyaretler özel ilgi 

turizmi içerisinde değerlendirilmektedir (Kurnaz vd., 2013: 59). Kendle (2008) ise açıklanan 

çeşitliliğe ilave olarak hüzün turizmini, şehitlik ziyareti, toplu mezarların olduğu yerleri ziyaret, 

trajik suç ve olayların olduğu yerleri ziyaret, yoksul halkın bulunduğu yerleri ziyaret ve kıyamet 

gününün yaklaştığına inanan insanların yapmış olduğu seyahat olarak açıklamıştır. Kozak ve 

Bahçe (2009)’ye göre, özel ilgi turizmi türlerinin sınıflandırılması bakımından kültüre dayalı 

türler bölümünde yer almaktadır.  

Turizm literatüründe, insanların felaketlerin ve acıların yaşandığı, can kayıplarının olduğu 

bölgelere gitmeleri olarak tanımlanan hüzün turizmine ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Ancak, bu 

ilgiye rağmen hüzün turizmi, isimlendirme konusunda hem ulusal hemde uluslararası 
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çalışmalarda farklı isimlerle karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar geçmişte ölüm kavramı hüzün 

turizmi için ilgi çekici olsa da, hac ve inanç kavramı daha fazla arz edilen bir yapıdadır (Stone, 

2008: 147).  Bu nedenle hüzün kavramı çok farklı boyutlarla ele alınmaktadır. Foley ve Lenon’un 

çalışmalarında “dark turizm” olarak adlandırdıkları turizm türü, bazen “black spots” (Rojek, 

1991), “thana tourism” (Seaton, 1996), “war tourism” (Smith, 1998), “morbid tourism” (Blom, 

2000), “fright tourism” (Bristow ve Newman, 2004), “grief tourism” (Slayton, 2006) gibi çeşitli 

kavramlarla uluslararası literatürde karşılaştırılmaktadır. Ulusal alanda yapılan çalışmalara 

bakıldığında, dark tourism kavramı olarak çeviride herhangi bir fikir birlikteliği 

sağlanamamaktadır. Yapılan çalışmalarda “hüzün turizmi” (Kozak ve Bahçe, 2009; Kılıç ve 

Akyurt, 2011; Kılıç ve Sop, 2011; Kılıç vd., 2011; Kurnaz vd., 2013; Kurnaz, 2013; Yırık ve 

Seyitoğlu, 2014; Birdir vd., 2015; Varol, 2015; Kozak ve Kama, 2016; İlsay ve Doğdubay, 2015), 

“savaş veya askeri turizm” (Doğaner, 2006; Söyler ve Ertaş, 2016), “savaş, barış ve savaş alanları 

turizmi” (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu ve, 2007; Aliağaoğlu, 2008; Atay ve Yeşildağ, 2010; Ilgar, 

2015; Çiftçi vd., 2015; Kurnaz vd., 2015, Çelik vd., 2015), “karanlık turizm” (Çetinsöz ve Temiz, 

2016; Baranaydın, 2016), “kara turizm ve terör turizmi” (Yıldız vd., 2015), “utanç müzeleri ve 

hapishane turizmi” (Uğurlu, 2016; Yılmaz, 2009; Met, 2012), “ölüm turizmi” (Kaya, 2006) ve 

“keder turizmi” (Özçelik, 2012) gibi çeşitli isimler kullanılmaktadır.  

Alternatif turizm çeşidinin kendine özgü olması gereken özellikleri bulunmaktadır. Bu bağlamda 

hüzün turizmi için, öncelikle belirlenmiş olan destinasyonda ne olduğu bilinmeli, kimin veya 

kimler tarafından gerçekleştirildiğinin tarihi kronolojisi belirgin olmalıdır. Bir başka ifade ile 

üzerinden çağlar geçmiş bir dönemde kesin kanıtlar olmayan bir bölgede yapılan turistik gezi 

maalesef hüzün turizmi kapsamına girmemektedir. Seaton (1999)’a göre bir destinasyonun 

hüzün turizm açısından değerlendirilebilmesi için beş özellik belirlenmiştir. Bunlar; 

 Toplumsal olarak ölüme tanıklık edilmiş veya ölüm cezasına çarptırılan insanları 

izlemek için gidilen yerler. 

Örnek; Ulucanlar Cezaevi, Yassı Ada, Sinop Kalesi Cezaevi 

 Bir toplu ölüm veya bilinen bir kişinin ölümünde gidilen yerler. 

Örnek; Truva savaşlarının yapıldığı bölge olan Çanakkale, toplu ölümlere örnek olurken; 

Dolmabahçe Sarayı, bireysel ölüm örneği olmaktadır. 

 Mezarlıklar veya anıtlar gibi savaş izleri taşıyan yerler. 

Örnek; Gelibolu, İnönü ve Sakarya Anıt Mezarları ve savaş alanları 

 Ölümü temsil eden kalıntılar veya kanıtlar gibi araçlar bulunan müzeler. 

Örnek; 12 Eylül Utanç Müzesi 

 Dini açıdan izler taşıdığına inanılan kutsal bölgeler 

Örnek; Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer ve Kerbela Bölgesi 
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Tablo 1. Hüzün Turizmi İle İlgili Kavramlar 

Dark Tourism 

(Hüzün Turizmi) 

Foley ve Lennon (1996) tarafından; gerçek veya ticari hale getirilmiş ölüm ve 

yıkım ile ilgili yerlerin ve ilgili unsurların tüketimine ilişkin turizm çeşidi 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Morbid Tourism 

(ölümle ilgili turizm) 

Blom(2000) tarafından; geniş sayıdaki insanları etkileyen ölüm olaylarının 

geçtiği yerlere ve ölüm olgusunun işlendiği alanlara yapılan turistik hareketler 

şeklinde tanımlanmıştır. 

Thana Tourism 

(ölüm/ölü turizmi) 

Seaton (1996) tarafından; ölümü kişiselleştirmek için bir Antik Yunan kelimesi 

olan  “thanatos”tan türetilmiş, dark turizm ile ilişkili fakat ondan daha belirgin 

şekilde vahşi ölümlere yönelen bir turizm türü şeklinde tanımlanmıştır. 

Black Spots Tourism 

(karanlık bölgeler 

turizmi) 

Rojek (1991) tarafından; “black spot” diye adlandırılan siyah bölgeler;  mezar 

alanları, ünlü veya çok sayıda insanın ani ve şiddetli ölüme maruz kaldığı 

yerlere yapılan seyahatleri içeren turizm türü şeklinde tanımlanmıştır. 

Fright Tourism 

(ürkütücü turizm) 

Bristow ve Newman (2004)tarafından; bir bölgenin veya yerin uğursuz 

olduğuna inanılarak, o destinasyona zevk için gidilmesi ile oluşan turizm 

şeklinde açıklanmıştır. 

Grief Tourism 

(keder/üzüntü turizmi) 

Slayton(2006) tarafından; ölüm veya olayların kişilerde içsel acı uyandırmaları 

nedeniyle çalışmalarında “dark” yerine “grief” olarak kullanılmıştır. 

Keder Turizmi Türk Dil Kurumu'nun tanımlamalarına göre keder; acı, dert, sıkıntı, ızdırap 

veya tasadır. Bu noktadan hareketle keder turizmi; çeşitli toplumsal acıların 

ve ızdırapların yaşandığı yerlerin ziyareti olarak ifade edilebilir. 

Hüzün Turizmi Hüzün kavramı; gönül üzgünlüğü, gam veya sıkıntı anlamlarını içermektedir. 

Dolayısıyla, bireyler ya da toplumlar üzerinde gururlanma ve duygusallığın 

daha yoğun etkisinin görüldüğü savaş alanlarının ziyaretini hüzün turizmi 

kavramıyla açıklamak mümkündür. 

Kaynak: Kılıç ve Sop(2011:9) ve Kozak ve Kama(2016:244)’dan uyarlanmıştır. 

