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GİRİŞ 
 
Yirmi birinci yüzyılın hemen başlarında, konaklama endüstrisini sonsuza dek yeniden 
şekillendirecek, yaygın olarak Online/Çevrimiçi Seyahat Acentaları veya OTA'lar olarak 
adlandırılan, otel odalarını internet üzerinden kolayca satılmalarını sağlayan Expedia, 
Travelocity ve Orbitz gibi web siteleri, başka bir ifadeyle dijital platformlar hayata geçirilmiştir. 
Hızla büyüyerek çevrimiçi rezervasyon pazarında büyük paylar elde etmiş, Booking.com ve 
Ctrip.com gibi platformlar büyük sayıda kendilerine sadık üye hacimlerine ulaşmışlardır. 
OTA’lar geleneksel otel markalarının ötesinde değerlenmiş, örneğin Mayıs 2017 itibariyle, 
Priceline Grubu yaklaşık 92 Milyar ABD Doları değerine erişmiştir. Zamanla muazzam bir 
şekilde büyüyen OTA’lar sayesinde dünyadaki hemen hemen her otel için gerçek zamanlı 
fiyatlara ve müsaitlik durumuna da erişilir olmuştur (Cohen, 2017). Bu yapı kendini korurken, 
‘Meta Arama’ kanallarının da hızlı bir şekilde genişlediği görülmektedir. Bunlar, bir müşterinin 
tek bir otel odası için fiyatı birden fazla web sitesinde (bu web sitelerine göz atmak zorunda 
kalmadan) görüntüleyebildikleri tek noktadan fiyat karşılaştırma platformlarıdır. Bu 
kategorideki siteler, Kayak, Trivago, TripAdvisor, Qunar ve Google olarak sayılabilir. Hepsi 
tüketicilerin seyahat araştırma sürecini basitleştirmek için çalışmaktadır (Cohen, 2017.) 
 
Sıkça kullanılan 'çevrimiçi platformlar' terimi, internet üzerinde iki veya daha fazla farklı 
kullanıcı grubu için buluşma yeri sağlayan dijital işlerin geniş bir kategorisini tanımlamaktadır. 
Örnekler arasında arama motorları, çevrimiçi pazarlar, işbirlikçi veya paylaşımcı ekonomi ve 
sosyal ağlar sayılabilir (HL, 2016: 7). Avrupa Komisyonunun 2017 tarihli raporunda, Amazon ve 
Booking.com gibi uygulamaları “Pazar Yerleri (Marketplaces”), Google Play ve Apple App’i 
“Uygulama Mağazaları (App stores)”, Facebook ve Instagram’ı “Sosyal Ağlar (Social networks)”, 
Doubleclick gibi uygulamaları ise “Çevrimiçi Reklam (Online advertisement)” platformları şeklinde 
dört farklı platform olarak örneklendirmiştir (European Union, 2017).  Avrupa Birliği bir başka 
raporunda ise, arama motorları ve sosyal ağlardan, fiyat karşılaştırma web sitelerine ve işbirlikçi 
ekonomi platformlarına kadar çok çeşitli yazılım tabanlı teknolojilerden oluşan çevrimiçi 
platformları, inovasyon, rekabet ve büyümenin temel sürükleyicileri olduğunun altını 
çizmektedir. Onların, dijital ekonominin yarattığı fırsatlardan işletmelerin ve tüketicilerin en iyi 
şekilde yararlanmasına hizmet ettiğine işaret edilmektedir (HL, 2016: 4). Diğer bir raporunda, 
çevrimiçi platformların KOBİ’ler için büyük bir sınır-ötesi pazar fırsatı sunmakta olduğu 
belirtilmektedir. Firmaların platformlar ile karşılaştığı başlıca sorunlara ilişkin olarak ise, 
platformların belirlemiş olduğu ‘’Şartlar ve Koşullar’’ da ani ve açıklanamayan değişiklikler 
yapması ilk sırada yer aldığı ifade edilmektedir (T.C. Ticaret Bakanlığı, 2018). 
 
Diğer yandan platform ekosisteminden bahsederken, Türkiye’nin içinde bulunduğu uygun 
ortam ve kritik kitleyi oluşturma gibi iki kilit platform faktörü zorluklarına burada yer vermek 
gerekir. Türkiye, Platform Hazırlık Endeksi Sıralamasında yer alan 16 G20 ülkesinden 13. Sırada 
yer almakta ve 2020 yılına kadar bu konumda kalması beklenmektedir (Accenture, 2018). Dijital 
popülasyonun ve pazarın olgunluğunu büyüklüğe, tasarrufa, kültüre ve iş birliğine dayalı 
inovasyon ruhuna göre ölçen Accenture’ın Platform Hazırlık Endeksi, G20 ülkelerini dijital 
platformun benimsenmesi için uygun bir ortam yaratan etkenler konusunda karşılaştırma 
yapmaktadır. Ülkenin endeksteki yerine bakıldığında, yüksek sayıda dijital platforma ev 
sahipliği yapıyor olmasına rağmen, ekosistem açısından iyi bir görüntü vermemektedir. Öyleyse 
ülke için platform yolculuğu tam anlamıyla başlamamış demektir. 
 
Günümüzde görülen o ki, yoğun küresel rekabet ölçeğinde konaklama işletmeleri internette daha 
etkin var olmak isterken, mevcut platformlar üzerinden daha fazla satış yapmakta ancak daha 
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yüksek komisyonlar ödemeye razı olup, yüksek maliyetlere katlanmak durumuna gelmişlerdir. 
Oysa literatürde, konaklama işletmelerinin müşterileriyle doğrudan iletişim ve etkileşiminde 
internetin olumlu yönde etkisinin olduğu sıkça vurgulanmaktadır. Özellikle büyük otel 
işletmelerinin doğrudan satış yolunu tercih etmesinin dağıtım kanalı olarak seyahat acentalerinin 
rollerini bile sarsacak güçte olduğu ifade edilmektedir (Chingbiu, 2003). Ayrıca turizm pazarında 
tedarikçilerin tüketiciler ile doğrudan iletişim kurmak için web sitelerine sahip oldukları 
belirtilmektedir (Kracht ve Wang, 2010). Günümüzde neredeyse tüm konaklama tesisleri birer 
web sitesine sahip olmasına rağmen onların çevrimiçi doğrudan rezervasyon ve satışa yönelik 
fonksiyonlara sahip bulunmadığı, statik tasarım yapı sergiledikleri görülmektedir. Konaklama 
işletmelerinin web sitesi üzerinden pazarlama ve e-ticaret faaliyetlerine yeterince önem 
vermedikleri ve web sitelerini tanıtım amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır (Ateş ve Boz, 2015). 
 
Bu çalışma, konaklama işletmelerinin internette etkin var olma sorunları ve çözümün tüketiciye 
direkt satış başarısının geliştirilmesine bağlı olduğuna dikkat çekmekte ve bu yönde öneriler 
ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öncelikle internet kullanıcılarının OTA’lara yönlenmesine ve 
oradan rezervasyon ve satın almalarına etki eden davranışları tanımlamak gerekir. Bunları; 
tüketicilerin internette (öğrenilmiş) arama davranışları, çevrimiçi aracıların internette 
konumlanma davranışları ve arama motorlarının çalışma davranışları olarak üç boyutta ele 
almak mümkündür. Bu noktadan hareketle tesislerinin direkt satış başarısına çözümler 
geliştirilebilir. Müşterilere ulaşmak için bu günkü komisyonlu platformlara kendini mahkûm 
hisseden küçük ve orta ölçekli (KOBİ'ler) veya mikro işletmeler için bu sorunun aşılmasında 
platform kooperatifçiliği gibi bir yaklaşım sektör için iyi bir model olarak önerilebilir. Ancak ne 
var ki, pazarlama aşamasında güven, uzun vadeli bir ilişkinin başlatılması, geliştirilmesi ve 
sürdürülmesinde önemli bir faktördür. Güven müşteri sadakatine ve bağlılığına yol açar, risk 
algısını, belirsizliği, çatışmayı ve fırsatçı faaliyetleri azaltır (Morgan ve Hunt, 1994; Bowen ve 
Shoemaker, 1998; Garbarino ve Johnson, 1999). Ayrıca tüketicilerin belirli bir işlemi 
değerlendirmesi olarak ifade edilen (Bolton ve Drew,1991) tüketici memnuniyetinin de iş 
süreçlerinin her aşamasında dikkate alınması gerekir. 
 
İNTERNETTE TURİZM VE ARACILAR 
 
İnternetin karar ve iş süreçlerini önemli ölçüde kısalttığı bir gerçektir. Geleneksel araçlara göre 
daha kapsamlı bir içerik sunarak turistik tüketicinin beklentileri ile deneyimi arasındaki farkı 
azaltan internet, kötü sürprizleri de ortadan kaldırır (Algür, Ömüriş ve Erdoğan, 2006). Turizm 
ürününün hizmet yoğunluklu niteliğine bağlı olarak satın alım öncesi detaylı ve doğru 
bilgilenmeyi istemek doğaldır. Bu noktadan bakıldığında bilgi ve iletişim teknolojilerinin 
turizmdeki önemi öne çıkmaktadır (Algür, 2007). Fiziksel ürünler üreten sanayi işletmelerine 
göre soyut hizmetler üreten turizm işletmeleri için pazarlama faaliyetleri daha karmaşık 
özelliklere sahip olduğundan söz konusu ürünler ve hizmetler etkin bir şekilde pazarlanamadığı 
takdirde doğal olarak satışları da istenen düzeyde olamayacaktır (Zengin ve Şen, 2006).  
 
Dünya Turizm Örgütü’nün 2023 tahminlerinden anlaşılacağı gibi, rezervasyon süreçlerinde 
elektronik teknolojilerinin önemi gittikçe artacaktır (Emir, 2016). Bilgi teknolojileri ve 
küreselleşmenin beraberinde getirdiği değişimlerden tüm işletmeler etkilenmeye devam 
edecektir. Aşağıdaki Şekil 1, seyahat dağıtım zincirinin tedarikten talebe olan basit bir 
görünümünü sunmaktadır. Zincirdeki her bir bağlantı, zincirin diğer elemanları ile etkileşime 
girebilirler. Şekilden anlaşılacağı gibi tedarikçiler, tur operatörlerine ve perakendecilere satış 
yapabilecekleri gibi, doğrudan tüketicilere de satış yapabilir (ETTSA, 2010). 
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Şekil 1. Arzdan Talebe Seyahat Dağıtım Zinciri 
 
Geleneksel dağıtım sisteminin hala kullanılmasına karşın internete dayalı dağıtım sisteminin 
hızla büyüdüğünü acıktır (Law vd., 2015). Büyümenin nedenlerine yönelik yapılan bir çalışmada, 
“kullanıcı yorumları” ve “fiyat karşılaştırabilme” olanakları öne çıkan unsurlar olarak ortaya 
konmuştur (Keskinkılıç, Ağca ve Karaman, 2016). 
 
Günümüzde gerçekten tüm konaklama işletmeleri bir şekilde internet ortamında yer almakta, 
neredeyse tamamı bir web sitesine sahip ve/veya dijital platformlarda (OTA, Metasearch, Search 
Engine) bulunmaktadır. Dijital platformlar, karmaşık yazılım, donanım, işlem ve ağ 
karışımlarıdır. Temel yapısı, istikrarlı bir zemin üzerinde istediklerini inşa edebilecek geniş bir 
kullanıcı grubuna bir dizi ortak teknik, teknoloji ve ara yüz sunmalarıdır (Kenney ve Zysman, 
2016). OTA'lar, “oteller, havayolları, araç ve diğer hizmetler için kullanıcılara seyahatle ilgili 
çevrimiçi rezervasyon olanakları sağlayan seyahat web siteleri”dir ve çevrimiçi otel odaları 
rezervasyonlarının büyük bir bölümüne hâkimdir (Morales, 2017: 10). Bağımsız oteller özellikle 
OTA'lara bağımlıdır. Ortalama olarak, bağımsız otel rezervasyonlarının %76'sı OTA'lar dan 
yapılmaktadır (Luebke, 2017). 
 
Seyahat pazarında tüketicilere tek kanalda birden fazla seyahatle ilgili hizmet sağlayan OTA’lar, 
tahmini satış rakamlarında yıllık %12 büyüme ile seyahat endüstrisindeki en güçlü oyunculardan 
biri haline gelmişlerdir. (Forbes, 2015). Marvel'e (2016) göre, büyük otel zincirlerinin toplam 
rezervasyonlarının yaklaşık %10'u OTA'lara bağlıyken bağımsız bir otel için bu oran %70'e 
dayanmış durumdadır. Bu nedenle, platformların endüstrideki önemini ve yerini anlamak, 
doğrudan kendi web sitelerinden rezervasyon almaya çalışan oteller için stratejiktir. OTA’ların 
büyüyen hâkimiyeti, doğrudan rezervasyon olasılığına karşı en büyük tehdittir.  
 
Morales’in (2017) çalışmasında ortaya konulduğu gibi, piyasadaki en büyük OTA, 88 milyar 
dolarlık piyasa değeri ile Avrupa Birliği'nin %62'sini kontrol eden Priceline grubudur. 
TripAdvisor.com, Expedia ve Priceline Grubu seyahat endüstrisindeki aktif OTA'lardır. Rovia, 
2016 yılında dünyanın lider OTA'sı iken Booking.com ise Avrupa'nın liderleridir. Ayrıca, 
Expedia ABD pazarında önemli bir rol oynamaktadır. Pazar kontrolünün%75'ine hâkimdir. 
Priceline Group ve Expedia dünyanın en büyük, egemen olanlarıdır (Morales, 2017: 13). 
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Booking.com, Airbnb gibi otel listeleyen platformlar, sektördeki büyüyen platformizasyonun 
önde gelen örnekleridir (Gyodi, 2017: 2-3). Aynı kaynakta belirtildiği gibi, iki taraf arasında 
sosyal etkileşime gerek kalmadan, her işlemden belli bir komisyon oranıyla tahsilat 
gerçekleşmektedir. Platform otel/tesis (sağlayıcı) tarafından finanse edilmekte, müşteriler 
platform için bir komisyon ödememektedir. Ürün/hizmetlerin otelin web sitesi aracılığıyla 
dağıtılmasına doğrudan dağıtım denmektedir Doğrudan dağıtım, “tedarikçinin, müşteri değer 
zinciri içindeki tüm kaynaklara sahip olduğu ve yönettiği bir yapı” anlamına gelir (Dent, 2011: 
11). Dağıtımın bir OTA vasıtasıyla olması ise tek kademe/aşamalı bir dağıtım şeklidir” (Dent, 
2011: 11-12). Gerçekte ürün ve hizmetlerin otelin kendi web sitesinde OTA'dan daha ucuz 
olduğuna inanılmaktadır. Bunun da doğrudan dağıtım kanalı için bir avantaj olduğuna işaret 
edilmektedir (Morales, 2017: 10). Öyleyse çevrimiçi aracıları bu kadar cazip kılan nedir sorusuna 
cevap olarak, yukarıda pek çok kez vurgulandığı gibi, tüketicinin geniş çapta bilgi edinme ve 
karşılaştırma yapabilme ihtiyacına yönelik sunulan hizmet anlayışı verilebilir. Günümüzde farklı 
mecralardaki yaptığı reklam çalışmalarından şahit olunduğu gibi, birçok platform, internet 
kullanımında zaman ve para tasarrufu vurgusuyla potansiyel talebi kendi sitelerine 
yönlendirmeye çabalamakta ve böylece gerçekleşen satışlardan komisyon gelirlerini daha da 
artırmayı amaçlamaktadır. 
 
Netice olarak, otel markalarına karşın, kendilerine en uygun konaklama tercihini sunan “OTA 
markalarının seyahat edenler tarafından çok iyi biliniyor ve tanınıyor olması, otellerin içinde 
olduğu bir gerçek ve aşılması gereken bir engeldir (Softinn, 2017). Çünkü yapılan her otel 
rezervasyonu için komisyon ödenmesi, otellerin daha düşük kâr marjı ile çalışması demektir 
(Rondeau, 2016). OTA’ların yüksek komisyon almakta olduklarına ve böylece işletmelerinin kar 
oranlarını azaltmakta olduğuna ilişkin yapılmış araştırmalara rastlamak mümkündür (Fox, 2014; 
Weiss, 2014).  
 
ÇALIŞMANIN AMACI 
 
OTA sektörü, çevrimiçi direkt dağıtımda büyük bir engelleyici durumundadır. Online sistemler 
üzerinden yapılan erken rezervasyonlar dahi artarken klasik acentalar üzerinden yapılan 
azalmaktadır. Google, Facebook, TripAdvisor, Trivago gibi metasearch siteleri ve Airbnb gibi 
diğer aracıların da ortaya çıkmış olması otel sektörü dağıtım ortamını daha da karmaşık hale 
getirmiştir. Kuşkusuz OTA'lar seyahat edenler için rezervasyonları kolaylaştırmaktadır. Buna 
bağlı olarak tüketiciler otellerin web sitelerinden rezervasyon yapmaya çok fazla ihtiyaç 
duymamaktadır. Sadece meta aramanın ötesinde, bazı OTA web siteleri artık kendilerini toptan 
satış yapacakları “çevrimiçi pazarlar” olarak konumlandırmaya dahi başlamıştır.  
 
Çevrimiçi dağıtım alanı her zaman gelişen bir alandır. Yeni oyuncular/katılımcılar pazarın 
dinamiklerini zorlaştırmaya devam edeceklerdir. Otelciler, oda satmak için aracılarla çalışmaya 
devam ederken, dağıtımlarını kontrol etmede stratejik bir zorluk ile sürekli karşı karşıya 
olacaklardır. 
 
Günümüzün rekabetçi piyasasında otel işletmeleri, çevrimiçi konuk için rekabet etmeleri gereken 
yerlerde, veri toplamak ve analiz etmek için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmak, istihbaratlar 
elde etmek ve daha aktif dağıtım yapmak için otel ekipleriyle daha yakın iş birliği içinde çalışmak 
durumundadır. Direkt fiyatın daima en iyi olmasını sağlamalıdır. Bu yaklaşım ancak otelin 
kar/zarar tablosunda çok olumlu bir etki yapacaktır. 
 



Rıdvan KOZAK ve Can Cemal CİNGİ 

 180 

Platformlara ödenen yüksek komisyonlar sektör içinde yüksek sesle dile getirilen yakınmalar 
arasındadır. Oteller önemli bir sorun ile karşı karşıyadır. Bu nedenle doğrudan otel rezervasyon 
istatistiklerini iyileştirmek için zorlukların üstesinden gelmek, sürdürülebilir çözümler üretmek 
kritik öneme sahiptir. 
 
Bu çalışma bilgi teknolojileri ve internetin geldiği nokta, birey ve işletmelere sağladığı 
kolaylaştırıcı katkılardan hareketle, bilgiye erişimden iletişimine ve satın alma süreçlerine kadar 
pek çok boyutta aracısız rezervasyon üzerine öneriler geliştirmeyi amaçlamakta, bunu yaparken 
tüketici arama davranışlarından teknik oluşum ve yapılanmalara kadar pek çok farklı boyutlara 
odaklanmaktadır. 
 
YÖNTEM 
 
Potansiyel tüketicilerin konaklama arama ve satın alma davranışlarını anlamak ve OTA’ların 
internetteki satış hakimiyetlerine dikkat çekmek amacıyla odak grup görüşmesi yöntemine 
başvurulmuştur. Yakın tarihli çalışmalardan Yılmaz ve Oğuz’un (2011) araştırmasında 
belirtildiği gibi, odak grup görüşmelerinin amacı, belirlenen bir konu hakkında katılımcıların 
bakış açılarına, yaşantılarına, ilgilerine, deneyimlerine, eğilimlerine, düşüncelerine, algılarına, 
duygularına, tutum ve alışkanlıklarına dair derinlemesine, detaylı ve çok boyutlu nitel bilgi 
edinmektir. Odak grup görüşmelerinde önemli olan katılımcıların kendi görüşlerini özgürce 
ortaya koymalarını sağlayacak ortam oluşturmaktır. Bu anlamda odak grup görüşmelerinin en 
önemli avantajı, grup içi etkileşimin ve grup dinamiğinin bir sonucu olarak yeni ve farklı 
fikirlerin ortaya çıkmasıdır (Yılmaz ve Oğuz, 2011: 98). 
 
Değerlerin daha doğru ve güvenilir çıkması için bu yöntem, sık seyahat eden ve dolayısıyla 
konaklama/otel arama davranışında sık bulunan akademisyenlere uygulanmıştır. Anadolu 
Üniversitesi, İletişim Bilimleri ve Turizm Fakültesinde görev yapan karma 10 (5 Erkek, 5 Kadın) 
akademik personel ile görüşülerek önceden hazırlanan sorular sorulup, bireylerin konaklama 
hizmeti satın alırkenki davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. 
 
Araştırmada kullanılacak veri toplama aracının geliştirilmesi sürecinde ilk olarak, 3 kişiyle, 
potansiyel müşterilerin doğrudan otellerle etkileşimde olamama nedenlerine odaklanarak “odak 
grup görüşmesi” yapılmıştır. Böylece tüketicilerin konaklama arama ve satın alma davranışlarını 
anlamak ve OTA’ların internetteki hakimiyetlerine dikkat çekmek amacıyla araştırmacılar 
tarafından geliştirilmiş olan yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Daha sonra 
bireylerle 5’er li odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen nitel 
veriler kayıt altına alınarak, içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. 
 
Katılımcıların demografik özellikleri yanında, başka bir ilde konaklama yapacak olmaları 
durumunda çevrimiçi arama davranışını araştırmaya yönelik üç soru yöneltilmiştir. Bunlar;  

1- Direkt web tarayıcısını kullansanız otellerin listesini dökeceğini düşünerek adres 
çubuğuna (adres kutusu) yazacağınız web site adresi ne olurdu?  

2- Google arama motorunu kullansanız hangi anahtar kelimelerle arama yapardınız?  
3- Çevrimiçi otel satış siteleri/OTA kullanmak isteseniz hangilerini tercih ederdiniz?  
şeklinde sorular sorulmuştur.  

 
Bilindiği gibi, odak grup görüşmelerinde çözümlemeler nicel çalışmalara göre daha az 
yapılandırılmış, daha çok açımlayıcıdır. Sayısallaştırma kabul gören bir yöntem değildir. Nitel 
bir veri toplama yöntemi olan odak grup görüşmelerinde genelleme yapmak 
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düşünülmediğinden, sayısallaştırmaya da gerek bulunmamaktadır. Bu nedenle sonuçları 
verirken yüzde, frekans ya da istatistiksel testlere ya da tablolara gerek yoktur.  
 
Sonuç olarak, bu çalışmada odak grup görüşmesinin raporlaştırılmasında sayılar değerlerden 
önce katılımcıların ne söylediği önemsenmiş ve görüşme neticesinde ortaya çıkan farklılıkların 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
 
BULGULAR 
 
Seyahatten önce arama yaparken kullanılan internet adresi isimlerini/tercihlerini belirlemek için 
yöneltilen “Direkt web browser/tarayıcısı kullansanız otellerin listesini dökeceğini düşünerek adres 
çubuğuna yazacağınız web site adresi ne olurdu?” sorusuna ağırlıklı olarak google.com adresinin 
verildiği tespit edilmiştir. Aşağıdaki Tablo 1 incelendiğinde kişilerin yarısının kafasında bir OTA 
tercihi bulunmamaktadır. Metasearch platformu olarak Google’a başvurdukları anlaşılmaktadır. 
Öyleyse onlar için Google yönlendirici olmaktadır. Bu kesime görünür olabilmek için Google da 
iyi konumlanmak gerekecektir. Diğer taraftan, adres çubuğuna yazılabilir olmak için ise en az 
tabloda veriler diğer adresler kadar tanınıyor, biliniyor ve güvenilir olmak gerekecektir. 
 
Tablo 1. Browser ile Seyahat Ararken Kullanılan Adres Tercihleri 

KATILIMCILAR E1 E2 E3 E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 
google.com x x     x x x  
booking.com   x       x 
hotels.com    x       
trivago.com     x x     

 
Seyahatten önce arama yaparken arama motorunda kullanılan kelime tercihlerini belirlemek için 
yöneltilen “Google arama motorunu kullansanız hangi anahtar kelimelerle arama yapardınız?” 
sorusuna, Tabloda görüleceği gibi, ağırlıklı olarak şehir adı ve “otelleri” şeklinde bir kelime 
grubunun yazıldığı anlaşılmıştır. Bu cevabı veren katılımcılara neden bu kelimeleri tercih 
ettikleri, otel veya konaklama gibi kelimeleri tercih etmedikleri sorulmuştur. Cevaplardaki ortak 
nokta, akla ilk gelenin bu olduğu, böyle akılda kalıcı bir site altında otellerin bulunabileceği, 
iyelik ekli halinin bir site adı olabileceği söylenmiştir. Bu aşamada internet alan adı uzantısına 
ilişkin bir soru yöneltilmediğinden, kelime gurubunu internet adresi şeklinde (alan adı uzantısı 
ile) yazarak arama yaparım diyenler de olmuş ancak, sınırlılıklar çerçevesinde ayrı bir yoruma 
tabi tutulmadan bir sonraki soruya geçilmiştir. 
 
Tablo 2. Arama motoru ile Seyahat Ararken Kullanılan Kelime Tercihleri 

KATILIMCILAR E1 E2 E3 E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 
Ankara konaklama x          
Ankara otelleri  x x x  x  x  X 
Ankara otelleri + konum       x  x  
Ankara otel     x      

 
OTA tercihlerini belirlemek için yöneltilen “Çevrimiçi otel satış siteleri (Online Seyhat Acentası-OTA) 
kullanmak isteseniz hangilerini tercih ederdiniz?” soruya aşağıda görüldüğü gibi ağırlıklı olarak 
booking.com cevabı alınmıştır. (Araştırmanın yapıldığı tarihte Booking.com Türkiye’de aktif 
faaliyette olduğu için yanıtlara yer verilmiştir). Bunu trivago.com izlemektedir. OTA tercih 
etmem ve otellerin kendi sitelerini kullanırım diyenler ise azımsanmayacak orandadır. Bu oran 
%20 olup iki cevapta kadınlar tarafından verilmiştir. Nedenleri sorulduğunda ise daha garantili 
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ve güvenilir olması ve bir sorun ile karşılaşıldığında daha kolay muhatap bulunabileceği 
belirtilmiştir. Bu bulgu, platformlar ve internet tekniklerine olan güven ne kadar oluşmuş olsa da 
%20’lik gibi belli oranda bir kesimin hala muhatap bulma ve kontak halinde olma ihtiyacı 
hissettiğini ortaya koymaktadır. Dijital sistemler, bu oranı ciddiye alarak platform yapıları içinde 
telefon vb. diğer teknolojileri de barındıran etkileşimli yapıları da korumalıdır. 
 
Tablo 3. Çevrimiçi Seyahat Acenta Tercihleri 

KATILIMCILAR E1 E2 E3 E4 E5 K1 K2 K3 K4 K5 
Kendi siteleri      x  x   
booking.com x  x    x  x  
hotels.com  x         
trivago.com    x x     x 

 
Netice olarak Google arama motorunda, bir ilde konaklama araması yaparken kullanılan anahtar 
kelimeler il adı ve “otelleri” şeklinde bir yapı göstermektedir. Tüketici çevrimiçi arama 
davranışına ilişkin elde edilen bu tespit, alan adı yatırımcıları, içerik geliştiricileri ve Arama 
Motoru Optimizasyonu sunan girişimcilere yol gösteren değerli bir bulgudur.   

 
Ayrıca Google trends sitesinden elde edilerek yansıtılan aşağıdaki Grafik 1’den görüleceği gibi, 
örnek olarak seçilen Ankara ili için, “Ankara Otelleri” kelimeleriyle yoğun arama yapılan tarihler 
yaz aylarıdır. Aynı siteden elde edilen verilere göre, bu kelimeler ile yoğun arama yapan iller 
sırasıyla; Ankara, İstanbul, Mersin, Samsun ve Konya şeklindedir. Yurt içi/dışı olarak 
bakıldığında ise yapılan aramaların %1’inin Almanya’dan, %99’unun ise yurtiçi olduğu 
görülmektedir.  
 
Sonuç olarak, platform sağlayıcıları başarılarını en üst düzeye çıkarmak için arama motorlarında 
konumlanma konusunda mükemmel olmak zorundadır. Bulgularda görüleceği gibi, bir il için 
otel araması yaparken, internet kullanıcılarının yarısı Google arama motorunu kullanmaya 
eğilimlidir. Oluşturulacak siteler arama motoru algoritmasına uygun olarak tasarlanmalı, ilk 
sayfa organik arama sonuçları içinde çıkabilmelidir. Google’ın ilk sayfasındaki reklam alanları 
da dâhil yapılacak reklam-tutundurma çabaları içinde olmak kaçınılmazdır. 
 

 
Grafik 1. Google Trends (Ankara Otelleri) Grafiği 
 

0

20

40

60

80

100

120

2.04.2017

2.05.2017

2.06.2017

2.07.2017

2.08.2017

2.09.2017

2.10.2017

2.11.2017

2.12.2017

2.01.2018

2.02.2018

2.03.2018



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3):174-187. 

 183 

Çalışmadaki bulgular, Grafik 1’deki gibi, Ankara ili örneğinde bir analiz durumunu 
yansıtmaktadır. Çalışmanın sınırlılıkları açısından bir il’e ilişkin analizler ortaya konularak diğer 
destinasyon araştırmalarına model oluşturmak amaçlanmıştır. Kelime gurubu olarak “Ankara 
Otelleri” com uzantılı internet alan adının (ankaraotelleri.com) tescil edilip edilmediği ve ayrıca 
tescil edilmişse amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığına bakılmıştır. Bu ismin tescil 
edildiği fakat amacına uygun kullanılmadığı, boş tutulduğu görülmüştür.  
 
Türkiye’deki diğer tüm iller için bu sorgulama yapılmış, benzer internet alan adlarından sadece 
3 ilin böyle bir adrese sahip olup amacına uygun olarak kullandığı anlaşılmıştır. Bunlar 
(canakkaleotelleri.com, eskisehirotelleri.com ve izmirotelleri.com) adresleridir. İllerden 16’sına ait site 
isimleri tescil edilmiş fakat boş tutulurken, 13 ile ait ismin ikinci elde tekrar satışa sunulduğu, 
yani spekülatif amaçlı alındığı görülmüştür. İllerden 2’sine ait internet adresleri ise henüz tescil 
edilmemiş durumdadır. Ayrıca 44 ile ait internet adresleri ise farklı sektörden bir firma 
tarafından tescil edilmiş ve kendi faaliyetlerinin yer aldığı şirket sitesine yönlendirmiş 
durumdadır.  
 
Diğer yandan turizm amaçlı aktif olarak kullanılan (canakkaleotelleri.com, eskisehirotelleri.com ve 
izmirotelleri.com) siteler/portalar, diğer bir ifadeyle platformlar için Google’da ilgili kelimeler 
kullanılarak (örnek, Eskişehir Otelleri) şeklinde arama yapılmış, ancak ilk sayfada organik 
sıralama içinde yer alamadıkları tespit edilmiştir. Buna karşın ilk sayfada tüm OTA’ların yer 
aldığı görülmüştür.  
 
Sonuç olarak, Literatürde çokça belirtildiği gibi, turizm platformlarının turizm ve konaklama 
pazarlamasında gerek işletmelere gerekse nihai tüketici ve turizm destinasyonlarına sağlayacağı 
faydalar oldukça çeşitlidir. Bu faydalar bilgiye eşit erişimden tüketicilerin alternatifleri 
karşılaştırabilme olanaklarına ve bölgesel düzeyde kişiye özel ürün geliştirme olanağına kadar 
pek çok boyutta kendini göstermektedir (Sarı ve Kozak, 2005).  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
 
Bilgi teknolojileri ve internetin yaygınlaşmasıyla birlikte internet üzerinden yapılan konaklama 
satışları büyük bir hızla artış göstermiş, bunun farkında olan birçok seyahat acentası çevrimiçi 
platformlar oluşturmaya ve müşterilere buradan hizmet vermeye başlamıştır. Geleneksel 
dağıtım sisteminin hala kullanılmasına karşın internete dayalı dağıtım sisteminin hızla 
büyüdüğü ortadadır. Bunun nedenlerine yönelik yapılan çalışmalarda, “kullanıcı yorumları” ve 
“fiyat karşılaştırabilme” olanaklarına sahip olmak öne çıkmaktadır. 
 
2000’li yılların başından itibaren ortaya çıkana dijital platformlar her zamankinden daha yaygın 
ve güçlü durumdalar. Bu nedenle ülke şirketlerinin bir platform sahibi olup olmadıklarına 
bakılmaksızın bir platform stratejisi geliştirmeyi düşünmeleri gerekir. Kuşkusuz tamamen yeni 
pazarlar yaratan, denklemin her iki tarafına da değer katan, daha güçlü dijital platformlar 
oluşturmak kaçınılmaz. Türkiye’de uygulanmasına ilişkin, mevzuat ve diğer nedenlerle üzerinde 
tartışmalar bulunsa da örneğin Uber, seyahat için ulaşım seçeneklerini ve iş bulma fırsatlarını 
artıran bir platform uygulaması olarak bugün için karşımızdadır. Keza benzer şekilde Airbnb’de 
gezginler için konaklama seçenekleri ve ev sahipleri için gelir fırsatları yaratan uygulamalardır. 
Bu tür uygulamaların kabul görmesi sahibinin pazar payını arttırırken, onların ağ etkisi aynı 
zamanda küresel ekonomileri dönüştürerek tüm katılanlar için de için de büyük bir değer 
yaratmaktadır. Küresel olarak, çoğu yönetici, dijital ekosistemlerin bilinen yöntemleri 
değiştirdiğinin, işleri geliştirmek için yeni ilişkilerden yararlanmak ve dijital ortaklar ağı 
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geliştirmek yâda onlarla yaşamanın gerektiğinin farkındadır. Platform sağlayıcısı mı yoksa 
katılımcı mı olduğuna bakılmaksızın, tüm şirketler başarılarını en üst düzeye çıkarmak için 
ekosistemlerindeki platformların gücünden yararlanma konusunda mükemmel olmak 
zorundalar. 
 
Günümüzde neredeyse tüm konaklama işletmeleri bir şekilde internet ortamında yer almakta, 
bir web sitesine sahip ve/veya dijital platformlarda (OTA, Metasearch, Search Engine) 
bulunmaktadır. Ne var ki OTA’ların web sitelerinde konumlanırken karışık ve kısıtlayıcı 
anlaşmalara imza atarak satışlar üzerinden önemli oranlarda komisyonlar ödemektedirler. Bu 
durum sektör tarafından her fırsatta dile getirilen bir sorundur. Bugüne kadar konaklama 
tesislerinin aracısız ya da düşük aracı maliyetleriyle direkt satış başarısı arttırmaya yönelik 
yapılmış ne bir çalışma ne bir öneri bulunmamaktadır. Yapılan çalışmalar durumu ortaya 
koymaktan öteye gidememiştir.  
 
Konaklama tesislerinin internette başka şekillerde konumlanabilme alternatifleri mevcuttur. 
Farklı yapılanmalar ve komisyonsuz farklı iş/gelir modelleri ile tüketicilerin tesis bilgilerine 
erişimleri karşılaştırma yapabilmeleri sağlanabilir. Böylece onların zaman ve para tasarruf 
amaçları da gerçekleşir. Örneğin ilk akla gelen; ankaraotelleri.com, ilrehberi.com, destinasyon.com, 
konaklamarehberi.com veya otelkarsilastir.com gibi isimler platform kooperatifçiliği (yani satışlardan 
komisyon verilmeyen) iş-gelir modeli yapılanması şeklinde OTA’ların benzeri olarak hayata 
geçirilebilir. Tüm oteller bir kooperatif gibi örgütlenebilir, üyelik modeliyle kendi platformlarını 
kolayca kurabilir.  
 
Kolay ve akılda kalıcı pek çok internet adresi birileri tarafından tescil edilmiş olmakla birlikte 
bugün için kullanılmadan âtıl olarak durmaktadır. Ayrıca, “travel”, “net” veya “org” gibi 
uzantılar da benzer amaçlarla kullanılabilir. Bu ara yüz sitelerden yönlendirilen trafikle otellerin 
kendi web siteleri de böylece daha fonksiyonel ve daha tanıtıcı tasarımlar olarak yeni bir 
fonksiyon, rol üstlenebilir. 

 
Bulgularda görüleceği gibi, bir il için otel araması yaparken müşteriler çoklukla Google arama 
motorunu kullanmaya eğilimlidir. Oluşturulacak siteler arama motoru algoritmasına uygun 
olarak tasarlanmalı, organik arama sonuçları içinde çıkabilmelidir. Halen OTA’ların işgal ettiği 
Google’ın ilk sayfasındaki reklam alanları da dâhil yapılacak reklam-tutundurma çabalarıyla 
komisyonsuz iş modeline dayalı kooperatif platform siteleri hayata geçirilmelidir. Rol üstleniciler 
olarak, burada ilk akla gelen oyuncular sektörle en ilgili sivil toplum oluşumlarıdır. Onlarla 
birlikte Destinasyon Yönetim Organizasyonları (DMO) gibi resmi ya da yarı resmi kuruluşlar da 
işin içinde bulunmalıdır.  
 
Platform ekosistemine değer katacak öneriler sunarken, ülkenin karşısında duran, uygun ortam 
ve kritik kitleyi oluşturma gibi iki kilit platform faktörü zorluklarına dikkat çekmek gerekir. Bu 
bağlamda, Türkiye, Platform Hazırlık Endeksi Sıralamasında yer alan 16 G20 ülkesinden 13. 
Sırada yer almakta ve 2020 yılına kadar bu konumda kalması beklenmektedir (Accenture, 2018). 
Dijital popülasyonun ve pazarın olgunluğunu büyüklüğe, tasarrufa, kültüre ve iş birliğine dayalı 
inovasyon ruhuna göre ölçen Accenture’ın Platform Hazırlık Endeksi, G20 ülkelerini dijital 
platformun benimsenmesi için uygun bir ortam yaratan etkenler konusunda karşılaştırma 
yapmaktadır. Yansıyan tabloya bakıldığında, Türkiye yüksek sayıda dijital platforma ev sahipliği 
yapmasına rağmen, hazırlık endeksindeki yeri açısından iyi bir görüntü vermemektedir. Fırsatlar 
çok olmakla birlikte, ülke için platform yolculuğu daha yeni başlayacak demektir. 
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Netice olarak, tüm sektörler yeni normal için hazırlanmalı, gerekleri başarılı bir şekilde yerine 
getirmek için ihtiyaç duyduğu yeteneklere sahip olup olmadığına bakmalı ve işletme modelini 
ve kültürünü buna göre dönüştürmelidir. Kendisini, oynadığı rolden bağımsız olarak ekosistem 
gelişiminin kilit itici gücü olarak kabul etmeli, mevcut ve yeni ekosistem ortaklıklarını katılmaya 
istekli olmalıdır. 
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GİRİŞ  

Macera turizmi, doğal bir çevre veya alışılmamış bir açık hava ortamında, genellikle kişisel 
mücadele ile ilgili algılanan risk ve kontrollü tehlike içeren, yeni bir deneyimi keşfetmek için 
yapılan özel amaçlı bir aktivite seyahati olarak tanımlanmaktadır (Sung, 2000: 21). Diğer bir 
tanıma göre macera turizmi; açık hava ortamında gerçekleştirilen, katılımcının belirli derecede 
heyecan duymasına neden olan ve belirli derecede risk durumu içeren, ticari anlamda işleyen 
faaliyetler bütünüdür (Bentley vd., 2001: 32). Doğada ve açık hava ortamında gerçekleştirilen bir 
etkinlik olarak tanımlanan macera turizmi türlerinden biride balon deneyimi turizmidir. Balon 
deneyimi turizmi, katılımcılara egzotik bir bölgeyi havadan daha geniş ve daha güzel bir açıyla, 
ilginç ve heyecan verici şekilde seyir imkânı sunan ve belirli düzeyde risk ve kontrollü tehlike 
içeren macera turizmi kapsamındaki deneyimlerden biridir. 