 

Hüzün turizminde olay örgüsünün olması, yaşanılanların sembolik birer örneğinin bulunması, 

rehberlerin olayı bilmesi ve duyguyu karşı tarafa geçirebilmesi önem arz etmektedir. Turistlerin 

bölgede zaman geçirirken o atmosferi iyi tayin edebilmeleri ve destinasyonun maddi beklentileri 

karşılaması bölgeyi hüzün turizmi bölgesine çevirmede önemli rol oynamaktadır (Smith, 1998: 

205-207). 

Stone (2008) tez çalışmasında, mekanlara bağlı hüzün turizmi sınıflandırmasında, yerlerin 

toplum ya da dünya üzerinde bıraktığı etki ya da vahşetin derecesine göre sınıflandırılmasını 

önermektedir. Bu nedenle “darkest” en yoğun hüzünlü ve “ligthest” en az hüzün duyulan bölge 

ve bunların arasında kademeler oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bölgelerin durumları ele 

alındığında, vermiş oldukları hüzün ve hissiyata göre sınıflandırma yapılabilmektedir. 
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Tablo 2. Hüzün Turizmi Destinasyon Sınıflandırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Stone 2008: 88 

 

YÖNTEM 

Çalışma içerisinde konu ile ilgili ulusal literatür gözden geçirilerek, detaylı bir tarama yapılmaya 

çalışılmıştır. Kaynaklara ulaşmada üniversite veri tabanlarında yer alan akademik dergiler, 

ulusal kongre ve seminer bildiri kitapları ve internet kaynakçaları kullanılmıştır. Veri 

tabanlarında İngilizce-Türkçe kavramlar (dark, morbid, hüzün, keder vd.) ve yerler (Çanakkale, 

Sinop, Gelibolu vd.) anahtar kelimeler olarak aratılmıştır. Görsel öğeler içeren internet 

kaynaklarından da konu ile ilgili çeşitli bilgiler sağlanmıştır. Arama sonucunda 2017 yılının Ocak 

ayı sonu itibariyle yayınlanmış 32 çalışmaya ulaşılmıştır. Çalışmada yer alan kaynaklar Türkçe 

kaynaklardır. Çalışma, Türkiye sınırları içerisinde, Türk akademisyen ve çalışanlar tarafından 

Türkçe yazılan akademik çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Kaynaklara ulaşmada üniversite veri 
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tabanlarında yer alan akademik dergiler, ulusal veya uluslararası kongre ve seminer bildiri 

kitapları ve internet kaynakçaları kullanılmıştır. Kapsamlı olarak yapılan taramalarda, yayına 

açık olmayan veya ulaşılamayan kaynaklar istemsiz olarak çalışmada yer almamış olabilir. Türk 

akademisyenlerin farklı dillerde yazmış olduğu ve akademik dergilerde yayınlanmayan, kişisel 

sayfalarında yer alan çalışmalar da yer almamaktadır.  

Çalışmanın amacı, hüzün turizmi kapsamında bugüne kadar yapılmış olan ulusal çalışmaların 

incelenmesi ve bir araya getirilerek literatüre tek bir çalışmada kazandırılmasıdır. Daha 

öncesinde uluslararası derlemesi Stone (2013) tarafından yapılan hüzün turizmi konusu, bu 

çalışma ile ulusal literatür taramasına temel oluşturmaktadır.  

 

Ulusal Literatürde Hüzün Turizmi 

Literatürde hüzün turizmi ile ilgili yapılan çalışmalara bölgesel açıdan bakıldığında, çalışmaların 

büyük bölümünün savaş turizmi üzerine ve Çanakkale bölgesinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Kaynak oluşturan 17 çalışma Çanakkale bölgesini ve savaşlarını konu almaktadır. Savaşlar daha 

büyük kitle ve bölgeleri kapsadığı gibi, ölüm, acı, sevinç ve hüzün gibi birçok olguyu farklı 

kişilerde farklı duygular yaratmasına neden olmaktadır. Yüzyıllar boyunca çeşitli savaşlara 

sahne olan Türkiye coğrafyası, bu anlamda zengin bir arza sahiptir. Çanakkale ve çevresi ulusal 

çalışmalarda Kurtuluş Savaşı, uluslararası çalışmalarda ise Truva Savaşları ile hüzün turizmi 

açısından değer temsil etmektedir. Uluslararası hüzün turizmi yayınlarında Gelibolu 

(Çanakkale) bölgesi bu kapsamda görülmesi gereken yerler arasında gösterilmektedir 

(www.grief-tourism.com). Bu nedenle uluslararası literatür ve dilde yapılan çalışmaların 

Çanakkale bölgesinde yoğun olarak uygulanmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra 

ülkemizde Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007; 

Kılıç, 2011), Sarıkamış (Yırık ve Seyitoğlu, 2014), Nenehatun Tarihi Milli Parkı (Aksakallı vd., 

2016) ve Sinop Kalesi Cezaevi ve Müzesi (Yılmaz, 2009; Met, 2012; Doğancili ve Oruç, 2016) hüzün 

turizmi kapsamında incelenmiştir. Ayrıca hüzün turizminin Türkiye potansiyeli önceki 

çalışmalara konu olmaktadır (Çetinsöz ve Temiz, 2016; Yıldız vd., 2015; Varol, 2015). 

Doğaner (2006), savaşların yapılmış olduğu coğrafi alanların ziyaretini “savaş turizmi veya askeri 

turizm” olarak tanımlarken, bölgeye giden aileleri, tarih ve askeri tarih meraklılarını, savaşa 

katılan askerlerin tekrar gitmelerini “savaş turistleri” olarak adlandırmıştır. Bununla birlikte 

savaş alanlarının Türkiye’de turizme kazandırılması ile alakalı tartışma soruları oluşturmuştur. 

Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu (2007) ve Aliağaoğlu (2008) çalışmalarında savaş alanları turizmine 

tipik birer örnek olarak Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı ve Büyük Taarruz ve Başkomutan 

Tarihî Milli Parkı’nı çalışmıştır. Her iki çalışma savaş alanlarının mabetleşme süreçlerini ele 

almış, bölgelerin turizme kazandırılması için öneri sunmuştur. Ulusal literatürde yapılan 

öncelikli çalışmalar arasında olup, turistik bölgelerin refahı ve gelişimi için büyük bir potansiyel 

oluşturduğunu belirtmiştir. Çelik vd. (2015) çalışmalarında her iki çalışmayı da 

desteklemektedirler. Savaş alanları için talep yaratan Çanakkale’de 24, Afyonkarahisar’da 32 

seyahat acentası hizmet vermektedir. Bu alanda çalışan acentaların sayısı gün geçtikçe 

artmaktadır. Kılıç ve Akyurt (2011)’un çalışmasında belirtilen, Afyon’un termal turizm ile 

özdeşleşip, savaş alanlarını ikinci plana atması bu çalışmada da benzer sonuçları ortaya 

çıkarmıştır. Atay ve Yeşildağ (2010)’a göre, savaş alanları ziyaretinin altında yatan etmen, milli 

ruh, kahramanlık, inanç ve hacılık mefhumlarıdır. Gelibolu Yarımadası tarihi savaş alanlarına 

gelen 558 yerli ziyaretçiyle yüz yüze görüşülerek yapılan 412 veri değerlendirmeye alınıp analizi 

edilmiş, “Çanakkale Savaşı’nı anlamak” ve “Şehitlerimizi hatırlamak” ifadelerinin ziyaret 

motivasyonları içerisinde en fazla önem verilen ziyaret nedeni olduğu tespit edilmiş ve şehitlere 

olan saygı dile getirilmiştir. 

http://www.grief-tourism.com/
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Söyler ve Ertaş (2015), Suriye Savaşı’nın sınır illerine olan etkisini incelemişlerdir. Türkiye-Suriye 

sınırında bulunan Hatay, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak illerinde faaliyet gösteren 

turizm işletme belgeli konaklama işletmelerinde çalışan yöneticiler çalışmanın örneklemini 

oluşturmuştur. 55 yöneticiden yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle veriler elde edilmiş, 

bulgulara göre bölgenin savaş nedeniyle olumsuz etkilendiğini bildirdikleri ortaya çıkmıştır. 

Ancak bölgeye gelen savaş muhabirleri, gazeteciler ve fotoğrafçılar ayrı bir pazar oluşturarak 

olumlu etkiler de yaratmıştır.    

Yılmaz (2009), Sinop Kalesi Cezaevi’ni “Anadolu’nun Alcatraz’ı” olarak tanımlamıştır. Kalenin 

mimarisi nedeniyle kaçışın çok zor hatta imkansız olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle özellikle 

siyasi suçluların ve ünlü kişilerin sürgün edilmesiyle ünlenmiştir. Son zamanlarda yapılan film 

ve dizi projeleri ile turizme kazandırılmış ve çekici hale getirilmiştir. Sonraki çalışmalarda ise Met 

(2012), 2007’de 150.000 olan turist sayısının 2010’da 250.000’e çıktığını belirtmiş, ayrıca Sinop 

Kalesi Cezaevi Müzesi’nin, Sinop’un en belirgin turistik ürünü olduğunu, imaj, tanıtım ve 

konumlandırmada etkinlikle faydalanıldığına değinmiştir. Doğancili ve Oruç (2016) ise, 

cezaevlerinin müzelere dönüşüm sürecini ele alarak, istatistiklere göre Sinop’un hüzün turizmi 

kapsamında ele alınması gerektiğini ifade etmiştir. 2013 yılında ziyaretçi sayısının 326.000 

olduğunu belirtirken, uygulamanın geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu belirtmiştir. 

Ayrıca hüzün turizmi ürünlerinin, yerel halk, bilirkişi ve akademisyenler tarafından tartışılarak 

ortak paydada buluşup arz edilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. 

Yıldız vd., (2015) çalışmalarında “kara turizm ve terör turizmi” kavramlarını kullanmıştır. 

Türkiye’nin yaşamış olduğu terör olaylarının turizme kazandırılması amacıyla, Doğu ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin, terör bölgelerinin turizme kazandırılmasını konu almıştır. 

Varol (2015) ve Çetinöz ve Temiz (2015) Türkiye potansiyellerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Anadolu’nun zengin bir hüzün turizmi potansiyeline sahip olmasına rağmen diğer ülkelerden 

daha düşük farkındalığa sahip olduğu belirlenmiştir.  İlsay ve Doğdubay (2016) çalışmasında 

Çanakkale’nin SWOT analizini uygulamıştır. Bu şekilde destinasyonun güçlü yönlerinin iyi bir 

şekilde saptanıp fırsatların değerlendirilmesi konusunda gerçekçi ve somut adımlar atılması 

olumlu bir yaklaşım olacaktır. 

Akyurt vd., (2015) Ege Bölgesi’ndeki savaş alanları turizmini coğrafi işaretleme ile 

değerlendirilmişlerdir. Ege Bölgesi’nin farklı bir turistik potansiyele sahip olduğu görülmektedir. 

Bölgenin tarihi ve kültürel özellikleri belirlenmiş olup; korunması ve turizm açısından elverişli 

bir biçimde kullanılması konusunda farkındalık oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Çalışmaları akademik disiplinler üzerinden incelediğimizde, ulusal çalışmalarda Coğrafya 

(Aliağaoğlu, 2008; Yılmaz, 2009: Ilgar, 2015) ve İktisadi İdari Bilimler (Yıldız vd., 2015) bölümleri 

tarafından incelenirken, son yıllarda turizm akademisyenleri tarafından daha yoğun olarak ele 

alınmaktadır. 

Çalışmaların büyük çoğunluğu bölgelerin destinasyon olarak pazarlanması, arzının belirlenmesi 

ve turizme kazandırılması amacıyla yapılırken, Yırık ve Seyitoğlu (2014), Ilgar (2015), Aksakallı 

vd. (2016)mabetleşme süreci, Kurnaz vd. (2013) katılımcıların motivasyonları, Tören (2012) ata 

toprağını ziyaret, diaspora ve miras turizmi konularının benzerlikleri, Birdir vd. (2015) turistik 

deneyimleri, Kement vd. (2016) rekreasyonel motivasyon ve İlsay ve Doğdubay (2015) bölge 

potansiyeli (swot analizi) belirleme gibi farklı konuları çalışmıştır.  

Kılıç vd. (2011) çalışmalarında Çanakkale’ye ait çekicilik faktörlerinin yerli turistlerin 

destinasyon seçimine etkisini araştırmışlar ve Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkının 

Çanakkale için en önemli çekim unsuru olduğunu ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte Kozak 

ve Kama (2016) çalışmalarında, Çanakkale’nin çekici faktörlerini ve hüzün turizmi kapsamını, 

Seaton (1998)’un beşli sınıflandırmasına göre ele almış, İnönü ve Sakarya savaş alanlarını 
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gelişime uygun yerler olarak göstermişlerdir. Kılıç ve Akyurt (2011) destinasyon imajı 

oluşturmada hüzün turizminin önemine değindikleri çalışmalarında, Başkomutan Tarihi Milli 

Parkı’nın Afyonkarahisar’ın imajı açısından önem teşkil ettiğini ve şehrin termal turizm 

potansiyeline ek olarak hüzün turizmi potansiyeline de sahip olduğunu belirtmişlerdir. 

Yırık ve Seyitoğlu (2014), Sarıkamış’ı hüzün turizmi ve mabetleşme süreci kapsamında 

incelemişlerdir. Çanakkale ile birlikte en çok şehidin verildiği yer olarak bilinen Sarıkamış, soğuk 

kış şartları ve kar nedeniyle Beyaz Hüzün Hareketi olarak isimlendirilmiştir. Sonuç olarak hüzün 

turizmi kapsamında mabetleşme sürecinin 5 faktörü incelenmiş ve bu şartları sağladığı ölçülen 

Sarıkamış, mabetleşme sürecini tamamlamıştır. Çalışmada önerilen farklı bölge uygulamaların 

birini Ilgar (2015) yapmıştır. Gelibolu Tarihi Yarımadası ve savaş alanlarını mabetleşme süreci ile 

ele almıştır. Bölgenin 2,5 milyon ortalama turist sayısı ile mabetleşme sürecini tamamladığını 

belirtmiştir. Diğer çalışma ise Aksakallı vd. (2016) tarafından Nenehatun Milli Parkı’na 

uygulanmıştır. Alanın, savaş alanları için gerçekleştirilemeyebilecek bir süreç olması dolayısıyla, 

mabetleşme aşamasının tam olarak yaşanmadığı; ancak, aşamaların ayrı ayrı 

değerlendirildiğinde çıkarım yapılabileceği ifade edilmiştir. 

Kurnaz vd. (2013) makale çalışmasında, hüzün turizmi katılımcılarının seyahat motivasyonlarını 

incelemişlerdir. Çanakkale örneklem olarak seçilmiş ve yerel turistlerden 342 veriye ulaşılmıştır. 

Kişileri bu bölgeye iten faktörlerin en önemlisinin, sahip oldukları hüzün turizmi motivasyonları 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca mevsimsel özelliğinin haricinde yılın 12 ayı uygulanabilir olması 

vurgulanmıştır. 

Barış turizmi ve diaspora turizmi,  hüzün turizmi kapsamında ele alınmayıp farklı konular 

olduğu için çalışmada yer almamaktadır. Ancak konu ile ilgili çalışmalar, hüzün turizmiyle 

karşılaştırma yapıldığı için dahil edilmiştir. Tören (2012), diaspora turizminin hüzün turizmiyle 

olan ortak ve farklı yönlerini belirlemeye çalışmıştır. Daha çok etnik turizm ve kültür turizmiyle 

etkileşimi fazla olsa da, ölümler nedeniyle hüzün turizmi ile birlikte inceleneceğini belirlemiştir. 