Macera turizmi türlerinin tamamında, gerçekleştirilen faaliyetlerin doğası gereği, farklı 
derecelerde yaralanma ve ölüme neden olan kaza riski, bu tür etkinliklerin en önemli 
konularından biridir (Gülcan, 2004: 7). Ancak macera turizmi içerisinde balonla seyahat etme 
düşük riskli bir etkinlik olarak kabul edilmesine rağmen, meydana gelen kazaların etkisiyle, bu 
etkinliği yeni deneyimleyecek biri için algılanan risk boyutu oldukça yüksek olmaktadır (Garda 
ve Karaçor, 2016: 609). Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yapılan tanımlamada, 
havacılıkta ve dolayısıyla balonda, faaliyetin doğası gereği yüzde yüz emniyet veya sıfır risk 
yoktur. Yüzde yüz emniyet ya da sıfır risk sadece oparasyonun gerçekleştirilmemesi sonucu 
söylenebilir. Her hava trafik aracı için ayrı ayrı tanımlanmamıştır ancak havacılık sektöründe 
belirli derecedeki kabul edilebilir risk durumu, emniyetli olarak addedilir. Bu Konuda Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü operasyonel risk yönetim sistemi olarak kullanılabilecek emniyet 
yönetim sistemi yönetmeliği oluşturmuştur. Emniyet yönetim sistemi (SHY-SMS), esasen 
doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyerek; her bir tehlikenin 
sonuçlarına yönelik risk analizlerinin yapılması ve alınan emniyet önlemleri ve azaltma kontrol 
faaliyetleri ile bu risklerin bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesini içerir 
(www.shgm.gov.tr). 

Emniyet yönetim sistemi yönetmeliğine göre; insanların yaralanmasına, sağlığının bozulmasına 
veya ölmesine neden olabilecek her türlü tehlikenin sonuçlarına yönelik meydana gelen 
istenmeyen durumlar risk olarak tanımlanmaktadır. Risk analizi ise öngörülebilen en kötü 
durum referans alınarak, kötü sonuçlara sebep olabilecek tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile bu 
riskin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak etkinin derecesinin değerlendirilmesini içerir. 
Bu değerlendirme sonucu riskin boyutunun yüksek çıkması sonucu alınan emniyet önlemleri, 
kazaya neden olabilecek tehlikenin ortaya çıkmasını engellemek ve oluşturabilecek risk 
hasarlarının giderilmesi amacıyla gerekli emniyet bariyerlerinin oluşturulmasını içerir. Azaltma 
kontrol faaliyetleri ise alınan emniyet önlemlerine rağmen gerçekleşen olaylarda tahmin 
edilemeyen tehlikeyle karşılaşıldığında risk hasarlarının boyutunu azaltmak için alınan 
önlemlerdir. Bu noktada alınan emniyet bariyerleri ve azaltma kontrol faaliyetleri neticesinde 
ortaya çıkabilecek kaza tahammül edilebilir düzeye indirgenmiş yani kabul edilebilir risk 
seviyesine getirilmiş olunur (www.shgm.gov.tr). 

Havacılıkta kabul edilebilir risk düzeyinden bahsedilebilmek veya emniyetlidir diyebilmek için 
emniyeti etkileyecek risk etmenlerinin bilinmesi gerekmektedir. Havacılıkta emniyeti etkileyen 
kaza riski kaynaklarının en genel ve önemli unsurları; meteorolojik şartlar, uçuşa elverişlilik 
gereklilikleri, organizasyonel gereklilikler ve insan faktörüdür. Havacılıkta bu risk oluşturan 
unsurlara yönelik oluşturulan emniyet bariyerleri sonucu kabul edilebilir risk veya emniyet 
kavramından bahsetmek mümkün olabilmektedir. Bu kaza risklerine yönelik yapılan analizler 
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sonucu çeşitli eğitim, prosedür ve tasarımlar oluşturularak emniyetli veya kabul edilebilir 
seviyeye indirilir. 

Balon deneyimi turları, turistik amaçlarla Türkiye’nin birçok bölgesinde yaygın olarak 
yapılmaktadır. Ancak özellikle sıcak hava balon turları denilince ilk akla gelen yer en önemli 
turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’dır. Balon deneyimi turizmi Kapadokya Bölgesi’nde 
1991’de Türk Hava Kurumu ile başlayıp 2006’da diğer işletmelerin açılmasıyla ivme kazanmıştır. 
Sıcak hava balonculuğu kısa zamanda bölgenin katma değeri haline gelerek ve yüksek ekonomik 
getiri kaynaklarından biri durumuna gelmiştir.  

Kapadokya’da sıcak hava balonculuğu alanında gerek trafik hacmi gerekse uçulan gün sayısı 
bakımından dünyanın en büyük ticari operasyonu yürütülmektedir. Kapadokya bölgesinde 2018 
yılı itibari ile toplamda 31 balon işletmesi 260 sıcak hava balonuyla faaliyet göstermektedir ve 
yıllık 600.000 civarında turiste hizmet verilebilmektedir. Ayrıca bölgede Meteorolojik şartların el 
vermesi durumunda yıllık ortalama 280 gün uçulmakta ve günde ortalama 90-100 civarında 
balon, uçuş gerçekleştirmektedir (www.shgm.gov.tr) Kapadokya’da bir günde yapılan uçuş 
sayısına dünyanın diğer uçuş yapılabilen bölgelerinde sadece festival kapsamında 
ulaşılabilmektedir. Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yılda 
maksimum 60 gün uçuş yapılabilmektedir. Kapadokya bölgesindeki uçuş sayısına en yakın 
sayılabilecek ticari uçuşlar Kenya’da yapılmaktadır. Kenya’da günde yaklaşık 40-50 balon 
uçmakta ve yılda en fazla 150 gün uçuş gerçekleştirilebilmektedir. Buda, yılda maksimum 7.500 
uçuş anlamına gelmektedir (SHGM Nevşehir Temsilciliği). 

Tablo.1: Kapadokya Uçuş Sahasında Gerçekleştirilen Yıllara Göre Balon Uçuş Sayıları 

Yıl Uçuş sayısı frekansı Yıl Uçuş sayısı frekansı 
2011 15,600 2015 27,778 
2012 20,600 2016 14,772 
2013 21,300 2017 19, 843 
2014 26,590 2018 30, 514 

  Toplam 176, 997 

Kaynak: SHGM Nevşehir Temsilciliği 

Dünyanın en fazla ticari balon uçuşuna ev sahipliği yapan Kapadokya ve bu kapsamda Türkiye, 
balon uçuş emniyetinin tesis edilmesine yönelik tedbirlerin geliştirilmesinde de öncü rol 
üstlenmektedir. Bu kapsamda, bölgede gerçekleşen uçuş emniyetinin, düzenleme ve denetim 
faaliyetinin etkinliğini artırabilmek için 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 
bölgede Nevşehir temsilciliği faaliyete geçirilmiştir. Yine aynı yıl balonların kalkış, iniş bilgilerini 
kayıt ve takip eden; kalkış uygunluğu talebini ve iniş bildirimlerini ses kaydı olarak arşivleye 
bilen “Slot Hizmet Merkezi” kurulmuştur. Ayrıca özellikle 2013 yılından itibaren Kapadokya 
Bölgesi’nde sıcak hava balonculuğu ile artan bir ivmeyle büyüyen ticari havacılık faaliyetlerinin, 
balon sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine ve prestijine zarar vermeden yürütülmesi için 
yüksek standartlarda uçuş ve yer emniyetinin sağlanmasına yönelik Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü tarafından birçok düzenleme hayata geçirilmiştir.  

Balonla ilgili risk değerlendirmelerine yönelik emniyet tedbirlerinin geliştirilmesinde 2013 yılına 
kadar, Kapadokya’da yaşanmış kaza ve olaylardan elde edilen verilerin kullanımına dayanan 
reaktif yöntemler (yaşanmış kaza ve olaylardan elde edilen verilerin kullanımına dayanır 
eylemler) kullanılırken, 2013 yılından sonra yapılan risk analizleri operasyonel faaliyetleri analiz 
edilerek emniyet risklerinin etkin olarak tanımlanmasına ve önlenmesine dayanan proaktif 
yöntemler (yaşanması muhtemel risklerinin etkin olarak tanımlanmasına ve önlenmesine 
dayanır eylemler) ile emniyet tedbirlerinin geliştirilmesine geçilmiştir. Devam eden süreçte Sivil 
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Havacılık Genel Müdürlüğü öncülüğünde, geleceğe yönelik potansiyel risklerin öngörülmesine 
dayanan, prediktif yöntemlerle (geleceğe yönelik potansiyel problemlerin öngörülmesine 
dayanır eylemler) tedbirlerin geliştirilmesinde de çalışmalar yapıldığı söylenebilir 
(www.shgm.gov.tr). 

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden ve balon turizminin başkenti olarak adlandırılan 
Kapadokya bölgesinde son 8 yılda 176, 997 ticari balon uçuşu gerçekleştirilmiş ve Kapadokya da 
son 9 yılda 7 kişinin ölümü ve 129 kişinin ise yaralanması ile sonuçlanan 7 balon kazası meydana 
gelmiştir. Bu oran Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen toplam balon uçuş sayısı veya 
operasyon sayısı göz önünde bulundurulduğunda dünyada uçuş yapılan diğer yerlere oranla 
oldukça düşüktür. Kapadokya bölgesi hava sahasında meydana gelen olaylardan kaza olarak 
nitelendirilebilecek, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan 7 balon kazasının %29’u balon çarpışması 
sonucu dolaylı olarak pilotaj hatasından meydana gelmiştir. %57’si hava muhalefeti nedeniyle 
balonun doğasında olan sert iniş sonucu ve insan hatasından kaynaklı meydana gelmiştir. %14’ü 
ise pilotaj ve insan hatasından kaynaklanmıştır (SHGM Nevşehir Temsilciliği).  

Türkiye’de dâhil olmak üzere tüm balon operasyonu yürütülen bölgelerde, balon uçuş 
faaliyetlerinde farklı derecelerde gerçekleşen yaralanma ve ölüme neden olan kazalar ve bu 
nedenle bu faaliyetin doğası gereği katılımcılar tarafından algılanan riskler, balon turizmi 
deneyimi için endişe duyulan önemli konulardan biri haline gelmiştir (Gülcan, 2004: 7). 

Daha öncede belirtmiş olduğumuz üzere havacılıkta, önemli olan kazaya neden olabilecek 
etmenlerin, alınan emniyet bariyerleri ve azaltma kontrol faaliyetleri sonrası neticesinde riskin 
kabul edilebilir durumuna getirilmesidir. Bu konuda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 
geliştirmiş olduğu emniyet yönetim sistemi ile balon işletmelerinin kabul edilebilir operasyonel 
emniyet seviyesinde faaliyet gösterilmesi ve bu işletmelerde kalıcı bir emniyet kültürünün 
geliştirilmesi sağlanmak istenmektedir. Emniyet yönetim sistemi esasen, balon deneyimi turizmi 
ile ilgili insanlar tarafından algılanan riskin düşük olmasını sağlamaktır. 

Bu kapsamda yapılan mevcut çalışma ile Kapadokya’da sürdürülen balon uçuş faaliyetlerinde 
yaşanan kazaların sonrasında ve meydana gelebilecek kaza riskine karşı geliştirilen hem reaktif 
yöntemlerle (yaşanmış kaza ve olaylardan elde edilen verilerin kullanımına dayanır eylemler) 
alınan emniyet tedbirlerinin hem de kazaların gerçekleşme ihtimaline karşı proaktif ve prediktif 
yöntemlerle (mevcut durumda ve geleceğe yönelik potansiyel problemlerin öngörülmesine 
dayanır uygulamalar) geliştirilen emniyet tedbirlerinin sonucunda genel balon durumunu ve 
yaşanabilecek kazaların kabul edilebilir düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu anlamda 
Kapadokya’da balon turizmi firma yöneticilerinin, balon pilotlarının ve denetleme konumundaki 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkililerinin yükümlülükleri çerçevesinde yürütmüş oldukları 
faaliyetleri ve konuyla ilgili yaklaşımları betimsel olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmış olup; araştırmanın verileri, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan ve 6 adet soruyu kapsayan bir görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. 
Görüşme formu açık uçlu yarı yapılandırılmış sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme 
yöntemi araştırmaya hız ve pratiklik kazandırdığı için tercih edilen yöntem olmuştur. Bu 
yöntemde araştırmacılar tarafından, yakın olan ve erişilmesi kolay olan bir durum seçilmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2013:141). Araştırma kapsamda bölgede konuyu değerlendirme yetisine 
sahip 7 yetkili paydaş ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma 
kapsamında görüşmecilere araştırmanın amacı hakkında kısa bilgi verildikten sonra, izinleri 
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alınarak görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Çalışma kapsamında, Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü Nevşehir temsilcisi, Sivil Havacılık kontrol pilotu, Kapadokya Meslek 
Yüksekokulu Sivil Havacılık Bölüm Başkanı, bir balon pilotu, bir balon kaptan pilotu, bir balon 
pilot eğitmeni ve bir balon turizm firma yetkilisi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Elde edilen ses kayıtları yazıya dökülmüş, bunlara görüşme sırasında alınan kısa notlar da 
eklenerek betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. 

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde katılımcılarına sırasıyla aşağıdaki sorular 
yöneltilmiştir: 

1. Balon çalışma sistemi hakkında bilgi verir misiniz? 
2. Balon çalışma sisteminin emniyeti nedir? Balon içerisinde emniyeti artırmak için ne gibi 

tedbirler alınıyor? 
3. Sizce yaşanan balon kazalarına sebep olan etmenler nelerdir? 
4. Yaşanan talep düşmesinde balon kazalarının etkisi sizce var mıdır? 
5. Balon uçuş emniyeti ile ilgili sorumluluk sahibi olan herkes üstüne düşen görevi yerine 

getiriyor mu? 
6. Balon uçuş riskini azaltıcı ve önleyici ne gibi tedbirler alınıyor? 

 

BULGULAR 

İlk olarak sıcak hava balonu çalışma sistemini anlayabilmek ve bu doğrultuda değerlendirmeler 
yapabilmek adına görüşmecilerden Balon çalışma sistemi hakkında bilgi edinilmiştir. Elde edilen 
bilgilere göre; Ülkemizde kullanılan hava balonları sıcak hava balonudur. Aslında sıcak hava 
balonlarının çalışması oldukça basit bir sisteme dayanıyor. Bu balonlar “Propan Gazı” adı verilen 
bir yakıt ile içerisine sıcak havanın doldurulması şartıyla çalışmaktadır. Balonun gövdesini 
oluşturan ve yanmaz bir kumaşlardan üretilen kısım içerisine doldurulan sıcak hava arttıkça 
balon yükselmekte, soğuk hava arttıkça balon alçalmaktadır. Uçuş zamanı geldiğinde balonun 
kubbe kısmı torbasından çıkartılır ve uzunlamasına yere serilmektedir. Öncelikle balon soğuk 
hava ile doldurularak balonun hacim alması sağlanır ve daha sonra ateşleme sistemi kullanılarak 
balon içerisindeki hava ısıtılır ve balon kubbesi sepet üzerinde yükseltilir. Yolcular balon sepetine 
bindirildikten sonra sıcak hava seviyesi artırıldıkça balon yükselme başlar. Bu balonların 
herhangi bir yönlendirme mekanizması yoktur. Farklı yüksekliklerde farklı yönlere esen rüzgâr, 
balona yön veren şeydir. Balonun yönlendirilmesi tamamen rüzgârın yönüne göre 
belirlenmektedir. Kalkış ve iniş yeri ise yine rüzgârın o anki yönüne doğru belirlenir. Bunun yanı 
sıra balon turları ortalama 45 dakika ile bir buçuk saat arası sürmekte ve balonlar ortalama 3 saat 
havada kalabilmektedir.  

Balon çalışma sistemi hakkında edinilen bilgilerin akabinde bu sistemin emniyeti ile ilgili 
düşüncelerini öğrenebilmek için görüşmecilere “Balon çalışma sisteminin emniyeti nedir? Balon 
içerisinde emniyeti artırmak için ne gibi tedbirler alınıyor?” sorusu yöneltilmiştir. Görüşmecilerin, 
balon sisteminin emniyetli olduğu konusunda hem fikir oldukları görülmüştür. Özellikle bu 
konuda görüşünü aldığımız 4 farklı uçuş lisansına (Planör, Küçük uçak, yamaç paraşütü ve sıcak 
hava balonu) sahip olan ve birçok hava aracı deneyimi olan balon kaptan pilotu konuyla ilgili 
olarak “…balonla uçmak, uçağa binmekten daha güvenlidir...” ifadesini kullanmıştır. 

Balon içerisindeki emniyeti artırıcı önlemlere yönelik ise görüşmeciler tarafından bir dizi tedbir 
sıralanmıştır. Bunlardan ilki balonun tasarımı ile ilgili emniyet tedbirleridir. Balon sepeti taşınan 
yükün güvenliği bakımından biz dizi dikey ip ve çelik halatların çevrelediği bir iskele siteminden 
oluşturulmuştur. Sistemin dışı ise kaliteli ağaç örgüsü ile kaplanmıştır. Balon sepetinin alt 
kısmında yere çarpma esnasında balonun tekrar yükselmesini engelleme amacıyla yapılan, 
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çarpma şiddetini azaltıcı bir kaplama sistemi bulunmaktadır. Bu sistem balonun sert iniş yapması 
halinde oluşabilecek riski minimize etmeyi amaçlamaktadır. Balon içerisinde bulunan yolcuları 
güven altına alma amacıyla sepet yüksekliği kişinin göğüs hizasına gelecek şekilde ayarlanmıştır. 
Bir diğer tedbir balonun maksimumum taşıma kapasitesi ile ilgili alınan önlemdir. Bu hususta 
her balonun maksimum taşıma kapasiteleri belirlenmiş ve bu bilgi her balonun görünür bir 
noktasına yazılmıştır. Ayrıca balon iniş esnasında yaşanabilecek sert iniş sırasında uyulması 
gereken kurallar ile ilgili; yolculara balona binmeden önce, balon kalkış sahasına giderken 
yapılan yolculuk esnasında ve balona binildiğinde ise pilot tarafından güvenlik tedbirleri 
konusunda bilgilendirme yapılmakta ve duruş pozisyonlarını içeren broşürler dağıtılmaktadır.  

Görüşmeciler, özellikle büyük önem arz eden iniş pozisyonu konusunda yolcuların hassasiyet 
göstermesi için büyük çaba harcadıklarını dile getirmişlerdir. (İniş pozisyonu; yolcunun balon 
içerisinde bulunan halatlardan tutunup dizlerini kırarak sepet içine yarı oturur pozisyon 
almasını içerir) Bu anlamda, yolcuların iniş pozisyonu konusunda gösterdiği hassasiyetin, iniş 
sırasında yaşanabilecek kaza riskini minimuma indirebilmekte oldukça büyük önem arz ettiğini 
belirtmişlerdir.  

Balon emniyeti konusunda hem fikir olan görüşmecilere üçüncü olarak “Sizce yaşanan balon 
kazalarına sebep olan etmenler nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya verilen yanıtlar 
neticesinde konuyla ilgili olarak aşağıdaki bulgular elde edilmiştir; 

Mikroklimatik (rüzgârın farklılık gösterdiği özel dar bir iklim bölgesi) bölge içerisinde yer alan 
Kapadokya bölgesinde iklimsel özellikler ani değişimler göstermektedir. Bu nedenle Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü Hezarfen sayfasında ayrı olarak Kapadokya’ya özgü hava durumu 
yayınlamaktadır. Ancak nadir de olsa bu hava durumu ani değişiklik göstermekte ve etkili rüzgâr 
ortaya çıkabilmektedir. Bu rüzgârlar iniş esnasında balonların çarpışmasına veya sert iniş 
yapmalarına neden olabilmektedir. Bu esnada kurallara uymayan yolcular için çarpma sonucu 
sepet içerisinde yaralanma veya sepetten fırlama gibi tehlikeler ortaya çıkabilmektedir. Bu 
konuda fikrini aldığımız Sivil Havacılık Kontrol Pilotu, sert iniş ve kaza ilişkisine yönelik 
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir; 

“…Yere her sert iniş kaza olarak değerlendirilemez. Ancak bazen sert iniş esnasında 
yolcunun kurullara uymaması ve iniş pozisyonunu almaması sonucunda kazaların meydana 
geldiği durumlar söz konusu olmuştur...” 

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız bir diğer görüşmeci olan Sivil Havacılık Bölüm Başkanı, bu 
durumu destekleyici olarak şu açıklamada bulunmuştur; 

“…Metorolojik şartlar, uçuşa elverişlilik gereklilikleri (balonun bakım onarımı), 
organizasyonel gereklilikler ve insan faktörü sağlandığı takdirde emniyetli uçuşun 
gerçekleşmesi mümkündür. Bununla ilgili olarak da gereken tüm önlemler alınmaya 
çalışılıyor. Ancak bazen önüne geçilemeyen insan faktörü kaza riskini oluşturuyor…”  

Genel olarak yaptığımız görüşmeler sonucunda kazaların genel sebepleri konusunda ortaya 
çıkan görüşler; meteorolojik etmenler, pilotaj hataları, teçhizattan kaynaklanan hatalar, insan 
faktörü gibi birçok farklı görüş olmuştur. Ancak yapılan tüm görüşmelerde kaza sebebine ilişkin 
ortak düşüncenin insan faktörü olarak dile getirildiği görülmüştür. Bu güne kadar yaşanan 
olayların, kaza ile sonuçlanmasında, maalesef ki doğrudan (%14) ve dolaylı olarak (%57) en 
büyük etmen olan insan faktöründen kaynaklanmıştır. 

Geçtiğimiz 2016 ve 2017 yıllarında önceki yıllara oranla balona binmek isteyen kişi sayısında 
yaşanan düşüş göz ardı edilemez boyuta gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında verilen 
Tablo:1’den elde edilen istatistiki bulgular bunu apaçık gözler önüne sermektedir. Ancak uçuş 
sayısındaki bu değişimin veya yaşanan bu düşüşün kazalar nedeniyle yaşanıp yaşanmadığı 
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konusundaki görüşleri öğrenebilmek amacıyla görüşmecilere “Yaşanan talep azalmasında balon 
kazalarının etkisi nedir?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya verilen yanıtlardan elde edilen ortak 
görüş, talep düşüşünün kaza ile ilgisi olmadığı yönünde olmuştur. Görüşmecilerimiz talep 
azalmasının genel olarak ülkemizde yaşanan genel turist sayısı düşüklüğüne bağlı olduğunu öne 
sürmüşlerdir. Gerek ülke bazında gerekse bölgesel bazda medyaya yansıyan kaza vb. olumsuz 
haberlerin etkilerinin çok uzun süreli olmadığını, sadece ani ve kısa dönemli etki yarattığını 
düşünmektedirler. Elde edilen 2018 yılı istatistiki verileri de bunu destekleyici nitelikte olmuştur. 
Kapadokya’da gerçekleşen son üç kazanın 2017 yılı içerisinde meydana gelmiş olmasına rağmen 
sıcak hava balon turlarına katılan yolcu sayısı 2017 yılında 329,390 iken, 2018 yılında bir önceki 
yıla oranla %63 artarak 537 bin 500 kişiye ulaştır.  

Balon uçuş emniyetinin bireysel olarak sağlanabilecek bir durum olmayacağından görüşmecilere 
ayrıca balon emniyetinin sağlanması konusunda sorumluluk sahibi olan herkesin 
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği sorusu yöneltilmiştir. Görüşmecilerden alınan ortak 
yanıt ise herkesin üzerine düşen görevlerini eksiksiz olarak yerine getirdiği yönünde olmuştur. 
Bu hususta, bölgede gözlemlenen herhangi bir risk ile ilgili veya yaşanan bir kazadan sonra “Bakı 
Emirleri” adı verilen genelgeler yayınlandığını ve bu genelgelerin sorumluluk sahibi olan herkes 
tarafından kusursuzca uygulandığı dile getirilmiştir. Öte yandan dönem dönem balon turizmi ile 
ilgili paydaşların hepsinin yer aldığı toplantılar düzenlenerek fikir alışverişi yapıldığı; güncel 
durum, hedefler, yaşanan aksaklıklar gibi konuların masaya yatırılarak farklı görüş ve 
tavsiyelerle alınan yeni ortak kararlar uygulanmaya konulduğu söylenmiştir. Araştırma 
kapsamında görüşme yaptığımız özel bir balon firması yetkilisi, sorumluluk konusu ile ilgili şu 
ifadelerde bulunmuştur; 

“…Burada hem devlet hem de şirketler bazında milyon dolarlık yatırım yapılıyor. Kimse 
bu yatırımları çöpe atmayı göze alamaz. O nedenle bu hususta herkes üstüne düşeni 
fazlasıyla yapıyor.” 

Görüşmecilere son olarak “Balon uçuş riskini azaltıcı ve önleyici ne gibi tedbirler alınıyor?” sorusu 
yöneltilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında bir dizi tedbirin alındığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Görüşmecilerden elde edilen bilgiler ışığında alınan bu tedbirler aşağıda maddeler halinde 
sıralanmıştır; 

— Bu konuda söylenebilecek tedbirlerden ilk olarak sivil havacılık genel müdürlüğü tarafından 
operasyonel risk yönetim sistemi olarak kullanılabilecek emniyet yönetim sistemi yönetmeliği 
söylenebilir. Emniyet yönetim sistemi (SHY-SMS), esasen doğmuş veya doğabilecek 
tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyerek; her bir tehlikenin sonuçlarına yönelik risk 
analizlerinin yapılması ve alınan emniyet önlemleri ve azaltma kontrol faaliyetleri ile bu 
risklerin bertaraf edilmesi veya kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesini içermektedir. 

— Balon uçuş riskini azaltıcı ve önleyici olarak alınan tedbirlerden en önemlisi uçuş saati ve bu 
hususta uygulanan bayrak uygulamasıdır. Etkin bir şekilde uçabilmek için ihtiyaç duyulan 
şeylerin başında sakin rüzgâr gelmektedir. Bu konuda güvenliği sağlayabilmek amacıyla 
balon uçuşları gün içerisinde rüzgârın en sakin olduğu zaman olan sabahın erken saatlerinde 
(05:00-07:00) yapılmaktadır. Her gün aynı hava durumunun ve rüzgâr sakinliğinin 
yakalanamaması nedeniyle günlük olarak alınan hava raporlarına ek olarak Sivil Havacılık 
Bölge Müdürlüğü tarafından tavsiye niteliğindeki kararları gösteren bayraklar 
yayınlamaktadır. Bu hususta tavsiye niteliğinde Sarı-Kırmızı-Yeşil renklerini taşıyan üç 
bayrak bulunmaktadır. Bu bayraklardan kırmızı bayrak uçulmaması gerektiği, sarı bayrak 
beklemede kalınması gerektiği, yeşil bayrak ise uçulabilir anlamını taşıyan bilgiyi 
vermektedir. Sivil Havacılık Bölge Müdürlüğü sisteminden yayınlanan bu bayrak yeşil olsa 
dahi bu bayrak tavsiye niteliği taşımaktadır. Başka bir ifade ile son karar balon firma yetkilileri 
ve pilotların sorumluluğuna bırakılmaktadır. 
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— İkinci olarak ele alçağımız önlem uçuş sınırlaması uygulaması ile ilgili Balonla Uçuş Tedbirleri 
Genelgesi kapsamında alınan önlemleri kapsamaktadır. Bu önlem hava trafiğini azaltmak ve 
oluşabilecek muhtemel çarpışma riskini azaltmak amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır. 
Firmalara toplamda günlük olarak ilk uçuşta “100 balon” uçuş hakkı tanınır ve daha 
sonrasında ise gerek görülmesi halinde rüzgarın süpürülme esası (rüzgârın hızına uygun 
olarak balonun ilerlemesi) dikkate alınarak ikincil uçuş izni ile “50 balon” uçuş hakkı daha 
tanınmaktadır. İkincil uçuşlar genellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında açılmaktadır. Çünkü 
bu aylarda hava çabuk ısınmamaktadır.  

— Alınan bir diğer önlem Sivil Havacılık tarafından her firma için belirlenen bir slot miktarının 
(balon sayısı sınırlaması) olmasıdır. Bu konuda Sivil Havacılık, Slot uygulaması ile hangi 
firmanın kaç balon uçurma hakkı olduğunu belirlemektedir. Bu belirleme kriterlerinin 
başında ise talep gelmektedir. Talebin yükselmesi neticesinde sahip olunan slot sayısı artabilir 
ya da tam tersi talep düşüklüğünün yaşanması slot sayısını düşürebilir. Bu sayede kalite 
kontrolü de yapılmaktadır. Çünkü firmalar slot sayısını artırabilmek için vermiş olduğu 
hizmet kalitesini de artırmak zorunda kalacaktır. Ancak küçük işletmelerin yok olmasını 
önlemek adına hiçbir firma 2 slottan aşağıya düşürülmemektedir. 

— Her balonda bulunması zorunlu olan GPS cihazı Sivil Havacılık tarafından alınmış bir diğer 
önemli emniyet önlemidir. Uçuş sonrasında veri tabanına yüklenmektedir. Sivil Havacılık Slot 
Hizmet Merkezi, uçuş esnasında bu GPS’ler ile kaydedilen veriler ışığında balonların kalkış 
ve iniş uygunluklarını (NOTAM sınırı dışına çıkma, hız limiti aşımı, irtifa ihlali vs.) takip ve 
kontrol ederek olası kural ihlalini önlemeye ve risklerin önüne geçmeye çalışmaktadır. 
Örneğin balon uçuş irtifası ağaç seviyesinden yaklaşık olarak 900 metreye kadardır ve normal 
şartlarda 30 km hızla uçabilen balonlar için engebeli arazi özelliği olan Kapadokya’da limit 15 
km olarak belirlenmiştir. Elde edilen GPS kayıtlarında bu sınırları aşan balon firmaları ve 
pilotları için yaptırım uygulanmaktadır.  

— Sert iniş, tekrar havalanma ve oluşabilecek muhtemel benzer risklerin önüne geçebilmek 
adına balon ve yer hizmetleri ile ilgili de bir dizi tedbir alınmıştır. Organizasyonel şartlar için 
geliştirilen emniyet tedbirlerinden olan, havada süpürülme halindeyken (yön belirleme 
uygunluğu ile ilgili) ve iniş esnasında (iniş rotasını belirleme ile ilgili) pilotların kendi arasında 
ve yer hizmetleri ile haberleşmesini sağlayan telsizlerin etkin kullanımı kaza riskini minimize 
etme adına oldukça önemlidir. Örneğin, nereye ineceğini yer ekibine telsizler yardımıyla 
bildiren pilot, balonu indireceği araç kasasına doğru yaklaştırırken, yaklaşan balonun 
kenarlarında yer alan halatlar yer hizmetleri tarafından tutularak balon hızı yavaşlatılır ve 
sepet güvenli bir şekilde araca bağlanmaya çalışılır. Balon sepeti tamamen araca oturup 
bağlandıktan sonra yolcuların aşağıya inmesini sağlanır. Aksi halde çıkabilecek bir rüzgârda 
balonda bulunan havanın henüz boşaltılmadığından balon yeniden havalanarak kazaya 
neden olabilir. 

— Bir başka oluşturulan emniyet tedbiri ise; Ulaştırma Bakanlığı tarafından geliştirilen Shy-M 
(Sürekli uçuşa elverişlilik ve bakım sorumluluğu yönetimi) adı verilen mevzuat ile getirilen 
uygulanma zorunluluklarıdır. Balon teçhizatı ile ilgili riskleri sıfıra indirebilmek için alınan 
tedbir kapsamında balonlar; Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bakım-onarım merkezi tarafından 
100 saatlik uçuş sonunda veya yılda bir kez onarılmak zorundadır. Bu sayede balonlarda 
oluşan veya oluşabilecek muhtemel hasarların giderilmesi sağlanmaktadır. 

— Bu hususta alınan bir diğer önlem Sht-Baloon talimatı (pilotlar kim, hangi ekip nerede görev 
alıyor vb. organizayonla ilgili bilgileri içerir talimatlar) ve pilotaj ile yer hizmetleri eğitimleri 
ve denetimleri yönetmeliği ve sertifikasyon uygulama zorunlulukları ile getirilen tedbir 
çalışmalarıdır. Uçuş emniyeti açısından en büyük sorumluluk sahibi kuşkusuz pilotlar. Gerek 
eğitimleri aşamasında gerekse uçuş öncesi durumları konusunda Sivil Havacılık kontrol 
pilotları tarafından sıklıkla ve titizlikle kontrolleri yapılmaktadır. Bu kapsamda uçuş öncesi 
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alkol ve minimum teçhizat kontrolleri yapılmaktadır. Ayrıca pilotaj eğitimleri boyunca 
okullarda yapılan kontroller ile eğitim standardizasyonu sağlanmaya çalışılmaktadır. Lisans 
hakkı almaya hak kazanan ve özel uçuş hakkı kazanan pilot adaylarına yönelik Sivil Havacılık 
tarafından uçuş denetimleri yapılmaktadır. Öte yandan her 2 yılda bir pilotların uçuş 
sertifikalarını yenilemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda pilotlarda eksiklik görülen 
konularda yeniden eğitim yoluna gidilerek sertifikalarının yenilenmesi istenmektedir. Bu 
kontroller sayesinde muhtemel kaza risklerine karşı pilotaj anlamında tedbir alınmaktadır. 

— Uçuş esnasında karşılaşılan en büyük risk ise uçuş sahası içerisinde bulunan elektrik telleridir. 
Uçuş sahası içerisinde yer alan iki yüksek gerilim hattı balon iniş ve kalkışlarında risk faktörü 
oluşturmaktadır. Bu konuda Sivil Havacılık yetkililerinin riski minimize etmek adına sorumlu 
elektrik şirketine sundukları tedbir planı henüz görüşme aşamasındadır. Bu kapsamda 
elektrik tellerinin yer altına alınması veya boyanarak ve üzerine top takılarak dikkat çekici 
hale getirilmesi ise alınması istenen tedbirler arasında yer almaktadır. 

 

SONUÇ 

Balon deneyimi konusunda insanlar tarafından algılanan risk seviyesinin yüksek olması bu 
turizm şeklinin en önemli konularından biridir. Bu konuda balon turizmi faaliyeti içerisindeki 
risk kaynaklarının bilinmesi ve yaşanan/yaşanabilecek kazaların analizinin yapılmasını önemli 
hale getirmektedir.  

Macera turizmi içerisinde yürütülen faaliyetlerin doğası gereği bu tür faaliyetlere katılacak kişiler 
için belirli derecede bir risk taşımaktadır. Ancak buna insan ve hava faktörü de eklenince elbette 
bu risk daha da artabilmektedir. Dolayısıyla bu riski ortadan kaldırmak her zaman mümkün 
olmamaktadır. Burada amaç riski ve sonucunda oluşabilecek hasarı minimize etmektir. Önemli 
olan riskleri, kabul edilebilir risk durumuna getirmektir. Bu tür faaliyetlerde risk oluşturan 
unsurlara yönelik yapılan analizler, bu hususta geliştirilen ve alınan emniyet bariyerleri sonucu 
ancak emniyet kavramından bahsetmek mümkün olabilir veya risk, kabul edilebilir seviyeye 
indirilebilir. 

Balon deneyimi faaliyetinin emniyetini etkileyen kaza riski oluşturan kaynakların en genel 
unsurları; meteorolojik şartlar, uçuşa elverişlilik gereklilikleri, organizasyonel gereklilikler ve insan 
faktörü başlıkları altında gruplandırılabilir. Bu hususta emniyeti etkileyen kaza riski kaynaklarına 
karşı reaktif (yaşanmış kaza ve olaylardan elde edilen verilerin kullanımına dayanır eylemler), 
proaktif (yaşanması muhtemel risklerinin etkin olarak tanımlanmasına ve önlenmesine dayanır 
eylemler) ve prediktif (geleceğe yönelik potansiyel problemlerin öngörülmesine dayanır 
eylemler) yöntemlerle tedbirlerin geliştirilmesi önemli ve kaçınılmaz bir gerekliliktir. Dolayısıyla 
araştırma kapsamında Kapadokya bölgesinde balon uçuş faaliyetinin emniyetini etkileyen kaza 
risklerini, kabul edilebilir risk durumuna getirmek için Sivil Havacılık müdürlüğü öncülüğünde 
reaktif, proaktif ve prediktif yöntemlerle tedbirlerin geliştirildiği görülmüştür. 

Bu hususta Kapadokya bölgesinde gerçekleştirilen balon deneyimi faaliyetinin emniyetini 
etkileyen ve kaza riski oluşturan kaynaklarından olan meteorolojik şartlar için oluşturulan 
emniyet bariyerleri; uçuş saati ve uygulanan bayrak uygulaması, uçuş sınırlaması ve bunun 
beraberinde getirilen Slot uygulamalarıdır. Uçuşa elverişlilik gereklilikleri için oluşturulan 
emniyet bariyerleri; Ulaştırma Bakanlığı tarafından geliştirilen Shy-M (Sürekli uçuşa elverişlilik 
ve bakım sorumluluğu yönetimi) adı verilen mevzuatın uygulanma zorunluluklarıdır. 
Organizasyonel şartlar için geliştirilen emniyet bariyerleri ise, Sht-Baloon talimatı (pilotlar kim, 
hangi ekip nerede görev alıyor vb. organizayonla ilgili bilgileri içerir talimatlar) ve pilotaj ile yer 
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hizmetleri eğitimleri ve denetimleri yönetmeliği ve sertifikasyon uygulama zorunluluklarıdır. Bir 
diğer önlem ise, pilotların kendi arasında haberleşmesini sağlayan telsiz uygulaması ve her 
balonda bulunması zorunlu olan GPS uygulamasıdır. Ayrıca havacılıkta en büyük kaza riskini 
oluşturan insan faktörüne yönelik geliştirilen emniyetli uçuş bilgilendirme uygulamaları da 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hali hazırda proje aşamasında olduğu için 
detaylandıramadığımız ancak prediktif yöntemlerle geliştirilen, uçuş kontrolünün ve 
denetiminin daha etkin yapılmasına yardımcı olacağı ve algılanan kaza risk düzeyinin düşmesini 
sağlayacak yeniliklerin ve emniyet tedbirlerinin de olduğu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından belirtilmiştir. 

Sonuç olarak sıcak hava balonculuğunda dünyanın en fazla ticari balon uçuşuna ev sahipliği 
yapan Kapadokya’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin, balon uçuş emniyetinin tesis edilmesine 
yönelik tedbirlerin geliştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam edeceği söylenebilir.  
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Öz 

Tüketiciler tarafından lezzet, tazelik, çeşitlilik, daha az çevresel etki, yerel ekonomiyi destekleme 
ve gıda güvenliğini artırma gibi nedenlerle öne çıkarılan yöresel yiyecekler, popülerliğini 
artırmaktadır. Bu araştırmada tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeninin gıda güvenliği 
algısına olan etkisine odaklanılmış olup Mersin iline özgü bir yöresel yiyecek olarak kabul gören 
“Mersin Tantunisi” özelinde tüketicilerin satın alma nedeninin gıda güvenliği algısına etkisinin 
bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Mersin 
ilinde Şubat- Mart 2017 döneminde yöresel yiyecek hizmeti sunan işletmeleri tercih eden 457 
tüketiciden veri toplama aracı olarak anket tekniğinden faydalanılmıştır. Anket verilerinin 
analizi neticesinde tüketicilerin yöresel bir yiyecek olarak “Mersin Tantunisi” satın alma 
nedenleri için dışsal faktörler, içsel faktörler, etnosentrizm (milliyetçilik) ve işletme imkânları 
olmak üzere dört boyuta ulaşılmıştır.  Tüketicilerin Mersin Tantunisi’ ne ilişkin gıda güvenliği 
algısı öncelikleri ise pişirme ve koruma, personel sağlığı, temizlik ve hijyen, kişisel hijyen ve 
çapraz bulaşma şeklinde belirlenmiştir. Araştırmada tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma 
nedeninin gıda güvenliği algısını orta düzeyde etkilediği (r=0,482; p=0,000, p<0,001) tespit 
edilmiştir. Tüketicilerin Mersin Tantunisi satın alma nedenine yönelik alt boyutlardan sadece 
dışsal faktörler ve etnosentrizm alt boyutlarının gıda güvenliği algısında etkili olduğu 
görülmüştür. 
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Abstract 

Local food, which has been highlighted by consumers for reasons such as taste, freshness, 
diversity, less environmental impact, supporting the local economy and increasing food security, 
is increasing its popularity. This research focuses on the impact of the food safety perceptions of 
consumers towards local food purchase and also aims to determine whether the purchasing 
reason of Tantuni, a type of local food in Mersin province, has an impact on food safety 
perceptions. For this purpose, data were collected from 457 consumers who consume local food 
during February-March 2017 in Mersin province. By analyzing the data, four dimensions were 
obtained such as external factors, internal factors, ethnocentrism and business opportunities as 
the consumers' purchasing reasons of Tantuni. Consumers' perceptions of food safety towards 
Tantuni is determined as cooking and protection, personnel health, cleaning and hygiene, 
personal hygiene and cross contamination. The reason for consuming local food affects the 
perception of food safety at a moderate level (r=0,482; p=0.000, p<0.001). Only external factors and 
ethnocentrism which are the sub-dimensions related to the reasons for purchasing Tantuni, effect 
the perceptions of food safety. 
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GİRİŞ  

Bir yöreye özgü olarak üretilen, uzun mesafeli pazarlara taşınmamış olan ve tazeliğini koruduğu 
düşünülerek tüketilebilen yöresel yiyeceklere ilgi artışı yaşanmakta, ilk zamanlarda çiftçi 
pazarları ve yol kenarındaki stantlarda satılan bu yiyecekler, yaşanan ilgi artışı ekseninde kent 
merkezlerindeki süpermarketlere ve temalı restoranlara taşınır hale gelmektedir. Bununla 
birlikte yöreye özgü tarımsal kaynaklar ve üretim gelenekleriyle meydana getirilen yöresel 
ürünlerin (Demirer, 2010: 119) kalitesinden söz edilmesi için temel niteliklerini korunması temel 
beklenti olduğu için birçok ülkede bu ürünler coğrafi işaretlerle koruma altına alınmaktadır. 

21. yüzyılla birlikte dünyada gelişen turizm hareketleri kapsamında insanlar; seyahatlerinde 
başka kültürleri tanıma ve onlar hakkında bilgi sahibi olma adına yöresel yiyeceklerin 
deneyimlenmesini yiyecek turizminin önemli bir bileşeni olarak görmektedirler (Shenoy, 2005: 
1). Özellikle yöresel yiyeceğe olan kamuoyu ilgisi kapsamında yiyecek turizmi, küresel yeni bir 
trend olarak sosyal medyanın etkisiyle önemini artırmaktadır (Ateş, 2019: 12). Destinasyonların 
bir yöreye ait kimliği ortaya koyan kültürel öğeler olarak yöresel ürünlerle desteklenmesi halinde 
anlam kazanabileceği düşünülmektedir (Arsil vd., 2013; Ballı, 2016). 

Turizm bağlamında bir yörede yöre halkının kültürüyle üretimi ve tüketimi yapılan yiyeceklere 
önemli bir ilgi artışı yaşanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan yöresel yiyecekler, destinasyonlara 
rekabet avantajı sağlamaktadır (Yaşar, 2009; Irshad, 2010; Demirer, 2010; WTO, 2012; Giampiccoli 
ve Kalis, 2012; Deveci, Türkmen ve Avcıkurt, 2013; Kodaş, 2013; Vu, 2013; Akkuş, 2013; Arslan, 
Güneren ve Çoban, 2014; Bayrakçı, 2014; Zağralı, 2014; Okech, 2014; Bekar ve Belpınar, 2015; 
Göller, 2015; Şengel vd., 2015; Büyükşalvarcı, Şapçılar ve Yılmaz, 2016; Simic ve Pap, 2016; 
Eryılmaz ve Şengül, 2016; Şengül ve Türkay, 2016; Toksöz ve Aras, 2016; Gölgeli, 2016; Dalgıç, 
Güler ve Birdir, 2016; Ayaz ve Çobanoğlu, 2017; Boesen, Sundbo ve Sundbo, 2017; Du Rand ve 
Heath, 2017;  Eren ve Çelik, 2017; Aydoğdu ve Mızrak, 2017; Kılıç, 2017; Ayaz ve Türkmen, 2018). 
Özellikle yerel gıda ürünlerinin ekonomik kazanımları çerçevesinde küçük ve orta ölçekli aile 
çiftlikleri, yerel gıda endüstrileri, yerel dağıtıcılar ve yerel perakendeciler destinasyonların yeni 
paydaşları haline gelmektedirler (Arsil vd., 2013: 1535). Ancak destinasyonlar için önemli bir 
rekabet üstünlüğü oluşturan bu yiyeceklerin gıda güvenliği boyutuyla da irdelenmesi 
gerekmektedir. “İnsanlara içinde bulundukları kültürün özüyle yerel yiyecek veya içeceklerin 
tüketiminin sağlanması ve unutulmaz bir yiyecek veya içecek deneyimi yaşatılması” temasına 
odaklı olan yiyecek turizminde gıda güvenliği uygulamaları öne çıkartılmalıdır. Özellikle kırsal 
bölgelerde turizm gelişiminde destekleyici bir güç olan yöresel yiyecekler ve içecekler (Hall ve 
Sharples, 2003) için bu önemli bir konudur.  

Gıda güvenliği güncel bir konu olarak gıda politikalarında, endüstride ve bilimsel araştırmalarda 
yerini koruyan bir ilgi alanıdır (Grunert, 2005: 369). İnsanın sağlığını gıdalardan 
kaynaklanabilecek hastalık ve zehirlenmelere karşı korumaya odaklı olan gıda güvenliği, küresel 
bir sorun olarak en fazla tartışma konusu alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır (Aoki, Shen 
ve Saijo, 2010: 433). Bu anlamda gıda güvenliğine yönelik bilimsel araştırmalar önemli çıktılar 
olarak görülebilir.  

Tüketicilerin yöresel yemek satın alma nedeninin gıda güvenliği algısı üzerine etkisinin var olup 
olmadığını tespit etmek amacıyla tasarlanan bu araştırmada yöresel bir yemek olan “Mersin 
Tantunisi” özelinde yerel halkın gıda güvenliği algısını ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. 
Çalışma ile yöresel yiyecek satın alma nedenlerini ortaya çıkarma, yöresel yiyeceklere yönelik 
gıda güvenliği algısında farkındalık oluşturma ve gıda güvenliği boyutuyla yöresel yiyecek 
hizmeti sunan işletmelere yol gösterici olmak hedeflenmiştir. Literatürde gıda güvenliğine ilişkin 
bir çok çalışma (Motarjemi ve Kaferstein, 1999; Kaferstein ve Abdussalam, 1999; Kennedy vd., 
2005; Patil, Cates ve Morales, 2005; Baş, Ersun ve Kıvanç, 2006; McMeekin vd., 2006; Byrd-
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Bredbenner vd., 2007; Mullan ve Wong, 2010; Mensah ve Julien, 2011; Bucak, 2012; Bekar, 2013; 
Erdem, 2014; Çiftçi, 2014; Sevim ve Görkem, 2015; Çelen ve Avcıkurt, 2017; Majowicz vd., 2017) 
ve turizmde yöresel yiyeceklere yönelik araştırmalar (Alonso ve O’neil, 2010; Bell vd., 2011; John 
ve Brady, 2011; Arsil vd., 2013; Autio vd., 2013; Arsil, Li ve Bruwer, 2014; Alias vd., 2015; Feldman 
ve Hamm, 2015; Thomas ve McIntosh, 2015; Hempel ve Hamm, 2016; Ayaz ve Türkmen, 2018) 
bulunmaktadır. Bununla birlikte tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeninin/nedenlerinin 
gıda güvenliği algısı üzerine etkisine yönelik yapılan bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

 “Mersin Tantunisi” özelinde tüketicilerin satın alma nedeninin gıda güvenliği algısına etkisinin 
test edildiği bu çalışma ile Mersin iline yöresel yiyecekler konusunda destek sağlanması 
hedeflenmektedir. Tüketiciler perspektifinden yöresel yiyecek satın alma nedeninin gıda 
güvenliği algısına etkisini belirlemeye odaklanan bu çalışmanın yöresel yiyecek hizmeti veren 
işletmeler kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı sağlaması, yiyecek ve içecek hizmeti sunmakta 
olan işletmeleri gıda güvenliği ve tüketici beklentileri konusunda bilgilendirmesi ve yerel 
yönetimler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlaması 
beklenmektedir. 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Gıda ürünleri, bireyin beslenmesi başta olmak üzere psikolojik ve sosyolojik nedenlerle yaşam 
süresi boyunca önemli miktarda satın alma ihtiyacı hissettiği ürünlerdir. Bu ürünler, bireyin 
birincil satın alma nedeni olarak da düşünülmektedir (Yılmaz, 2008: 34). En basit haliyle yaşamı 
devam ettirebilmek için vücuda alınması gereken önemli bileşenler (Dölekoğlu ve Yurdakul, 
2004; Topuzoğlu vd., 2007; Ismail vd., 2016) olarak gıdalar, son dönemlerde sıkça güvenli gıda 
(besleyici değerini muhafaza eden, kimyasal, biyolojik ve fiziksel tehlikeler açısından risk 
taşımayan temiz ve bozulmamış gıdalar) kavramı etrafında şekillenmektedir. Kısaca virüs, 
bakteri, kimyasal madde ve yabancı maddelerden arındırılmış yiyecekler olarak güvenli gıda 
kavramı önemini artırmaktadır (Ayaz ve Acar, 2018; Erkmen, 2010). FAO (2006), kullanım 
amacına göre hazırlandığı ve yenildiği zaman tüketiciye zarar vermeyen yiyecekleri güvenli gıda 
olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte bu gıdaların üretimden tüketime kadar geçen süre 
içerisinde kimyasal, fiziksel, duyusal ve biyolojik niteliklerini koruyarak sağlıklı ve güvenli bir 
şekilde tüketiciye sunulan, insan sağlığını korumak için gerekli tüm önlemlerin alınması ise “gıda 
güvenliği” olarak adlandırılmaktadır (Bruhn ve Schutz, 1998; Taşdan vd., 2014; Ayaz ve Acar, 
2018). Sağlığa faydalı ve sağlıklı olmayı sağlayan gıdaların hazırlaması gıda güvenliği 
kapsamında değerlendirilmektedir (Uzunöz, Büyükbay ve Bal, 2008: 36).   

Gıda güvenliği sürecinde tüketime sunulan gıdaların “çiftlikten sofraya” gelene kadar 
geçirdikleri sağlıklı hammadde temini, gıdaların üretimi, işlenmesi, depolanması, taşınması, 
dağıtımı ve sunulması aşamalarına yer verilmektedir (Giray ve Soysal, 2007; Özbek ve Fidan, 
2010). Her geçen aşamada hammadde kalitesinden, kişisel hijyene, kullanılan temizlik suyunun 
kalitesine, mutfak ekipmanının temizliğine kadar birçok faktörün etkisine dikkat çekilmektedir 
(Akbulut, 2010: 2). Gıdalar içerisinde yasadışı katkı maddelerinin kötüye kullanılması önemli bir 
gıda güvenliği sorunu olarak görülmektedir (Qiang vd., 2011: 252). Ayrıca, gıdaların sağlığı 
tehlikeye düşürmeyecek şekilde tüketicilere sunulması için gereken her türlü bilimsel, teknolojik 
ve idari önlemler ile bireylerin eğitimi “gıda hijyeni” kapsamında değerlendirilmektedir (Çetiner, 
2010: 31). Gıdaların bozulmaması ve sağlık açısından tehlikeli hale gelmemesi için hijyen ve 
sanitasyon konuları öne çıkartılmaktadır (Nazlı ve İzgi, 1997: 73). 

Gıda maddelerinin satın alımı, depolanması, üretime hazırlanması, pişirilmesi ve servis 
esnasında mikroorganizmaların bulaşmasını engellemek gıda hijyeninin temel konusudur. Bu 
sebeple gıda hijyeni, yiyecek maddesinin satın alınmasıyla başlayıp, teslim alınması sürecinde 
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hijyen açısından kontrollerinin yapılması ve depolanmasındaki süreçleri kapsamaktadır. Ayrıca 
gıda maddesinin hazırlama, pişirme ve servis sürecinde de mikroorganizmalarla kirlenmesinin 
önlenmesi esaslarını taşımaktadır (Gündoğan, 2008; Şimşek, 2014). Gıdayı her türlü tehlikeden 
koruma adına tedarik zincirinde ekipman, çevre, hava, su ve personel hijyenine dikkat 
çekilmektedir (Marriot ve Grevani, 2006; Djukic vd., 2016). 

Artan nüfus ve sosyal ve ekonomik değişimlerin etkisiyle insanların ihtiyaç, zevk ve tüketim 
alışkanlıkları değişmektedir. Bu süreçte geleneksel ve yöresel gıda ürünleri talebini ve önemini 
arttırmaktadır (Kadanalı ve Dağdemir, 2016: 9). Farklı toplumsal ve kültürel özelliklere sahip 
bulunabilen yörelerde yerel mutfak; bir yöreye ait kimliği ve kültürü diğer yörelerden ayıran en 
temel özellik olarak görülmektedir (Güneş, Ülker ve Karakoç, 2008; Ballı, 2016; Avcıkurt vd., 
2017). 

Destinasyonlar için yöresel yemekler, ait olduğu toplumun kültürünü ve yaşam biçimini 
yansıtmasıyla önemli bir çekicilik unsuru olarak kabul edilmekte ve yöre mutfağını diğerlerinden 
ayıran temel farklılıklara odaklanılmaktadır. Bu farklılıklarda din ve inanışlar, yöreye özgü bitki 
ve hayvan çeşitliliği ve toplumların ekonomik yapıları öne çıkartılmaktadır (Deveci, Türkmen ve 
Avcıkurt, 2013: 31). Her yörenin birbirinden farklı sahip olduğu yemek kültürü ve yöresel yiyecek 
çeşitliliğinin farklı yörelerden gelen kişiler tarafından her zaman merak uyandırıcı ve denenmeye 
değer olduğu düşünülmektedir (Bekâr ve Belpınar, 2015: 6519). Bir yörede yetiştirilen ürünler ve 
bölge halkının kültürüyle bir araya getirilerek oluşturulan gelenek haline gelmiş yemekler, o 
bölgenin geçmişte yaşamış olduğu bir olaya dayandırılmakta ve diğer yemeklerden üstün 
tutulmaktadır (Hatipoğlu vd., 2013; Erkul vd., 2014; Bianchi ve Mortimer, 2015; Büyükşalvarcı, 
Şapçılar ve Yılmaz, 2016; Çulha ve Dağkıran, 2016; Gölgeli, 2016). Bir bölgede yetiştirilen 
ürünlerle hazırlanan, hazırlığı, pişirme tekniği ve sunum şekliyle yöresel yemekler; paylaşılan 
ortak becerilere dayanma ve üretildikleri yöre ile aralarında güçlü bir bağ oluşturma yönüyle 
önemli öğeler olarak görülmektedirler (Jones, 2010; Tekelioğlu, 2010; Kelemci Schneider ve 
Ceritoğlu, 2010; Ran, Heath ve Alberts, 2013; Şengül ve Türkay, 2016). Ayrıca bilgi, beceri, 
deneyim ve gelenekleri yansıtan spesifik ürünler olarak sosyal eşitliği teşvik, çevresel ve 
ekonomik faydalarıyla öne çıkartılmaktadırlar (Arsil vd., 2013). 

Yöresel yiyecekler, bölge kültürünün içine dâhil olma ve yöre kültürü konusunda bilgi sahibi 
olabilmenin en önemli araçlarındandır (Kodaş, 2013; Zağralı ve Akbaba, 2015; Şengül ve Genç, 
2016). Özellikle gelişmiş ülkelerde, yöresel yiyecekleri satın almada tüketici talepleri artış 
göstermekte ve gıda tüketiminde en dinamik sektörlerden biri olarak yöresel yiyecek sektörü 
dikkat çekilmektedir. Tüketicilerin mevcut küresel gıda sistemindeki olumsuz çevresel etkiler, 
sürdürebilirlik, sağlık ve gıda güvenliği kapsamında yöresel yiyeceklere olan ilgisi artmaktadır 
(Feagan, 2007; Autio vd., 2013; Birch vd., 2018;). Gıdaların kökeni ve gıda zincirinin şeffaflığı 
tüketiciler için öne çıkan bileşenler olmaktadır (Bianchi ve Mortimer, 2015: 2281). 

Bir yöreye seyahat gerçekleştiren tüketicilerin yöresel yiyecekler sunan işletmelere giderek o 
yörenin yiyecek kültürü hakkında bilgi sahibi olma ve yöresel yiyecek deneyimini yerinde 
gerçekleştirme isteklere ön plana çıkmaya başlamıştır. Özellikle bu durum, seyahat planlarını 
düzenler hale gelmiştir (Güneş, Ülker ve Karakoç, 2008; Yıldız, 2015; Simic ve Pap, 2016). Bu 
kapsamda turizm pazarında kendine has spesifik ürünlere sahip olan ve çeşitli tüketici 
profillerinin beklentilerini karşılayabilen destinasyonlar ön plana çıkmaktadır. Özellikle yerel 
mutfağını, yöresel yiyecek çeşitliliği ve gastronomik zenginliğini öne çıkaran bölgeler turistler 
tarafından daha fazla ilgi çekmektedir (Şen ve Aktaş, 2017: 65). Son yıllarda bir destinasyonun 
sahip olduğu en değerli çekicilik unsurlarının başında yöresel yiyecek kültürü gelmektedir 
(Zağralı ve Akbaba, 2015). Turizm destinasyonlarında güçlü bölgesel kimlik markası olarak 
yöresel yiyecekler anılmaktadır (Kodaş, 2013; Zağralı ve Akbaba, 2015; Şengül ve Türkay, 2016). 
Bu durum sonucunda yöresel yiyecekler, yöre turizminin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası 
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haline gelmektedir (Green ve Dougherty, 2009: 151). Her yöredeki iklim ve coğrafi koşulların el 
verdiği yöresel yiyecekler yöresel ürünler, çok zengin ve çeşitli alternatifler sunması sebebiyle 
önemli bir çekicilik unsuru oluşturmaktadır (Serçeoğlu, 2014). Yöresel yiyecekler, yerel geçim 
kaynaklarını destekleme, bölgesel ekonomiyi güçlendirme, kültürel mirası zenginleştirme ve 
yerel istihdamı zorunlu kılma özellikleri ile cezbedicidirler (Autio vd., 2013: 564).  

Yöresel yiyeceklerin, ürün kalitesi, tüketici sağlığı ve güvenliği, yerel halkın refah düzeyini 
arttırmak, sosyal eşitliğe teşvik etmek gibi özellikleri tüketicilerin yöresel ürünleri tercih etme 
isteğini olumlu yönde etkilemektedir (Arsil, Li ve Bruwer, 2014: 108). Tüketiciler yöresel 
yiyeceklerin geleneksel yiyeceklere nazaran daha lezzetli olduğunu ve bölgesel kalkınma için 
önemli olması sebebiyle yöresel ürünlerin tüketiminin gerekli olduğunu düşünülmektedir (Autio 
vd., 2013: 565).  

Yiyeceklerin tüketiciler tarafından yalnızca açlık hislerini karşılamak için değil, aynı zamanda 
satın alınan yiyecekten, atmosferden, işletme imkânlarından, manzaradan ve diğer koşullardan 
haz almak ve tatmin duygusu yaşamak içinde tüketildikleri düşünülmektedir. Bununla birlikte 
bu yiyecekleri tercih eden tüketicilerin satın almadan önce özen gösterdiği birtakım faktörler 
bulunmaktadır. Bu faktörler; yöresel yiyeceğin satın alınmasında önemli olan içsel faktörler (ruh 
hali, zevk, heyecan, farklı lezzetler), dışsal faktörler (aile ve arkadaşlarla iletişim ve zaman, sosyal 
çevre, fiyat, hazırlanma süresi), milliyetçilik (yöresel ürün, bölgesel kalkınma, geleneksel kültür, 
yöresel yiyecek alımı) ve işletme imkanları (hijyen, kalite, çeşitlilik, garnitürler) şeklinde 
açıklanmaktadır (Arı ve Madran, 2011; Ayaz ve Apak, 2015; Birdir ve Akgöl, 2015; Dalgıç, Güler 
ve Birdir, 2016; Şengül ve Türkay, 2016). 

 

YÖNTEM 

Bir yöreye özgü yetiştirilen veya hazırlanan ürünler olarak bilinen yöresel yiyecekler, bölgesel 
kültüre özgün pişirme, sunum ve tüketimleriyle son dönemlerde bir çekicilik unsuru olarak 
kabul edilmektedirler (Büyükşalvarcı, Şapçılar ve Yılmaz, 2016; Zağralı ve Akbaba, 2015). 
Özellikle bu ürünlerin taze ve lezzetli olması, bilinen üreticiler tarafından üretilmesi veya 
satılması temel çekicilik unsurlarıdır (Ayaz ve Türkmen, 2018: 23). Bununla birlikte bu temel 
çekiciliklerin var olduğu şekliyle incelenmesi ve otantikliğini kaybetmeden gelecek kuşaklara 
taşınması önemli bir gerekliliktir.  Bu kapsamda bu çalışma yöresel yiyeceklere yönelik tüketim 
nedeni ile gıda güvenliği algısı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir nicel betimsel 
araştırmadır. 

 

Araştırmanın Problemi ve Hipotezler 

Mersin ili ile özdeşleştirilen yöresel yiyecekler arasında yer almakta olan Mersin Tantunisi için 
tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik algılarının ortaya çıkarılmasının amaçlandığı bu 
araştırmada problem; “Mersin Tantunisi satın alan tüketicilerin gıda güvenliğine ilişkin algı 
düzeylerinin” belirlenmesi olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeni 
ve gıda güvenliği algısı arasındaki ilişkinin test edilmesi kapsamında araştırma modeli Şekil 1'de 
gösterilen biçimde öngörülmüştür. 

 

 

 

 
H
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırma modelinde gıda güvenliği algısı bağımlı değişken, yöresel yiyecek satın alma nedeni 
ve alt faktörleri ise bağımsız değişken(ler) olarak öngörülmüş, araştırmaya yönelik hipotezler 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:  

H1: Yöresel yiyeceklerin satın alınma nedeni, gıda güvenliği algısını etkiler. 

H1-1: Yöresel yiyeceklerin satın alınmasında dışsal faktörler, gıda güvenliği algısını etkiler.  

H1-2: Yöresel yiyeceklerin satın alınmasında içsel faktörler gıda güvenliği algısını etkiler.  

H1-3: Yöresel yiyeceklerin satın alınmasında etnosentrizm, gıda güvenliği gıda güvenliği algısını 
etkiler.  

H1-4: Yöresel yiyeceklerin satın alınmasında işletme imkânları, gıda güvenliği algısını etkiler. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem 

Yöresel yiyeceklere yönelik gıda güvenliği algısının ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleştirilen 
bu araştırma için evren, Mersin ili Merkez ilçesinde ikamet eden yerel halk olarak öngörülmüştür. 
Bu verilerden hareketle zaman, maliyet ve ulaşılabilirlik unsurları dikkate alınarak örnekleme 
başvurulmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılında Mersin ilinin toplam 
nüfusunun 1.793.931 kişi olduğu tespit edilmiştir (biruni.tuik.gov.tr; www.mersin.gov.tr). Bu 
nüfus kapsamında Sekeran (2003) tarafından geliştirilen evren için uygun örneklem sayısı 384 
kişi olarak belirlenmiştir. Ancak araştırma 457 kişi üzerinden yürütülmüştür. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma için kullanılması öngörülen veriler iki aşamalı bir süreçte toplanmıştır. Birinci 
aşamada literatür incelemesi kapsamında ikincil kaynaklardan yöresel yiyecek satın alma nedeni 
ve gıda güvenliği yönelik tarama yapılmıştır. İkinci aşamada tüketicilerin yöresel yiyecek satın 
alma nedeni ve gıda güvenliği algılarını belirlemek amacıyla anket formu tasarlanmıştır. 

H1  

SATIN ALMA 
NEDENİ 

 

  -Dışsal Faktörler 

 
 -İçsel Faktörler 
 

   
 -Etnosentrizim 

 
     
 -İşletme İmkanları 

 

 

 

 

 

 

 

GIDA GÜVENLİĞİ 
ALGISI 

H1-1 

H1-2 

H1-3 

H1-4 
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Araştırmada kullanılan anket formu, Shimp ve Sharma (1987), Kim ve Eves (2012), Ayaz ve Apak 
(2015), Bianchi ve Mortimer (2015), Choe ve Kim (2018) ile Ayaz ve Acar (2018) tarafından daha 
önce yapılmış olan çalışmalardan uyarlanarak hazırlanmıştır. Araştırma verileri 23 Şubat 2017- 
23 Mart 2017 tarihleri arasında toplam 457 tüketici ile yüz yüze görüşme tekniği ve kolayda 
örneklem yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket verilerinin analizinde yüzde ve frekans 
analizi, aritmetik ortalama, standart sapma ve regresyon analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırma verilerinin analizi kapsamında ilk olarak yöresel yiyecek satın alan tüketicilerin 
demografik ve diğer özellikler açısından tanımlayıcı bilgiler yüzde ve frekans analizi kapsamında 
sıralanmış ve Tablo 1'de gösterilen biçimde tespit edilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Tanımlayıcı Bilgiler (n=457) 
Değişken f % Değişken f % 
Cinsiyet Yaş 
Erkek 271 59,3 18-25 Yaş 49 10,7 
Kadın 186 40,7 26-33 Yaş 175 38,3 
Medeni Durum 34-41 Yaş 144 31,5 
Evli 253 55,4 42-49 Yaş 48 10,5 
Bekâr 204 44,6 50 ve üzeri 41 9,0 
Eğitim Durumu Meslek 
İlköğretim  64 14,0 İşçi  85 18,6 
Ortaöğretim  61 13,3 Memur 95 20,8 
Önlisans  112 24,5 Esnaf 96 21,0 
Lisans  220 48,1 Serbest Meslek 57 12,5 
Aylık Gelir Durumu Ev Kadını 42 9,2 
1000 TL ve altı 21 4,6 Emekli 37 8,1 
1001-2000 TL 46 10,1 Öğrenci 45 9,8 
2001-3000 TL 224 49,0 Gıda Güvenliği Bilgi Düzeyi 

3001-4000 TL 141 30,9 Gıda güvenliğine yönelik kurslar ve 
dersler aldım 

264 57,8 

5000 TL ve üzeri 25 5,5 Hiçbir bilgim yok 193 42,2 
Mersin’de Yaşam Süresi Aylık Tantuni Tüketme Sıklığı 
1 yıl ve altı 42 9,2 1 kez 36 7,9 
2-5 yıl 137 30,0 2 kez 56 12,3 
6-10 yıl 71 15,5 3 kez 66 14,4 
10 yıl ve üzeri 207 45,3 4 kez 80 17,5 
 5 kez ve üzeri 219 47,9 

Mersin Tantunisi satın alan tüketicilerin demografik özelliklerinde cinsiyet durumu açısından 
erkekler (%59,3), medeni durum bakımından evli tüketiciler (%55,4), yaş açısından 26-33 yaş 
(%38,3), eğitim durumunda lisans mezunları (%48,1), meslek bakımından esnaflar (%21) ve aylık 
gelir durumu açısından 2001-3000 TL gelir grubuna sahip tüketiciler (%49), öne çıkmıştır. Diğer 
özelliklerde ise gıda güvenliği bilgi düzeyi bakımından gıda güvenliğine yönelik kurslar ve 
dersler aldım cevabını verenler (%57,8), Mersin’de yaşam süresi yönünden 10 yıl ve üzeri 
Mersin’de yaşayanlar (%45,3) ve ayda 5 kez ve üzeri Mersin Tantunisi tüketirim cevabını veren 
katılımcılar (%47,9) önde oldukları tespit edilmiştir. 
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Araştırma verilerinin analizi kapsamında ikinci olarak tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma 
nedeninin belirlenmesine yönelik faktör analizi (Tablo 2) öngörülmüştür.  

Tablo 2. Yöresel Yiyecek Satın Alma Nedenine İlişkin Faktör ve Güvenirlik Analizi  

 
Faktör 

𝑥 ̅ σ Faktör 
Yükü 

α Varyans 
Açıklama 

(%) 
Dışsal Faktörler 3,56 0,98   

21,529 

Tantuni yemek aile ve arkadaşlarımla eğlenceli vakit 
geçirmemde önemli bir etkendir. 

3,60 1,17 0,859 0,808 

Tantuni yemek aile ve arkadaşlarımla ilişkileri 
kuvvetlendirmemde önemli bir etkendir. 

3,57 1,17 0,850 0,795 

Tantuninin sunumu tercihimde önemli etkendir. 3,50 1,15 0,837 0,782 
Tantuninin hızlı hazırlanması tercihimde önemli etkendir. 3,42 1,21 0,830 0,775 
Tantuni yemek, öz çekim için bir fırsattır. 3,64 1,16 0,824 0,760 
Tantuninin hijyenik olarak hazırlanması tercihimde önemli 
etkendir. 

3,66 1,18 0,814 0,760 

Tantuninin fiyatının uygun olması tercihimde önemli 
etkendir. 

3,50 1,18 0,807 0,753 

Çevremdeki insanların tantuni yemeleri tercihimde önemli 
etkendir.  

3,84 1,29 0,789 0,730 

İçsel Faktörler 2,72 0,96   

14,659 

Tantuni yemek, ruh halimi olumlu etkiler. 2,58 1,23 0,865 0,790 
Tantuni yemek, bana zevk verir. 2,47 1,17 0,834 0,749 
Tantuni yemek, sağlıklı beslenmektir. 2,78 1,22 0,822 0,727 
Tantuni yemek, beni heyecanlandırır. 2,98 1,27 0,767 0,651 
Tantuni yemek, farklı lezzetleri tatmaktır. 2,83 1,26 0,700 0,584 
Tantuni yemek, beni mutlu eder. 2,70 1,17 0,692 0,586 
Etnosentrizm (Milliyetçilik) 3,36 0,88   
Yerel olarak üretilen tantuniyi tatma konusunda şanslı bir 
yörede olduğumu düşünmekteyim. 

3,18 1,11 0,823 0,702 

16,909 

Tantunin şehrimizi ziyaret eden misafirler için tadılması 
gereken önemli bir lezzet olduğunu düşünmekteyim. 

3,19 1,12 0,814 0,727 

Tantuninin yerel bir yiyecek olarak şehrimin ekonomisini 
desteklediğini düşünmekteyim. 

3,52 1,07 0,800 0,724 

Tantuni gibi yerel ürünleri satın almanın geleneksel 
kültürümüzün korunmasına katkı sağladığını 
düşünmekteyim. 

3,41 1,08 0,796 0,701 

Tantuni gibi yerel yiyeceklerin satın almanın önemli 
olduğunu düşünmekteyim. 

3,38 1,08 0,786 0,742 

İnsanların fast-food gibi ithal yiyecekler yerine tantuni gibi 
yerel yiyecekleri satın alması gerektiğini düşünmekteyim. 

3,32 1,14 0,778 0,733 

Tantuninin yöresel yiyecek kültürümüzün tanıtımına katkı 
sağladığını düşünmekteyim. 

3,55 1,13 0,778 0,699 

İşletme İmkânları 3,36 0,79   

10,611 

Tantuniyi garnitürü bol olarak sunan işletmelerde yerim. 3,36 1,11 0,776 0,677 
Tantuniyi hijyenik olduğunu düşündüğüm işletmelerde 
yerim. 

3,26 1,08 0,773 0,654 

Tantuniyi kalabalık olmayan işletmelerde yerim. 3,50 1,03 0,748 0,617 
Tantuniyi kaliteli malzeme kullandığını düşündüğüm 
işletmelerde yerim. 

3,34 1,03 0,712 0,586 

Tantuniyi fiyatının uygun olduğunu düşündüğüm 
işletmelerde yerim. 

3,33 1,06 0,710 0,551 

Tantuniyi gürültü olmayan işletmelerde yerim. 3,35 1,05 0,704 0,579 
Toplam Cronbach Alpha/Varyans Açıklama (%)    0,83 63,709 

        KMO Örneklem Ölçüm Yeterliği: 0,88 
        Barlett’s Anlamlılık Testi (Chi-Square / df / Sig) : 7112,156/ 351 / 0,000 
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Tablo 2’de görüldüğü üzere tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedenine yönelik faktör 
analizi sonucunda dört boyut (dışsal faktörler, içsel faktörler, etnosentrizm (milliyetçilik), işletme 
imkânları) ortaya çıkmıştır. Bu boyutlara ilişkin 27 önerme için KMO Örneklem Ölçüm Değer 
Yeterliliği katsayısı 0,88, Bartlett's Kürsellik Testi anlamlılık düzeyi; p=0,000, varyans açıklama 
oranı; 63,70 ve toplam güvenilirlik kat sayısı; 0,83 olarak belirlenmiştir  

Araştırma verilerin analizi kapsamında üçüncü olarak tüketicilerin yöresel yiyeceklere yönelik 
gıda güvenliği algısının belirlenmesine yönelik olarak faktör analizi Tablo 3’te gösterilen biçimde 
sıralanmıştır.  

Tablo 3. Yöresel Yiyecek Gıda Güvenliği Algısına İlişkin Faktör Analizi  
 

Faktör 
	

�̅� 
 

σ 
 

Faktör 
Yükü 

 
α 

Varyans 
Açıklama 
(%) 

Kişisel Hijyen 3,22 0,91   

34,764 

Personelin yere düşen bir şeyi aldıktan 
sonra ellerini yıkayıp, yıkamadığına 
dikkat ederim. 

3,26 1,14 0,792 0,791 

Personel evcil hayvan (kedi, köpek, 
kuş vb.) sevdikten sonra ellerini 
yıkayıp, yıkamadığına dikkat ederim. 

3,22 1,17 0,773 0,780 

Personelin tek kullanımlık eldiven 
giyip, giymediğine dikkat ederim. 3,13 1,16 0,765 0,752 

Personelin çalışırken ellerini 
üniformaya silip, silmediğine dikkat 
ederim. 

3,26 1,15 0,763 0,754 

Personelin çalışma esasında bir şeyler 
yiyip, içmediğine dikkat ederim. 3,23 1,17 0,760 0,741 

Personelin çöpe dokunduktan sonra 
ellerini yıkayıp, yıkamadığına dikkat 
ederim. 

3,30 1,14 0,753 0,737 

Personelin hazırlık öncesi ellerini 
yıkayıp, yıkamadığına dikkat ederim. 3,19 1,13 0,708 0,706 

Personelin iş kıyafetlerinin temiz olup 
olmadığına dikkat ederim. 3,19 1,04 0,635 0,633 

Çapraz Bulaşma 2,98 1,02   

13,659 

Personelin paraya dokunduktan sonra 
ellerini yıkayıp, yıkamadığına dikkat 
ederim. 

2,92 1,25 0,834 0,812 

Personelin sigara içip, içmediğine 
dikkat ederim. 3,03 1,21 0,825 0,818 

Personelin vücudunun herhangi bir 
yerine dokunduktan sonra ellerini 
yıkayıp, yıkamadığına dikkat ederim. 

2,84 1,21 0,812 0,762 

Personelin hapşırma veya öksürmeden 
sonra ellerini yıkayıp, yıkamadığına 
dikkat ederim. 

3,03 1,24 0,806 0,815 

Personelin saçlarıyla oynadıktan sonra 
ellerini yıkayıp, yıkamadığına dikkat 
ederim. 

3,14 1,14 0,729 0,713 
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Personel masaları temizledikten sonra 
ellerini yıkayıp, yıkamadığına dikkat 
ederim. 

2,93 1,19 0,698 0,705 

Temizlik ve Hijyen 3,37 0,90   

 
 
 
 
 
 
 
 

7,411 

Aynı kurulama bezi ile birçok farklı 
malzemenin (bardak, tabak vb.) 
silinip, silinmediğine dikkat ederim. 

3,46 1,10 0,758 0,652 

Tabak veya bardakların parmaklar 
içine girecek taşınıp, taşınmadığına 
dikkat ederim. 