Türkiye, verdiği göçlerle Türk, Rum ve Ermeni vatandaşları ve aldığı göçlerle Tatar, Bulgar, 

Çerkez ve Doğu-Türkistan/Uygur vatandaşları bu turizm türüne katılmaktadır. Türkiye’nin bu 

anlamda turizm merkezi olduğunu söylemiştir. Çiftçi vd. (2015) ise, Çanakkale bölgesini savaş 

ve barış turizmiperspektifinden değerlendirmişlerdir. Gelibolu’da yaşanan savaşlar ve bu 

savaşlar neticesinde oluşan dostluklar ve Anzak topluluklarının Çanakkale’de oluşturmuş 

olduğu turizm faaliyetleri incelenmiştir.  

Birdir vd. (2015), hüzün turizmi kapsamında Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret 

eden yabancı turistlerin deneyimini ölçmeyi amaçlamışlardır. Bu çerçevede 39 katılımcı ile yüz 

yüze görüşme tekniği uygulanmıştır. Katılımcılar, Türk insanına karşı ön yargının kırıldığı, 

olumlu izlenime sahip oldukları, öğrenme ve bilgi geliştirme gibi olumlu deneyimleri ifade 

etmişken, Kurnaz (2013) çalışmasına paralel olarak çevre düzenlemesi, temizlik ve alt-üst yapı 

eksiklikleri olumsuz deneyim olarak belirtmişlerdir. 

Hüzün turizmi çalışmaları yöntem olarak ele alındığında, nitel araştırma yöntemleri kullanılan 

çalışmalar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bölge veya yerin turist sayılarının raporlanması, 

potansiyellerin belirlenmesi ve hüzün turizmine kazandırılması amacıyla yapılan çalışmalar 

ulusal literatürdeyer almaktadır. Birdir vd. (2015) ve Kurnaz vd. (2011) çalışmalarında nicel 

yöntem kullanmış olup, yerli ve yabancı katılımcıların motivasyon ve deneyimlerini ölçmeyi 

hedeflemişlerdir. Bununla birlikte Kaya (2006), Özçelik (2012), Kurnaz (2013) ve Baranaydın 

(2016), yüksek lisans tez çalışmalarında nicel araştırma yöntemlerinden faydalanmışlardır. 

Doğancili ve Oruç (2016) nitel yöntemlerden mülakat tekniğini kullanmıştır. 

Kaya (2006) yürütmüş olduğu tezinde, Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nı ziyaret eden turistlerin 

motivasyonlarını belirlemeye çalışmıştır. Çalışmasında “ölüm turizmi” kavramını kullanmıştır. 
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Nicel araştırma yöntemi ve anket uygulaması yapılan 300 yerli ve yabancı turistin oluşturduğu 

bu çalışmada, bölgenin ölümlerden dolayı değil, kültür ve miras olarak görülme motivasyonu ile 

ziyaret ettikleri bulgusuna ulaşılmıştır. Kement vd. (2016) hüzün turizmi katılımcılarının 

rekreasyonel motivasyonlarının belirlenmesini konu edinmişlerdir. Çanakkale örnekleminde 310 

veriye ulaşmış ve katılımcıların rekreasyonel motivasyonlarını 5 boyutta incelemişlerdir. 

Katılımların büyük nedeni, anma motivasyonu olarak belirlenmiştir. Bu sonuç Kaya (2006)’nın 

tez çalışması ile örtüşmektedir. Özçelik (2012), Gelibolu ve Waterloo savaş alanlarının 

karşılaştırması yaptığı yüksek lisans tezinde “keder turizmi” kavramını kullanırken, 300 veri 

yerli ve yabancı turistlerden elde edilmiştir. Araştırmaya katılanların büyük çoğunluğu (%94), 

savaş alanlarının ziyaret edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Kurnaz (2013), hüzün turizminin 

iç turizm talebine etkisini yüksek lisans düzeyinde araştırırken, Çanakkale örneklem olarak 

seçilmiştir. Yerli turistlere uygulanan anket uygulamasıyla 400 veri elde edilmiştir. Yapısal Eşitlik 

Modeli ile incelenen çalışma sonucunda, Çanakkale’nin çekici özelliğinin bulunduğu 

belirlenmiştir. Ancak, oluşan turist yoğunluğuna bağlı olarak bölgenin yeterli temizlik, dinlenme 

alanı ve çevre düzeni bulunmadığı belirtilmiştir. Baranaydın (2016) ise, turistik ürün 

çeşitlendirmesi kapsamında hüzün turizmini ele alırken, “karanlık turizm” olarak 

isimlendirmiştir. Yerel turistlerin bakış açılarını incelemeye aldığı tezinde, 330 yerel turiste 

uyguladığı anket sonucunda hüzün turizminin yanlış anlaşıldığını, politik sorunların 

bulunduğunu ve bilinirliğinin zayıf olduğunu belirlemiştir. 

Uğurlu (2015) savaş, göç ve soykırım anılarını taşıyan utanç müzelerinin hüzün turizmindeki 

yerini açıklarken, Dünya ve Türkiye’de bulunan utanç müzelerini konu edinmiştir. Ulucanlar 

Cezaevi Müzesi, Sinop Kalesi Cezaevi Müzesi ve 12 Eylül Utanç Müzesi Sergisi Türkiye’nin utanç 

müzeleri olarak çalışmada yer almıştır. Ülkeler, geçmişleri ile yüzleşebilmek ve barışa bir tuğla 

koyabilmek adına utanç müzelerini açmakta ve buraları turizmin hizmetine sunmaktadır. Bu 

amaçla, Türkiye’de bu tarz müzelerin açılması hem itibar sağlayacağı hem de atılım olacağı 

görüşünde bulunmuştur.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hüzün turizmi, her ne kadar son zamanlarda yaygın hale gelse de, bilinirliği ve tanımlanması 

hakkında sorunlar mevcuttur. Yapılacak hüzün turizmi hareketinin siyasal, sosyo-kültürel ve 

çevresel etkileri tartışmaları beraberinde getirmektedir. Hüzün turizmi bölgelerinde öncelikle 

bölgede yaşayan ve acıdan etkilenen yerel halkın hassasiyetleri dikkate alınmalıdır. Çanakkale 

Bölgesi, Gelibolu Tarihi Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde geçtiğimiz yıllarda Anzaklara 

alkol yasağı konulmuştur (www.hürriyet.com). Anzaklar için şarap, sabaha karşı yaptıkları 

ayinin bir parçası olmasına rağmen, bölgedeki Müslüman halkın haram sayması tartışmalara 

sebep olmaktadır. Bu gibi sosyo-kültürel nedenler haricinde, Türkiye’de çeşitli bölgelerde 

yapılan Hocalı Katliamı Anıtları ve Ermeni Diasporası ile yapılan anıtlar çeşitli siyasi sorunları 

da beraberinde getirmektedir. Her ölüm, her toplum veya her kişi için aynı hüznü 

taşımamaktadır. 03.12.2016 tarihinde hayatını kaybeden Fidel Castro için Küba halkı yas ilan 

ederken, Amerikalılar sevinç gösterilerinde bulunmuştur. Hatta Küba halkının bir kısmı da bu 

ölümden üzüntü duymamıştır (www.bbc.com). Bu nedenle, konu hem uygulanması hem de 

çalışılması açısından zor bir konu olarak da dikkat çekmektedir. 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/
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Tablo 3. Hüzün Turizmi Destinasyon Sınıflandırması Türkiye Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Stone 2008: 88’den uyarlanarak yazar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Bu sınıflandırmaya göre bakıldığında, Türkiye’de hüzün turizmi açısından en karanlık veya en 

hüzünlü ziyaret alanı Çanakkale bölgesi olmaktadır. Gerek ölüm sayısı gerekse doğal yapısı ile 

bölge, hüzün turizmi açısından incelenen en yoğun bölge olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 

turların kişilere bölge hakkında verdiği eğitim, bölgenin korunması ve sürdürülebilir hale 

getirilmesi ve turistik ürünün kişilerde yaşatmış olduğu keder, hüzün ve acılar bölgeyi bu 

anlamda ulusal ve uluslararası olarak bilinir hale getirmektedir. Sarıkamış, savaşmadan şehit 

düşen doksan bin askerin varlığının yaşatılması amacıyla son yıllarda bilinirliği artan bir bölge 

haline gelmektedir. Yapılan çeşitli etkinlikler ve çalışmalarla ilgi çekmektedir. Uluslararası 

bilinirliği az olmasına karşın ulusal anlamda “Beyaz Hüzün Hareketi ve Gençlik Şüheda’nın 