3,33 1,10 0,748 0,742 

Personelin aynı kesim tahtasının 
birçok kesim işinde kullanıp, 
kullanmadığına dikkat ederim. 

3,43 1,09 0,738 0,664 

Herhangi bir nedenle yere düşen 
malzemelerin (çatal, kaşık, bıçak vb.) 
temizlenmeden yerine geri konulup, 
konulmadığına dikkat ederim. 

3,34 1,13 0,734 0,692 

Personelin aynı bıçağı birçok kesim 
işinde kullanıp, kullanmadığına dikkat 
ederim. 

3,37 1,18 0,711 0,661 

Kaşık, çatal ve bıçakların hijyenik 
olmayan biçimde tutularak masaya 
bırakılıp, bırakılmadığına dikkat 
ederim. 

3,26 1,23 0,695 0,684 

Pişirme ve Koruma 3,75 0,96   

6,537 

Et ve et ürünlerinin tam olarak 
pişirilip, pişirilmediğine dikkat 
ederim. 

3,74 1,21 0,859 0,769 

Dondurulmuş gıdaların tezgâh 
üzerinde çözdürülüp, 
çözdürülmediğine dikkat ederim. 

3,82 1,20 0,832 0,732 

Pişmiş yiyeceklerin buzdolabı dışında 
sıcak olarak tutulup, tutulmadığına 
dikkat ederim. 

3,51 1,23 0,829 0,680 

Pişmiş yiyeceklerin buzdolabında 
korunup, korunmadığına dikkat 
ederim. 

3,78 1,19 0,762 0,657 

Tantuni malzemelerinin zemine temas 
edecek şekilde bekletilip, 
bekletilmediğine dikkat ederim. 

3,92 1,17 0,657 0,584 

Personel Sağlığı 3,59 1,16   

5,660 

Herhangi bir parmak kesikliğine 
uğramış personelin gıda hizmetlerinde 
çalışıp, çalışmadığına dikkat ederim. 

3,55 1,24 0,911 0,756 

Soğuk algınlığı bulunan personelin 
gıda hizmetlerinde çalışıp, 
çalışmadığına dikkat ederim. 

3,63 1,23 0,898 0,756 

Toplam Cronbach Alpha/Varyans 
Açıklama (%) 

   0,91 68,031 

        KMO Örneklem Ölçüm Değer Yeterliliği: 0,91 
        Bartlett's Kürsellik Testi (Chi-Square / df / Sig): 7754,966/ 351 / 0,000 

Tüketicilerin yöresel yiyeceklere yönelik gıda güvenliği algısında; kişisel hijyen, çapraz bulaşma, 
temizlik ve hijyen, pişirme ve koruma, personel sağlığı olmak üzere beş boyuta ulaşılmıştır. Tablo 
3’te görüldüğü üzere yöresel yiyeceklere yönelik gıda güvenliği algısına ilişkin faktör analizi için 
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27 ifadeye ait beş faktörün KMO katsayısı 0,91, Bartlett Sphericity testi anlamlılık düzeyi; p=0,000, 
varyans açıklama oranı; 68,03 ve toplam güvenilirlik kat sayısı; 0,91 olarak belirlenmiştir.  

Tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeninin gıda güvenliği algısına yönelik etkisinin olup 
olmadığının test edilmesi ve araştırma hipotezlerinin değerlendirilmesi kapsamında son olarak 
veriler için Basit ve Çoklu Regresyon Analizi öngörülmüştür. Tüketicilerin yöresel yiyecekleri 
satın alma nedeninin gıda güvenliği algısına etkisinin bulunup bulunmadığının ortaya 
çıkarılması kapsamında basit doğrusal regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te gösterilen biçimde 
tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Yöresel Yiyecek Satın Alma Nedeniyle Gıda Güvenliği Algısı Üzerine Olan Etkisine 
Yönelik Basit Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken Bağımsız 
Değişken 

Sabit (β) t p F R2 

Gıda Güvenliği 
Algısı 

Satın Alma Nedeni 1,365 0,482 11,721 0,000* 137,376 0,232 

        *(p<0,05) 

Tablo 4’te görüldüğü üzere tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeninin (β=0,482 ve 
p=0,000; p<0,05) anlamlılık düzeyinde olmak üzere gıda güvenliği algısını olumlu şekilde 
etkilemektedir. Bununla birlikte regresyon modeline ait 137,376 (F) ve 0,23 (R2) değerlerine 
bakıldığında modelin 0,05 anlamlılık düzeyinde olduğu ve tüketicilerin yöresel yiyecek satın 
alma nedeninin gıda güvenliği algısını %23 oranında açıkladığı görülmektedir.  Bu sonuç 
neticesinde araştırmada ana hipotez olan H1 hipotezi (yöresel yiyeceklerin satın alınma nedeni, 
gıda güvenliği algısını etkiler) kabul edilmiştir.  

Tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedeni alt boyutlarının gıda güvenliği algısına bir 
etkisinin bulunup, bulunmadığının belirlenmesi ve öngörülen alt hipotezlerin test edilmesi 
bağlamında çoklu regresyon analizi yapılmış ve Tablo 5’deki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Tablo 5. Yöresel Yiyecek Satın Alma Nedenine İlişkin Boyutların Gıda Güvenliği Algısına Olan 
Etkisine Yönelik Çoklu Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişkenler 

(β) t p F R2 

Sabit Gıda Güvenliği 
Algısı 

1,205 8,997 0,000  
149,191 

 
0,569 Dışsal Faktörler 0,368 11,799 0,000 

İçsel Faktörler -0,059 -1,870 0,062 
Etnosentrizm 0,611 19,527 0,000 
İşletme İmkânları -0,003 -0,087 0,931 
R=0,754; R2=0,569; Düzeltilmiş R2=0,565; F=149,191; p=0,000   

          *(p<0,001) 

Tablo 5’te görüldüğü üzere tüketicilerin yöresel yiyecek satın alma nedenlerini oluşturan alt 
boyutların gıda güvenliği algısı üzerindeki etkisini belirlemek üzere yapılan çoklu regresyon 
analizi istatistiksel olarak anlamlı (F=149,191; p=0,000) olup, yöresel yiyecek satın alma alt 
boyutlarının, gıda güvenliği algısı açıklama oranı %56,5’dir (Düzeltilmiş R2=0,565).  

Standardize edilmiş regresyon katsayıları ve regresyon katsayılarını anlamlılığına ilişkin t-testi 
sonuçları incelendiğinde, dışsal faktörler (β=0,368, p=0,000) ve etnosentrizm (β=0,611, p=0,000) 
boyutlarının gıda güvenliği algısı üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri kapsamında araştırmada 
test edilmesi öngörülen ilgili hipotezlerden H1-1 Yöresel yiyeceklerin satın alınmasında dışsal 
faktörler, gıda güvenliği algısını etkiler) ve H1-3  (yöresel yiyeceklerin satın alınmasında 
etnosentrizm, gıda güvenliği gıda güvenliği algısını etkiler), bu araştırma kabul edilmiştir.  
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İçsel faktörler (β=-0,059, p=0,062) ve işletme imkânları (β=-0,003, p=0,931) alt boyutları ile gıda 
güvenliği algısı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemediği için H1-2 (yöresel yiyeceklerin satın 
alınmasında dışsal faktörler, gıda güvenliği algısını etkiler) ve H1-4 (yöresel yiyeceklerin satın 
alınmasında işletme imkânları, gıda güvenliği algısını etkiler) hipotezleri bu araştırma için kabul 
edilmemiştir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gıda tüketimine yönelik küresel eğilim ve tahminler önemli bir inceleme konusu olup diyet 
modellerinde ortaya çıkan büyük değişimler, sosyo-demografik faktörlerdeki farklılıklar, serbest 
ticaret politikaları ve artan hastalıklar (obezite, kalp-damar hastalıkları, kanserler) gıdalara 
yönelik sürdürülebilir politikaların geliştirilmesini zorunlu kılan unsurlar olarak ön plana çıkar 
hale gelmiştir (Kearney, 2010). Bu anlamda insanların yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi 
için fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikeler bakımından risk unsuru taşımayan güvenli gıdalara 
erişimi önemli bir gerekliliktir. Bu süreçte tarihi bir geçmişe sahip olan ve varlıklarını belirli bir 
yörede sürdüren bir kültürün önemli bir parçasını oluşturan yöresel yiyecekler, güvenli gıda 
kapsamında görülmekte ve özellikle gelişmiş ülkelerde gıda tüketiminde payını artırmaktadır. 
Tüketicilerin yöresel yiyecek tercihlerinde tazelik, lezzet ve yöresel kültürü daha yakından 
tanıma öğeleri öne çıkartılmaktadır (Arsil vd., 2013; Avcıkurt vd., 2017; Güneş, Ülker ve Karakoç, 
2008; Jones, 2010).  

Yöresel yiyecek olarak yemekler son dönemlerde turistler için tetikleyici bir motivasyon 
kaynağına dönüşmüştür. Turistlerin yerel yemek tüketimindeki motivasyon faktörleri; sağlık, 
öğrenme düzeyi, prestij, heyecan verici deneyim, duyusal tatmin, özgün deneyim, rutinden 
uzaklaşma, fiziksel çevre ve birliktelik olarak şekillenmiştir. Bununla birlikte halen yiyecek ve 
içecek hizmeti veren işletmelerin gıda güvenliği bileşenlerine yeterli önemi vermemesi ve 
gıdalarını uygun olmayan koşullarda hazırlanıp satışa sunulması yöresel yemeklerin kalitesini 
azaltan sebepler arasında gösterilmektedir (Semerci ve Akbaba, 2018). Ayrıca yöresel 
yiyeceklerin fiyatlandırması, pazarlanmasında güven eksikliği, yanlış algılamalar (organiklik, 
hijyeniklik) ve ticari rekabet yönüyle halen tartışılan bir konu olduğuna vurgu yapılmaktadır 
(Ateş, 2019).  

Araştırma kapsamında görülmüştür ki Mersin Tantunisi satın alan tüketicilerin demografik 
özelliklerinde cinsiyet durumu açısından erkekler (%59,3), medeni durum bakımından evliler 
(%55,4), yaş açısından 26-33 yaş (%38,3), eğitim durumu yönünden lisans mezunları (%48,1), 
meslek bakımından esnaflar (%21) ve aylık gelir durumu açısından 2001-3000 TL gelir grubu 
(%49) tüketicileri öne çıkmıştır. Diğer özelliklerde ise gıda güvenliği bilgi düzeyi bakımından 
gıda güvenliğine yönelik kurslar ve dersler aldım cevabını verenler (%57,8), Mersin’de yaşam 
süresi yönünden 10 yıl ve üzeri Mersin’de yaşıyor cevabını verenler (%45,3) ve ayda 5 kez ve 
üzeri tantuni yerim cevabını veren katılımcıların (%47,9) yer aldığı tespit edilmiştir. 

Tüketicilerin yöresel bir yemek olarak “Mersin Tantunisi” satın almasında; dışsal faktörler 
(eğlenceli vakit geçirme, aile ve arkadaşlarımla ilişkileri kuvvetlendirme, tantuninin sunumu, 
hızlı hazırlanması, öz çekim fırsatı sunması, hijyenik olarak hazırlanması, fiyatının uygun olması, 
çevredeki insanların tantuni yemeleri), etnosentrizm (şanslı bir yörede olma, şehrimizi ziyaret 
eden misafirler için önemli bir lezzet, şehir ekonomisini destekleme, geleneksel kültürümüzü 
korumaya katkı, yerel yiyeceklerin satın alma önemli, ithal yiyecekler yerine tantuni gibi yerel 
yiyecekler satın alma, yöresel kültürü tanıtımda katkı), işletme imkânları (garnitürü bol olarak 
sunma, hijyenik olma, kalabalık olmama, kaliteli malzeme kullanma uygun fiyat, gürültü 
olmayan işletmeler) ve içsel faktörler (ruh halini olumlu etkileme, zevk, sağlıklı beslenme, heyecan, 
farklı lezzetleri tatma, mutluluk) sırasında olmak üzere dört satın alma nedenine ulaşılmıştır. 
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Tüketicilerin “Mersin Tantunisi’ne yönelik gıda güvenliği algısı pişirme ve koruma (tam olarak 
pişme, tezgâh üzerinde çözdürme, sıcak tutma, buzdolabında koruma, malzemeleri zemine 
temas edecek şekilde bekletme), personel sağlığı (kesik parmakla çalışma, soğuk algınlığı 
bulunan personelin çalışması), kişisel hijyen (yere düşen bir şeyi aldıktan sonra el yıkama, evcil 
hayvan sevdikten sonra el yıkama, tek kullanımlık eldiven giyme, çalışırken ellerini üniformaya 
silme, çalışma esasında bir şeyler yeme-içme, çöpe dokunduktan sonra el yıkama, tantuni 
hazırlığı öncesi el yıkama temiz kıyafetle çalışma), temizlik ve hijyen (aynı kurulama bezi ile 
birçok farklı malzemenin temizliğinde kullanma, tabak veya bardakların parmaklar içine girecek 
şekilde taşıma, aynı kesim tahtasının birçok kesim işinde kullanma yere düşen malzemeleri 
temizlenmeden yerine geri koyma, aynı bıçağı birçok kesim işinde kullanma, kaşık, çatal ve 
bıçakların hijyenik olmayan biçimde taşıma) ve çapraz bulaşma (paraya dokunduktan sonra el 
yıkama, sigara içme, vücudunun herhangi bir yerine dokunduktan sonra el yıkama, hapşırma 
veya öksürmeden sonra el yıkama, saçlarla oynadıktan sonra el yıkama, masaları temizledikten 
sonra el yıkama) sırasında şekillendiği tespit edilmiştir. 

Tüketicilerin yöresel bir yemek olarak “Mersin Tantunisi” satın alma nedeni ile gıda güvenliği 
algısı arasında orta düzeyde olmak üzere pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla 
birlikte bu ilişkinin dışsal faktörler ve etnosentrizm boyutlarında gıda güvenliği algısını 
etkilediği görülmüştür. Dışsal faktörlerde tantuninin sunumu, hijyenik olarak hazırlanması ve 
diğer insanların tantuni tüketmeleri; etnosentrizmde ise geleneksel kültürün korunması gıda 
güvenliğinde öne çıktığı saptanmıştır. 

Bu sonuçlar çerçevesinde Mersin ili ile özdeşleşen bir yöresel yemek olan “Mersin Tantunisi” 
özelinde üretim ve sunum yapan işletmeler için şu öneriler sıralanabilir: 

-İşletmeler müşteri beklentileri hakkında bilgilendirilebilir. Bu süreçte yerel yönetimler (valilik, 
kaymakamlık, belediye) işletmelerde eğitim çalışmaları düzenleyebilir.  

-İşletmeler için yöresel yiyeceklerin hazırlanması ve sunumuna özgü standartlar oluşturulmalı 
ve yöresel yiyeceğin marka değerinin korunması adına işletmeler, bu standartlar çerçevesinde 
denetlenebilir.  

--Bir yöresel yiyecek olarak Mersin Tantunisi, yerel kültürün korunması adına otantik ortamlarda 
sunulabilir.  

-Tüketicilerin yöresel yiyeceklere yönelik algıları farklı zamanlarda ölçülebilir ve sonuçları 
işletmelerle paylaşılabilir.  

-İşletmelerde Mersin Tantunisi hazırlanmasına yönelik bilgilendirme panoları asılabilir. 

-Mersin Tantunisi’ne özgü yarışma ve festivaller şeklinde yurtiçi ve yurtdışında faaliyetler 
organize edilebilir.  

Bu araştırmada Mersin Tantunisi özelinde tüketicilerin satın alma nedeni ve gıda güvenliği 
algısına yönelik bir bakış açısı oluşturulmuştur. Türkiye’nin farklı destinasyonlarda bulunan 
yöresel yemeklere yönelik sonraki araştırmalarda bu çalışmadaki ölçekler kullanılarak farklı 
öngörüler geliştirilebilir. Tüketicilerin satın alma nedeni yönüyle ele alınan yöresel yemeklere 
yönelik gıda güvenliği algısı; memnuniyet, beklenti ve sadakat yönleriyle de incelenebilir.  
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Öz 

Çalışmanın amacı, yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik arasındaki ilişkiyi incelemektedir. 
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Abstract 

The aim of the study is to examine the relationship between innovative work behavior and 
transformational leadership. The secondary aim of the study is to determine whether this 
relationship differs according to some demographic variables. The study was carried out with the 
employees working in food and beverage departments of five stars hotels operating in the 
province of Antalya. The data were collected by using the questionnaire method. As a result of 
the analyzes, a positive and significant relationship was observed between innovative work 
behavior and transformational leadership. A significant difference was found between age and 
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perceptions. It was found that there was a significant difference between the studied department 
and the transformational leader variable. There was no significant difference between gender and 
business position and innovative work behavior and transformational leadership variables. 
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GİRİŞ 

Çağımız verimlilik ve kalitenin ötesinde “yenilik çağı” olarak ifade edilmektedir. Küreselleşen iş 
yaşamında bilgi ve tedarikçilere erişimin büyük ölçüde artması, müşterilerin daha kaliteli, daha 
iyi hizmet talep etmelerine neden olmaktadır (Jung vd., 2003: 526). Müşterilerinin taleplerini ve 
artan yenilik beklentilerini en iyi şekilde karşılayan ve buna yönelik ürün ve hizmet geliştirebilen 
işletmelerin ise rekabet avantajı elde edebileceği belirtilmektedir. Yeniliği gerçekleştirebilmenin 
en önemli unsurlarından biri yenilikçi iş davranışına sahip çalışanlar olduğu ifade edilmektedir. 
Çünkü yeniliğin temeli fikirlerdir ve bu fikirleri üreten ve nihai olarak gerçekleştiren bireylerdir.  

Turizm sektörünün emek-yoğun nitelikte sektör olması, insan kaynağının yenilikte önemini 
artırmaktadır. Yenilikçi iş davranışı, çalışanların yeni ürün, hizmet, süreç ve prosedürlere ilişkin 
yeni ve faydalı fikirlerin oluşturulmasını ve oluşturulan fikirlerin uygulanmasını içeren geniş bir 
kavramı açıklamaktadır (Janssen, 2000: 288; Dorenbosch vd., 2005: 129; Reuvers vd., 2008: 228; De 
Jong ve Den Hartog, 2010: 24; Leong ve Rasli, 2013: 593.Yenilikçi iş davranışı değişkeni birçok 
faktör tarafından etkilenmektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı; yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik değişkenleri arasındaki 
ilişkiyi analiz etmektir. Ayrıca bu değişkenlerin demografik bazı değişkenlere göre farklılık 
gösterip göstermediğini bulgulamaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan bu çalışmada 
öncelikle yenilikçi iş davranışı, dönüşümcü liderlik, otel işletmeleri ve yiyecek-içecek alanları 
kavramsal çerçevede açıklanmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilen alan 
araştırma, bulgu ve analizleri araştırma başlığında incelenmekte, analiz sonuçları tablolar 
halinde özetlenmekte ve yorumlanmaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE   

Yenilikçi İş Davranışı 

Yenilikçi iş davranışı, yeni ve yararlı fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya prosedürlerin 
başlatılması ve bir iş rolü, grubu veya organizasyonun içinde uygulanmasını içeren bir davranış 
süreci olarak tanımlanmaktadır (Leong ve Rasli, 2013: 593; Janssen, 2000: 288; Reuvers vd., 2008: 
228; De Jong ve Den Hartog, 2010: 23). Yenilikçi iş davranışı; fikir keşfi, fikir üretme, fikir 
şampiyonluğu ve fikir uygulama aşamalarını içeren davranış süreci olarak belirtilmektedir. 
Yenilikçi iş davranış sürecinde yer alan ilk aşamada, fırsatlar keşfedilir ya da bir problemin 
oluşması söz konusu olmaktadır (De Jong ve Den Hartog, 2010: 24). Fikir üretimi, örgütsel 
davranışa yararlı yeni fikirlerin formülasyonu ile ilgili olduğu belirtilmektedir (Reuvers, vd., 
2008: 229). Fikirleri üreten çalışanlar fikirlerine destek aramaktadır. Literatürde bu kavram fikir 
teşviki, sponsorluk veya şampiyonluk şeklinde ifade edilmektedir (Janssen, 2000: 288) Sürecin 
son aşamasında, yenilikçi birey, fikrini “dokunulan veya deneyimlenebilir, yaygınlaştırılabilir, 
kitlesel üretilebilir, verimli hale getirilebilir bir yenilik veya benzeri bir prototip veya model 
üretimi” ile somutlaştırmaktadır (Kanter, 1988: 191). 

Yenilik sürecinin nihai görevi, bir iş rolü, bir grup ya da toplam organizasyon içinde 
uygulanabilen bir yenilik modelinin üretilmesi yoluyla fikrin gerçekleştirilmesi yani 
uygulanmasıdır (Janssen, 2000: 288). Gittikçe artan sayıda uygulayıcı ve akademisyen (Amabile 
vd., 1996; Axtell vd., 2000; Bunce ve West, 1995; Janssen, 1998), örgütlerin başarısı için bir araç 
olarak çalışanlarının yenilik potansiyelini keşfetmeleri, teşvik etmeleri, geliştirmeleri ve 
kullanmaları gerektiği fikrini desteklemektedir (Dorenbosch vd., 2005: 129; Janssen, 2000: 287; 
Scott ve Bruce, 1994: 580; Li ve Zheng, 2014: 446).  Yenilikçi iş davranışları birçok faktör tarafından 
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etkilenmektedir. Bu çalışmada çalışanların yenilikçi iş davranışına etkisinde dönüşümcü lider 
değişkeni incelenmektedir.  

 

Dönüşümcü Lider  

Dönüşümcü lider, takipçilerinin misyon ve değerlerini örgütün veya grubun misyon ve değerleri 
doğrultusunda değiştiren ve izleyicilerini bu yönde etkileyebilen ve çalışanları beklenen iş 
performansı düzeyinin ötesinde motive etme kapasitesine sahip liderlik modeli olarak 
tanımlanmaktadır (Reuvers vd., 2008: 229; Babaita vd., 2010: 527-528). Bass (1985) ve Yukl (1999) 
dönüşümcü liderliği benzer şekilde tanımlamaktadır. Bu tanıma göre; dönüşümcü lider, 
takipçilerinin ideallerini, çıkarlarını, değerlerini işletme amaç ve hedefleri doğrultusunda 
dönüştüren ve beklenenden daha iyi performans göstermeleri doğrultusunda çalışanlarını 
motive eden liderlik tarzı olarak ifade edilmektedir (Pieterse vd., 2010: 610). Bu liderlik 
modelinde izleyenler, liderlerine karşı hayranlık, sadakat, güven ve saygı duymaktadır (Reuvers 
vd., 2008: 229). Dönüşümcü liderlik kavramı, son on yılda diğer liderlik stillerine kıyasla, 
takipçileri motive etmede niteliksel olarak farklı yaklaşımlarından ötürü, liderlik araştırmaları 
arasında geniş bir popülerlik kazandığı görülmektedir (Jung vd., 2003: 528). Bass ve Avolio (1994) 
dönüşümsel liderliği dört benzersiz ancak birbiriyle ilişkili davranışsal bileşenden oluştuğunu 
belirtmektedir (Jung vd., 2003: 528). İdealize edilmiş etki-karizma, ilham verici motivasyon, 
entelektüel teşvik ve bireyselleştirilmiş düşüncedir.  

İdealize Edilmiş Etki: Karizmatik bir rol modeli olarak (Jung vd., 2003: 528) takipçilerini aynı şeyi 
yapmak için teşvik edebilme özelliğidir (Pieterse vd., 2010: 610). İlham Verici Motivasyon: 
Dönüşümcü liderin, ilham verici motivasyon, çekici ve/veya enerji veren bir vizyonu ifade etme 
özelliğidir (Jung vd., 2003: 528; Pieterse vd., 2010: 610). Entelektüel Teşvik: Entellektüel teşvik, 
statükoyu sorgulamaya (Pieterse vd., 2010: 610) ve zorlayıcı görevlerle başa çıkmaya teşvik 
etmektir (Reuvers vd., 2008: 230). Entelektüel teşvik ile dönüşümcü lider, takipçilerini sorunların 
çözümünde denenmiş yolları sorgulamalarını sağlar ve onlara kullandıkları yöntemleri 
iyileştirmek için teşvik eder (Avolio vd., 1999: 443). Bu doğrultuda entelektüel teşvik ile 
yaratıcılık ve yenilik teşvik edilir (Jung vd., 2003: 528). Bireyselleştirilmiş Düşünce: Her takipçinin 
ihtiyaçlarını anlama üzerine yoğunlaşır ve onların potansiyelinin tamamını kullanmaları 
yönünde sürekli çalışmaktadır (Avolio vd., 1999: 443). Koçluk ve danışmanlık olarak da ifade 
edilen kişiselleştirilmiş değerlendirmede (Jung vd., 2033: 528), başarı için liderler astların 
gelişiminde ihtiyaç duyulan bireysel ihtiyaçlarına da özen göstermektedir. Ampirik ve teorik bazı 
çalışmalar (House ve Shamir, 1993; Jung ve Avolio, 2000), bu dört davranışı sergileyen liderlerin 
takipçileri değerlerini ve normlarını yeniden düzenleyebilmelerini, kişisel ve organizasyonel 
değişiklikleri teşvik edebilmelerini ve takipçilerin başlangıç performans beklentilerini aşmalarına 
yardımcı olabildiklerini belirtmektedir (Jung vd., 2008: 528). 

 

Kavramlar Arası İlişki 

Liderlik tarzı, bir organizasyonda yeniliği gerçekleştirmede kilit rol oynamaktadır. Diğer bir ifade 
ile çalışanların yenilikçi davranışları liderlik modeli tarafından etkili uyarılmaya bağlı olmaktadır 
(Mumford vd., 2002). Ayrıca bir organizasyonda var olan yenilikçilik iklimi, üst düzey 
yöneticilerin “kişisel ve konumsal olarak doğrudan bir sonucu” olarak belirtilmektedir. Lider, 
doğrudan teşvik veya çalışanlar için yenilik hedefi belirleyerek çalışanların yenilikçi 
davranışlarını geliştirebilmektedir (Wang Duanxu vd., 2010). Ayrıca astlarının duygusal 
bilgilerini bilir, değerlendirme yapabilir ve övebilir, çalışanların yeniliği için destek ve beğenisini 
gösterebilmektedir (Li ve Zheng, 2014: 448). Yenilikçi iş davranışlarının büyük ölçüde 
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motivasyonel bir mesele olduğu düşünüldüğünde (Pieterse vd., 2010: 610), yenilikçi iş 
davranışları açısından dönüşümcü liderliğin düşünülmesinin birçok nedeni olduğu 
belirtilmektedir.   

Dönüşümcü liderlik kavramı var olan durumu değiştiren lideri açıklamaktadır (Bass, 1985, 1998; 
Burns, 1978). Bass (1985), dönüşümcü liderlerin daha yenilikçi, daha yeni fikirlere sahip 
olduklarını ve önemli değişiklikler getirebileceğini teorik olarak önermektedir. Dönüşüm ve 
değişim süreci üzerinde dönüşümcü liderlik merkezi üzerinde durmaktadır (Pieterse vd., 2010: 
611). Dönüşümcü liderliğin örgütsel yeniliği artıracağını beklentisi makul olmasına rağmen, az 
ampirik araştırmanın bu ilişkiyi araştırdığını belirtmektedir. Bununla birlikte, literatürde, 
dönüşümcü liderlerin potansiyel olarak yenilikçi iş davranışını arttırdığı süreci tanımlamak için 
araştırmalar (Bass ve Avolio, 1990; Sosik, Avolio ve Kahai, 1997; Mumford vd., 2002;) 
gerçekleştirilmekte olduğu görülmektedir. Literatürde liderlikle ilgili araştırmalar 
incelendiğinde dönüşümcü liderliğin, diğer liderlik modellerine göre daha çok araştırıldığı 
izlenmektedir (Gardner ve Avolio, 1998; Howell ve Avolio, 1993; Yammarino, Spangler ve Bass, 
1993). Dönüşümcü liderler, takipçilerin kişisel değer sistemlerine aktif olarak katılmak suretiyle 
arzulanan performans için sözleşmeli alışverişinin ötesine geçmektedir (Reuvers vd., 2008: 230; 
Jung vd., 2003: 528). İlham verici motivasyon kullanarak, dönüşümcü bir lider, takipçileri içinde 
kendi yeteneklerini yerine getirme konusunda inanç yaratabilmektedir (Reuvers vd., 2008: 230). 
Takipçilerin kimliklerini örgütün kolektif kimliğiyle ilişkilendiren ideolojik açıklamalar yapar; 
böylece takipçilerin içsel motivasyonlarını arttırmaktadır (Jung vd., 2003: 528). Hater ve Bass 
(1988), Bass ve Avolio (1990) ve Bass (1990), dönüşümcü liderin, izleyicileri entelektüel teşvik 
yoluyla, "kutudan çıkarmayı", eski problemleri yeni yollarla düşünmeye ve onları kendi 
değerlerine, geleneklerine ve inançlarına karşı koymaya teşvik etmektedir (Jung vd., 2003: 529; 
Reuvers vd., 2008: 230).  

Dönüşümcü bir lider, yetenekte çeşitliliği benimsemesi, takipçilerin bireysel niteliklerini 
vurgulaması ile çalışanların yenilikçi iş davranışını tetiklemekte olduğu (Reuvers vd., 2008: 230) 
belirtmektedir. Son olarak dönüşümcü lider, rol modelleri sunarak idealize edilmiş etki ve 
karizma ile perspektif içinde bu değişimi gerçekleştirebilmektedir (Jung vd., 2003: 529). Reuvers 
vd., (2008)’ın dört Avustralya hastanesinde 335 katılımcı üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada, 
dönüşümsel liderlik ve çalışanların yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. 
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular dönüşümsel liderlik ve yenilikçi iş davranışı arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Daha yüksek düzeydeki dönüşümsel 
liderliğe maruz kaldıklarında, daha fazla yenilikçi iş davranışı sergiledikleri sonucuna 
ulaşılmaktadır. Bu etkinin anlamlı olduğu görülmektedir (t = 8.37, p <0.001).  Bu araştırma 
transformasyonel liderliğin çeşitli bileşenlerine (idealize edilmiş etki, entelektüel uyarma, 
bireyselleştirilmiş düşünce ve ilham verici motivasyon) ilişkin açıklamalara dayanarak 
dönüşümsel liderlik ve yenilikçi iş davranışı arasındaki ilişki için önemli sonuçları ortaya 
koymaktadır. Sonuçlar, Bass ve Avolio (1990) teorik perspektifi ve Janssen (2002), Wilson-Evered, 
Härtel ve Neale (2001, 2004) ve Wilson-Evered, Dall ve Neale (2001) tarafından elde edilen 
ampirik bulgular ile benzerlik göstermektedir.  

 

Otel İşletmeleri ve Yiyecek-İçecek Alanları 

Turizm Tesisleri Yönetmeliğine göre; Otel işletmeleri, “asli fonksiyonları müşterilerin geceleme 
ihtiyaçlarını sağlamak olan, bu hizmetin yanında, yeme-içme, spor ve eğlence ihtiyaçları için 
yardımcı ve tamamlayıcı birimleri bünyelerinde bulundurabilen tesislerdir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. İnsanların sürekli ikamet ettikleri yer dışına seyahatlerinde en önemli 
ihtiyaçları konaklama ve yeme-içme ihtiyacıdır. Günümüzde yiyecek-içecek sadece fizyolojik bir 
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olguyu ifade etmemektedir. Sosyal, kültürel, psikolojik birçok yönü olan ve bunun da ötesinde 
önemli bir seyahat motivasyonu olarak görülmektedir. Bu ihtiyaçların karşılanma gerekliliğiyse 
bu sektörde yer alan otel işletmeleri ve bölgelerinde yiyecek-içecek bölümleri ve işletmelerini 
gerektirmektedir. Turizm tesisleri yönetmeliğine göre yiyecek-içecek bölümleri Türkiye’de, üç 
yıldızlı otel işletmesi statüsünden başlayarak konaklama tesisleri bünyesinde zorunlu olarak 
bulunması gereken birimleri ifade etmektedir. Otel işletmeleri, yiyecek-içecek hizmeti sunmak 
için bir veya daha çok restorana, bara, ziyafet salonuna, mutfak departmanına sahiptir. Bu 
bölümlerin sayısı ise otel büyüklüğüne göre değişmektedir. Yiyecek-içecek genel örgüt yapısının 
kurulması ve sağlıklı bir şekilde çalışmasıyla amaçların gerçekleşmesi sağlanabilmektedir  

Güney sahillerinde kıyı otelciliği olarak hizmet sunan tatil köyleri (1000’in üzerinde yatak 
kapasitesi) ve otellerde yatak kapasitesinin küçük ve orta ölçekli işletmelere göre fazla olması bu 
işletmelerde yiyecek-içecek bölümünün organizasyon yapısının geniş ve kapsamlı olmasına 
neden olmuştur. Genel olarak büyük ölçekli işletmeler 5 yıldızlı otel niteliğinde faaliyet 
göstermektedir (Denizer, 2012: 11). Otel işletmelerinde yiyecek içecek departmanından sorumlu 
olan yetkili yiyecek-içecek müdürü olup, onun altında yiyecek-içecek müdür yardımcısı ve diğer 
yiyecek-içecek departman müdürleri görev almaktadır. Büyük ölçekli beş yıldızlı otel 
işletmesinde yiyecek-içecek müdürüne bağlı olan yöneticiler; restoran müdürü, aşçı başı, bar 
müdürü, oda servisi müdürü, ziyafet müdürü, bulaşıkhane şefi, depo şefi olarak belirtilmektedir. 
Bu departman yöneticileri altında da yönetimin gereksinme duyduğu departman şefleri ve 
çalışanları hiyerarşik düzeyde yer almaktadır.  

Yiyecek-içecek hizmeti otel işletmeleri açısından oldukça önemli bir faaliyet ve çalışma alanıdır. 
Otel işletmelerinde oda gelirlerini takiben %25-50 arası oranında en fazla gelir getirmekte olan 
bölüm yiyecek-içecek bölümüdür. Çünkü otelde konaklayan her misafir, otele giriş işlemlerini 
yaptırdıktan sonra, odasına çıkarak yerleşir ancak daha sonra gereksinimleri doğrultusunda tüm 
tatil süresince yiyecek-içecek departmanlarında zamanının önemli bir bölümünü geçirmektedir 
Restoran/lara giderek yemeğini yer, bar/lara geçerek bir şeyler içer. Daha geniş ifade ile bir 
misafire yiyecek-içecek ile ilgili sunulan tüm hizmetler, misafirin uyanmasıyla başlamakta ve 
uyumasına kadar devam eden bir süreci kapsayan hizmet bütünü olarak görülmektedir 
(Sökmen, 2010: 43; Denizer, 2012: 5). Otel işletmelerinin yiyecek ve içecekler alanlarından 
beklentilerini karşılayan misafirler hem işletmeyi tekrar tercih edecek hem de otelin tanıtımını 
gerçekleştirecektir. Ayrıca günümüzde yiyecek-içecek olgusunun destinasyon tercihinde önemli 
bir motivasyon olması bu alanda yenilikçi uygulamaların varlığını gerektirmektedir.  

Yenilikleri yaratan ve bu yenilikleri uygulayan bireylerdir. Bu yönde yiyecek-içecek alanlarında 
çalışanların yenilikçi iş davranışını artıran dönüşümcü liderin varlığının oldukça önem taşıdığı 
belirtilmektedir. Araştırma sınırlılıkları doğrultusunda kavramsal çerçevede ulaşılan 
çalışmalarda yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik değişkenleri arasında ilişki olduğu 
görülmektedir.   

 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, yiyecek-içecek çalışanlarının yenilikçi iş davranışına dönüşümcü liderin 
etkisini incelemektedir. Çalışmada bulgulanmaya çalışılan ikincil amaç ise bu değişenlerin bazı 
demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Çalışmanın 
araştırma evrenini Antalya bölgesinde yer alan 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. 
Örneklem kapsamına ise Antalya ili Lara-Kundu, Beldibi, Serik-Belek, Kemer-Beldibi-Göynük’de 
yer alan toplam 17 adet 5 yıldızlı otel işletmesi ve 700 yiyecek-içecek bölümü çalışanı 
oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan gözlenen değişken sayısı 42 olduğundan, örneklem 
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büyüklüğü yeterli olduğu belirlenmiştir. Hair vd., (1998: 604-605) örneklem büyüklüğünün 
gözlenen değişken sayısının 10 katı olması gerektiğini belirtmektedir. Araştırma kapsamına 5 
yıldızlı otel işletmelerinin yiyecek-içecek alanlarında gerçekleştirilmesinin temel nedeni, yiyecek-
içecek departmanı çalışanlarının yönetici ile etkileşiminin fazla olması ve günümüzde en fazla 
yenilikçi anlayışın ve popüler uygulamaların bu bölümde gelişmekte olduğunun görülmesidir. 
Bu çalışmada bulgulanmaya çalışılan hipotezler:   

Hipotez 1: Dönüşümcü liderin yenilikçi iş davranışları üzerinde etkisi vardır.  
Hipotez 2: Yenilikçi iş davranışı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 3: Dönüşümcü liderlik algılamaları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 4: Yenilikçi iş davranışı yaşa göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 5: Dönüşümcü liderlik algılamaları yaşa göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 6: Yenilikçi iş davranışı eğitime göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 7: Dönüşümcü liderlik algılamaları eğitime göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 8: Yenilikçi iş davranışı çalışılan bölüme göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 9: Dönüşümcü liderlik algılamaları çalışılan bölüme göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 10: Yenilikçi iş davranışı bulunulan pozisyona göre farklılık göstermektedir. 
Hipotez 11: Dönüşümcü liderlik algılamaları bulunulan pozisyona göre farklılık göstermektedir. 

 

Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
ölçekler literatürde en sık kullanılan, geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış olan araştırmalara 
dayanmaktadır; Bass ve Avolio (Dönüşümcü Liderlik-1995), De Jong ve Den Hartog (Yenilikçi İş 
Davranışı, 2010) çalışmalarına dayanmaktadır. Ölçeklerin Türkçe'ye uyarlanmasında İngilizce 
diline hakim akademisyenlerin, dil bilimcilerin ve sektör yöneticilerinin görüşleri alınmış ve bu 
şekilde anlam birliğine varılmıştır. Bu görüşler doğrultusunda orijinal ölçeklere sadık kalınarak 
yalnızca bazı ifadelerin anlaşılırlığını artırmak için sorular netleştirilmiştir.  

Anketler 5 yıldızlı otel işletmelerinin eğitim müdürü, insan kaynakları müdürü, yiyecek-içecek 
departman yöneticileri (aşçıbaşı, restoran müdürü, gibi) aracılığıyla ve yoğunlukla yüz yüze 
görüşme tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Anketlerin uygulanmasında öncelikle anket soruları ve 
ankete yönelik tüm içerik hakkında bilgi verilerek, bunu takiben katılımcıların cevaplamaları 
istenmiştir. Araştırma amacı çerçevesinde ele alınan değişkenlere ilişkin öncelikle demografik 
bulgular özetlenmekte araştırma bulguları başlığı altında gerçekleştirilen analiz sonuçları 
açıklanmaya çalışılmaktadır. Araştırma kapsamına alınan değişkenler arasındaki ilişkiyi ve 
etkileşimi belirlemek için korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
değişkenlerinin katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğine 
yönelik ise ANOVA ve t testi analizleri uygulanmıştır.  

BULGULAR 

Araştırma kapsamına alınan katılımcıların demografik özeliklerinin belirlemeye ilişkin frekans 
ve yüzde istatistikleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıda yer alan Tablo 1’de katılımcıların demografik 
özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde istatistikleri sunulmaktadır. 

Tablo 1 verileri incelendiğinde katılımcıların %62,4 ile baylardan oluştuğu, yaş aralığının %40,2 
ile 20-30 yaş arasında yoğunlaştığı, medeni durumları %52,1 ile bekar, %47,9 ile evli olduğu, 
görev alınan yiyecek-içecek bölümü ise %40,1 ile mutfak ve bunu takiben %29,1 ile restoran 
bölümü olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların işletmedeki pozisyonları yüzdesel yoğunlukta 
departman çalışanları %70,6 ve %22,9 ile departman şeflerinden oluştuğu bulunmuştur.  
Bulunulan otel işletmesinde çalışma süreleri incelendiğinde %43,1 ile 1 yıldan az, %31,4 ile 1-4 yıl 
arasında olduğu, bulunulan pozisyonda çalışma süresinin %35 ile 1-4 yıl arasında, %27,0 ile 1 
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yıldan az, %25,3 ile 5-9 yıl arasında yoğunlaştığı 10 yıl ve üstü çalışanın ise %12,7 olduğu 
gözlenmekle birlikte çalışanların turizmde çalışma süresinin ise %27,4 ile 5-9 yıl, %26,9 ile 10 yıl 
ve üstü seçeneklerinde olduğu gözlenmiştir. Katılımcıların %69,1 ile turizm eğitimi alan 
çalışanlardan oluşmaktadır. Bu ise hem sektör hem de eğitim kurumları adına oldukça önemli 
bir sonucu oluşturmaktadır.  

Tablo 1: Demografik Bulgular 

Cinsiyet Frekans   % 
Bayan   263 37,6 
Bay   437 62,4 
Yaş  
19 ve altı 186 26,6 
20-30 yaş 281 40,2 
31-39 yaş   97 13,9 
40-50 yaş 121 17,3 
51 yaş ve üstü  15 2,1 
Medeni Durum 
Evli    335 47,9 
Bekar    365 52,1 
Eğitim Durumu 
İlköğretim   146 20,9 
Lise   394 56,3 
Önlisans     94 13,4 
Lisans      51 7,3 
Lisans Üstü      15 2,1 
İşletmedeki Pozisyon  
Müdür 22 3,1 
Müdür Yard. 24 3,4 
Şef  160 22,9 
Çalışan 494 70,6 
 
 

Çalışılan Bölüm Frekans        % 
Restoran  204 29,1 
Ziyafet  97 13,9 
Mutfak 281 40,1 
Bar 98 14,0 
Diğer 20 2,0 
Bu Otelde Çalışma Yılı 
1 yıldan az 302 43,1 
1-4 yıl 220 31,4 
5-9 yıl 132 18,9 
10 yıl ve üstü   46   6,6 
Bulunulan pozisyonda çalışma Süresi 
1 yıldan az 189 27,0 
1-4 yıl 245 35,0 
5-9 yıl 177 25,3 
10 yıl ve üstü    89 12,7 
Turizmde Çalışma süresi 
1 yıldan az 184 26,3 
1-4 yıl 136 19,4 
5-9 yıl 192 27,4 
10 yıl ve üstü 188 26,9 
Turizm Eğitimi Alma  
Evet 484 69,1 
Hayır 216 30,9 

Korelasyon ve Regresyon Analizi Bulguları 

Yenilikçi iş davranışı ile dönüşümcü liderlik değişkenleri arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi test 
etmeye yönelik korelasyon ve regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda elde 
edilen bulgular Tablo 2 ve Tablo 3’de özetlenmektedir.  

Tablo 2: Korelasyon Analizi   

 Yenilikçi İş Davranışı Ort. 
 

Std. Sapma 

Yenilikçi İş 
Davranışı 

Pearson Correlation 
1 3,7198 ,78483 

Sig. (2-tailed) 
N 

Dönüşümcü Lider 
Pearson Correlation ,649** 

3,7633 ,88965 
Sig. (2-tailed) ,000 
N 700 
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Tablo 2 verileri incelendiğinde dönüşümcü liderlik ile yenilikçi iş davranışı arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı ilişki (r=0,649; p=0,000) olduğu izlenmektedir.  

Tablo 3: Regresyon Analizi: Dönüşümcü Liderin Yenilikçi İş Davranışına Etkisi  

 
BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN 

BAĞIMLI DEĞİŞKEN 
Yenilikçi İş Davranışı  
Β T P (Sig.) 

Dönüşümcü Lider 0,649 22,525 0,000 

F 507,391   

R 0,649 

R 2 0,421 

Düzeltilmiş R 2 0,420 

Dubrin-Watson 1,681 

Tablo 3 verilerine göre dönüşümcü liderin yenilikçi iş davranışındaki değişimin %42’sini 
açıklayabildiği görülmektedir (r2=0,421). F testi sonuçları (F=507,391; p=0,000) modelin genel 
olarak anlamlı olduğunu gösterir. T testi sonuçlarına göre (T=22.525; p=0,000) ve regresyon 
katsayıları incelendiğinde DL faktörünün YİD üzerinde önemli derecede etkisinin olduğu 
gözlemlenmiştir. 

Gerçekleştirilen korelasyon ve regresyon analizleri doğrultusunda H1 Hipotezi kabul 
edilmektedir. Diğer bir ifade ile dönüşümcü liderin yenilikçi iş davranışları üzerinde önemli 
derece etkisi vardır. Elde edilen bu sonuçlar literatürde, dönüşümcü liderlerin potansiyel olarak 
yenilikçi iş davranışını arttırdığı süreci tanımlayan çalışmalarla (Jung vd., 2003; Reuvers vd., 
2008; Choi vd., 2016) benzer sonuçları yansıtmaktadır. 

 

Frekans Dağılımı ve Temel Özet İstatistikler 

Araştırma kapsamına alınan katılımcılardan elde edilen verilerin özetlenmesi, verilerin tümünü 
temsil edecek değerlerin bulunması ve verilerin adlandırılması için betimsel istatistikler (Baykul, 
1999: 36) gerçekleştirilmiştir. Bu analizler; Frekans, Yüzde Dağılımı, Ortalama, Standart Sapma, 
Mod (tepe değeri), Medyan (ortanca) değerleri olup, aşağıda yer alan tablolarda araştırma 
kapsamına alınan her bir değişken için özetlenmektedir. Yenilikçi İş Davranışı ve Dönüşümcü 
Lider ölçeklerine yönelik özet tablolarda 1. Hiçbir Zaman, 2. Nadiren, 3. Bazen, 4. Sık Sık, 5. Her 
Zaman katılımlarını temsil etmekle birlikte psikolojik güçlendirme ölçeğinde 1. Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum 4. Katılıyorum ve 5. 
Kesinlikle Katılıyorum’u ifade etmektedir.   

Frekans, verilerin belirli bir seri-dizi içerisindeki tekrarlanma sayısına denir (Ural ve Kılıç, 
2005: 48). Ortalama, gözlem değerlerinin toplamının gözlem sayısına bölünmesi ile bulunan 
değer olup, sıralı verilerde tam ortaya düşen değere medyan, bir dağılımda en çok tekrar eden 
ve en fazla frekansa sahip değere ise mod denilmektedir. Standart Sapma, bir veri serisinde 
değerlerin aritmetik ortalamaya göre nasıl yayılım gösterdiğini ifade etmektedir. Araştırma 
kapsamında kullanılan ölçeklere normallik testi uygulandı. Gerçekleştirilen betimsel istatistik 
analizleri sonucunda çarpıklık ve basıklık değerlerinin 2 ile +2 değerleri arasında değiştiği 
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gözlenmiştir. Bu doğrultuda verilerin normal ve normale yakın dağılım gösterdiğinin ve 
yapılacak analizler için uygun olduğunu söylenebilmektedir.  

 
Tablo 4 verileri incelendiğinde en fazla ortalamaya sırayla 2, 5 ve 3’üncü soruların sahip olduğu 
ve cevapların sık sık seçeneğinde yoğunlaştığı görülmektedir. Toplam 10 sorudan oluşan ölçeğin 
ortalaması 3,69 olarak hesaplanmıştır. 
 
Tablo 5 verileri incelendiğinde en fazla ortalamaya sırasıyla 8, 6 ve 3 sorularının sahip olduğu 
izlenmekle birlikte 20 soruluk ölçeğin ortalamasının 3,76 olduğu bulunmuştur. Cevapların 
yüzdesel yoğunlukla en fazla sık sık ifadelerinde yoğunlaştığı bulunmuştur. 
 
Tablo 4 ve Tablo 5 bulguları doğrultusunda araştırmaya katılan yanıtlayıcıların yenilikçi iş 
davranışı ve dönüşümcü lider değişkenlerini ölçen ifadelere çoğunlukla yüksek oranda 
puanlama yapmışlardır. Elde edilen bu sonuçlar doğrultusunda çalışanların tüm değişkenlerin 
güçlü bir şekilde olumlu algıladığı söylenebilmektedir. Bu doğrultuda ele alınan kurumlarda 
dönüşümcü liderlerin varlığına, çalışanların yenilikçi yönde iş davranışı sergilediklerine dair 
yargıda bulunmak mümkün olmaktadır. Elde edilen bu bulgular Reuvers vd., (2008)’in 
çalışmasında elde edilen bulguları destekler niteliktedir. Reuvers vd., (2008), çalışanların daha 
yüksek düzeyde dönüşümsel liderlik algılamalarının, daha fazla yenilikçi iş davranışı 
sergiledikleri sonucuna ulaşmıştır.  
 

Tablo 4: Yenilikçi İş Davranışı Değerlendirmelerine İlişkin Temel Özet İstatistikler 

Soru Ort. Med Mod St. 
Sp. 

F % F % F % F % F % 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

1 3,39 4 4 1,12 59 8,4 71 10,1 217 31,0 246 35,1 107 15,3 

2 3,81 4 4 0,95 13 1,9 52 7,4 163 23,3 301 43,0 171 24,4 

3 3,77 4 4 0,99 15 2,1 58 8,3 179 25,6 267 38,1 181 25,9 

4 3,76 4 4 1,02 14 2,0 69 9,9 176 25,1 252 36,0 189 27,0 

5 3,80 4 4 1,01 14 2,0 54 7,7 194 27,7 234 33,4 204 29,1 

6 3,69 4 4 1,08 27 3,9 71 10,1 174 24,9 247 35,3 181 25,9 

7 3,71 4 4 1,11 28 4,0 75 10,7 169 24,1 231 33,0 197 28,1 

8 3,73 4 4 1,09 32 4,6 62 8,9 157 22,4 262 37,4 187 26,7 

9 3,57 4 4 1,18 40 5,7 93 13,3 180 25,7 202 28,9 185 26,4 

10 3,72 4 5 1,10 19 2,7 83 11,9 184 26,3 206 29,4 208 29,7 
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Tablo 5: Dönüşümcü Lider Değerlendirmelerine İlişkin Temel Özet İstatistikler 

Soru Ort. Med. Mod St. 
Sp. 

F % F % F % F % F % 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

1 3,66 4 4 1,10 33 4,7 65 9,3 192 27,4 226 32,3 184 26,3 

 2 3,74 4 5 1,11 22 3,1 75 10,7 187 26,7 194 27,7 222 31,7 

 3 3,80 4 5 1,10 23 3,3 63 9,0 181 25,9 196 28,0 237 33,9 

4 3,78 4 5 1,09 23 3,3 66 9,4 174 24,9 213 30,4 224 32,0 

5 3,78 4 5 1,11 27 3,9 65 9,3 169 24,1 211 30,1 228 32,6 

6 3,81 4 5 1,13 28 4,0 65 9,3 161 23,0 206 29,4 240 34,3 

7 3,78 4 5 1,15 32 4,6 63 9,0 172 24,6 193 27,6 240 34,3 

 8 3,81 4 5 1,15 27 3,9 72 10,3 164 23,4 182 26,0 255 36,4 

9 3,77 4 5 1,16 32 4,6 72 10,3 162 23,1 195 27,9 239 34,1 

10 3,75 4 5 1,17 35 5,0 67 9,6 175 25,0 182 26,0 241 34,4 

11 3,75 4 5 1,11 27 3,9 86 12,3 161 23,0 186 26,6 240 34,3 

12 3,78 4 5 1,11 22 3,1 69 9,9 185 26,4 191 27,3 233 33,3 

13 3,77 4 5 1,13 28 4,0 72 10,3 163 23,3 208 29,7 229 32,7 

14 3,78 4 5 1,13 29 4,1 66 9,4 173 24,7 197 28,1 235 33,6 

15 3,73 4 5 1,14 29 4,1 73 10,4 184 26,3 188 26,9 226 32,3 

16 3,72 4 5 1,17 33 4,7 79 11,3 167 23,9 191 27,3 230 32,9 

17 3,79 4 5 1,13 28 4,0 66 9,4 167 23,9 202 28,9 237 33,9 

18 3,76 4 5 1,17 33 4,7 72 10,3 168 24,0 183 26,1 244 34,9 

19 3,75 4 5 1,16 28 4,0 78 11,1 174 24,9 179 25,6 241 34,4 

20 3,75 4 5 1,18 34 4,9 81 11,6 152 21,7 192 27,4 241 34,4 
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Farklılık Analizi  

Ortalamalar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını analiz etmek amacıyla farklılık 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada t-testi (Independent Sample t-test- değişkenin iki 
düzeyi vardır. Örneğin; Bay-Bayan gibi) ve ANOVA (F Testi-Tek Yönlü Varyans Analizi-
değişkenin ikiden fazla düzeyi vardır. Örneğin; Yaş değişkeni). Bu çalışmada cinsiyet, yaş, eğitim 
durumu, turizm eğitimi alma, çalışılan bölüm ve pozisyon ile araştırma değişkenleri arasında 
anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmeye çalışılmaktadır. Elde edilen veriler Tablo 6’da 
yer almaktadır.  

Tablo verileri incelendiğinde çalışanların cinsiyet değişkeni ile yenilikçi iş davranışları, psikolojik 
güçlendirme ve dönüşümcü liderlik algılamaları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde önemli bir 
farklılık olmadığı gözlenmiştir (P>0,05). Yaş ve eğitim değişkenleri ile yenilikçi iş davranışları, 
psikolojik güçlendirme ve dönüşümcü liderlik algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
bulunmuştur (P<0,01). Çalışılan bölüm ile dönüşümcü lider algılamaları arasında anlamlı bir 
farklılık gözlenirken (P= 0,002; p<0,01), çalışılan bölüm ile yenilikçi iş davranışları ve psikolojik 
güçlendirme arasında anlamlı bir farklılık gözlenmiştir (p>0,01). Son olarak çalışanların 
işletmedeki pozisyonları ve turizm eğitimi alma durumları ile her iki değişken arasında anlamlı 
bir farklılık olmadığı bulunmuştur (p>0,01). 

Ulaşılan bu sonuçlar doğrultusunda çalışanların yenilikçi iş davranışı ve dönüşümcü liderlik 
algılamalarında demografik ve bireysel değişkenlerin önemine dikkat çekmektedir. Tablo 6 da 
yer alan ortalamalarda izlendiği gibi çalışanların yaş düzeyi arttıkça (40-50 yaş; 50 yaş ve üstü) 
yenilikçi iş davranışları ve dönüşümcü liderlik algılamaları artmakta olduğu görülmektedir. 
Farklılık analizi tablo verileri bu yönde değerlendirildiğinde liderlerin faklı özelliklere sahip 
çalışanlarının algılamalarına ve yenilikçi yönde davranmasına yönelik daha fazla araştırma 
yapılmalı ve farklı bireysel özellikleri göz önüne almaları önerilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar 
yenilikçi iş davranışı, dönüşümcü liderlik ve demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi inceleyen 
Pieterse vd. (2010)’ın, Reuvers vd., (2008)’in çalışmasında ile benzer sonuçları yansıttığı 
görülmektedir. Jung vd., (2003), önceki araştırmalarda (Mumford vd., 2002) çalışanların yenilikçi 
davranışları ile bireyin yaşı, eğitim durumu ve örgütsel görev süresi gibi çeşitli demografik 
değişkenler tespit edildiğini belirtmektedir.  
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Tablo 6: Farklılık Analizi Tablosu (ANOVA ve T değeri) 

ÖLÇEK BOYUTLARI Yenilikçi İş Davranışı Dönüşümcü Lider 

DEĞİŞKEN  N Ort St. S. 
 

P ve F Değeri 
Ort St S. P ve F Değeri 

Cinsiyet 

(T Testi) 

Bay 437 3,71 ,79 P=0,481 

F=0,496 

 

3,79 ,92 P= 0,024 

F= 5,11 
Bayan 263 3,66 ,74 3,71 ,84 

Yaş  

(Anova 
Analizi) 

19 ve altı 186 3,40 ,81  

 

P= 0,000 

F= 10,29 

3,52 ,87  

 

P= 0,000 

F= 7,684 

20-25 yaş 188 3,67 ,77 3,67 ,89 

26 -30yaş  93 3,74 ,68 3,82 ,83 

31-39 yaş 97 3,86 ,75 4,03 ,90 

40-50 yaş 121 3,96 ,62 3,95 ,85 

50 ve üstü 15 3,95 ,91 4,33 ,71 

Eğitim 
Durumu  

(Anova 
Analizi)  

 

İlköğretim  146 3,99 ,71  

 

P=0,000 

F=7,629 

4,17 ,76  

 

P=0,000 

F= 11,11 

Lise 394 3,61 ,77 3,70 ,92 

Ön Lisans 94 3,64 ,70 3,58 ,68 

Lisans 51 3,57 ,83 3,47 ,97 

Lisans Üstü 15 3,47 ,95 3,66 ,87 

Turizm 
Eğitimi 
Alma  

(T Testi)   

 

Evet 

484 3,71 ,77  

P= ,698 

F= ,150 

3,75 ,91  

P=,582 

F= ,304 
Hayır 213 3,66 ,78 3,79 ,86 

Çalışılan 
Bölüm  

(Anova 
Analizi)  

Restoran 204 3,84 ,76  

P=0,015 

F=3,097 

3,95 ,85  

P= 0,002 

F=4,357 
Ziyafet  97 3,60 ,78 3,68 ,92 

Mutfak 281 3,65 ,78 3,73 ,88 

Bar 98 3,57 ,70 3,54 ,96 

Diğer 14 3,75 ,61 4,05 ,29 

Pozisyon  

(Anova 
Aanlizi)  

Müdür 22 3,86 ,83  

P=,151 

F= 1,770 

3,66 ,80  

P=0,029 

F=3,032 
Müdür Yrd 24 3,48 ,69 3,81 ,71 

Şef 160 3,61 ,74 3,62 ,78 

Çalışan  494 3,72 ,78 3,83 ,93 
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Tablo 7: Hipotez Red Kabul Özet Tablosu 

HİPOTEZ Kabul / Red 

H 1  Dönüşümcü liderin yenilikçi iş davranışları üzerinde etkisi 
vardır.  Kabul 

H2  Yenilikçi iş davranışı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Red 

H3  Dönüşümcü liderlik cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Red 

H4  Yenilikçi iş davranışı yaşa göre farklılık göstermektedir. Kabul 

H5 Dönüşümcü liderlik yaşa göre farklılık göstermektedir. Kabul 

H6 Yenilikçi iş davranışı eğitime göre farklılık göstermektedir. Kabul 

H7 Dönüşümcü liderlik eğitime göre farklılık göstermektedir. Kabul 

H8 
Yenilikçi iş davranışı çalışılan bölüme göre farklılık 
göstermektedir. Red 

H9 Dönüşümcü liderlik çalışılan bölüme göre farklılık 
göstermektedir. Kabul  

H10 
Yenilikçi iş davranışı bulunulan pozisyona göre farklılık 
göstermektedir. Red 

H11 Dönüşümcü liderlik bulunulan pozisyona göre farklılık 
göstermektedir Red 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüm işletmecilik alanında olduğu gibi, turizm ve yiyecek-içecek yönetiminde de değişen tüketici 
istek ve ihtiyaçları, artan yenilik arayışı, işletmeleri farklılığı yaratacak yeni uygulamalara 
yöneltmektedir. Gastronominin önemli bir seyahat motivasyonu haline gelmesi, otel 
işletmelerinin yiyecek-içecek alanlarında yenilikçi uygulamalarının gerçekleştirilmesini bir 
gereklilik haline getirmektedir. İşletmelerin yenilik performansının sürekliliği ise çalışanlar ve 
onların yenilikçi iş davranışları olacağı literatürde önemle belirtilmektedir.  

Yiyecek-içecek hizmetinde farklılığı yaratan, farklı menü alternatiflerini geliştiren, yaratıcı ve 
yenilikçi mutfak uygulamalarını gerçekleştiren ve nihai olarak uygulayan çalışanlardır. Örneğin, 
farklı otel işletmelerinde neredeyse aynı içerikli yiyecek veya içecekler, farklı yeteneklere sahip 
çalışanlar tarafından farklı şekilde yapılabilmektedir. Yenilikçi iş davranışları ise birçok 
değişkenden etkilenmekte olduğu literatürde vurgulanmaktadır. 

Çalışmanın amacı doğrultusunda dönüşümcü liderin yenilikçi iş davranışlarına etkisi 
incelenmektedir. Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda çalışanların yenilikçi iş 
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davranışlarının dönüşümcü liderlikten etkilenmekte olduğu ve değişkenler arasında pozitif 
yönlü ilişki olduğu bulunmuştur. Ayrıca araştırmaya katılan yanıtlayıcılar yenilikçi iş davranışı 
ve dönüşümcü lider değişkenlerini ölçen ifadelere çoğunlukla yüksek oranda puanlama 
yapmışlardır. Bu doğrultuda ele alınan kurumlarda dönüşümcü liderlerin varlığına, çalışanların 
yenilikçi yönde iş davranışı sergilediklerine dair yargıda bulunmak mümkün olmaktadır. Elde 
edilen bu sonuçlar literatürde, dönüşümcü liderlerin potansiyel olarak yenilikçi iş davranışını 
arttırdığı süreci tanımlayan çalışmalarla (Jung vd., 2003; Reuvers vd., 2008) benzer sonuçları 
yansıtmaktadır.  

Otel işletmelerinin yiyecek-içecek yönetiminde görev alan liderler, çalışanlarına daima yakın 
olmalı, onlarla bireysel yönde ilgilenmeli ve çalışanlarına koçluk, danışmanlık yapmalıdırlar. 
Çalışanlar kendilerine değer veren ve yatırım yapan işletmelere bağlılık göstermekte, istenilen iş 
davranışlarını gerçekleştirme doğrultusunda gönüllü olmaktadırlar. Yenilikçi iş davranışlarını 
artırmaya yönelik eğitimlerin ötesinde, çalışanların yenilik sürecine dahil olduğu uygulamalar 
benimsenmelidir.  

Yiyecek-içecek alanı programları kapsamında lise, ön lisans ve lisans düzeyinde verilen ders 
müfredatlarında yaratıcılığı, yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen derslerin okutulması 
oldukça önem taşımaktadır. Özellikle yiyecek-içecek alanlarında farklı menü içeriklerinin 
geliştirmelerini sağlayan, aynı içerikten farklı yiyecek-içeceklerin gelişimine imkan sunan 
uygulamalı derslerin olması gerekmektedir.  

Çalışanların yenilikçi iş davranışları ve dönüşümcü liderlik algılamaları ile demografik bazı 
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını bulgulamaya yönelik t testi ve ANOVA 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları incelendiğinde yaş ve eğitim değişkenleri ile 
yenilikçi iş davranışları, psikolojik güçlendirme ve dönüşümcü liderlik algılamaları arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu gözlenirken; çalışılan bölüm ile sadece dönüşümcü lider arasında 
anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (P= 0,002; p<0,01). Ulaşılan bu bulgular ışığında 
araştırma kapsamına alınan işletmelerde görev alan dönüşümcü liderlerin çalışanların yenilikçi 
iş davranışlarını artırmada bireysel farklılıklarına daha fazla dikkat etmeleri gerektiği 
düşünülmektedir. Çalışanlarının bireysel farklılığını göz önünde bulunduran ve bu yönde 
kişiselleştirilmiş destek veren liderlerin daha çok başarılı olacağı önerilmektedir.  

Bu araştırma sonucunda elde edilen bulguların turizm ve yiyecek-içecek alanında 
gerçekleştirilecek çalışmalara, turizm sektörüne ve literatüre önemli katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Çalışmanın bu yönde diğer turizm bölgelerinde yer alan işletmelerde de 
gerçekleştirilmesi çalışmanın genellenebilirliği yönünde oldukça önem taşımaktadır. Ayrıca bu 
yönde gerçekleştirilen ampirik çalışmaların kısıtları dolayısıyla bu alanda daha fazla çalışmaya 
gereksinim duyulmaktadır. 
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Öz 

Günümüzde SPA (salus per aqua) sektörü kentleşme, gürültü, hava kirliliği, stres ve hızlı yaşlanma gibi 
nedenlerden dolayı büyümeye başlamıştır. Çünkü ziyaretçiler tatil esnasında zihnen ve bedenen 
rahatlamak, dinlenmek ve tedavi amacıyla konakladıkları tesislerde sunulan SPA hizmetlerinden 
yararlanmaktadır. Fakat ziyaretçileri SPA hizmeti almak için motive eden unsurlar ve beklentiler yaş gibi 
demografik özelliklere göre farklılaşabilmektedir. Bundan dolayı, konaklama tesislerinde sunulan SPA 
hizmetlerinin emtialaşmadan kurtulup farklılaşması gerekmektedir. SPA sektörü büyümesine rağmen, 
literatürde bu pazarı daha iyi anlamak için çok kısıtlı çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, 
ziyaretçilerin tatil esnasında otel SPA deneyimlemeye motive eden unsurların yerli ziyaretçi, yabancı 
ziyaretçi ve yaş gibi demografik özelliklere göre belirlenmesidir. Çalışmada SPA deneyimi için motivasyon 
ölçeği kullanılmıştır. Veriler Mayıs 2018’de Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel SPA’sı kullanan 
ziyaretçilere gönüllülük esasına göre uygulanan anket ile toplanmıştır. Toplam 140 anket çalışmada 
kullanılmıştır. Sonuçlara göre en yüksek algıya sahip olan ifade ‘ruhsal refahlık aramak’ ifadesiyken, en az 
algıya sahip ifade ise ‘modaya uygun biri olarak görülmek’ ifadesidir. Son olarak bulgular temelinde 
uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: SPA, Ziyaretçi Motivasyonu, Otel, Antalya. 
Makale Gönderme Tarihi: 23.10.2018  
Makale Kabul Tarihi: 02.07.2019 

Önerilen Atıf:  
Topsakal, Y. ve Çelik, P. (2019). SPA Ziyaretçilerini Motive Eden Unsurların Demografik Özelliklere Göre 
İncelenmesi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 236-244. 
© 2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 

* Bu çalışma 19. Ulusal Turizm Kongresinde sözlü olarak sunulmuş ve bildiri kitabına basılmıştır.



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 236-244. 

237 

Journal of Turkish Tourism Research 
2019, 3(3): 236-244. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.157 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Investigation the Motivating Factors of the SPA Visitors by Demographic 
Characteristics 

Dr. Yunus TOPSAKAL 
Adana Science and Technology University, Faculty of Management, Tourism Management, 
Adana. e-mail: topsakal.yunus@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3202-5539  

Asst. Prof. Dr. Pınar ÇELİK 
Akdeniz University, Faculty of Social Science, Tourism Management, Antalya. e-mail: 
pinarcelik@akdeniz.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0599-4086  

Abstract 

Nowadays, the SPA (salus per aqua) sector has started to grow due to rapid urbanization, noise 
pollution, air pollution, stress and aging. During the holidays, visitors benefit from SPA services 
offered in the facilities where they stay to relax and treatment. However, the factors that motivate 
visitors to buy SPA services and visitors expectations can vary according to demographic 
characteristics such as age. Therefore, SPA services offered at the accommodation facilities should 
be differentiated from the similar products. Despite the growth of the SPA sector, limited study 
has been done in the literature to better understand this market. In this context, the aim of the 
study is to determine the factors that motivate visitors to experience the hotel SPA during the 
holidays according to demographic characteristics such as local visitors, foreign visitors and ages. 
Motivational scale was used to measure SPA experience. The data were collected by a survey that 
conducted on a voluntary basis in May 2018 in Antalya. A total of 140 questionnaires were used 
in the study. According to the results, the expression with the highest perception is ‘seeking 
spiritual prosperity’, while the least perception is ‘to be seen as fashionable place’ Finally, 
practical suggestions were made on the basis of the findings. 
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GİRİŞ  

Günümüzde yaşanan artan kirlilik, iş stresi, trafik gürültüsü ve kentleşme gibi nedenlerden 
dolayı, insanlar zihnen ve bedenen çeşitli hastalıklar ile karşı karşıyadır. Günlük rutinden 
uzaklaşmak için tatil ihtiyacı duyan insanlar, tatil esnasında hastalıkları önlemek, zihnen ve 
bedenen rahatlamak için SPA (salus per aqua) hizmetlerini kullanmaya başlamıştır. Bundan 
dolayı, konaklama tesisleri kendi bünyelerinde ziyaretçilere SPA hizmetleri sunmaktadır.  

Tabacchi (2010) ziyaretçiler için otel SPA, gündüz SPA, tıbbi SPA ve mineral SPA gibi farklı 
amaçlar için farklı SPA türleri olduğundan dolayı, SPA’nın genel kabul gören bir tanımının 
yapılmasının zor olduğunu ileri sürmüştür. SPA kelimesi, Latince ‘su aracılığıyla sağlık’ 
anlamına gelen ‘salus per aqua’ ifadesinin kısaltmasıdır (Frost, 2004). Uluslararası SPA Derneği 
(ISPA) ise SPA’ları zihin, beden ve ruhun yenilenmesine yardımcı olan, çeşitli profesyonel 
hizmetlerle genel sağlığı arttırmak amacıyla hizmet veren kurumlar olarak tanımlamıştır (ISPA, 
2006). ISPA sunulan imkanlar ve tedavilere göre SPA türlerini sekiz ana kategoride 
sınıflandırılmıştır: kulüp SPA, kruvaziyer SPA, gündüz SPA, destinasyon SPA, otel SPA, tıbbi 
SPA, maden suyu kaynağı SPA ve resort SPA. 

SPA yaşam tarzı gittikçe daha popüler hale gelmekte ve tatil esnasında bir SPA deneyimi artık 
lüks olarak değil, sağlıklı bir yaşam tarzının gerekli bir parçası olarak görülmektedir (Guillet ve 
Küçükusta, 2016). Sağlıklı ve daha iyi bir yaşam tarzı insanların önemli önceliklerinden biri haline 
geldiğinden dolayı SPA sektörü büyümeye başlamış ve otellerin veya tatil tesislerinin lüks değil 
de vazgeçilmez bir unsuru olmuştur (Mandelbaum ve Lerner, 2008). Ziyaretçilerin artan SPA 
terapileri talebi doğrultusunda SPA tanıtım ve pazarlaması SPA işletmecileri, otelciler, tatil 
köyleri ve turistik yerlerin tanıtım ve pazarlamasında önemli bir role sahip olmuştur. Bundan 
dolayı literatürde SPA ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. SPA ile ilgili çalışmaların büyük bir 
çoğunluğu ziyaretçi hizmetlerine yönelik beklenti ve tercihlere (McNeil ve Ragins, 2004; Sherman 
vd., 2007) ve ziyaretçi motivasyonlarına (Lo vd., 2013; Koh vd., 2010; Tsai vd., 2011) 
odaklanmıştır. Çalışmalar, SPA deneyimini etkileyen kritik faktörleri veya nitelikleri tanımlasa 
da, çoğu çalışma çeşitli SPA deneyiminin ziyaretçiler için ne anlam ifade ettiğini ve demografik 
özelliklere göre SPA algısının nasıl farklılaştığını göz ardı etmiştir. Bundan dolayı araştırmanın 
amacı, ziyaretçileri tatil esnasında SPA deneyimlemeye motive eden unsurların yerli ziyaretçi, 
yabancı ziyaretçi, yaş gibi demografik özelliklere göre belirlenmesidir. Bu kapsamda SPA 
ziyaretçilerinden anket ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek önerilerde 
bulunulmuştur.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Monteson ve Singer (2004) SPA kullanan ziyaretçilerin pazar paylarını artırmak ve rekabet 
avantajı elde etmek isteyen tesis temelli SPA’ların sahipleri ve işletmecileri için bilgi sağlamak 
amacıyla araştırma gerçekleştirmiştir. ABD’deki SPA ziyaretçilerinin demografik özelliklerini, 
hangi SPA hizmetlerini kullandıklarını, neden SPA tesislerine gittiklerini ve SPA deneyiminden 
sonra nasıl hissettiklerini incelemiştir. Mak vd., (2009) Hong Kong’daki SPA ziyaretçilerinin 
motivasyon faktörlerini incelemiştir. Sonuç olarak gevşeme ve rahatlama, sağlık ve güzellik, kaçış 
ve kendini ödüllendirme olarak 21 motivasyon grubu belirlemiştir.  

Koh vd., (2010) ABD’deki SPA ziyaretçileri tarafından beklenen faydaları değerlendirmiş ve SPA 
kullanımının sosyalleşme, rahatlama, sağlık ve yenilenme gibi faydaları olduğu sonucuna 
varmıştır. Tsai vd., (2011) bir otel SPA hizmeti için en çok belirtilen nedenin rahatlama olduğunu 
ve en sık alınan hizmetin ise vücut masajı olduğunu yapmış olduğu çalışmasında sonuç olarak 
bulmuştur. 
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Lo vd., (2013) yöneticilerin ve ziyaretçilerin turizm SPA deneyimleri ve SPA deneyimini 
zenginleştiren faktörler hakkındaki algılarında farklılaştıklarını ileri sürmüştür. Hem sektör 
yöneticileri hem de ziyaretçileri, ziyaretçilerin SPA deneyimini etkileyen kritik faktörler olarak 
yerelleştirilmiş temayı, ürünler ve tedavileri, kişiselleştirilmiş hizmetleri ve mesleki beceriler ve 
tutumları belirlemişlerdir. Ziyaretçiler ayrıca SPA tesislerinin mahremiyetini, hizmet mesafesini 
ve temizliğini de kritik başarı faktörü olarak görmüştür. Yöneticiler ise ziyaretleri öncesinde 
müşterileri ziyaretçiler ile etkileşim, iletişimin ve SPA çeşitliliğinin önemli faktörler olduğunu 
eklemiştir. Küçükusta vd., (2013) ziyaretçilerin Hong Kong’daki otel SPA’larını neden tercih 
ettiğini ortaya çıkarmak amacıyla bir çalışma gerçekleştirmiştir. Sonuç olarak otel SPA’larının 
tercih edilmesinin altındaki nedenlerin profesyonel becerileri, ürün ve hizmet bilgileri, gizliliği, 
tesis çeşitliliği ve ürün markası olduğunu bulmuştur.  

Lo vd., (2015) SPA hizmet kalitesinin boyutlarını ve niteliklerini tanımlayarak, bu boyutların 
ziyaretçilerin otelden veya tatil köyünden memnun kalmaları üzerindeki etkisini araştırmıştır. 
Sonuçlara göre duyarlılık, memnuniyeti açıklamanın en önemli belirleyici faktörü olarak 
bulunmuş, bunu güvenilirlik ve empati takip etmiştir. Erdem vd., (2015) konaklama 
işletmelerinde SPA hizmetlerindeki insan kaynaklarına odaklanmış ve departmanlardaki insan 
kaynaklarının profilinin ortaya çıkarılmasını amaçlayarak çalışma gerçekleştirmiştir. 
Araştırmanın verileri, Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı konaklama işletmelerinin SPA 
birimlerindeki personelden anket yolu ile elde edilmiştir. Bulgulara göre insan kaynaklarının 
ağırlıklı olarak lisans ve lise mezunu olduğu, yaklaşık üçte birinin herhangi bir seviyede örgün 
turizm eğitimi almadığı belirlenmiştir. 

Yalçın (2018) ise terapi için deniz suyunu kullanan konaklama tesislerinin yöneticileri ile yarı 
yapılandırılmış görüşmeler yapmıştır. Araştırma sonucunda, deniz suyu potansiyelinden 
yeterince faydalanılmadığı ve deniz suyu uygulamalarını tercih eden ziyaretçilerin sağlık 
farkındalığı ve gelir seviyesi yüksek olan ziyaretçiler olduğu ortaya çıkmıştır. 

Demografik değişkenlerin turist motivasyonlarına olan etkisi de turizm çalışmalarında yer 
almıştır (Gitelson ve Kerstetter, 1990). Uysal vd., (1990) medeni durum ve yaş değişkenlerini tatil 
amaçlı seyahat edenlere yönelik seyahat motivasyon çalışmasına dahil etmiştir. Milliyetlere ve 
sağlık sistemlerine göre de SPA kullanımı değişiklik gösterebilmektedir. Avrupalı SPA 
kullanıcıları genellikle SPA deneyimini iyileştirici veya tedavi amaçlı olduğu algısını 
benimsemektedir (Douglas, 2001). Bu algının, sosyal sigorta sisteminin bir parçası olarak 
Avrupalıların SPA’ları ziyaret etme uygulamasıyla ilişkili olabildiği iddia edilmiştir (Frost, 2004).  

Yukarıdaki literatür çerçevesinde SPA ile ilgili çeşitli destinasyonu örneklem alan çalışmalar 
literatürde mevcuttur. Bu çalışmaların incelendiğinde genel olarak çalışmalar SPA kullanımına 
iten motivasyonları belirlemeye yönelip gerçekleştirilmiştir. Demografik değişkenlerin turist 
motivasyonuna olan etkisi ile ilgili çalışmalar mevcut iken, SPA kullanıcıların demografik 
değişkenler ve özellikle yerli-yabancı turist kapsamında farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek 
üzere kısıtlı çalışma mevcuttur. 