İzinde” çalışmaları ile hüzün turizmi bölgesi haline gelmektedir. Afyonkarahisar ve Başkomutan 

Tarihi Milli Parkı, hüzün oranı Çanakkale ve Sarıkamış’a göre daha az, bilinirliği ve potansiyel 

açıdan daha düşük değerlere sahip olduğu için orta bölümde yer almaktadır. Sinop Kalesi 

Cezaevi ve Müzesi, dönüştürülmüş olduğu müze haliyle ziyaretçi çekmekte ve yapay bir turistik 

ürün özelliği taşımaktadır. Ancak içerisinde barındırmış olduğu hüzün, geçmişi yad etme ve 

ölüm temsili nedeniyle daha düşük bir sıralamada yer almaktadır. Son olarak Anıtkabir, 20. 

yüzyıla damgasını vurmuş, Büyük Komutan Atatürk’ün na’şının bulunduğu yerdir. 10 Kasım 

1938’de hayata İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda gözlerini yuman Atatürk, geçici olarak Ankara 

Etnografya Müzesi’nde katafalka kaldırıldı. Ölümünün 15. yılında 10 Kasım 1953’te şu anki anıt 

mezar olan Anıtkabir’e taşındı ve bu tarihten sonra her yıl ölüm yıldönümünde burada anılmaya 

başlandı. Ancak, bölgenin sonradan yapılması, yapay bir ürün olması, 10 Kasım üzüntü ile 23 

Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim coşkusunu içinde barındırması ve büyük altyapı gereksinimleri 

nedeniyle daha alt kategoride yer almaktadır. 

Konunun güncel olması literatürde eksikleri de beraberinde getirmektedir. İncelenen 

çalışmaların 25 tanesi son 5 yıl içerisinde kaleme alınmıştır. Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan 

Anıtkabir (Ankara), Ani Harabeleri ve Gelibolu (Çanakkale) Bölgeleri hüzün turizmi kapsamında 

önemli bölgeler olarak belirlenmiştir (http://www.dark-tourism.com). Ancak yapılan çalışmalara 

bakıldığında, Gelibolu (Çanakkale) yoğun olarak incelenmesine karşın, Anıtkabir ve Ani 

Harabeleri bölgeleri hüzün turizmi kapsamında incelenmemektedir. Bununla birlikte özellikle 

son zamanlarda sıkça karşılaştığımız ve sayıları onlarla ifade edilen maden kazalarının yaşanmış 

olduğu bölgeler (Soma, Karaman, Zonguldak) hüzün turizmi kapsamında incelenebilir. Yapılan 

anıt mezarlar, düzenlenen turlar ve katılımcıları yeni araştırma konuları olarak düşünülebilir. 

Sonuç olarak, hüzün turizmi ülke turizmine farklı bir boyut kazandırmaktadır. Japonya, 

ilköğretim seviyesindeki öğrencileri öncelikle atom bombasının atıldığı Hiroşima ve Nagazaki 

http://www.dark-tourism.com/
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bölgesine götürülmekte, onlara geçmişte yaşanılan hüzün ve acılar anlatılarak, sonrasında 

öğrencilere gelinen son nokta, sahip olunan değerler ve teknolojik faaliyetler anlatılmakta, “eğer 

ülkeye gereken değer verilmezse, geleceklerinin geçmişleri gibi olacağı” şeklinde ders 

verilmektedir. Bu uygulama asırlar boyunca savaşan ve hala savaşmaya devam eden ülkenin 

öğrencilerine uygulanabilir, onlara kültüre ve tarihe sahip çıkma düşüncesi aşılanabilir bir olgu 

olabilir. Kültür ve tarih turizmi kapsamında hüzün turizmi alanlarının arttırılması ve konunun 

turizm öğrencileri tarafından bilinirliğinin attırılması önerilmektedir. Bu sayede hüzün 

turizminin gelişerek devam edeceği düşünülmektedir. 
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Öz 

Kayseri ili tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ile 

yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir. Binlerce yıllık 

geçmişe sahip bir yerleşim merkezi olan Kayseri, farklı 

özelliklere sahip çok sayıda kültüre ev sahipliği 

yapması sebebi ile adeta bir kültür beşiği 

durumundadır. Söz konusu kültürel zenginliğin 

yansıması Kayseri mutfağında ve geleneksel 

lezzetlerinde de kendisini göstermektedir. Bu 

araştırmada literatür araştırması kapsamında Kayseri 

ilinin SWOT analizi ve Kayseri mutfağının gastronomi 

ürünleri açısından bir değerlendirilmesi yapılmış, 

Kayseri ilin gastronomi turizmi potansiyeli hakkında 

görüşler ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlara 

göre, Kayserinin rakipleri arasında rekabet avantajı 

kazanmak, marka haline gelmek ve yerel ekonomiye 

katkıda bulunmak için gastronomi turizminden elde 

ettiği payı arttırması gerektiği tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Kayseri province with its historical, cultural and 

natural beauties has a tourism potential. Kayseri, a 

settlement with thousands of years of history, is at 

literally a culture cradle because of hosting of many 

cultures with different characteristics. Kayseri's such a 

cultural richness shows itself in Kayseri’s cuisine and 

traditional delicacies. The purpose of the study is to 

evaluate the Kayseri cuisine for the potential of 

gastronomic tourism. In this direction, firstly literature 

search was performed, then SWOT analysis of Kayseri 

province and evaluation of Kayseri cuisine in terms of 

gastronomy products was made. After the data was 

evaluated, opinions about the potential of gastronomy 

tourism in Kayseri province were revealed. According 

to result, it is found that Kayseri should increases the 

share of gastronomy tourism in order to gain 

competitive advantage, to became brand and to 

contribute local economy. 
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GİRİŞ  

Günümüzde rekabet sadece ürünler veya firmalar arasında değil ülkeler ve şehirler 

arasında da yaşanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında rekabette avantaj elde etmek isteyen 

şehirlerin, bir marka olmalarını sağlayacak özelliklerini belirleyip bunlardan faydalanma 

yoluna gitmeleri gerekmektedir. Aslında her şehir bir marka şehir olma potansiyeline 

sahiptir. Çünkü her şehir, bir diğerinden ayırt edici özelliklere ve farklılıklara sahiptir 

(Aydın, 2015:4). Bu bağlamda kentler birbirileriyle rekabet edebilmek, markalaşabilmek, 

yerel düzeyde gelirlerini artırabilmek ve vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltmek 

için pazarlama çabalarına ağırlık vermişlerdir. Son yıllarda adı sıkça duyulan gastronomi 

turizmi de dünyada birçok şehrin marka olmasını ve rekabet avantajı elde etmesini 

sağlamıştır (Göynüşen, 2011:118).  