 

YÖNTEM 

Araştırma amaçlarına ulaşmak için anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Anket üç bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik bilgileri ile ilgili veriler toplamak amacıyla 
uyruk, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, kaç kez SPA deneyimi olduğu ve seyahate 
eşlik eden soruları yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümünde SPA’nın nasıl bir yer olarak 
algılandığı sorusu yöneltilmiştir. Bu bölümde Mak vd., (2009) tarafından geliştirilen toplam sekiz 
ifadeli ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek “Evet” ve “Hayır” olarak yöneltilmiştir. Anketin üçüncü 
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bölümünde ise Mak vd., (2009) tarafından geliştirilen SPA deneyimi için motivasyon ölçeği 
kullanılmıştır. SPA motivasyon ölçeğinde toplam 19 ifade 5’li Likert ölçeğiyle katılımcılara 
yöneltilmiştir. SPA deneyimi için motivasyon ölçeği toplam dört boyuttan oluşmaktadır. Bu 
boyutlar arkadaşlık ve akrabalık, sağlık ve bakım, kendini ödüllendirme ve düşkünlük, 
rahatlama ve kaçış boyutlarıdır. Veriler Mayıs 2018’de Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı 
otel SPA’sı kullanan ziyaretçilere gönüllülük esasına göre uygulanan anket ile toplanmıştır. 
Toplam 140 anket çalışmada kullanılmıştır. Toplanan veriler frekans analizi, ortalama analizi, 
faktör analizi, t-test ve ANOVA analizlerine tabi tutulmuştur ve yorumlanmıştır.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Katılımcıların uyruk, cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, eşlik eden ve SPA deneyimi 
frekans analizine tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 1’de sunulmuştur. Tablo 1 incelendiğinde 
katılımcıların %55,7’sinin yerli, %44,3’ünün yabancı olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet olarak %39,3 
erkek ve %60,7 kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu “26-34” yaş 
aralığı grubunda, en az katılımcının ise “44 ve üzeri” yaş aralığı grubunda yer almaktadır. 
Medeni durum bağlamında katılımcıların %63,6’sının evli ve %36,4’ünün bekar olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu “önlisans/lisans” eğitim durumu grubunda, en 
az katılımcı ise “ilkokul” eğitim durumu grubunda yer almaktadır. Eşlik eden olarak %36,4 
yalnız, %21,4, eş %20 aile ve %22,1 arkadaşladır. SPA deneyimi kapsamında ise katılımcıların 
%49,3’ü “4 ve altı” grubunda, %16,4’ü “5-8” grubunda ve %34,3’ü “9 ve üzeri” grubunda yer 
almaktadır. 

 

                 Tablo 1.  Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=140) 
 f %  f % 
Uyruk   Eşlik Eden   
Yerli 78 55,7 Yalnız 51 36,4 
Yabancı 62 44,3 Eş 30 21,4 
   Aile 28 20,0 
Cinsiyet   Arkadaş 31 22,1 
Erkek 55 39,3    
Kadın 85 60,7 Yaş   
   25 ve altı 38 27,1 
Medeni Durum 26-34 39 27,9 
Evli 89 63,6 35-43 35 25,0 
Bekar 51 36,4 44 ve üzeri 28 20,0 
      
SPA Deneyimi Eğitim Durumu 
4 ve altı 69 49,3 İlkokul 15 10,7 
5-8 23 16,4 Lise 35 25,0 
9 ve üzeri 48 34,3 Önlisans/Lisans 74 52,9 
   Lisansüstü 16 11,4 

Katılımcılara yöneltilen “SPA’yı nasıl bir yer olarak algılarsınız?” sorusunun frekans analizi 
sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2’de görüldüğü üzere katılımcıların büyük bir çoğunluğu SPA’yı ‘rahatlatıcı yer’ olarak 
görmektedir. İkinci sırada ise SPA ‘kendine zevk yaşatılan yer’ ve üçüncü olarak ‘güzelleştirici 
bakım yeri’ olarak algılamaktadır. En düşük katılımın olduğu cevap ise “gitmek için modaya 
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uygun bir yer” cevabıdır. Mandelbaum ve Lerner’ın (2008) ifade ettiği gibi sağlıklı ve daha iyi bir 
yaşam tarzı insanların önemli önceliklerinden biri haline geldiğinden dolayı SPA sektörü 
otellerin lüks değil de vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. 

             Tablo 2. Katılımcıların SPA’yı Nasıl Bir Yer Olarak Algıladıkları 
 Evet % Hayır % 
Rahatlatıcı yer 136 97,1 4 2,9 
Kendine zevk yaşatılan bir yer  118 84,3 22 15,7 
Güzelleştirici bakım yeri  103 73,6 37 16,4 
Genel sağlığın iyileştirildiği yer   97 69,3 43 30,7 
Belirli bir tıbbi rahatsızlığın iyileştirildiği yer  67 47,9 73 52,1 
Zayıflama tedavilerinin yapıldığı yer  75 53,6 65 46,4 
Gitmek için modaya uygun bir yer  65 46,4 75 53,6 
Gitmek için prestijli bir yer  76 54,3 64 45,7 

 

                        Tablo 3. Katılımcıların İfadelere Olan Algıları 
Boyutlar Ortalama SS 

Arkadaşlık ve Akrabalık   
Aile bağlarını geliştirmek 3,22 1,30 
Aile ile vakit geçirmek 3,30 1,28 
Arkadaşlarla vakit geçirmek 3,29 1,27 
Arkadaşlık bağlarını arttırmak 3,27 1,29 
SPA deneyimini arkadaşları ve aile paylaşmak 3,20 1,29 

Sağlık ve Bakım   
Kilo vermek  3,27 1,23 
Görünümümü gençleştirmek 3,39 1,19 
Fiziksel çekiciliğimi arttırmak 3,33 1,24 
Genel sağlığımı iyileştirmek 3,20 1,33 

Kendini Ödüllendirme ve Düşkünlük   
Lüks deneyimle kendimi şımartmak 3,18 1,39 
Modaya uygun biri olarak görünmek 2,99 1,30 
Kendime zevk yaşatmak 3,26 1,34 
Çok çalıştığım için kendimi ödüllendirmek 3,32 1,38 

Rahatlama ve Kaçış   
Fiziksel rahatlama aramak 3,40 1,40 
Zihinsel huzur aramak 3,44 1,29 
Ruhsal ferahlık aramak 3,52 1,24 
Tıbbi bir durum için tedbir aramak 3,26 1,24 
Günlük rutinden uzaklaşmak 3,45 1,28 
İş ve sosyal hayatın baskılarından uzaklaşmak 3,41 1,31 

 
Daha sonra gerçekleştirilecek olan t-test ve ANOVA analizleri için motive eden unsurlar ölçeği 
faktör analizine tabi tutulmuştur. Sonuçlara göre motive eden unsurlar dört boyut altında 
toplanmıştır. Toplam varyans açıklama oranı %71,440’dır. ‘Arkadaşlık ve akrabalık’ boyutu 
toplam beş ifadeden oluşmakta ve Croanbach Alpha (CA) değeri 0,88’dir. ‘Sağlık ve bakım’ 
boyutu toplam dört ifadeden oluşmakta ve CA değeri 0,85’dir. ‘Kendini ödüllendirme ve 
düşkünlük’ boyutu toplam dört ifadeden oluşmakta ve CA değeri 0,84’dür. ‘Rahatlama ve kaçış’ 
boyutu toplam altı ifadeden oluşmakta ve CA değeri 0,90’dır. 
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İfadelerin ortalamaları ise Tablo 3’de verilmiştir. İfadelere olan algılara genel olarak bakıldığında 
en yüksek algıya sahip olan ifade 3,52 ortalama ile “ruhsal refahlık aramak” ifadesiyken, en az 
algıya sahip ifade 2,99 ile “modaya uygun biri olarak görülmek” ifadesidir. Guillet ve 
Küçükusta’nın (2016) tatil esnasında bir SPA deneyimi artık lüks olarak değil, sağlıklı bir yaşam 
tarzının gerekli bir parçası olarak görülmektedir ifadesi bu bulguyu desteklemektedir. 

Her bir boyut bağlamında ise ortalama sonuçları şu şekildedir; 

• Arkadaşlık ve akrabalık boyutu için en yüksek algıya sahip olan ifade 3,30 ortalama ile 
“aile ile vakit geçirmek” ifadesiyken, en az algıya sahip ifade 3,20 ile “SPA deneyimini 
arkadaşları ve aile paylaşmak” ifadesidir. 

• Sağlık ve bakım boyutu bağlamında en yüksek algıya sahip olan ifade 3,39 ortalama ile 
“görünümümü gençleştirmek” ifadesiyken, en az algıya sahip ifade 3,20 ile “genel 
sağlığımı iyileştirmek” ifadesidir. 

• Kendini ödüllendirme ve düşkünlük boyutu için en yüksek algıya sahip olan ifade 3,32 
ortalama ile “çok çalıştığım için kendimi ödüllendirmek” ifadesiyken, en az algıya sahip 
ifade 2,99 ile “modaya uygun biri olarak görülmek” ifadesidir. 

• Rahatlama ve kaçış boyutu kapsamında en yüksek algıya sahip olan ifade 3,52 ortalama 
ile “ruhsal refahlık aramak” ifadesiyken, en az algıya sahip ifade 3,26 ile “tıbbi bir durum 
için tedbir aramak” ifadesidir. 

Çalışmanın amaçlarını test etmek için cinsiyet, uyruk, medeni durum, yaş ve eşlik eden 
kapsamında t-test ve ANOVA analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar Tablo 4’de özetlenmiştir. 

             Tablo 4. t-test ve ANOVA Analiz Sonuçları 
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Medeni 
Durum 

Evli 
Bekar 

Sig: 0,93 
F: 0,240 
Fark yok 

Sig: 0,81 
F: 0,274 
Fark yok 

Sig: 0,01* 
F: 0,387 
Fark var 

Sig: 0,86 
F: 0,612 
Fark yok 

Eşlik 
Eden 

Yalnız, Eş, 
Aile, Arkadaş 

Sig: 0,01** 
F: 3,883 
Fark var 

Sig: 0,227 
F: 1,465 
Fark yok 

Sig: 0,525 
F: 0,748 
Fark yok 

Sig: 0,52 
F: 0,758 
Fark yok 

*Evli katılımcıların algısı bekar katılımcıların algısından düşüktür. 
**Yalnız katılımcıların algısı aile ve arkadaş ile gidenlerin algısından daha 
düşüktür.  

Cinsiyet, uyruk ve medeni durum ile boyutlar arasında fark olup olmadığını belirlemek amacıyla 
t-test analizinden faydalanılmıştır (Tablo 4). Cinsiyet ve uyruğa göre boyutlarda fark 
bulunamamıştır. Medeni duruma göre ‘kendini ödüllendirme ve düşkünlük’ boyutunda anlamlı 
farklılık olduğu belirlenmiştir. Evli katılımcıların ‘kendini ödüllendirme ve düşkünlük’ boyutuna 
olan algısının bekar katılımcılara kıyasla düşük olduğu belirlenmiştir. Bundan dolayı SPA 
kullanan bekar katılımcıların evlilere göre daha çok kendini ödüllendirme ve düşkünlük için SPA 
tercih ettiği söylenebilir. 

Yaş ve eşlik eden bağlamında boyutlar arasında fark olup olmadığını belirlemek için ANOVA 
analizinden faydalanılmıştır. Katılımcıların yaş gruplarına göre farklılık belirlenmemişken, eşlik 
edene göre ‘arkadaşlık ve akrabalık’ boyutunda anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Bu farklılık 
ise ‘yalnız’ SPA kullanan katılımcılar ile ‘aile ve arkadaş’ ile SPA kullananlar arasında 
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bulunmaktadır. Yalnız SPA kullanan katılımcıların ‘arkadaşlık ve akrabalık’ boyutuna olan algısı 
‘aile ve arkadaş’ ile SPA kullanan katılımcıların algısından düşüktür.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ziyaretçilerin tatil esnasında otel SPA deneyimlemeye motive eden unsurların uyruk, yaş, 
cinsiyet gibi demografik özelliklere göre belirlenmesi amacıyla anket yöntemi ile veri toplanmış 
ve analizlere tabi tutulmuştur. Genel olarak ‘rahatlama ve kaçış’ boyutunun diğer boyutlara 
kıyasla daha yüksek algıya sahip olması ve katılımcıların SPA’yı rahatlayıcı yer, kendine zevk 
yaşatılan ve genel sağlığın iyileştirildiği yer olarak görmeleri literatürdeki bazı çalışmalar (Koh 
vd., 2010; Tsai vd., 2011) tarafından desteklenmektedir.  Sonuçlara göre sadece medeni durum ve 
eşlik eden bağlamında farklılık olduğu belirlenmiştir. Evli katılımcıların ‘kendini ödüllendirme 
ve düşkünlük’ boyutuna olan algısının bekar katılımcılara kıyasla düşüktür ve ‘yalnız’ SPA 
kullanan katılımcıların ‘arkadaşlık ve akrabalık’ boyutuna olan algısı ‘aile ve arkadaş’ ile SPA 
kullanan katılımcıların algısından düşüktür. Çalışma sonuçları kapsamında şu önerilerde 
bulunulmuştur; 

• Katılımcıların otel SPA’sını rahatlayıcı, kendine zevk yaşatılan ve güzelleştirici bakım 
yeri olarak görmelerinden dolayı otel SPA’ları tanıtım ve pazarlamada bu özellikleri 
ön plana çıkararak potansiyel ziyaretçileri çekerek rekabet avantajlarını arttırabilirler, 

• Otel SPA’ları ziyaretçilerin aile ile vakit geçirmeleri amacıyla SPA’ları bu kapsamda 
tasarlayabilir, 

• Otel SPA’ları daha çok görünümü güzelleştirme amacıyla tercih edildiğinden dolayı 
görünümü güzelleştirme SPA paketleri oluşturularak ve bu pakette indirim 
uygulayarak potansiyel ziyaretçiler çekilebilir, 

• Ziyaretçilerin ruhsal refahlık ile ilgili tatmin olmalarını arttırmaya yönelik 
uygulamalar geliştirilebilir. 

Çalışma sadece Antalya destinasyonunda otel SPA kullananlardan toplanan veriler ile 
gerçekleştirilmiştir. Farklı destinasyonlardaki otel SPA’ları ve diğer SPA türlerini tercih edenler 
ile ilgili çalışma yapılarak kıyaslama yapılması konunun daha detaylı bir şekilde ele alınıp 
incelenmesine olanak sağlayabilir. 
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Öz 

Turizm sektörünün temel faaliyet alanı, herhangi bir nedenle daimi ikametgâhından geçici süreliğine 
ayrılmış bireylerin konaklama ve seyahat gereksinimlerini karşılamaya yönelik ürünleri sunan işletmeleri 
kapsamaktadır. Bu faaliyet alanlarına ilave olarak, turistik tüketicilere geniş kapsamlı bir seyahat deneyimi 
sunmaya yönelik çeşitli işletmeler ve kuruluşlar da (yeme-içme, eğlence, alış-veriş, spor, sağlık vb.) turizm 
sektörüne dâhil olabilmektedirler. Değer zinciri ise bir ürünün veya hizmetin kavramsal tasarımından nihai 
tüketiciye teslimine kadar gerekli olan tüm operasyonları tanımlamakta kullanılan bir kavramdır. 
Dolayısıyla turizm değer zincirini, turizm ürünlerinin üretilmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadarki 
süreçte yer alan tüm mal ve hizmet tedarikçilerinin faaliyetlerinden oluşan geniş kapsamlı bir zincir ağı 
olarak ifade etmek mümkündür. Çalışmada değer zinciri yaklaşımı kavramsal olarak ele alınmış olup, değer 
zinciri yaklaşımının bir hizmet sektörü olan turizme uygulanabilirliği ve sağlayabileceği katkıların 
irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma kapsamında nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, 
konuya ilişkin kaynak ve doküman incelemesi gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. 
Çalışma neticesinde konaklama, yeme-içme, ulaşım, alış-veriş gibi faaliyet alanlarının turizm değer 
zincirinin birincil faaliyet unsurlarını oluşturdukları; turizmin destinasyonda gelişmesine katkı 
sağlayabilecek bir takım ulusal ve yerel kurum ve kuruluşların da (hükümet, yerel yönetimler, STK’lar, 
sağlık ve eğitim kurumları gibi) destek faaliyet unsurlarını oluşturduğu görülmüştür. Ayrıca çalışma 
bulgularına göre “her zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğu” gerçeğinden hareketle turizm 
sektöründe küresel rekabeti sağlamanın kilit noktasının, zincirdeki bütün paydaşların ortak hareket 
etmesini sağlayabilmekten geçtiğini ifade etmek de mümkündür.  
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Abstract 

Main field of activity of tourism sector comprises enterprises which offer products intended for meeting the 
accommodation and travel needs of individuals who have temporarily left their permanent residences for 
any reason. In addition to these fields of activity, various enterprises and establishments (such as food-
beverage, entertainment, shopping, sports, health) intended for offering an all-inclusive travel experience to 
touristic consumers can also be included in the tourism sector. Value chain, on the other hand, is a concept 
used in defining all necessary operations of a product or a service, from conceptual design to delivery to the 
final consumer. Thus, it is possible to express the tourism value chain as an extensive chain network 
including the activities of all goods and service suppliers in the process from the production of tourism 
products to delivery to the consumers. In this study, the value chain approach is discussed conceptually, 
and the objective of the study is to examine the applicability of the value chain approach to tourism, which 
is a service sector, and the contribution thereof. In this context, a qualitative research method has been based 
on within the scope of the study and a conceptual framework has been formed by carrying out a resource 
and document review related to the subject. As a result of the study, it has been seen that the activities such 
as accommodation, refreshments, transportation and shopping constitute the primary activity elements of 
the tourism value chain, and that a number of national and local institutions and organizations (such as 
government, local governments, NGOs, health and educational institutions) that will be able to contribute 
to the development of tourism in the destination constitute the elements of the supportive activities. It is 
also possible to state that the key point of ensuring global competition in the tourism sector is to ensure that 
all stakeholders in the chain are able to act jointly, based on the fact that “each chain is as strong as its 
weakest link.” 
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GİRİŞ 

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). Turizm; 2017 yılı verileri itibariyle 
dünya genelinde 1.323 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 1.340 milyar dolar ve buna ek olarak 240 milyar 
dolarlık yurt dışı destinasyonlara yapılan uluslararası yolcu taşımacılığı hizmetleri ile geliri 
toplamda 1.6 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 
(www2.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 (Çil Yavuz, 2006; Bahar ve Kozak, 
2007: 61; Perles-Ribes, Ramon-Rodriguez, Sevilla-Jimenez ve Moreno-Izquierdo, 2016; 
Kakoudakis, McCabe ve Story, 2017; Ilgaz Yıldırım, Yıldırım ve Gülmez, 2017).  

Turizm sektörü, sunduğu ürün ve hizmetlerin bir gereği olarak birçok alt sektör ile ilişki 
içerisinde olan bir hizmet sektörüdür. Çünkü sektörün arzını oluşturan “turistik ürün”, bileşik 
ürün özelliğini taşımaktadır. Başka bir ifade ile seyahate çıkan bireyler, bu süre içerisinde ulaşım, 
konaklama, eğlence, yeme-içme gibi aslında her biri kendi başına bağımsız birer sektör olan 
hizmetleri bir arada toplu halde alma eğilimindedirler (Samırkaş ve Bahar, 2013: 2; Mete ve 
Acuner, 2014). Diğer yandan turistik tüketicilere tüm bu ürün ve hizmetlerin sunulmasında, 
turizm sektörü ile bire bir bağlantılı olmayan ancak, sektöre bir şekilde dahil olan bir takım 
sektörler ya da kurum ve kuruluşlar da (inşaat, sanayi, bankacılık, yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları gibi) söz konusudur. Dolayısıyla; 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). Turizm 
sektöründe, sadece iki koldan (turistler ve sektörün yaptığı) yapılan harcamalar 70’e yakın iş 
alanını etkilemektedir (Goeldner ve Ritchie, 2009: 400). Bu bağlamda turizm sektörü için, 
sektörün doğrudan ya da dolaylı bir şekilde bağlantılı olduğu alt sektörleri, kurum ve kuruluşları 
ve paydaşları kapsayan bir “Değer Zinciri” modelinin oluşturulması kaçınılmazdır. 

 

DEĞER ZİNCİRİ KAVRAMI 

Değer zinciri kavramının somut gerçekliğe sahip bir anlamı olmamakla birlikte, sadece iş 
dünyasının nasıl işlediğini anlamaya yarayan bir çerçeve çizmektedir (Mitchell, 2012). Bu 
bağlamda değer zinciri kavramı; bir mal ya da hizmet geliştirmek için farklı üretim 
aşamalarından nihai tüketicilere ulaşıncaya ve kullanım sonrası geri dönütlere kadar gerekli olan 
tüm faaliyetleri tanımlayan bir kavramdır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 4; Hellin ve Meijer, 2006; 
Mitchell, 2012; El-Sayed, Dickson ve El-Naggar, 2015; Guabiroba, Meireles da Silva, Cesar ve 
Vieira da Silva, 2017). 

Genel bir bakış açısı ile basit bir değer zinciri Şekil 1’de görüldüğü gibi açıklanabilir. Buna göre, 
bir mal ya da hizmetin üretim aşaması bir dizi bağlantıdan sadece birisidir. Ayrıca zincirin her 
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bir bağlantısı çeşitli faaliyet alanlarından oluşmaktadır. Değer zinciri genellikle dikey bir zincir 
olarak tasvir edilmesine rağmen zincir içi bağlantılar çoğunlukla iki yönlü niteliktedir. Şekil 1’de 
ana hatları ile bir değer zincirini tasvir etmekle birlikte, değer zincirleri uygulandığı iş alanına 
göre çok fazla bağlantı içererek daha karmaşık bir yapıya sahip olabilirler.  

 

 

 

 

  

 

Şekil 1: Değer Zincirinin Genel Yapısı 

Kaynak: Kaplinsky ve Morris, 2000: 4 

 

Değer zinciri kavramı son yıllarda piyasa koşullarındaki büyük değişikliklerin bir yansıması 
olarak gündeme gelmiş bir kavram olarak görülse de yıllar içerisinde bir sistem olarak farklı bakış 
açıları ile alınmış bir kavramdır. Bu bağlamda Tablo 1’de değer zincirini ele alan bakış açıları 
özetlenmiştir. Buna göre (Raikes, Jensen ve Ponte, 2000; Kaplinsky ve Morris, 2000: 4; Mitchell, 
2012):  

Filière Yaklaşımı (1960): Bu yaklaşım 1960’lı yıllarda özellikle Fransa’nın eski sömürgelerinde 
pamuk, kauçuk, kakao, kahve gibi tarımsal mal ihracatlarının analiz kapsamını tanımlamak için 
kullanılmıştır. Bu kavram; tarımsal ürünlerin üretim ve dağıtım sistemlerinin ekonomik 
süreçlerinin daha kapsamlı anlaşılabilmesini sağlamak üzere özellikle tarımsal araştırmalarda 
kullanılmıştır. Söz konusu yaklaşım, ulusal sınırlar içerisinde kalarak yerel değer zincirlerine 
uygulanmış bir yaklaşımdır (Raikes ve diğ., 2000). 

Emtia Zinciri (1974): 1970’lerde Wallerstein (1974) tarafından geliştirilen yaklaşım, dünya 
sistemleri teorisine dayalı, bağımlılık teorisinin bir detayıdır. Söz konusu yaklaşım, kapitalist 
dünya ekonomisinde değer zinciri dağılımının dinamiklerini açıklamayı amaçlamaktadır. 
Yaklaşımın temel itici gücü; bir zincir içindeki üretim faaliyetlerine ve emek-yoğun faaliyetlere 
bağlı olarak farklı bölgeler arasındaki uluslararası iş bölümünün sağlanabilmesini mümkün 
kılmaktır. Bu bağlamda yaklaşım şirketlere; tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı 
yoluyla işletme içi ve dışı yeterliliklerini de dikkate alarak “yap ya da al” bakış açısı ile hareket 
etmelerini tavsiye etmektedir. 1970’ler ile birlikte giyim sektöründe hız kazanmaya başlayan 
yaklaşım, süreç içerisinde tüketici elektroniği, ayakkabı, oyuncak gibi sektörlerde de yaygınlık 
kazanmıştır.

Tasarım 
ve Ürün 
Gelişimi 

Üretim  
İç Lojistik, 
Dönüşüm, 

Girdi, 
Paketleme 

Pazarlama 
Tüketim 

/Geri 
Dönüşüm 
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Tablo 1: Değer Zinciri Kavramına İlişkin Bakış Açıları 

 

 
Filière 

Yaklaşımı 
(1960) 

Emtia 
Zinciri 
(1974) 

Değer 
Zinciri 
(1980) 

Küresel 
Emtia 
Zinciri 
(1990) 

Dünya 
Ekonomik 

Üçgeni 
(2000) 

Küresel 
Değer 
Zinciri 

Kavramsal 
Çerçeve 

Birleşmemiş 
teorik 
yaklaşım, 

Bağımlılık 
teorisinden 
türemiş 
dünya 
sistemleri 
teorisi, 

Birleşmemiş 
teorik temel, 

Dünya 
sistemleri 
teorisi, 
 
Örgütsel 
sosyoloji, 

Dünya 
sistemleri 
teorisi, 
 
Örgütsel 
sosyoloji, 

Küresel 
emtia 
zincirleri, 

Hedefler 

Fiziksel 
girdi-
çıktılar, fiyat 
ve 
pazarlama 
zincirindeki 
katma 
değer, 
 
Tarımsal 
ürünlere 
odaklanma, 

Dünya 
kapitalist 
ekonomi 
sisteminin 
açıklanması, 

Endüstri 
firmalarına 
odaklanma, 
 
Faaliyetlerin 
katma 
değerini 
indirerek 
rekabet 
avantajı 
sağlama, 

Küresel 
bağlantılı 
üretim 
sistemleri 
güç ilişkileri 
(orta ve 
mikro 
seviyede), 
 
Endüstriyel 
mallara 
odaklanma, 

Bölgeleri ya 
da kümeleri 
yükseltme, 
 
Bağlayıcı 
küme 
geliştirme 
ve değer 
zincirleri, 

Yönetim ve 
düzenleme 
sistemleri, 
 
Yatay ve 
dikey 
yaklaşımları 
bağlamak, 

Temel 
Kavramlar 

Altında 
yatan temel 
bir kavram 
yok (Nötr), 

Uluslararası 
iş bölümü, 
 
Çekirdek 
çevre, 
 
Yarı çevre, 

Kurum içi 
katma değer 
kavramı, 

Yönetim 
(tüketici 
odaklı/alıcı 
odaklı), 
 
Örgütsel 
öğrenme 
/yükseltme, 

Yönetim, 
 
Kümenin 
yükseltilme
si, 

Yönetim, 
 
İşlem 
maliyetleri, 
 
Yükseltme, 

Özellikler 

Statik (sabit) 
model, 
 
Ulusal 
sınırlar, 

Bütünsel 
bakış açısı, 
 
Makro 
yönelim, 
 
Nitel analiz, 

Firma 
düzeyinde 
sınırlı 
üretim 
süreçleri, 
 
Uluslararası 
bölgesel 
düzenlemel
erde 
dikkatsizlik, 

Yönetime 
odaklanma, 

Nitel analiz, Emtia 
zincirinin 
bileşimi, 
 
Küresel 
emtia 
zinciri, 
 
Dünya 
ekonomik 
üçgeni, 

Anahtar 
Yazarlar 

Raikes, 
Jensen ve 
Ponte (2000) 

Wallerstein 
(1974) 
 

Michael 
Porter 
(1985) 

Gereffi 
(1994) 

Messner 
(2002) 

Gereffi ve 
Kaplinsky 
(2001), 
Humphrey 
ve Schmitz 
(2000), 
Gereffi, 
Humphrey 
ve Sturgeon 
(2005) 
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Değer Zincir (1980): 1980’li yılların ortalarında Porter (1985), rekabet avantajı konusundaki 
çalışmaları bağlamında değere zinciri kavramını geliştirmiştir. Porter değer zinciri yaklaşımı 
çerçevesinde, şirketlerin işletme değerlerini arttırabilmeleri için belirli faaliyetlerini analiz 
etmeleri gerekliliği üzerinde durmuştur. Bu bağlamda Porter işletmelere değer sağlayacak 
faaliyetleri, birincil faaliyetler ve destek faaliyetler olmak üzere iki önemli kategoriye ayırmıştır. 
Porter’ın değer zinciri analizi yaklaşımı; yerel rekabet ve özel talep koşullarının önemini 
vurgulamaktadır. Bu bağlamda söz konusu yaklaşımın, ekonomik kalkınma ve kümelenme 
düşüncesi üzerinde büyük etkisi olmuştur. 

Küresel Emtia Zinciri (1990): 1990’larda Gereffi (1994: 97), temel olarak Wallerstein’in emtia 
zincirini esas alarak türettikleri küresel emtia zincirini geliştirmiştir. Gereffi yaklaşımı; (1) girdi-
çıktı yapısı, (2) uluslararası yapı, (3) kurumsal yapı ve (4) yönetim yapısı olmak üzere dört unsur 
üzerinden kurulmuştur. Söz konusu yaklaşımda; işletmeler arası ilişkiler ve kurumsal işleyişi 
dikkate alan yönetim üzerine odaklanılmıştır. Gereffi bu yaklaşım ile tüm dünyada dağılmış 
şekilde bulunan ancak aslında birbirleriyle bağlantılı olan üretim sistemlerinin gücünün dengeli 
bir koordinasyon yoluyla sağlanabileceğini savunmuştur. Çalışma kapsamında Gereffi, zincirde 
bulunan bazı baskın aktörlerin zincirin genel karakterini belirlediği ve bu aktörlerin zincir 
içerisindeki olasılıkları, bilgi aktarımını ve etkileşimi de sağladıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Dünya Ekonomik Üçgeni (2000): Bu yaklaşım Gereffi’nin küresel emtia zinciri yaklaşıma dayanarak 
Messner (2002) tarafından geliştirilmiştir. Messner (2002) dünya ekonomik üçgeni yaklaşımı ile 
zincirdeki aktörlerin, yönetimin ve düzenleme sistemlerinin küresel emtia zincirindeki 
faaliyetlerin kapsamını belirlediği görüşünü savunmuştur. Söz konusu yaklaşım, tüm bölgeleri 
ya da kümeleri zincire entegre ederek iyileştirmeye odaklanır. Bu bağlamda yaklaşım 
çerçevesinde, yatay (kümelenme gelişimi) ve dikey (değer zinciri) yaklaşımlar birbirine 
bağlanmıştır. 

Küresel Değer Zinciri: Küresel değer zinciri yaklaşımının merkezinde “yönetim” kavramı yer 
almaktadır. Söz konusu yaklaşımda yönetim (denetim) kavramı, zincirdeki faaliyetlerin piyasa 
dışı koordinasyonunun gerçekleştiği kurumlar arası ilişkilerin ve kurumsal işleyişin 
yürütülmesinde önem taşımaktadır. Yönetim (denetim) kavramı sayesinde zincirdeki bazı 
şirketler, zincirdeki diğer paydaşların çalıştığı parametreleri ayarlayabilmekte ya da 
uygulayabilmektedirler. Yaklaşıma göre; zincirdeki faaliyetler ancak farklı ülkelerde ya da 
bölgelerde yürütülebildiğinde söz konusu değer zinciri “küresel” bir nitelik taşıyabilecektir.  
Küresel değer zinciri yaklaşımına göre yönetimsiz (denetimsiz) bir zincirin, sadece bir pazar ilişki 
dizisi olmaktan öteye gitmesi mümkün görünmemektedir. 

Değer zincirine ilişkin bu farklı süreçlerde; işletmeler arasında artan rekabet ve değer 
zincirlerinin geçirdiği evrimler, yeni ve mevcut girişimciler açısından hem zorluklar hem de yeni 
fırsatlar ile sonuçlanmıştır. Değer zinciri kavramına ilişkin teorik çalışmalar, düşük gelir 
seviyesine sahip birçok ülkenin küresel değer zincirlerine dâhil edilmeleri ile büyüme hızını 
yakalayabilecekleri yönündedir. Diğer yandan söz konusu bu çalışmalarda, endüstriyel 
kalkınmanın sağlanmasında geçmişte kullanılan bir takım yöntemlerin geçerliliğini yitirdiği 
kabul edilmektedir (Mitchell, 2012). 

 

DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ 

Değer zinciri analizini; işletmenin stratejik açıdan önemli faaliyetlere bölümlenmesi ve bu 
faaliyetlerin, maliyetlerin değişimleri ve farklılaştırma üzerindeki etkilerinin incelenmesi 
amacıyla kullanılan bir yöntem olarak tanımlamak mümkündür (Hergert ve Morris, 1989). Daha 
geniş bir bakış açısı ile değer zinciri analizini; işletmenin rekabet avantajının anlaşılması, değer 
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zincirinin hangi aşamasında müşterilere sunulan değerin artırılabileceğinin veya maliyetlerin 
düşürülebileceğinin belirlenmesi ve işletmenin tedarikçileriyle, müşterileriyle ve sektördeki 
diğer işletmelerle olan ilişkilerinin daha iyi bir şekilde anlaşılması amacıyla kullanılan stratejik 
bir araç olarak tanımlamak mümkündür (Blocher, Stout ve Cokins, 2010: 40). Değer zinciri analizi, 
zincirdeki farklı basamaklar ile paydaşları tanımlamayı ve bunların performanslarını 
değerlendirmeyi amaçlamaktadır (Jaligot, Wilson, Cheeseman, Shaker ve Stretz, 2016) . 

Her işletme ürününü tasarlamak, üretmek, pazarlamak, sunmak ve desteklemek üzere birtakım 
faaliyetler gerçekleştirir. İşletmeler, söz konusu tüm bu faaliyetleri bir değer zinciri kullanarak 
sunabilirler (Porter, 1985: 36). Bu bağlamda Porter (1985: 37) işletmelerin faaliyet unsurlarını ve 
bu unsurlar arasındaki bağlantıları genel hatları ile ortaya koyan bir değer zincirini Şekil 2’de 
görüldüğü üzere tasvir etmiştir. Porter’a göre; bir işletmenin değer zinciri ve bireysel 
faaliyetlerini gerçekleştirme biçimi o işletmenin tarihçesinin, stratejisinin, stratejisini uygulama 
yaklaşımının ve ekonomik faaliyetlerinin bir yansımasıdır. 

 

 
Şekil 2: Porter’ın İşletmeler İçin Değer Zincir Modeli  

Kaynak: Porter, 1985: 37 

Porter (1985) tarafından geliştirilen değer zinciri modelinde görüldüğü üzere (Şekil 2) değer 
zinciri analizlerini yürütebilmek için, firmanın operasyonlarının birincil ve destekleyici 
faaliyetler başlıkları altında incelenmesi gerekmektedir. Birincil faaliyetler işletmenin üretimi ile 
ilişkili olan operasyonlar; destekleyici faaliyetler ise işletmenin etkinliği ve etkisi için gerekli olan 
altyapıya yönelik operasyonlardır. 

Değer zinciri analizi; bir işletmenin kendi sunduğu servis ya da ürünlere belirli bir sırayla 
uyguladığı işlemlerin, bu sıralama ile zincirdeki güçlü ve zayıf yönlerini sistematik olarak ortaya 
çıkarmak, tanımlamak ve analiz etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Değer zinciri analizi, 
işletme işlemlerini birer zincir halkası olarak görür ve her bir halkanın değerini artırmayı hedefler 
(Dekker, 2003). Bir değer zinciri oluşturmanın ana unsuru, bir işletmenin belirli bir sektördeki 
faaliyetleridir. Sektör çapında değer zinciri oluşturmak da mümkün olmakla beraber, sektördeki 
her bir işletmenin kendi faaliyet alanı doğrultusunda değer zinciri oluşturması daha uygundur. 
Çünkü sektör düzeyindeki bir değer zinciri çok geniş çaplı olacağından rekabet avantajı 
oluşturabilecek önemli kaynakların belirsizleşmesine neden olabilmektedir. Aynı zamanda rakip 
değer zincirleri arasındaki farklar, rekabet avantajının da temel kaynağını oluşturmaktadır. 
Ayrıca aynı sektördeki benzer işletmelerin bile faaliyet unsurlarında ayrımlar söz konusu 
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olabileceğinden, işletme düzeyinde değer zinciri oluşturulması daha uygun bir stratejidir (Porter, 
1985: 38). 

Değer zinciri analizi, işletmelerin rekabet stratejileri noktasında avantaj sağlayan önemli bir 
yöntemdir. Herhangi bir ürünün müşteriye sunulduğu zincirin tamamını tanımlamaya çalışan 
değer zinciri analizinin bir takım önemli görevleri söz konusudur. Bu görevleri; mevcut 
faaliyetleri denetlemek, gelecekteki faaliyetleri geliştirmek, değer yaratan faaliyetleri belirlemek, 
müşteri ihtiyaçlarının tatminine toplam katkısını analiz etmek, sistematik bir yol sunmak ve 
rakiplerin değer zinciri ile karşılaştırma yapmak olarak sıralamak mümkündür (Dekker, 2003). 
Söz konusu bu görevler ve özellikle de tüm dünyada küreselleşmenin hızlı bir şekilde devam 
ettiği dikkate alındığında, değer zinciri analizinin neden önemli olduğunu üç temel unsur 
üzerinden açıklamak gerekmektedir (Kaplinsky ve Morris, 2000: 9). Bunlar; 

1) Büyüyen iş bölümü ve bileşenlerin üretimin küresel dağılımı ile sistematik rekabetçilik 
giderek daha da önemli hale gelmiştir. Değer zinciri analizi sistematik rekabetçiliğin 
kapsamını ve gerekliliklerini anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Değer zinciri analizi 
ile temel yeterliliklerini tanıma ve analiz etme imkânı bulan işletme, kendine özgü 
yeterlilikler kapsamında olmayan işlevleri dış kaynaklara yönlendirecektir. Ayrıca, 
üretim zincirindeki mal ya da hizmet girdilerinin akışını haritalamak, işletmenin tutum 
ve davranışı hakkında da bilgi sahibi olunmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla kendi 
işlevlerinde değer zincirini içselleştiremeyen işletmelerin, verimliliklerini yükseltme 
noktasında çabalamaları çok da etkili sonuçlanmayacaktır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 
11-12). 

2) Üretimde verimlilik, küresel pazarlara başarılı bir şeklide nüfus edebilmek adına 
öncelikli gerekliliktir. Değer zinciri analizinin önemli olmasının ikinci nedeni, 
hizmetlerden ziyade üretimde uzmanlaşmış işletme ya da ülkelerin nihai pazarlara 
bağlanma şekilleri ve küresel pazarlara katılma yetenekleri noktasında sahip oldukları 
avantaj ve dezavantajları anlamalarına yardımcı olmasıdır (Kaplinsky ve Morris, 2000: 
11). 

3) Küreselleşmenin en iyisini yapmak üzere sürekli gelir büyümesine izin veren küresel 
pazarlara giriş, değer zincirindeki tüm dinamiklerin anlaşılmasını gerektirmektedir. 
Değer zinciri analizinin önemli olmasının üçüncü nedeni ise, faydaların özellikle de 
gelirlerin küresel ekonomiye katılanlara dağılımının açıklamaya yardımcı olmasıdır. Bu 
durum, bireysel üreticilerin ve ülkelerin kazanımlarındaki paylarını arttırmalarına 
olanak sağlayacak politikaları tanımlamalarını kolaylaştıracaktır (Kaplinsky ve Morris, 
2000: 11). 

Değer zinciri analizi aynı zamanda, işletmelerin uyguladıkları stratejik faaliyetlerin işletmelerin 
misyon, vizyon ve hedeflerine ne ölçüde uygun ve destek olduğunun belirlenmesinde de etkin 
bir yöntemdir (Evans, Campbell ve Stonehouse, 2004: 66). Ayrıca söz konusu analiz, müşterilere 
değer vermenin farklı ve yararlı başka yollarının olduğunun da araştırılmasına olanak 
tanımaktadır (Walters ve Jones, 2001). 

 

TURİZMDE DEĞER ZİNCİRİ ANALİZİ 

Değer zinciri modeli özellikle üretim odaklı çeşitli sektörlerde uygulanmış olmakla beraber, 
hizmet odaklı sektörlerde çok da fazla çalışılmamış bir modeldir. Hizmet sektörünün önemli 
unsurlarından olan turizm sektöründe sunulan turistik ürünlerin, sektörün yapısına uygun 
olarak bileşik ürün özelliği taşıması, değer zinciri modelinin turizme de uygulanabileceğinin bir 
göstergesidir (Mete ve Acuner, 2014). Turizm sektörünün ana aktörleri ve paydaşları, turistlerin 
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ülkelerindeki tur operatörlerinden en küçük turizm destinasyonlarındaki yerel restoranlar ve 
satıcılara kadar uzanan büyük bir turizm değer zincirinin parçasıdır (Slob ve Wilde, 2006).  

 

 
Şekil 3: Turizm Değer Zincirinin Ana Unsurları  

Kaynak: Vignati ve Laumans, 2010: 6 

 

Değer zinciri analizleri, herhangi bir ürünü ham halinden nihai tüketime kadar getiren süreçte 
gerçekleşen faaliyetler sırasındaki çeşitli bağlantıları incelemektedir. Ancak turizm ürünlerinin 
doğası gereği (üretildiği yerde tüketilmesi, stoklanamaması gibi), turizm değer zinciri analizini 
sanayi ya da tarım sektörlerinde kullanılan değer zinciri analizlerinden farklılaştırmaktadır 
(Travers, 2007: 14; Ashley ve Mitchell, 2008: 4). Turizm sektörü içerisinde mal ya da hizmet üreten 
işletmeler büyük oranda bütünleşmiş ve yoğun olarak birbirine bağlı alt sektörlerden 
oluşmaktadırlar (Mete ve Acuner, 2014). Bu duruma bağlı olarak turizm değer zinciri, turizm 
ürünlerinin üretilmesinden tüketicilere ulaştırılmasına kadarki süreçte yer alan tüm mal ve 
hizmet tedarikçilerinin faaliyetlerinden oluşmaktadır. Turizm değer zinciri; turizmin temel 
faaliyetleri olan konaklama, ulaşım, gezi gibi alanların yanı sıra yeme-içme, el sanatları, gıda 
üretimi, turizmi destekleyen altyapı (su, enerji, yol vb.), atık imhası gibi birçok bileşeni de içeren 
karmaşık bir yapıdadır (Slob ve Wilde, 2006: 8). 

 

Turizm değer zinciri, turistik tüketicinin tatil tercihini belirlemesi ve rezervasyonunu yaptırması 
ile başlayan bir süreçtir. Turizm ürününü satın alma aşamasında turistik tüketici çeşitli 
alternatiflere sahiptir. Bu noktada turistik tüketici seyahat planını, tur operatörleri ya da seyahat 
acentaları yardımı ile gerçekleştirebileceği gibi kendisi bireysel olarak da 
gerçekleştirebilmektedir. Bir sonraki aşama turistik tüketicinin destinasyona varışını ve 
dönüşünü sağlayan ulaşım (uçak, tren, otobüs, araba gibi) şeklidir. Aynı zamanda tüketicinin 
destinasyonda geçirdiği sürece günlük geziler ya da transferi için kullanılan ulaşım şekilleri de 
turizm değer zincirinin bir parçasıdır. Destinasyona ulaşan turistik tüketici için konaklama ve bu 
süre içerisinde temel gereksinimi olan yeme-içmeye ilişkin faaliyetler en önemli unsurlardır. 
Dolayısıyla turizm değer zincirinin en önemli aşamalarından birisi de destinasyonda turistik 
tüketicinin konaklama ve yeme-içme faaliyetlerine hizmet verebilecek otel, pansiyon, tatil köyü, 
restoran, kafe gibi faaliyet unsurlarına ilişkin süreçtir. Destinasyonda geçirilen süre boyunca 
zincire dahil olan diğer önemli faaliyet alanlarından birisi turistik tüketicinin boş zaman 
etkinliklerini değerlendirebileceği çeşitli etkinlikler (gezi, eğlence, yerel organizasyonlar gibi) 
iken bir diğeri ise alış-veriş faaliyetleridir. Turistik tüketicinin özellikle yerel etkinliklere katılımı 
ve yerel alanlarda alış-veriş faaliyetlerini gerçekleştirmesi, destinasyonun ve destinasyonda ev 
sahibi konumunda olan yerel halkın sosyo-ekonomik gelişimi açısından da son derece önem arz 
etmektedir. Söz konusu tüm bu aşamalar turizm değer zincirinin birincil faaliyet unsurlarını 
oluştururken; turizmin destinasyonda gelişmesine katkı sağlayabilecek bir takım ulusal ve yerel 
kurum ve kuruluşlar da (hükümet, yerel yönetimler, STK’lar, sağlık ve eğitim kurumları gibi) 
turizm değer zincirinin destek faaliyet unsurlarıdır.  

Konaklama Restoranlar 
ve Barlar

Seyahat 
Acentaları 

ve Tur 
Operatörleri

Ulaşım Alışveriş
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Bu bağlamda Şekil 4’de turizm değer zincirinin birincil faaliyet unsurları (Mitchell ve Phuc, 2007: 
16; Spenceley ve diğ., 2009: 29); 

• Tatil Planlaması: Turistik tüketici tarafından gerçekleştirilen bir faaliyettir. Tüketici 
seyahat etmeye karar vermekte ve tur operatörlerini, seyahat acentalarını ya da çevrimiçi 
hizmetleri kullanarak seyahatini planlamaktadır. Bu noktada tatil planlaması sürecinin 
alt işlem basamakları; tur operatörleri, seyahat acentaları ya da çevrimiçi hizmetlerdir. 

• Ulaşım: Turistik tüketici tarafından seçilen destinasyona ulaşmak için kullanılan tüm 
kara, deniz, demiryolu ve hava taşımacılığı faaliyetlerini içermektedir. Ulaşım, turizm 
değer zincirinde faaliyeti en büyük olan bağlantıdır. Ulaşım faaliyeti, destinasyona 
varmadan başlayan ve destinasyon terk edilinceye kadar devam eden bir faaliyet 
unsurudur. 

• Konaklama ve Yeme-İçme: Konaklama, destinasyonda turistik tüketicinin barınma 
ihtiyacını karşılama hizmetini sağlayan faaliyet unsurlarını içermektedir. Konaklama 
unsurları, turizm değer zinciri içerisinde geniş çeşitliliğe ve büyük değere sahip faaliyet 
unsurlarıdır. Yeme-içme faaliyeti sunan işletmeler çeşitlilikleri ile karakterize edilen 
faaliyet unsurlarıdır. Söz konusu bu çeşitlilik içerisinde; özel işletmeler, kamuya bağlı 
kuruluşlar, bağımsız olarak işletilen küçük işletmeler ve büyük çok uluslu şirketler 
tarafından işletilen yeme-içme işletmeler yer alabilmektedir. 

• Deneyimsel Etkinlikler ve Organizasyonlar: Büyük konserler, sergiler, film festivalleri 
gibi birçok organizasyon turizm değer zinciri içerisinde yer alan faaliyet unsurlarındadır. 
Aynı zamanda; tarihi ve kültürel alanlar, milli parklar, doğa-hava-su sporlarına bağlı 
etkinlikler, plaj-havuz etkinlikleri gibi turistik tüketiciye deneyim yaşatabilecek birçok 
boş zaman etkinliği de turizm değer zincirinin birer parçasını oluşturmaktadır. 

• Alış-Veriş: Alış-veriş faaliyetleri turizm değer zinciri içerisinde çok önemli bir halkadır, 
çünkü ekonomik gücü söz konusudur. Destinasyona göre farklılık göstermekle birlikte 
hediyelik eşya, kuyum, yerel ve bölgesel ürünler, el sanatı ürünler gibi turistik tüketiciye 
ziyaretini anımsatıcı materyallere yönelik alış verişler özellikle destinasyondaki yerel 
halk açısından önemli bir ekonomik kazanım oluşturmaktadır. 

Turizm değer zincirinde yer alan destek faaliyet unsurları ise; 

• Turizm Bakanlığı: Ülkenin turizm olanaklarını tanıtmak ve pazarlamak, turizmin 
gelişimi için gerekli tedbirleri almak, devletin diğer kurum ve kuruluşları ile işbirliği 
yaparak onları turizme yöneltmek, turizm faaliyetlerine konu olan doğal, tarihi ve 
kültürel değerleri geliştirmek ve aynı zamanda korumak gibi faaliyetleri yürütmektedir. 

• Yerel ya da Bölgesel Turizm Kurumları: Söz konusu kurumlar, destinasyonda yer alan 
ve hükümet ya da bakanlık düzeyinde turizm ile ilgili yapılan çalışmalara yerel ya da 
bölgesel (il turizm müdürlükleri gibi) katkı sağlama amacında olan kurumlardır.  

• Turizm ve Seyahat Sektörü Kurum ve Kuruluşları: Söz konusu kurum ve kuruluşlar; 
turizm ve seyahat sektöründe mesleki etik ve dayanışmanın sağlanması, mesleğin 
gelişimin sağlanması, meslek kuruluşlarının halkla ilişkilerinin geliştirilmesi, sektörler 
ile doğrudan ya da dolaylı bağlantılı kişi, kuruluş ve kurumların koordinasyonunun 
sağlanması, sektörlerin ulusal ya da uluslararası platformlarda temsil edilmesi ve 
sektörün ülke plan ve politikaları ile uyumlu hareket etmesini sağlama amacındadırlar. 
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Şekil 4: Turizm Değer Zincirinin Faaliyet Unsurları 

Kaynak: Springer-Heinze, 2007: 14 
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• Diğer Kuruluşlar: Bu kapsamda; turizm sektörü ile gerek doğrudan gerekse de dolaylı 
olarak bir takım ilişkiler ve bağlantılar içerisinde olan ve aynı zamanda sektörün 
gelişmesine yönelik çalışmalar yürüten kuruluşlar yer almaktadır. Kalkınma ajansları, 
üniversiteler, turizm eğitimi ile ilgilenen diğer eğitim kurumları gibi kuruluşlar da 
turizm değer zincirinin birer parçasını oluşturabilmektedir (Mitchell, 2012; Mete ve 
Acuner, 2014). 

Değer zinciri analizi bir takım gerekçeler ile turizm sektörünün gelişimine katkı 
sağlayabilmektedir. Söz konusu bu gerekçeleri şu şekilde sıralamak mümkündür (Mitchell, 
2012): 

• İlk olarak değer zinciri analizi özellikle destinasyonun ev sahibi yerel halkın yerel, 
bölgesel ya da uluslararası turizm ticareti ile ne kadar bağlantılı olduğu ve söz konusu 
bu ticari faaliyetlerden daha fazla nasıl yararlanabileceğinin anlaşılması için 
uygulanabilmektedir. 

• İkinci olarak değer zinciri analizi; ticari canlılığa ve piyasalara odaklanması ile özünde 
“ekonomik canlılık ve sürdürülebilirlik” sağlayabilen bir analiz yöntemidir. Aynı 
zamanda değer zinciri, büyüme noktasında pazar geliştirme yaklaşımını benimseyen bir 
yöntemdir. Bu bağlamda turizm değer zinciri hem sektördeki işletmelerin hem de 
sektörden yararlanan grupların birbirleri ile etkileşimi için bir çerçeve sunmaktadır. 

• Üçüncü olarak değer zinciri analizi başarılı bir şekilde kullanıldığında; belirli hedef 
gruplar açısından kritik konuların ve tıkanıklıkların belirlenmesinde, sonrasında ise 
güçlü ve etkili politika ve büyüme stratejilerinin oluşturulmasında oldukça iyi bir araçtır. 
Bu noktada turizm değer zinciri de sektör katılımcıları ve faydalanıcıları açısından 
problemli konuların tespit edilmesi ve somut müdahale stratejilerinin belirlenmesinde 
etkili bir yöntemdir. Özellikle de turizm faaliyetlerinin en önemli halkalarından birisi 
olan yerel halkın sektörden daha iyi koşullar nasıl yararlanabileceği noktasında 
mantıksal bir çerçeve çizebilen bir yöntemdir. 

• Dördüncü olarak değer zinciri analizi; çeşitli nihai pazarlar için zincir faydalanıcılarının 
kimler olduğunu belirleyen ve söz konusu faydalanıcıların zincire girme noktasında 
karşılaşabilecekleri engelleri tanımlayan bir yöntemdir. Bu bağlamda turizm değer 
zinciri, özellikle zayıf nitelikli (yerel halk gibi) katılımcılarının zincire katılımlarını 
kolaylaştırabilecek en iyi fikre odaklanmalarını sağlayan bir analizdir. Bu noktada turizm 
değer zinciri analizi zayıf nitelikli katılımcıların; verimlilik sistemini geliştirme, ürün 
kalitesini arttırma, ürün farklılaştırma, sosyal ve çevresel standartları dikkate alma ve iş 
ortamına önem verme gibi değer zincirine katılımı kolaylaştıracak unsurları göz önünde 
bulundurmalarına olanak sağlayabilmektedir. 

• Beşinci olarak değer zinciri analizi; doğal olarak ölçeklenebilen bir analizdir. Bu önemli 
bir ayrıntıdır, çünkü değer zincirinin başarısı sadece birkaç halkanın faydalanması 
üzerine değil tüm halkaların yararı üzerine odaklıdır. Bu bağlamda turizm gibi birçok 
sektörle entegre olmuş bir değer zincirinin tek odağının bir üretici grubu ya da bir işletme 
olması çok da tercih edilen bir durum değildir. Aksine; turizm değer zincirinin belli bir 
bölgeye ya da ülkeye uygulanmasının daha doğru bir analiz uygulaması olabilmektedir. 

• Altıncı olarak değer zinciri analizi; göreceli olarak kanıta dayalı ve eylem odaklı bir 
analizdir. Dolayısıyla turizm değer zinciri analizi, işletmelere belirli noktalarda rekabet 
güçlerini arttırmak ve gelişimlerini hızlandırabilmek adına somut öneriler 
sunabilmektedir. 

• Son olarak değer zinciri analizi; bir politika ve yeniden yapılandırma aracı olarak 
faydalanıcılarına ileriye yönelik açık ve net bir yol haritası sunabilen bir analizdir. Bu 
bağlamda turizm sektöründe değer zincirini oluşturan her bir halka arasındaki güçlü 
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işbirliği, sektörün rekabet gücünü arttıracak ve sektörün gelişimine hız 
kazandırabilecektir. Aynı zamanda özellikle de destinasyondaki yerel halkın turizm 
değer zincirinin önemli bir parçası olarak görülmesi ve zincire dahil edilmesi de sektörün 
küresel rekabet gücün arttırabilecek bir süreçtir. 

Söz konusu gerekçeler incelendiğinde; değer zincirlerindeki temel noktanın “her zincirin en zayıf 
halkası kadar güçlü olduğu gerçeği” olduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla her 
sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de küresel rekabeti sağlamanın kilit noktası, zincirdeki 
bütün paydaşların ortak hareket etmesini sağlayabilmektir. Yukarıda sıralanan unsurlar dikkate 
alındığında, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke destinasyonlarında turizmin etkilerini 
arttırmak ve destinasyonun kalkınmasını ve gelişimini sağlamak üzere bir yol haritası 
belirleyebilmek söz konusu olabilecektir. 

 

SONUÇ 

Turizm faaliyetlerinden faydalanmak üzere yola çıkan bireyler seyahatlerinde; ulaşım, 
konaklama, yeme-içme, eğlence gibi her biri ayrı ayrı birer ürün olan turistik ürünlerin, toplu 
halde bir arada sunulmasını beklerler. Söz konusu turistik ürünler turizm sektörü ile doğrudan 
bağlantılı faaliyetlerdir. Bununla birlikte turizm sektörü ile doğrudan bağlantılı olmayan ancak, 
sektöre bir şekilde dahil olan (inşaat, mobilya, sağlık, kurum ve kuruluşlar vb.) faaliyet grupları 
da söz konusudur. Dolayısıyla turizm değer zincirinin halkalarını oluşturan aktörler 
destinasyonda gerçekleşen turizm faaliyetlerinin içeriğine göre; konaklama, yeme-içme, eğlence, 
seyahat, alış-veriş, sağlık, inşaat gibi birçok faaliyet alanı ve işletmeden oluşmaktadır. Aynı 
zamanda, söz konusu tüm bu faaliyet alanları ve işletmelerde gerek istihdam olanağı bulan 
gerekse de ürün tedariki sağlayan yerel halk da turizm değer zincirin temel halkalarından birisi 
durumundadır. Değer zincirlerindeki temel noktanın “her zincirin en zayıf halkası kadar güçlü 
olduğu gerçeği” olduğunu ifade etmek mümkündür. Dolayısıyla her sektörde olduğu gibi turizm 
sektöründe de küresel rekabeti sağlamanın kilit noktası, zincirdeki bütün paydaşların ortak 
hareket etmesini sağlayabilmektir.  

 
Turizm değer zinciri analizi, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke destinasyonlarında 
turizmin etkilerini arttırmak ve destinasyonun kalkınmasını ve gelişimini sağlamak üzere bir yol 
haritası belirleyebilecek bir analiz yöntemidir. Çünkü turizm değer zinciri analizi, üretim 
sürecinden başlayarak ekonomik getirileri temsil eden sadece sayılar ile ilgili bir analiz değildir. 
Turizm değer zinciri; fonksiyonel aktiviteler, hizmet sağlayıcılar, müşteriler, destek kurum ve 
kuruluşlar ve de tedarik zincirleri arasındaki ilişkileri tanımlayan bir zincirdir. Değer zinciri 
analizi çalışmalarının geneline bakıldığında, işletmeler ya da sektörler arasında sistematik 
rekabetin sağlanabilmesi için, hem zincirin halkaları içinde hem de zincir boyunca kuvvetli 
işbirliği sağlanması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Turizm sektörü paydaşları arasındaki 
ilişkiler ve bağlantılar, sektörünün faaliyetleri kapsamında ortaya çıkar ve bu faaliyetlerden 
doğan maliyetler de doğal olarak birbirini etkiler. Bu durumda, paydaşlar arasındaki bağlantının 
ve tutarlılığın etkinliği rekabet avantajını da beraberinde getirir. Dolayısıyla turizm sektöründe 
de küresel rekabetin sağlanabilmesi, zincirdeki halkaların her birinin dikkate alınması ile 
mümkün olabilecektir.  

 

Turizmde değer zinciri analizi, ekonomik akımların turizmde nasıl işleyeceğinin anlaşılmasını 
sağlamayı, destinasyondaki farklı insan gruplarının (yoksul insanlar, gençler, kadınlar vb.) 
turizm harcamalarından aldığı payı analizler yardımı ile bölümlere ayırmayı amaçlayan bir 
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analiz yöntemidir. Söz konusu bölümlendirme sayesinde hedef grupların herhangi birinin ya da 
hepsinin turizmden sağlayabilecekleri sosyo-ekonomik faydalar arttırılabilir ve destinasyonun 
rekabet gelişimine katkıda bulunulabilir Turizmin gelişme gösterdiği destinasyonlarda, turizm 
değer zincirinde yer alan paydaşların sektörle ve birbirleri ile etkileşime girmelerinin, tüm 
kesimlere fayda ve kazanım olarak geri döneceğini ifade etmek mümkündür. Söz konusu 
kazanımları; istihdam fırsatları, yerel ve yöresel ürün satışı ile doğrudan gelir kazanımı, altyapı 
yatırımları, destinasyonda yeni hizmet alanlarının oluşturulması, eğitim ve girişimcilik 
olanaklarının arttırılması gibi hem destinasyonda faaliyet gösteren özel sektöre hem de 
destinasyonun ev sahibi yerel halka faydalar sağlayacak fırsatlar olarak sıralamak mümkündür. 
Ancak burada dikkate edilmesi gereken nokta, elde edilen kazanımların turizm değer zinciri 
boyunca özellikle de yerel halkın net faydalar elde edebileceği şekilde orantılı ve adil dağılımını 
sağlayabilmektir. Bu bağlamda da paydaşların katılım düzeylerini ve söz konusu sosyo-
ekonomik faydaları çözümlemenin yolunun, turizm değer zinciri modelini anlayabilmekten 
geçtiğini ifade etmek mümkündür. 
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Öz 

Tüketiciler için tatil planlamasında, farklı özellikleri olan destinasyonlar arasında karar vermek 
oldukça karmaşık bir durumdur. Araştırmanın amacı, farklı destinasyonlar arasında, çok sayıda 
kritere göre karar almada Analitik Hiyerarşi Süreci’nin kullanılabilirliğini test etmektir. Betimsel 
özellikteki araştırma, beş destinasyondan her birini en az bir kez ziyaret etmiş olan 80 katılımcıya 
uygulanmıştır. Anket yöntemiyle veri toplanan araştırmada, kolayda örneklem yöntemine göre 
örneklem seçilmiştir. Katılımcılardan, Türkiye’deki beş destinasyon (Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, 
Bodrum, Alanya) arasında, yedi kritere (fiyat, tarihi/doğal güzellikler, kalite, eğlence olanakları, 
alışveriş olanakları, imaj, ulaşım) göre karşılaştırma yapmaları istenmiştir. Araştırma sonuçlarına 
göre, katılımcıların destinasyonları değerlendirirken kullandıkları kriterler, önem sırasına göre 
fiyat, ulaşım, kalite, eğlence, tarihi/doğal güzellikler, alışveriş ve imajdır. Ayrıca katılımcıların 
yedi kriteri kullanarak yaptıkları değerlendirmeye göre, beş destinasyonun tercih sıralaması, 
Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Alanya ve Çeşme şeklindedir. Araştırma, farklı kriterlerin söz 
konusu olduğu destinasyon seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci’ne başvurmanın, karar vermede 
kolaylaştırıcılık ve objektiflik sağladığını göstermektedir.  
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Abstract 

In holiday planning for consumers, it is quite complicated to decide between different 
destinations with different properties. The purpose of the study is to test the availability of the 
Analytic Hierarchy Process in decision making according to a number of criteria, among different 
destinations. The descriptive study was applied to 80 participants who had visited each of the 
five destinations at least once. The data were collected by survey method and the sample was 
chosen according to the convenience sampling method. Participants were asked to make a 
comparison from five destinations in Turkey (Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Alanya) 
among the seven criteria (price, historical/natural beauty, quality, leisure facilities, shopping 
facilities, images, transportation). According to the results of the research, the criteria used by the 
participants in evaluating the destinations are price, transportation, quality, entertainment, 
historical/natural beauties, shopping and image in order of importance. In addition, according to 
the evaluation of the participants by using seven criteria, the ranking of the five destinations is in 
the form of Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Alanya and Çeşme. The research shows that applying to 
the Analytic Hierarchy Process in the selection of destinations in which different criteria are in 
place provides facilitation and objectivity in decision making.  
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GİRİŞ 

Turizm sektörü, özellikle küreselleşme, teknoloji ve ulaşım sektöründeki gelişmelerin etkisiyle, 
son yıllarda büyük bir ivme yakalamıştır. Söz konusu gelişmeler ile insanlar, dünyanın her 
yerinden haber almakta, farklı turistik yerler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilmektedir. Bu 
gelişmelerde, sosyal medya paylaşımlarının da etkisi çok büyüktür. Ayrıca refah seviyesindeki 
genel artış, insanlara farklı ülkelerde tatil planlama olanağı sağlamıştır. Uluslararası boyuta 
taşınan tatil etkinlikleri, turizm gelirlerini, ülkelerin milli gelirleri içerisinde önemli bir yere 
taşımıştır. Türkiye’de de turizm gelirlerinin ülke ekonomisine çok büyük katkısı bulunmaktadır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Ocak-Ekim 2018 döneminde Türkiye’ye giriş yapan 
turist sayısı 35,57 milyon kişidir. Bu hareketliliğin ekonomik getirisi 22,97 milyar dolardır 
(kulturturizm.gov.tr). Bunun çok önemli bölümü kıyı turizminden elde edilmektedir. Dolayısıyla 
Türkiye’nin kıyı turizminde önemli yeri olan ve dünyaca ünlü olan destinasyonların tercih 
edilme nedenleri ve önceliklerinin incelenmesi önemli bir konu olarak değerlendirilmektedir. 

Tüketicilerin, tatil planı yaparken destinasyonlara ait pek çok özelliği karşılaştırdıkları 
bilinmektedir. Her destinasyonun kendine has özellikleri, üstün ya da zayıf yönleri 
bulunmaktadır. Dolayısıyla farklı destinasyonlar arasında çok sayıda kriteri göz önünde 
bulundurarak karar vermek oldukça karmaşık bir durumdur. Bu noktada karar verme 
modellerinden yararlanmak, hem daha objektif karar vermeyi sağlayacak hem de karar verme 
işlemini kolaylaştıracaktır. 

Bu bağlamda araştırmada, Türkiye’nin kıyı turizminde önemli yeri olan beş destinasyon 
(Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Alanya) arasında tercih sıralamasının ne yönde olacağı 
tahmin edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu destinasyonlar arasında karar vermede Analitik 
Hiyerarşi Süreci’nin kullanılabilirliği ve faydası test edilmiştir. Modelde, ilgili literatürden 
derlenerek hazırlanan yedi kriter (fiyat, tarihi/doğal güzellikler, kalite, eğlence olanakları, 
alışveriş olanakları, imaj, ulaşım) dahilinde beş destinasyon arasında karşılaştırmalar yapılmıştır. 
İki bölümden oluşan araştırmanın ilk bölümünde, turizmde destinasyon ve Analitik Hiyerarşi 
Prosesi (AHP) konularında teorik bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise AHP kullanılarak 
destinasyonlar arasında tercih yapma üzerine gerçekleştirilen ampirik araştırma yer almaktadır.  

 

TURİZMDE DESTİNASYON KAVRAMI VE UNSURLARI 

Günümüzde destinasyon kavramı, birçok yazar ve kurum (Burkart ve Medlik, 1974; Leiper, 1995; 
Keller, 2000; WTO, 2002) tarafından farklı şekillerde tanımlanmıştır. Genel olarak destinasyon 
kavramı “varış yeri veya birinin gideceği yer” olarak tanımlanmaktadır (Atsız ve Kızılırmak, 
2017: 26). Turistik destinasyonun ise, turistik çekiciliklere sahip, turistlerin ihtiyaç duyabileceği 
turistik ürünleri barındıran, gelirlerinin önemli bir kısmını turizmden sağlayan, yoğun olarak 
turist ziyaretine ev sahipliği yapan, turistik tesisler ve hizmetlerle desteklenmiş coğrafi bir mekân 
olduğu söylenebilir (Karamustafa vd., 2015: 120). Yerli literatürde destinasyon teriminin karşılığı 
olarak turizm alanı, turizm merkezi, turizm bölgesi, turizm yöresi, turistik istasyon, turistik hedef 
gibi ifadeler kullanılsa da (Pekyaman, 2008: 3) halen yaygın olarak destinasyon teriminin 
kullanıldığı görülmektedir. 

Geniş bir tanımla turizm destinasyonu, ülke bütününden küçük ve ülke içindeki pek çok kentten 
büyük, insan beyninde belirli bir imaja sahip markalaşmış ulusal bir alan ve önemli turistik 
çekiciliklere, çekim merkezlerine, festivaller, karnavallar gibi çeşitli etkinliklere, bölge içinde 
kurulmuş iyi bir ulaşım ağına, gelişim potansiyeline, dahili ulaşım ağıyla bağlantılı bölgeler arası 
ve ülke düzeyinde ulaşım olanaklarına ve turistik tesislerin gelişimi için yeterli coğrafi alana 
sahip bir bölge olarak tanımlanmaktadır (Karapınar, 2013: 5). Bir turizm destinasyonunda, 
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sektörle ilgili farklı özerk varlıklar (insanlar ve kuruluşlar) söz konusudur. Bu varlıklar, işletme 
ortamları, kültürleri, sosyal sermayeleri ve hedefleri bakımından heterojen olsalar da hepsi 
turizm destinasyon gelişiminin ortak amacına ulaşmayı ve küresel rekabet içindeki diğer coğrafi 
alanlara göre genel rekabet edebilirliği arttırmayı amaçlamaktadır (Ammirato vd., 2014). Çeşitli 
paydaşları birleştiren destinasyonlar tek bir bölge, yöre veya merkez olabileceği gibi bunların 
kümelenmesinin oluşturduğu bölgeler, yöreler, merkezlerden oluşan daha geniş 
destinasyonlardan da bahsedilebilir. Diğer bir ifade ile destinasyonlar tüm ülke ölçeğinde 
olabileceği gibi bir bölge, ada, köy, kasaba gibi herhangi bir ölçekte de olabilir (Bardakoğlu, 2011: 
28-29). Turizm bölgeleri ziyaretçilerine, turistik ürün bileşimini bir bütün olarak sunan yerlerdir. 
Turizm bölgesi ya da destinasyon ifadesi bazen küçük yerel bir bölgeyi ifade ederken bazen de 
bir coğrafik bölge, bir ülke hatta bir kıta için de kullanılmaktadır (Kılıç, 2011: 240).  

2000’li yıllardan itibaren artık en önemli ekonomik kalkınma araçlarından biri haline gelen ve 
tüm dünya ülkelerinin bir şekilde pastasından pay almaya çalıştığı turizm sektörü, küresel olarak 
büyümesini hızla sürdürmektedir. Sürekli artan destinasyon sayısı ve bilgiye ulaşım kolaylıkları 
ile birlikte destinasyonlar arasındaki rekabet de kaçınılmaz olarak artmıştır (Timur, 2015: 26). 
Özellikle dünyada bulunan birçok destinasyonun birbirleriyle benzer özelliklerde olması ve 
kısmi olarak birbirine benzeyen çekiciliklere sahip olması, destinasyon pazarlamasını, 
destinasyonları birbirinden ayırt etmek için gerekli kılmaktadır (Atsız ve Kızılırmak, 2017: 26). 
Bir bölgenin destinasyon markası olmasını, destinasyonun kendisi (kaliteli ürün), marka 
kimliğinin elemanlarının oluşturulması (slogan, logo ve sembol vb.), altyapı ve üstyapı 
faaliyetleri, güvenlik, internet, fuar ve festivaller, yöre halkının tutum ve davranışları, 
bozulmamış doğal ortam, alternatif turizm çeşitliliği, ulaşım kalitesi ve yönetim birimlerinin 
uyumlu çalışması gibi unsurlar etkilemektedir (Doğanlı, 2006: 91). Bunların yanı sıra paket turlar 
ve geziler, duyguları harekete geçiren ambiyans, gastronomi, misafirperverlik, yenilik fırsatları, 
çevre yönetimi, hizmet kalitesi, destinasyon aidiyeti, ekonomik değer gibi faktörler de 
destinasyonu oluşturan unsurlar arasında sayılabilmektedir (Şahin ve Güzel, 2018: 78). 
Destinasyonların etkin bir şekilde yönetilmesi ve pazarlanması için destinasyonları oluşturan 
unsurların ve özelliklerin çok detaylı olarak araştırılıp, değerlendirilmesi ve gerekli analizler 
yapılarak uygun politikalar izlenmesi gerekmektedir (Bardakoğlu, 2011: 28-29). 

Destinasyon için önem taşıyan çekicilikler destinasyon pazarlaması açısından da önemlidir. 
Herhangi bir destinasyon çekiciliğinin etkisi iki önemli nedenden dolayı değişebilmektedir. 
Bunlardan birincisi, fiziksel karakteristikler, ikincisi ise pazar koşulları olarak 
belirtilebilmektedir. Pazar koşullarının değişmesi halinde ise destinasyon popülaritesi 
etkilenebilir. Çünkü popülarite, fiziksel bir faktör olarak çoğunlukla pazar gücünün bir 
fonksiyonudur. Pazar koşullarındaki değişim (örneğin; kamu politikaları, rekabet, kişisel ilgiler, 
uluslararası döviz kuru oranı, moda gibi) aynı zamanda destinasyonda pazar bölümlendirmeyi 
de etkilemektedir (Çiftçi ve Çolak, 2017: 227). 

 

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ 

1970’lerde Thomas L. Saaty tarafından geliştirilen Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), birden çok 
kriter içeren karmaşık problemlerin çözümünde kullanılan bir karar verme yöntemidir. AHP, 
karar vericilerin, karmaşık problemleri; problemin ana hedefi, kriterleri, alt kriterler ve 
alternatifleri arasındaki ilişkiyi gösteren bir hiyerarşik yapıda modellemelerine olanak verir. 
AHP’nin en önemli özelliği karar vericinin hem objektif hem de sübjektif düşüncelerini karar 
sürecine dahil edebilmesidir (Özdemir ve Demirer, 2015: 62). Kapsamlı, kolay ve mantıklı oluşu, 
sezgisel doğası, karışık karar problemlerinin çözümüne uygun oluşu, etkinliği ve esnekliği, 
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teknik yönü olmayan yöneticilere kolayca anlatılabilme özelliği ve işletmecilik kararlarındaki 
kullanışlılığı AHP’nin başlıca özellikleridir (İbicioğlu ve Ünal, 2014: 56). 

AHP, genel olarak, problemi parçalara ayırma ve hiyerarşi oluşturma, karşılaştırmalı karar 
verme ve tercih matrisinin oluşturulması ve önceliklerin sentezlenmesi olmak üzere üç temel 
adıma dayanmaktadır (Saaty, 1980 akt. Erden ve Coşkun, 2011: 2). AHP yönteminde, karar 
hiyerarşisinin en tepesinde ana hedef, bir alt kademe kararın kalitesini etkileyecek kriter ve en 
altında ise karar seçenekleri yer almaktadır (Şekil 1).  

 
Şekil 1. AHP Modeli 

Kaynak: Günden ve Miran (2008: 197). 

Eşli karşılaştırmalar, AHP’nin ikinci temel adımını oluşturmaktadır. İki seçeneğin/kriterin 
birbirleriyle karşılaştırılması anlamına gelir ve karar vericinin yargısına dayanır. Hiyerarşi n 
eleman içeriyorsa, toplam n(n-1)/2 adet eşli karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Eşli 
karşılaştırmada, A kriterinin B kriterine göre ne kadar önemli olduğu (Tablo 1), 1-9 puanlı tercih 
ölçeğiyle belirlenmektedir (Günden ve Miran, 2008: 197). 

Tablo 1. Analitik Hiyerarşi Sürecinde Kullanılan Tanımlar 

Önem Derecesi Tanım 

1 Eşit önemli 

3 Diğerine göre orta derecede önemli 

5 Kuvvetli derecede önemli 

7 Çok kuvvetli düzeyde önemli 

9 Kesin derecede önemli 

2,4,6,8 Ara (Ortalama) değerler 

Kaynak: Saaty (1990: 15). 

 

Karşılaştırılan her elemanın önceliğinin (göreli öneminin) hesaplanmasına sentezleme 
denilmektedir. Sentezleme aşaması, normalizasyonu içermektedir. En yaygın olarak kullanılan 
normalizasyon yönteminde, her sütunun elemanları, o sütunun toplamına bölünür. Elde edilen 
değerlerin satır ortalaması alınır. AHP’nin son aşamasında, nihai karara ulaşılır ve karar 
problemi çözümlenir (Günden ve Miran, 2008: 197). 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmanın amacı, destinasyon bölgeleri arasında belirli kriterler dahilinde hangisinin ön plana 
çıktığının ve aralarındaki hiyerarşik dizilimin ortaya konmasıdır. Bu amaçla araştırmada, 
Türkiye’de kıyı turizminde dünya çapında tanınmış beş destinasyon (Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, 
Bodrum, Alanya) arasında karşılaştırma yapılmıştır. Destinasyonlar arası karşılaştırmada AHP 
yöntemi kullanılmış olup bu beş destinasyon, yedi kritere (fiyat, tarihi/doğal güzellikler, kalite, 
eğlence olanakları, alışveriş olanakları, imaj, ulaşım) göre değerlendirilmiştir. Söz konusu 
kriterler, turizmde destinasyon konulu literatürdeki araştırmalarda en çok kullanılan 
destinasyon özelliklerinden seçilmiştir. Araştırmanın AHP modeli Şekil 2’deki gibi 
özetlenebilmektedir. 

 
Şekil 2. Araştırmanın AHP Modeli 

Araştırmada anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma, Sivas İlinde yaşayan tüketicilere 
uygulanmıştır. Araştırma anketi, kolayda örneklem yöntemiyle seçilen, beş destinasyondan her 
birini en az bir kez ziyaret etmiş olan 80 katılımcıya uygulanmıştır. Araştırma örnekleminin 80 
kişi ile sınırlı olması, beş destinasyonun her birini en az bir kez ziyaret etmiş olanlara ulaşmanın 
zaman ve parasal maliyetinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırma anketi, üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek 
üzere beş soru yer almaktadır. İkinci bölümde, katılımcıların yedi destinasyon kriteri arasında 
karşılaştırma yapmasını sağlayan ölçek yer almaktadır. Anketin üçüncü bölümünde ise her bir 
kritere göre beş destinasyonun karşılaştırılmasını sağlayan ölçek yer almaktadır. Kriterler ve 
destinasyonlar arası karşılaştırma ölçeği, Saaty (1990) tarafından geliştirilen tanımlara (Şekil 3) 
göre düzenlenmiştir. Ölçeğin iki tarafına kriterler ve destinasyonlar yerleştirilerek katılımcıların 
ikişer ikişer karşılaştırmaları sağlanmıştır. 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Şekil 3: Araştırma Ölçeği 
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ARAŞTIRMANIN ANALİZİ VE BULGULARI 

Katılımcıların demografik özellikleri incelendiğinde, erkek katılımcı sayısının daha çok olduğu 
(%62) ve katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin (%58) evli olduğu görülmektedir. Yaşa göre dağılım 
incelendiğinde, katılımcıların en çok 31-40 yaş arasında dağılım gösterdiği (%33) görülürken 
ikinci sırada 41-50 yaş aralığı gelmektedir (%30). Katılımcıların büyük çoğunluğu (%85) 
üniversite mezunu iken üniversite mezunları arasında en çok lisans mezunu olanlar gelmektedir 
(%40). Ailenin aylık gelirine göre katılımcı sayısının en çok olduğu gelir aralığı 5001-6000 TL iken 
ikinci sırada 3001-4000 TL gelire sahip katılımcılar gelmektedir. 