“Ziyaret edilen turizm destinasyonlarında yiyecek ve içeceklerinin keşfi, test edilmesi ve 

lezzetlerine nail olma ile deneyimler edinimi için gerçekleştirilen seyahatlerden oluşan 

ilişkiler bütünü” olarak tanımlanabilinecek (Kivela ve Crotts, 2008:45) gastronomi1 turizmi, 

önemini artıran bir turizm çeşidi olarak öne çıkmaktadır. Gastronomi turizmi genel 

anlamda gelir seviyesi yüksek, entelektüel, farklı mutfak kültürlerine sahip destinasyonlara 

yolculuktan hoşlanan, damak tadına güvenen, deneyimlerini diğer insanlar ile paylaşmayı 

seven ziyaretçilerin ön planda olduğu; yıl boyunca gerçekleştirilebilen, ziyaretçilerin 

konaklama süresini ve harcama miktarını artırabilen, yerelliği ön planda tutan, yerel 

yiyecek ve içeceklere yönelimi artırması sebebi ile yerel ekonomiyi güçlendiren, etkili 

çekicilik yaratan ve bu özelliği ile destinasyonun gerek pazarlanmasında ve rekabet 

avantajı elde etmesinde gerekse de markalaşması adına farkındalık yaratmasına katkı 

sağlayan bir turizm tipidir. 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Günümüzde ziyaretçilerin beklentileri ve istekleri değişmekte, kitle turizmine hizmet eden 

doğal güzellikler, deniz - kum - güneş üçlüsü, havuz başında zaman geçirme gibi eğilimler 

yerini bireysel ya da küçük grupları kapsayan ve özel ilgilere yönelik olan turizm 

faaliyetlerine bırakmaktadır. Söz konusu özel ilgi alanlarının başında gastronomi 

gelmektedir. Turistler gittikleri destinasyonda halkın yaşam tarzı, gelenek ve görenekleri, 

tarihi özellikleri gibi yerel kültürel özelliklerini yansıtmada etkin rol oynayan yerel mutfak 

lezzetlerini merak etmekte ve tatmak istemektedir.  

Ziyaretçiler özel bir yemeğin üretim aşamalarını görebilmek ve tadabilmek amaçları ile 

yemek festivallerini, yerel restoranları ve özel alanları ziyaret etmektedirler. Benzersiz bir 

yeme içme deneyimi; müzeler, eğlence ve alışveriş gibi etkinliklerle bir araya geldiğinde 

turistleri cezp etme gücüne sahip olmaktadır (Cömert ve Özkaya, 2014:62). Bu açıdan ele 

alındığında destinasyonların pazarlanmasında son yıllarda gastronomik unsurlar sıkça 

kullanılmaya başlanmıştır. Durumun farkında olan şehirler gastronomi turizmini 

destekleyerek gerek şehirlerinin tanınırlığında ve markalaşmasında gerekse de rekabet 

avantajı elde etme ve böylece kentin ekonomisine katkı sağlamada ön plana çıkmaktadır.  

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler üzerinde yapılan araştırmaya göre gastronomi 

turizmi; işletme sayısı, istihdam, katma değer gibi konular ile ülke ekonomilerine ciddi 

                                                           
1 “Gastronomi” terimi ilk kez 1801 yılında Fransa’da Joseph Berchoux tarafından yayımlanan 

Gastronomie ou L’Homme des Champs a Table (Gastronomi ya da Tarladan Sofraya İnsan) adlı bir 

şiirin ismi olarak kullanılmıştır. 
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katkı sağlamaktadır. İstihdam açısından konaklama sektörü ile gastronomi sektörü 

karşılaştırıldığında gastronomi sektörünün ülke ekonomisine katma değeri yaklaşık % 70 

iken konaklama sektörünün katma değeri sadece % 30’dur. Yine istihdam açısından 

bakıldığında yiyecek-içecek sektörünün istihdama katkısı yaklaşık % 75 iken konaklama 

sektörünün sadece % 20’dir (European Comission, 2016). Bu veriler gastronomi turizminin 

gerek ulusal ekonomi gerekse de yerel ekonomideki önemini ortaya koymaktadır. 

Gastronomik özellikleri açısından değerlendirildiğinde Türk mutfağı, kuşkusuz diğer 

mutfaklar gibi, geçirdiği kültürel evreler, yaşadığı değişik coğrafyalar ve dini unsurlarla 

şekillenmiş bir mutfaktır. Türk mutfağına bakıldığında, Orta Asya’dan başlayıp Avrupa’ya 

kadar kat ettiği yolun izleri kolayca görülebilir (Arlı ve Güneş, 2007:145). Ankara Ticaret 

Odası (ATO) ve Türk Patent Enstitüsü’nün (TPE) gerçekleştirdiği ortak çalışma sonuçlarına 

göre 81 ili kapsayan araştırmada “Türkiye’nin Lezzet Haritası” belirlenmiştir. Bu 

araştırmaya göre Türkiye’de 2205 çeşit yöresel yiyecek içecek tespit edilmiştir. Bu 

araştırmaya göre İç Anadolu Bölgesi 455 yiyecek içecek çeşidi ile birinci sırada yerini 

almaktadır. Kayseri ili 6 adet tescilli yemek2 ile en fazla tescilli yemek listesinde ilk 

sıralarda bulunmaktadır (Şahin ve Ünver, 2015:65). İşte bu özelliği sebebi ile gastronomi 

turizmi açısından Kayseri mutfağının potansiyelinin belirlenmesi çalışmanın amacını 

oluşturmaktadır. 

 

Gastronomi Turizmi Potansiyeli Açısından Kayseri Mutfağı 

Birçok unsura göre farklılık gösteren yemek alışkanlıkları ve beslenme şekillerinin kişilerin, 

toplumların ve coğrafi mekânların ayırt edici etkisi ile değişim göstermesi, mutfak kültürü 

kapsamında da değerlendirilmektedir. Şöyle ki; mutfak kültürü bir toplumun ya da 

topluluğun coğrafi, dini, tarihi, sosyolojik, psikolojik ve ekonomik özelliklerine göre 

şekillenen, özgün, bütün paydaşları tarafından kabul gören, zaman süzgecinden geçerek 

gelen yemek şekilleri ve beslenme alışkanlıklarının tümüdür (Beşirli, 2010:160).  

Kültürlerin farklılığını gösteren en karakteristik ürünlerin başında yiyecekler gelmektedir. 

Yiyeceklerin seçimi, hazırlanışı, yeme metodu, günlük öğün sayısı, yemek zamanı ve 

porsiyon ölçüsü oluşumu gelenek ve pratiklerin rol oynadığı mutfak kültürü aynı zamanda 

genel kültürel örüntülerle bütünleşiktir (Abdurrezzak, 2014:3). Bu açıdan ele alındığında 

yapılan pek çok araştırmada yerel mutfağın destinasyon için sürdürülebilir turizm 

açısından önemi vurgulanmakta ve yerel mutfağın yerel ekonomiye faydaları göz önüne 

alınmaktadır. Bu kapsamda yerel yemek kültürü, bir destinasyonun sahip olduğu en 

önemli çekiciliklerden biri olarak nitelendirilebilir (Özdemir, 2008:37).  

Yerel kültürlerin belirgin özelliklerini yansıtan en önemli unsurların başında yerel 

mutfaklar gelmektedir. Turizmin temelini teşkil eden kültürel zenginlik ile yerel mutfak 

kültürü arasında doğrudan bir bağ ortaya çıkmaktadır. Bu bağ turistin gerek turizm 

faaliyeti esnasında dolaylı yoldan yerel mutfak lezzetlerini tatmaları gerekse de doğrudan 

o destinasyonun yerel mutfağına ait yöresel lezzetlerini tatmak amacı ile turizm faaliyeti 

gerçekleştirmesine sebep olmaktadır. İster dolaylı isterse de doğrudan olsun yerel 

mutfaklar yerel kültürün tanıtımında çok önemli rol oynamakta ve bu durum şehrin 

gastronomi turizmi açısından markalaşmasında etkin olmasını sağlamaktadır. Örneğin 

                                                           
2 Develi Cıvıklısı, Kayseri Mantısı, Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu, Tomarza Kabak Çekirdeği, 

Yamula Patlıcanı. 
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ABD Napa Vadisi3, İtalya Lyon ve Toscana Bölgesi4, İspanya Barcelona5, Malezya, Belçika, 

Türkiye Mardin - Şanlıurfa - Gaziantep - Hatay - Kahramanmaraş - Adana - Mersin - 

Manisa gibi şehir ve ülkeler farklı yiyecek ve içecekleri ile markalaşmalarını 

tamamlamışlardır. 

Orta Asya’dan başlayıp Avrupa’ya kadar kat ettiği yolun izlerini taşıyan Türk mutfağına 

bakıldığında coğrafi ve dini faktörlerin mutfak kültürüne yansıdığı görülmektedir. Orta 

Asya’da Türklerde et üretimi ve tüketimi çok olduğundan, bunu uzun süre muhafaza 

etmek için konserve yapmasını çok erken dönemlerde öğrenmişlerdir. Konserve et Çin’e 

gönderilen en önemli ihraç ürünü olarak belirtilmektedir (Talas, 2005:278). Bu bağlamda 

konservenin yanı sıra etlerin baharat ilavesi ile kurutulması, kavrularak saklanması ya da 

koruyucu bir zar içinde muhafazası gibi teknikler geliştirilerek bugünkü isimleri ile 

pastırma, sucuk, sızgıt6 vb. gıdalar hazırlanmıştır. Deneyime dayalı söz konusu 

uygulamalar Orta Asya’dan Anadolu’ya kadar taşınmış ve günümüzde değişim 

göstermekle birlikte hemen tüm şehirlerde sürdürülmeye devam etmektedir. Türkiye sahip 

olduğu köklü geçmişi, zengin mutfağı ve turistik çekiciliği ile gastronomi turizmi için 

tercih edilen bir ülke durumuna gelmektedir. 

 

BULGULAR 

Kayseri coğrafi konumu itibari ile İç Anadolu Bölgesi Orta Kızılırmak Bölümü’nde Toros 

Dağları ile kesişim sahasında yer almaktadır. 17170 km² yüz ölçüme sahip ilde ekonomik 

yapı tarım, hayvancılık ve sanayiye dayanmaktadır. İklim koşulları, topografik özellikleri, 

verimli volkanik arazisi, bitki örtüsü zenginliği, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile 

şekillenen kültürel unsurları kendisini yemek kültüründe çeşitlilik olarak göstermektedir. 

Kayseri yöresel yemekleri incelendiğinde, et ve et ürünleri ile hamur işlerinin yaygın 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Literatür çalışması gerçekleştirildiğinde Kayseri yemek 

kültürü özelliklerini şu şekilde sıralanabilinir: 

 Kayseri mutfağı ağırlıklı olarak unlu ve etli besinlerden oluşur. Ünü herkes tarafından 

bilinen mantı bunların en gözdelerindendir. Çok sayıda çeşidi yapılan mantının en yaygın 

olanı etli mantıdır.  

 

 Kayseri’nin diğer simgesi ise pastırmadır. Orta Asya’dan batıya göç eden Türk 

akıncıları sayesinde Anadolu’ya taşınan pastırma, sürekli at üzerinde seyreden 

atalarımızın yanında taşıdıkları kurutulmuş et olarak besin ihtiyacının karşılanmasında 

öneme sahipti.  

 

 Türklerin pastırma ve kavurma ile birlikte Orta Asya’dan beri tükettiği et ürünlerinden 

olan sucuk, Kayseri ili ile özdeşleşmiş gastronomik ürünlerden biridir. Sucuk yapımının 

esası pastırma yapımında olduğu gibi çiğ etin tuz ve baharatla karıştırılmasıdır. Yapımı 

için en uygun dönem Ekim ve Kasım aylarıdır. Sucuk yapımı için, pastırma yapmaya 

elverişli olmayan küçük et parçaları kullanılır (Kadıoğlu, 1995:82). Kayseri sucukçuluğu, 

kendisini geliştirerek bugün entegre tesislere sahip ve markasını ulusal anlamda tescil 

ettirmiş bir üne sahiptir. 

                                                           
3 Şarapları ile ünlü yaklaşık 200.000 nüfusa sahip bir yerleşmedir. 
4 Lokantaları ile ünlü bir yerleşmelerdir. 
5 Şarapları ve lokantaları ile ünlü bir yerleşmedir. 
6 Kavurma 
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 Birçok farklı yemek çeşidine ev sahipliği yapan Kayseri Develi cıvıklısı, mantısı, 

pastırması, sucuğu, Tomarza kabak çekirdeği, Yamula patlıcanı, bazlama, yağ mantısı, 

kesme çorba (aşmakarna), katmer, yufka, tandır ekmeği, kurşun aşı, saray pilavı, pehli, 

yağbari, pöç, kovalama, çiriş (çorbası) aşı, içecek olarak; gilaboru (kartopu, gilaburu, 

giraboğlu, geleboru) ve tatlı olarak ise nevzine tatlısı, yoğurt tatlısı, aside gibi birçok 

yöresel mutfak ürünlerini bünyesinde barındırmaktadır (www.kayserikultur.gov.tr). 

 

 Belirtilen yemek kültürü özellikleri ve çeşitleri gerekli tanıtım faaliyetleri ve birlikte 

gastronomi turizmine hizmet verebilecek niceliğe ve niteliğe kavuşturulabilir. Bu durum 

Kayseri ili için şehir markalaşması ve şehre katma değer katması açısından destek 

sağlayacaktır.  

 

  

Şekil 1: Kayseri Mutfağının Başlıca Simgeleri 

 

Kayseri ilinin gastronomik anlamda markalaşabilmesi ve gastronomi turizminden elde 

edilen gelirin artırılabilmesi için öncelikle kent vizyonuna uygun şekilde markalaşma ile 

ilgili stratejik analiz7 gerçekleştirilmelidir. Bu kapsamda markalaşması sağlanacak 

gastronomik unsurları ile ilgili pazar araştırmasını ve esnasında SWOT analizini 

gerçekleştirmelidir. Elde edilen araştırma ve analizler sonucunda hangi gastronomik ürün 

ya da ürünlerin rekabet avantajı yaratabileceği tespit edilmelidir. Tespitin ardından 

gastronomik unsuru tanıtacak tescilli bir logo belirlenmeli, slogan8 oluşturmalı ve o ürün 

ya da ürünlerin tanıtımına geçilmelidir. Belirtilen süreçte resmi ve sivil tüm kurum ve 

kuruluşlar işbirliği içerisinde hareket etmelidir. Bu konuda üniversitelerin ilgili 

bölümlerine, yerel yönetimlere ve basın-medyaya fazla görev düşmektedir. Bu aşamada 

markanın zihinlerde yer etmesi ve sürekliliğinin korunması amaçlanmalıdır. 

 

                                                           
7 Hem Kayseri’nin hem de rakip şehirlerin kimliği, güçlü ve zayıf yönleri ortaya konularak amaçlar 

ve nihai hedef belirlenmelidir. 
8 Slogan; kısa ve kafiyeli, kolay hatırlanabilir, merak uyandırarak marka farklılığını uyandırıcı, genel 

ahlaka uygun ve sıkça değiştirilmeyen kelimelerden oluşmalıdır.   

http://www.kayserikultur.gov.tr/
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Güçlü Yönler (S) Zayıf Yönler (W) 

 Erciyes Dağı sebebi ile kış turizmine 

dayalı turizm destinasyonu olarak 

tanınırlığının bulunması, 

 Konaklama imkânlarının yeterliliği, 

 Coğrafi konumu, 

 Ulaşım imkânlarının çeşitli olması, 

 Mevcut turizm altyapısı, 

 Farklı turizm tiplerinin gerçekleştiriliyor 

olması , 

 Zengin doğal ve kültürel zenginlik, 

 Gastronomi turizmine uygunluk, 

 Gastronomik ürün çeşitliliğinin 

bulunması, 

 Somut ve somut olmayan kültür öğeleri 

çeşitliliğinin bulunması, 

 Tarihi önemi ve geçmişinin bulunması, 

 Turizme yönelik işgücünün varlığı ve 

potansiyeli, 

  Gastronomi turizmi kavramının yeni oluşu, 

  Gastronomik ürün zenginliği ve potansiyeli 

konusundaki çalışmaların azlığı, 

  Gastronomi turizmi potansiyeli konusundaki 

yeterli tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 

bulunmaması, 

  Gastronomi turizmi potansiyeli olan alanlara 

yakın yerleşim yerlerinde nüfusun az olması ve bu 

noktalarda tesis miktarının az olması, 

  Denetim imkânlarının az ve denetimin zor 

olması. 

Fırsatlar (O) Tehditler (T) 

 Kültürel zenginliğin farklı turizm tipleri 

için uygun olması, 

 Gastronomi turizmi arzının bölge için 

yeni olması ve rekabetin bulunmaması, 

 Diğer gastronomi turizmi alanlarına 

nazaran turizm alt yapısının olması, 

 Altyapı geliştirme adına uygun 

imkânların bulunması, 

 Yerel yönetimin turizm faaliyetlerine 

destek vermesi, 

 Bölgenin mevcut turizm talebi. 

  Gastronomik çeşitliliğin bulunduğu alanlarda 

halkın turizm bilincinin tam oturmamış olması, 

  Gastronomi turizmi kavramının bölge turizm 

yatırımcıları tarafından bilinmemesi ve 

önemsenmemesi.  

 

Tablo 1. Kayseri’nin Gastronomi Turizmi Konusunda SWOT Analizi 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir şehre ait mutfak geleneği o şehrin kültürel kimlik ve imajını ortaya koymada, tanınırlık 

ve farklılık yaratmasında etkilidir. Söz konusu farklılığı rekabet avantajına dönüştürmek 

amacı ile politikalar gündeme getirilir ve özellikle besin maddelerinin temini amacı ile 

tarım faaliyetleri desteklenir. Bu aşamadan sonra o şehrin gastronomik unsurları ile diğer 

turizm kaynaklarının tanıtımı gerçekleştirilir. Tanıtım bilinirliliği ve daha fazla ziyaretçi 

gelmesini sağlar ki bu durum ekonomik gelişmeyi, markalaşmanın kabul görmesini ve 

sürdürülebilir kalkınmayı beraberinde getirir. Bu sebeple cazibe merkezi olarak ön plana 

çıkan destinasyonların markalaşması açısından gastronomik unsurların kullanılması önem 

arz etmektedir. Yiyecek ve içecek etrafına kurulmuş turizm, yerel tarım üreticilerine destek 

olurken, yüksek kalitede yiyecek ve içecek sağlanmasına da yardımcı olur. Boş kalan 

restoran masaları turistler tarafından doldurularak satışları arttırır. Daha fazla satış, daha 

fazla kar ve yatırıma dönüşür. Gastronomi turizmi sürdürülebilir bir ekonomik gelişme 

için önemli bir katkıdır (Wolf, 2006:21). Ayrıca gastronomi turizmi bir bölgenin kültürel 

kimliğini ve mirasını yansıtarak, o bölgeye rekabet avantajı sağlayan etkili bir turizm 

çeşididir (Çalışkan, 2013:41). Küreselleşme sürecinde yoğun rekabet ortamında başarı elde 
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etmek isteyen şehirler kendilerini farklı kılan özelliklerini ön plana çıkarmak, şehre bir 

kimlik kazandırarak imaj oluşturmak, markalaşma yoluna giderek gastronomi turizminden 

elde edilen gelirden daha fazla pay alabilmek için çalışmaktadırlar.   

Kayseri ilinin 12 ay ziyarete uygun Kapadokya Bölgesi içerisinde yer alması ve kış 

turizminin gerçekleştiği Erciyes Dağı’na sahip olması gibi nedenlerle çeşitli turizm tiplerine 

uygun olmasına karşın gastronomi pazarından istendik düzeyde pay alamamaktadır.  

Gastronomi turizmi açısından Develi cıvıklısı, mantısı, pastırması, sucuğu, Tomarza kabak 

çekirdeği, Yamula patlıcanı, bazlama, yağ mantısı, kesme çorba (aşmakarna), katmer, yufka, 

tandır ekmeği, kurşun aşı, saray pilavı, pehli, yağbari, pöç, kovalama, çiriş aşı, içecek 

olarak; gilaboru (kartopu, gilaburu, giraboğlu, geleboru) ve tatlı olarak ise nevzine tatlısı, 

yoğurt tatlısı, aside gibi birçok yöresel mutfak ürününün Kayseri ilinin coğrafi simgeleri 

durumuna gelmesi ve marka değerlerine dönüşmesi aşikârdır. Bu noktada 

unutulmamalıdır ki, yerel halkın gastronomi turizminden yararlanması beraberinde ek 

gelir elde edilmesi, istihdam sağlanması, yerel ekonominin güçlendirilmesi, 

destinasyondaki ya da işletmelerde ek turizm faaliyetlerini oluşturarak turistlerin bölgeye 

çekilmesi ve sonuçta şehrin rekabet avantajını güçlendirerek markalaşmasında etkili 

olmaktadır.  

Sonuç itibari ile Kayseri ilinin gastronomi turizmi açısından potansiyelinin ortaya konması 

ve elde edilen gelirden daha fazla pay alınabilmesi için aşağıda belirtilen önerilerin göz 

önüne alınması yararlı olacaktır: 

 Şehrin yemek kültürünü yansıtan yerel mutfak lezzetlerinin tam olarak tespit edilmesi, 

 

 Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin kayıt altına alınması hatta coğrafi işaret kabul 

ettirilmesi,  

 

 Yerel mutfak lezzetlerini sunan işletmelerin, ziyaretçilerin daha çok uğradıkları şehir 

merkezinde ve tarihi yerlerde açılmasına destek verilmesi ve bu işletmelerin menülerine 

eklenmesi, böylece şehre gelen misafirlerin hem yerel mutfak lezzetlerini tatmasının hem 

de tarihi yerleri ziyaretlerinin sağlanması, 

 

 Şehre ziyarete gelenlerin cinsiyet ve yaş dağılımlarının tespit edilerek işletmelerin bu 

yönde hizmet sunumlarında güncellemeler yapmaları; kalite, temizlik ve güvenirlikten 

ödün vermemeleri, 

 

 Kayseri ili ve Kayseri mutfağı gerek çeşitliliği gerekse de kültürel özellikleri ile şehre 

gelen ziyaretçilerin hem konaklama hem de yemek ihtiyaçlarını gerçekleştirebilecek 

düzeydedir. Ancak bu yeterli görülmemeli ve potansiyel ziyaretçilerin şehre yönelme 

durumu göz önüne alınarak şehirdeki işletme sayısının ve kalitesinin daha da artırılması 

sağlanmalıdır. 

 

 Özellikle yerel yönetimlerin desteği ile tanıtımlarının yapılması, bu amaçla (Yamula 

Patlıcan Kültür Festivali -13 Ağustos- gibi) şenlik, panayır ya da fuar gibi kültürel 

organizasyonların gerçekleştirilmesi, yerelden ulusala doğru tanıtım faaliyetlerinin 

güçlendirilmesi, 

 

 Yerel halkın bilinçlendirilerek farkındalığın artırılması, 
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 Meslek liseleri ile üniversitenin ön lisans ve lisans programlarında Türk mutfak kültürü 

kapsamında Kayseri şehrinin yerel mutfak kültürü ve lezzetlerine yönelik teorik ve pratik 

derslerin verilmesi, kalifiye eleman yetiştirilmesi, gastronomi turizmine yönelik tur 

operatörlerinin yetiştirilmesi, 

 

 Yerel mutfak lezzetlerini bilen ve bunları yapabilecek eğitimli personellerin (aşçının) 

yetiştirilirken bu yemeklerin yapımının fazla zaman ve emek gerektirebileceği göz önüne 

alınarak bu durumun maliyetlere yansımasını engellemek amacı ile yerel yönetimler 

işletme giderlerine ilişkin ek ödemeler konusunda işletmelere yardımcı olmalıdır.  

 

 Valilik, kaymakamlık, belediyeler, kültür ve turizm müdürlüğü başta olmak üzere 

resmi ve sivil kurum ve kuruluşların internet sayfaları ve sosyal ağlarında gastronomik 

unsurları tanıtıcı bilgilerin ve görsellerin yer alması, broşür ve el kitaplarının basılması, 

enformasyon büroları tarafından ziyaretçilere dağıtılması gastronomi turizmi açısından 

Kayseri ilinin kimlik kazanımı, rekabet avantajını elde etmesi ve markalaşmasında etkili 

olacaktır. Bu durum aynı zamanda Kayseri ilinin çevre illere nazaran turizm açısından 

rekabet avantajı elde etmesini sağlayacaktır.  
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