Destinasyon seçiminde kullanılan kriterlerin ikişerli karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan 
geometrik ortalamalar (kriterlerin ağırlıkları) Tablo 2’deki gibidir. Buna göre, kriterler arasında 
katılımcıların en çok önem verdiği kriter fiyat olarak belirlenmiştir. İkinci sırada ulaşım 
gelmektedir. Daha sonra sırasıyla kalite, eğlence, tarihi/doğal güzellikler, alışveriş ve imaj 
gelmektedir. 

Tablo 2. Destinasyon Seçiminde Kullanılan Kriterlerin Ağırlıkları 

Tarihi/Doğal Eğlence Fiyat Alışveriş Kalite İmaj Ulaşım 

0,095 0,097 0,404 0,074 0,118 0,048 0,132 

 

Her bir kritere göre destinasyonların karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan geometrik ortalamalar 
matrisi Tablo 3’te gösterilmektedir. Buna göre, tarihi/doğal güzellikler, fiyat ve ulaşım 
kriterlerinde öne çıkan destinasyon Bodrum iken eğlence ve alışverişte Ayvalık, kalite ve imajda 
ise Alanya öne çıkmaktadır. 

Tablo 3. Kriterlere Göre Destinasyonların Ağırlıkları 

 
Tarihi/Doğal Eğlence Fiyat Alışveriş Kalite İmaj Ulaşım 

Ayvalık 0,012 0,051 0,012 0,034 0,035 0,008 0,030 

Çeşme 0,014 0,013 0,074 0,015 0,005 0,004 0,008 

Kuşadası 0,019 0,010 0,110 0,004 0,030 0,009 0,013 

Bodrum 0,027 0,008 0,138 0,006 0,004 0,001 0,053 

Alanya 0,017 0,010 0,058 0,010 0,039 0,021 0,022 

 

Son olarak, kriterlerin ağırlıkları ve destinasyonlara ait ortalamaların kullanılması ile ortaya çıkan 
sıralamaya göre (Tablo 4), katılımcıların ilk tercihi %23 ile Bodrum iken sonraki tercihleri sırasıyla 
Kuşadası, Ayvalık, Alanya ve Çeşme’dir. Bununla birlikte yedi kriter dahilinde Kuşadası, 
Ayvalık ve Alanya’nın tercih olasılığının birbirine çok yakın olduğu görülmektedir. 
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Tablo 4. Destinasyonların Tercih Sıralaması 

1 Bodrum 0,23 

2 Kuşadası 0,19 

3 Ayvalık 0,18 

4 Alanya 0,17 

5 Çeşme 0,13 

 

SONUÇ 

Araştırmada, Türkiye turizminde önemli bir yeri olan kıyı turizminin önde gelen beş 
destinasyonu (Ayvalık, Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Alanya), literatürden derlenen yedi kritere 
(fiyat, tarihi/doğal güzellikler, kalite, eğlence olanakları, alışveriş olanakları, imaj, ulaşım) göre 
AHP yöntemi kullanılarak değerlendirilmiş ve hiyerarşik olarak tercih sıralaması yapılmıştır. 

Araştırmanın iki önemli sonucu bulunmaktadır. Bunlar; 

• Katılımcıların destinasyonları değerlendirirken kullandıkları kriterler, önem sırasına 
göre fiyat, ulaşım, kalite, eğlence, tarihi/doğal güzellikler, alışveriş ve imaj olarak 
belirlenmiştir. Bu bulgu, yerli turistlerin destinasyon seçiminde özellikle ekonomik 
unsurlara dikkat ettiğini ortaya koymaktadır. Yerli turistlerin çoğunluğunun düşük ya 
da orta gelirli olması, destinasyon seçiminde fiyat değişkeninin en önemli unsur 
olmasına neden olmaktadır. Türkiye’de, havayolu taşımacılığının yeterince gelişmemesi, 
birçok destinasyona aktarmalı uçuşlarla gidilebilmesinin yanı sıra karayolu 
taşımacılığının yorucu olması ve kaza riskini barındırması, tüketicilerin destinasyon 
seçiminde ulaşım kriterine ikinci sırada önem vermelerinin nedeni olarak 
düşünülebilmektedir. Bu nedenle tüketiciye ulaşım konusunda kolaylık sağlayan 
destinasyonların daha çok tercih edilebileceği düşünülmektedir. Havaalanı, iskele ve 
otobüs terminallerinin şehir içi ve turistik bölgelere ulaşım açısından uygun yerlerde 
konumlandırılması, şehir içi toplu taşıma araçları ve raylı sistemlerin yeterliliği, 
destinasyonun tercih edilebilirliğini yükseltecek unsurlardır. Destinasyon seçiminde 
üçüncü önemli kriter kalitedir. Tüketiciler her zaman katlandığı maliyetle en yüksek 
faydayı elde etmek isterler. Dolayısıyla en uygun ekonomik koşullarda mümkün olan en 
yüksek kaliteyi sağlamak, destinasyon başarısı için önemlidir. Destinasyon seçiminde 
önem sırasına göre son sırada gelen kriter imajdır. Araştırmanın bu bulgusu, 
tüketicilerin, destinasyon seçiminde maddi unsurlara daha çok önem verdiğini 
göstermektedir.  

• Katılımcıların yedi kriteri kullanarak yaptıkları değerlendirmeye göre, beş 
destinasyonun tercih sıralaması, Bodrum, Kuşadası, Ayvalık, Alanya ve Çeşme’dir. 
Destinasyon seçiminde tüketicinin en çok önem verdiği ilk iki kriter fiyat ve ulaşımdır. 
Türkiye’nin dünya çapında ün yapmış önemli turistik bölgelerinden biri olması, 
Bodrum’un ulaşım konusunda gelişmiş bir bölge olmasını sağlamıştır. Ayrıca 
çevresindeki yerleşim yerleri ile farklı ekonomik düzeylere hitap edebilmesi ve 
tarihi/doğal güzellikler açısından oldukça zengin olması, ilk sırada tercih edilmesini 
etkileyen unsurlardır. Bunlara ek olarak kıyı turizmi açısından ünlü olan bu 
destinasyonlar arasında Bodrum’un sahip olduğu koy sayısının oldukça fazla olması, 
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tüketiciler için önemli bir tercih nedeni olmaktadır. Özetle, kıyı turizminde tüketiciler, 
ekonomik, ulaşımı kolay ve kaliteli destinasyonları tercih etmektedirler. Araştırma 
kapsamında ele alınan beş kıyı turizmi destinasyonu arasında Bodrum’un bu özellikleri 
birlikte sunduğu söylenebilmektedir. Araştırmanın bir başka dikkat çekici bulgusu, 
Alanya’nın kalite ve imaj kriterlerinde en yüksek puan alan destinasyon olmasıdır. 
Tüketicinin en çok önem verdiği üçüncü kriter olan kalitede lider olmasına rağmen imaj 
unsuruna, diğer kriterlere göre daha az önem verilmesi, Alanya’nın son sıralarda yer 
almasına neden olmaktadır.  

Tüketiciler, tatil planı yaparken pek çok değişkeni göz önünde bulundurmaktadırlar. Doğal 
olarak her bir destinasyonu farklı kriterler dahilinde değerlendirmeye katmaktadırlar. Her bir 
destinasyonun diğerine göre üstün ve zayıf yönleri bulunabilmekte, bu durum karar vermeyi 
zorlaştırmaktadır. Bu araştırma, destinasyon seçimindeki bu karmaşık ortamda AHP yönteminin 
uygun bir karar modeli olabileceğini ortaya koymaktadır. 

Araştırma sonuçları, seçilen kriterler, destinasyonlar ve örneklem için geçerlidir. Gelecekte 
yapılacak araştırmalarda, bu araştırmanın yöntemi başka tüketicilere uygulanabileceği gibi farklı 
kriterlerle ya da mevcut olanlara yeni kriterler eklenerek uygulanabilecektir. Ayrıca farklı 
destinasyonların karşılaştırılması da söz konusu olabilir.  
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Öz 

Yenilik arama, turist motivasyonlarının ve davranışlarının anlaşılması açısından en önemli konulardan 
biridir. Yapılan literatür incelemesinde, diğer bazı turist tipleri açısından yenilik arama konusunun 
değerlendirildiği ancak temel motivasyonlarından biri yenilik arama olan kültür turistleri açısından 
konunun incelenmediği görülmüştür. Bu noktada çalışmanın temel amacı, yerli kültür turistlerinin yenilik 
arama düzeylerini belirlemek ve farklı yenilik arama düzeylerine sahip kültür turistleri arasındaki 
destinasyon tercihi farklılıklarını tespit etmektir. Katılımcıların yenilik arama düzeyinin ölçümünde 
Assaker vd. (2011, 2013, 2014) tarafından geliştirilen yenilik arama ölçeği kullanılmış ve geliştirilen anket 
yerli kültür turisti akademisyenler örneklemi üzerinde uygulanmıştır. Veri toplama faaliyetleri, çevrimiçi 
ortamda 2018 yılı Mayıs ayında gerçekleştirmiş ve 563 kişilik bir örnekleme ulaşılmıştır. Elde edilen 
verilere tanımlayıcı analizler, faktör analizi, kümeleme analizi ve ANOVA uygulanmıştır. Bulgular, 
yenilik arama ölçeğinin iki faktörlü bir yapısı olduğunu, akademisyen kültür turistlerin yenilik arama 
düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca akademisyen kültür turistlerinin orta, 
yüksek ve çok yüksek yenilik arayanlar şeklinde gruplandırılabilecekleri ve bu gruplar arasında özellikle 
yurtdışı destinasyon tercihleri açısından belirgin farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.   
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Abstract 

Novelty seeking is one of most important subjects in terms of understanding of tourist motivations and 
behaviors. In the literature review, it has been observed that the subject of novelty seeking is evaluated in 
terms of some other types of tourists. However, it is not evaluated in terms of cultural tourists whose one 
of the main motivations is the novelty seeking. At this point the main purpose of this study is to determine 
novelty seeking levels of domestic cultural tourists, and to ascertain destination choice differences between 
cultural tourist clusters with different novelty seeking levels. In this context, the novelty seeking scale 
developed by Assaker et al., (2011, 2013, 2014) was applied to measure novelty seeking levels of 
participants, and the survey was conducted on the sample of academician cultural tourists. Data collection 
activities were conducted online in May 2018, and 563 people were reached as sampling. Descriptive 
analysis, factor analysis, cluster analysis and ANOVA were applied to the data gathered. Results revealed 
that the novelty seeking scale has two-dimensional structure, and academician cultural tourist have very 
high level of novelty seeking tendency. Moreover, it is determined that academician cultural tourist could 
be clustered as medium, high and very high novelty seekers, and there are differences between these 
clusters especially in terms of foreign destination choice. 
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GİRİŞ 

Kültür turizmi, insanların yeni yerler görme, yeni insanları ve kültürleri tanıma gibi 
motivasyonlarla hareket ettikleri (Kastenholz vd., 2013) ve genel olarak tarihi, sanatsal, bilimsel 
ve kültürel miras unsurları sunan bölgeleri ziyaret ettiği turizm hareketlerini içermektedir 
(Silberberg, 1995). Kültür turizmine katılanlar, genel olarak yüksek eğitimli, yüksek gelir 
grubuna giren ve tatilde daha uzun süre kalıp daha fazla harcayan kişilerdir ve dolayısıyla 
turizm sektörü açısından oldukça önemli konumdadırlar (Richards, 2007:15). Bu bağlamda, 
kültür turistlerinin seyahat motivasyonlarını ve davranışlarını anlamak, buna göre destinasyon 
yönetimi ve pazarlaması stratejileri geliştirmek kritik önem kazanmaktadır.   

Turist motivasyonlarını ve seyahat davranışlarını anlamada en önemli konulardan biri yenilik 
arama düzeyi, diğer bir ifadeyle optimum güdülenme düzeyidir. Öyle ki, bireylerin yenilik 
arama düzeyi değiştikçe; destinasyon tercihleri, memnuniyet düzeyleri, destinasyon imajı 
algıları, destinasyonda tercih ettikleri faaliyetler ve tekrar satın alma davranışları değişmekte, 
yenilik arama düzeyi yüksek ve düşük turistler arasında farklı tutum ve davranışlar ortaya 
çıkmaktadır (Galloway, 2002; Barroso Castro vd., 2007; Assaker ve Hallak, 2013). Bu durumun, 
kültürel amaçlı turistik tüketim davranışları için de geçerli olduğu ifade edilebilir. Kültür 
turizminde de turistlerin yenilik arama düzeyi farklılaştıkça seyahat davranışları ve tatil 
tercihlerinin farklılaştığı düşünülmektedir.  

Literatür incelendiğinde, optimum güdülenme düzeyi teorisinin (yenilik, farklılık, çeşitlilik, 
sansasyon arama) farklı turizm çeşitleri ve turist tipleri kapsamında değerlendirildiği 
görülmektedir (Galloway vd., 2008; Lepp ve Gibson, 2008; Wymer vd., 2010; Albaity ve 
Melhem, 2017). Ancak kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerini, optimum güdülenme 
düzeyi teorisi kapsamında inceleyen bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu noktada çalışmanın 
temel amacı yerli kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerini belirlemek ve yenilik arama 
düzeylerine göre destinasyon tercihlerindeki farklılaşmaları ortaya koymaktır. Çalışmayla 
literatüre katkı sunulması ve bulgular doğrultusunda ortaya konan önerilerle sektör 
profesyonellerine destek olunması hedeflenmektedir. 

 

LİTERATÜR 

Yenilik arama, optimum güdülenme düzeyi (OGD) teorisi çerçevesinde ele alınan bir konudur. 
OGD, Hebb (1955) ve Leuba (1955) tarafından psikoloji literatürüne kazandırılan bir teoridir. Bu 
teoriye göre; çevresel uyarıcılar (yenilik, belirsizlik, karmaşıklık gibi) optimum düzeyin altında 
olduğunda birey, çevresel uyarıcıları arttırma girişiminde bulunmakta; uyarıcılar optimum 
düzeyin üstündeyse uyarıcıları azaltma yoluna gitmektedir (Raju, 1980). Dolayısıyla birey, 
çevresel uyarıcıları dengeleme ve güdülenme düzeyini optimum seviyeye getirme eğilimi 
içindedir (Gu vd., 2016). Psikologlar, yenilik arama düzeyi yüksek olanların, düşük olanlara 
göre keşfedici davranışlar sergileme eğiliminin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadırlar 
(Steenkamp ve Baumgartner, 1992:434). Tüketici davranışları açısından da bu durum geçerlidir. 
Yenilik arama düzeyi yüksek tüketiciler satın alma süreçlerinde daha fazla keşfedici davranış 
sergileme eğilimi içine girerlerken, düşük yenilik arama düzeyine sahip olanlar daha az 
keşfedici tüketici davranışı sergileme eğilimi gösterirler (Raju, 1980). 

OGD teorisi çerçevesinde farklı alanlarda yürütülen tüketici araştırmalarının (örneğin; Leone ve 
D'arienzo, 2000; Steenkamp ve Burgess, 2002) sayısı arttıkça turizm araştırmacıları da bu 
konuya ilgi duymaya başlamıştır. Turizm literatüründeki yenilik, çeşitlilik, sansasyon veya 
farklılık arama düzeyi kapsamındaki araştırmalar genel olarak memnuniyet ve sadakat 
(Niininen vd., 2004; Barroso Castro vd., 2007; Jang ve Feng, 2007), pazar bölümlendirme 
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(Galloway vd., 2008; Wymer vd., 2010; Assaker ve Hallak, 2014), seyahat davranışları ve tatil 
tercihleri (Pizam vd., 2004; Legohérel vd., 2012; Li ve Tsai, 2013) gibi konular çerçevesinde 
yoğunlaşmaktadır. 

Memnuniyet ve tekrar ziyaret kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar incelendiğinde yenilik 
arama düzeyi ile memnuniyet ve tekrar ziyaret eğilimi arasında anlamlı ilişki olduğu 
görülmektedir. Örneğin Assaker ve Hallak (2013), Akdeniz destinasyonlarını ziyaret eden 
Avrupalı ziyaretçiler üzerine yürüttüğü çalışmada, yüksek yenilik arama eğilimine sahip 
olanlarda, düşük yenilik arama eğilimine sahip olanlara göre, destinasyon imajının ziyaretçi 
memnuniyeti üzerindeki etkisi ve memnuniyetin tekrar ziyaret eğilimine etkisi zayıf olduğunu 
ortaya koymuştur. Diğer bir ifadeyle, yenilik arama düzeyi arttıkça memnuniyetin tekrar 
ziyarete etkisi azalmaktadır. Benzer şekilde, Assaker vd., (2011) de yenilik arama düzeyinin 
yüksek olmasının tekrar ziyaret eğilimini olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. Jang ve Feng 
(2007) ise eğlence seyahati pazarı araştırmasında elde edilen verilerin kullanarak, yenilik 
aramanın kısa vadede tekrar ziyaret eğilimini olumlu etkilemediğini, orta ve uzun vadede ise 
olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. 

Pazar bölümlendirme kapsamında ortaya konan bulgular da benzer niteliktedir. Örneğin 
Assaker ve Hallak (2014), Akdeniz seyahat pazarının bölümlendirmesini amaçladıkları 
çalışmada düşük yenilik arama eğilimi olanların tekrar ziyaret eğiliminin en yüksek olduğunu, 
onları orta düzeyde yenilik arama eğilimine sahip olanların takip ettiği bulunmuştur. Yüksek 
yenilik arama eğilimi içindeki kişiler ise en düşük tekrar ziyaret eğilimi gösteren kişilerdir. 
Pazar bölümlendirme kapsamındaki diğer araştırmalarda da farklı yenilik arama düzeyine 
sahip turistlerin seyahat davranışlarının ve tatil tercihlerinin birbirinden farklılaştığını 
göstermektedir. Örneğin Legohérel vd. (2015), Hong Kong’u ziyaret eden kişiler üzerinde 
gerçekleştirdiği çalışmada, çeşitlilik arama eğilimi yüksek olanların oluşturduğu küme ile 
yüksek olanların oluşturduğu küme arasında otel ve restoran tercihi ve yerel ürün kullanma 
eğilimi açısından farklılıklar olduğunu tespit etmiştir. Galloway vd., (2008) ise “şarap 
turistlerinin” sansasyon arama düzeylerindeki farklılıkların tatil tercihleri ve seyahat 
davranışlarını etkilediğini ortaya koymuştur. 

Turizm literatüründe yapılan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, yenilik arama 
düzeyinin turist davranışlarını, algılamalarını ve tutumlarını doğrudan etkileyen veya 
düzenleyen bir değişken olduğu görülmektedir (Galloway vd., 2008; Assaker vd., 2011; Assaker 
ve Hallak; 2013; 2014; Legohérel vd., 2015; Wong ve Zhao, 2016; Kitouna ve Kim 2017; Chang ve 
Lu, 2018). Ancak literatürde kültür turistlerinin yenilik arama düzeyini konu alan bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu noktada, yakından ilgili bir konu olması nedeniyle kültür 
turizmi motivasyonu kapsamında yürütülen çalışmalar incelenmiştir. Yapılan incelemeler 
neticesinde kültür turistlerinin motivasyonlarını inceleyen çalışmaların yenilik arama düzeyi 
kapsamında da önemli ipuçları ortaya koyduğu görülmüştür. Kültür turistleri, diğer turist 
çeşitlerine göre daha eğitimli, daha yüksek statülü ve daha yüksek gelirli olan turistlerdir ve 
dolayısıyla seyahat davranışları ve motivasyonları da diğer turistlerden farklılaşmaktadır 
(Richards, 2007:15). Kültür turistlerini seyahate çıkmaya iten nedenlerin başında “yeni şeyler 
öğrenme” ve “kültür” gelmektedir (Kastenholz vd., 2013). Ayrıca yeni yetenekler geliştirme, 
yeni insanlar tanıma (Chiang vd., 2015), bilgi birikimini arttırma, yeni yerler tanıma (Nguyen ve 
Cheung, 2016) ve otantiklik arama (Chhabra, 2010) gibi motivasyon unsurlarının da kültür 
turistlerinin seyahat davranışlarına yön veren önemli değişler olduğu literatürde ortaya 
konmuştur. Bu bağlamda, kültür turistlerinin seyahat davranışları ve tatil tercihleri üzerinde 
yenilik arama eğiliminin etkisi olduğu ifade edilebilir.  
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YÖNTEM 

Veri Toplama Aracı 

Tanımlayıcı türde tasarımlanan bu araştırmada veriler, geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. 
Ankette demografik sorular, en son tercih edilen destinasyonlara ilişkin sorular ve yenilik 
arama düzeyi ölçeği yer almaktadır. Yenilik arama düzeyinin ölçümü için Assaker vd. (2011, 
2013, 2014) tarafından geliştirilen dokuz maddeli ölçek kullanılmıştır. Yenilik arama düzeyi 
ölçeği öncelikle çeviri-tekrar çeviri tekniğiyle, çeviri geçerliliği sağlanarak Türkçeye 
uyarlanmıştır. Ardından 10 turizm akademisyeninin uzman görüşüne başvurularak içerik 
geçerliliği test edilmiş ve maddelerin asgari oran olan 0,62 düzeyinin üzerinde kapsam geçerlik 
oranlarına sahip olduğu tespit edilmiştir (Lawshe, 1975). Ancak sözlü olarak verilen dönütler 
kapsamında orijinal ölçekte iki ifade içeren maddeler olduğu görülmüş ve bu maddeler 
yalınlaştırılmıştır. Ölçeğin tepki kategorileri, 5’li Likert derecelemesine tabi tutulmuştur. Yenilik 
arama ölçeğinin geçerlilik çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkan taslak anket formuyla 
42 kişilik akademisyen örneklemi üzerinde bir pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot 
uygulama neticesinde ölçeğin ,92 düzeyinde güvenilir olduğu görülmüş, madde istatistikleri 
incelenmiş ve anlaşılmayan soru olmadığına kanaat getirilerek ankete son hali verilmiştir. 

Ana çalışma kapsamında elde edilen verilere uygulanan güvenirlik analizi ise yenilik arama 
ölçeğinin 0,,79 düzeyinde Alfa değerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla ölçeğin 
yüksek düzeyde güvenilir olduğu anlaşılmıştır (Alpar, 2011: 815). Yenilik arama ölçeğinde yer 
alan maddelerin madde-toplam korelasyonları 0,338-0,672 arasında değişmektedir. Çoklu 
açıklayıcılık (R2) değerleri ise 0,163-0,644 arasındadır. R2 değerleri 0,300’ün altında olan 
maddelerin madde-toplam korelasyonlarının 0,250’nin üzerinde olması nedeniyle ilgili 
maddelerin ölçekten çıkarılmamasına karar verilmiştir. Ancak ölçeğin yapı geçerliği için 
uygulanan açıklayıcı faktör analizi neticesinde üç maddenin (yerel el sanatlarını görme, farklı 
mutfakları deneyimleme, farklı bir kültürü deneyimleme) eşkökenliliklerinin 0,500’ün altında 
kaldığı görülmüş ve bu maddelerin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir. Geriye kalan altı 
madde iki faktör oluşturarak, toplam varyansın %68’ini açıklamıştır. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın genel evrenini, Türk kültür turistleri oluşturmaktadır. Bu genel evren içinden 
belirli bir kitle tercih edilmesinin örneklem belirleme açısından uygun olacağı düşünülmüş ve 
sadece akademisyen kültür turistleri hedef alınmıştır. Bu bağlamda, çalışma evreni Türk 
akademisyen kültür turistleri olarak tanımlanmıştır. Çalışma evreninin 10.000’in üzerinde 
olması nedeniyle, sınırsız evrenler için önerilen 384 kişilik örnek büyüklüğünün yeterli 
olacağına karar verilmiştir (Cochran, 1977).  

Veri toplama işlemleri çevrimiçi ortamda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2018 yılı Mayıs 
ayında, Türkiye’deki sosyal bilimler akademisyenlerinin önemli bir kesiminin e-posta 
adreslerinin bulunduğu bir veri tabanı üzerinden 15.000 kişiye e-posta gönderilmiştir. 
Gönderilen e-postalara kısa süre içinde 570 kişiden dönüt alınmıştır (%3,8). Ancak bu dönütler 
içinden sekizinin eksik bilgi girişi nedeniyle kullanılabilir durumda olmadığı anlaşılmış ve 
bunlar veri setinden çıkarılmıştır. Bu çerçevede 01.06.2018 itibariyle 563 kullanılabilir anket elde 
edilerek veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Dolayısıyla 563 akademisyen kültür turistinin 
çalışmanın örneklemini oluşturduğu ifade edilebilir.  
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Analizler 

Çalışmada tanımlayıcı analizlerin yanı sıra, yenilik arama ölçeğinin hangi boyutlardan 
oluştuğunu tespit etmek, yapı geçerliliğini test etmek ve daha sınırlı sayıda değişkenle ileri 
düzeydeki analizleri gerçekleştirmek amacıyla faktör analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca 
akademisyen kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerine göre kümelere ayrılması amacıyla 
kümeleme analizine ve kümeler arasındaki yenilik arama düzeyi farklılıklarını değerlendirmek 
amacıyla ANOVA’ya başvurulmuştur. 

 

BULGULAR 

Örneklemin genel özellikleri değerlendirildiğinde; katılımcıların büyük çoğunluğunun (%76,3) 
25-44 yaş arasında olduğu; %70’e yakınının gelirinin 5001.-TL ve üstünde olduğu 
görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %55’inin kadınlardan oluştuğu ve büyük bölümünün 
(%63) doğal olarak doktora düzeyinde eğitime sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 1, akademisyenlere uygulanan yenilik arama ölçeğine ait faktör analizi sonuçlarını 
göstermektedir. KMO Örneklem Yeterliliği ölçüsü %72,1 olarak hesaplanmıştır. Bartlett 
küresellik testi de anlamlıdır (Ki-Kare:1186,911; s.d.:15;  p<0.0001). Bu iki ölçüt veri setinin 
faktör analizine uygunluğunu teyit etmektedir.  

Tablo 1. Yenilik Arama Düzeyi Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları  
Eş 

kökenlilik 
Yük Öz 

değeri 
A. 

varyans 
Orta-
lama 

Alfa 

F1. Sosyal Temelli Yenilik Arayışı   2,457 40,945 3,9988 0,845 
Farklı etnik kökenden insanlarla 
tanışma 

0,815 0,902 
  

3,8881 
 

İlginç (sıra dışı) yerel halkla tanışma 0,752 0,859 
  

3,9343 
 

Farklı insanlar hakkında bilgi 
birikimini artırma 

0,699 0,805 
  

4,1741 
 

F2. Faaliyet Temelli Yenilik Arayışı   1,626 27,099 4,1545 0,602 
Gidilecek yerde yapılacak aktivite 
çeşitliliği 

0,687 0,817 
  

3,9343 
 

Eve dönüldüğünde hakkında 
konuşulacak bir yeri ziyaret etme 

0,63 0,792 
  

4,1314 
 

Farklı destinasyonlar hakkında bilgi 
birikimini artırma 

0,5 0,514 
  

4,3979 
 

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax; KMO Örneklem Yeterliliği:  
%72,1; Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare:1186,911; s.d.:15;  p<0.0001; Açıklanan toplam varyans: %.68,045; . 
Ortalama: 4,0767;  n:563; Tüm ölçek için Alfa:.0,764;  Tepki kategorileri: 1: Hiç etkili değil, …, 5:Son derece etkili 

 

Maddelerin faktörlere dağılımı incelendiğinde ilk faktör altında üç maddenin yer aldığı 
görülmektedir. Bu üç madde toplam varyansın %41’ini açıklamaktadır. İlgili faktör altında yer 
alan maddeler incelendiğinde ise farklı ve sıra dışı insanlarla tanışma ve bu insanlar hakkındaki 
bilgileri artırmaya ilişkin maddelerin bir araya geldiği görülmektedir. Dolayısıyla isimlendirme 
çalışmaları çerçevesinde bu faktöre “sosyal temelli yenilik arayışı” ismi verilmiştir. İkinci faktör 
altında ise aktivite çeşitliliği, üzerinde konuşulacak farklı destinasyonları görme gibi 
maddelerin toplandığı, dolayısıyla bu faktörün bir hareketliliği gerektiren maddelerden 
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meydana geldiği görülmüştür. Bu nedenle de, ikinci faktöre “faaliyet temelli yenilik arayışı” 
denmiştir. 

Akademisyen kültür turistlerini yenilik arama düzeylerine göre gruplayabilmek için elde edilen 
faktörlere göre adımsal kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz sonunda, akademisyen 
kültür turistlerinin üç kümede değerlendirilebileceği tespit edilmiştir. Faktörlerin ortalaması 
dikkate alınarak 133 kişinin olduğu birinci kümeye “orta düzeyde yenilik arayanlar”, 247 
akademisyenin yer aldığı ikinci kümeye “yüksek düzeyde yenilik arayanlar” ve 183 
akademisyenin yer aldığı üçüncü kümeye de “çok yüksek düzeyde yenilik arayanlar” adı 
verilmiştir. Görüldüğü üzere, akademisyen kültür turistlerinin büyük bölümü (%76) yüksek ve 
çok yüksek yenilik arayışındadır. Tabloda yer alan altı maddenin tüm örneklem üzerinden elde 
edilen ortalama değerleri 3,88 ile 4,39 arasında değişmekte olup, genel ortalama ise 4,07 
düzeyindedir. Bu bağlamda, ortalama değerler de katılımcıların yenilik arama eğilimlerinin 
oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 2. Yenilik Arama Düzeyi Faktörlerinin Kümelere Göre Karşılaştırılması 
 

Boyutlar Kategori N % Ortalama S.Sapma F-değeri Farklılık 

Sosyal temelli 
yenilik arayışı 

1.Orta 133 23,6 2,9424 ,52786 

531,679 
(p<0,0001) 

1<2 
1<3 
2<3 

2.Yüksek 247 43,8 4,1404 ,38853 

3.Çok Yüksek 183 32,6 4,5756 ,46247 

Toplam 563 100 3,9988 ,76292 

Faaliyet temelli 
yenilik arayışı 

1.Orta 133 23,6 3,7970 ,80803 

229,431 
(p<0,0001) 

1<3 
2<3 

2.Yüksek 247 43,8 3,8839 ,37783 

3.Çok Yüksek 183 32,6 4,7796 ,21960 

Toplam 563 100 4,1545 ,64893 

Tepki kategorileri: 1: Hiç etkili değil, …, 5: Son derece etkili 
 
Farklı yenilik arama düzeyine sahip kümeler arasında faktör analiziyle elde edilen iki boyuta 
atfedilen ortalamalar açısından anlamlı farklılıklar olup olmadığı ANOVA ile kontrol edilmiştir. 
Tablo 2, ANOVA neticesinde elde edilen bulguları göstermektedir. Tablo incelendiğinde, farklı 
yenilik arama düzeyine sahip kümeler arasında her iki boyutta atfedilen değerler açısından 
anlamlı farklılıklar olduğu anlaşılmaktadır. Sosyal temelli yenilik arayışı faktöründeki 
farklılıklara bakıldığında, tüm kümeler arasındaki farklılıkların anlamlı olduğu görülmektedir. 
Farklılıklar, genel yenilik arama düzeyi yükseldikçe sosyal temelli yenilik arayışının da 
yükseldiğini göstermektedir. Faaliyet temelli yenilik arayışında ise, farklılık çok yüksek yenilik 
arayanlarla yüksek ve orta düzeyde yenilik arayanlar arasındadır. Orta düzeyde yenilik 
arayanlarla yüksek düzeyde yenilik arayanlar arasındaki fark ise istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır. Bu noktada, genel yenilik arama düzeyi yükseldikçe faaliyet temelli yenilik 
arama düzeyinin arttığı, ancak orta ve yüksek yenilik arayanlar arasındaki farkın anlamsız 
olduğu ifade edilebilir. 

 Yenilik arama düzeyine göre göreceli olarak orta, yüksek ve çok yüksek şeklinde kategorilere 
ayrılan akademisyenlerin en az yarısının (katılımcılar tarafından oldukça fazla sayıda 
destinasyon ismi girildiği için) yurt içinde hangi illere ve yurt dışında da hangi ülkelere 
gittikleri irdelenmiştir. Tablo 3, akademisyenlerin yenilik arama düzeyi gruplarına göre en çok 
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gittikleri makro kültür destinasyonlarını (ülkeler ve şehirler) göstermektedir. Buna göre, yenilik 
arama düzeyi ne olursa olsun, Antalya, Nevşehir, Mardin ve İstanbul ortaklaşa öne çıkan 
yerlerdir. Yüksek ve çok yüksek olanlarda farklılık Bursa ve Muğla’nın ilk %50’nin içine 
girmesidir. Yurt dışında gidilen ülkeler olarak bakıldığında, yenilik arama düzeyine göre 
nispeten farklılaşmanın olduğu tespit edilmektedir. Fransa her üç gruptaki akademisyenler 
tarafından tercih edilen bir ülkedir. Almanya, orta düzeyde yenilik arayanların ilgi gösterdiği 
bir ülkedir.  Çekya (eski adıyla Çek Cumhuriyeti) ve Yunanistan’ın hem orta düzeyde yenilik 
arayanlar hem de çok yüksek yenilik arayanlar tarafından ziyaret edildiği anlaşılmaktadır. 
İtalya, ABD, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya yenilik arama düzeyi yüksek olanların tercih 
ettiği yerler olup; yenilik arama düzeyi düşük ve çok yüksek olanlar tarafından ilgi 
gösterilmeyen destinasyonlardır. Burada kıta Avrupa’sı dışında ABD ve Gürcistan’ın 
bulunması dikkat çekicidir. 

 

Tablo 3. Yenilik Arama Düzeylerine 
Göre Yurt İçi ve Dışında Ziyaret Edilen Destinasyonlar 

Yenilik arama 
düzeyi Yurt içi % Yurt dışı % 

Orta 

Antalya 
Nevşehir 
Mardin 
İstanbul 
İzmir 

53,2 

İspanya 
Almanya 
Çekya 
Yunanistan 
Fransa 

55,3 

Yüksek 

Nevşehir 
İstanbul 
Mardin 
Antalya 
Bursa 

52,0 

İtalya 
ABD 
Sırbistan 
Fransa 
Gürcistan 
İspanya 
Makedonya 

51,5 

Çok Yüksek 

Antalya 
Nevşehir 
İstanbul 
Mardin 
Muğla 

50,0 

Fransa 
Avusturya 
Yunanistan 
Çekya 
İngiltere 

50,9 

 

Çalışmada katılımcıların mikro destinasyon tercihleri üzerine de bir inceleme 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, yenilik arama düzeyi ne olursa olsun, Antalya’da Kaş-
Kalkan, Alanya, Side, Aspendos ve Göynük gibi yerlerin öne çıktığı görülmüştür. Nevşehir’de 
Ürgüp ve Göreme en ön sırada olup; Ihlara Vadisi de kimi akademisyenlerin listesinde yer 
almıştır. Mardin’in ilçeleri de birçok akademisyenin ilgi odağında olmuştur. İstanbul’un tarihi 
yarımadası, Fatih bölgesi ziyaret edilenlerin başındadır. İzmir’de ise Efes, Şirince, Selçuk, 
Bergama öne çıkmaktadır. Bursa’da Cumalıkızık, Muğla’da ise Bodrum, Fethiye ve Marmaris 
ön plandadır. Akademisyenlerin Antalya ve Muğla’da gittikleri yerler dikkate alındığında, 
deniz tatili ve kültürel tüketimi birleştirdikleri yorumunda bulunulabilir.  

Akademisyenlerin yurtdışı kültürel amaçlı ziyaret ettikleri ülkelerden örneğin İspanya’da 
Madrid ve Barselona öne çıkarken, Almanya’nın çok farklı şehirlerinin ziyaret edildiği 
anlaşılmaktadır. Almanya’da ziyarete edilen yerlerin çeşitliliğini Almanya’da çok sayıda Türk 
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ailenin yaşaması ve bu ailelere yönelik akraba/tanıdık ziyaretlerle açıklamak mümkündür. Çek 
Cumhuriyetinde Prag öne çıkarken; Viyana, Avusturya’da en fazla gidilen yerdir. Budapeşte-
Prag-Viyana turlarının yaygın olması, Prag ve Viyana’nın öne çıkmasını sağlamış olabilir. 
Yunanistan’da en başta Atina vardır. Sakız Adası, Kavala diğer yerler arasındadır.  İtalya’da 
Roma, Floransa ve Venedik en başlardadır. Makedonya’da Ohri ve Üsküp dikkat çeken 
yerlerdir. ABD’de en fazla New York ziyaret edilmiştir.   

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Kültür turizmi, turizm endüstrisinin en eski ve en çok turist çeken alanlarından biridir. Kültür 
turizminde turistleri tanıma ve onların davranışlarını anlama, sektör açısından oldukça 
önemlidir. Bu sayede sektör temsilcileri, kültür turistlerinin memnun kalabileceği, tekrar ziyaret 
edebileceği bir destinasyon yönetimi anlayışı geliştirebilirler. Bu bağlamda çalışmada, yerli 
kültür turisti akademisyenlerin yenilik arama eğilimleri belirlenmiş ve yenilik arama 
düzeylerine göre tatil tercihlerinin nasıl şekillendiği ortaya konmuştur.  

Çalışma sonucunda yerli akademisyen kültür turistlerinin yenilik arama düzeylerinin, diğer bir 
ifadeyle optimum güdülenme düzeylerinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, 
temel motivasyonları arasında yeni yerler keşfetme ve yeni yerler hakkında bilgi edinme gibi 
unsurların oldukça önemli olduğu kültür turistleri açısından doğaldır (Kastenholz vd., 2013; 
Chiang vd., 2015). Faktör analizi yenilik arama düzeyine ilişkin değişkenlerin faaliyet temelli 
yenilik arayışı ve sosyal temelli yenilik arayışı şeklinde iki çerçevede ele alınabileceğini ortaya 
koymuştur. Kümeleme analizi ise akademisyen kültür turistleri orta, yüksek ve çok yüksek 
şeklinde kümelenmiştir. Literatürde daha önce yenilik arama düzeyi verileri üzerinden 
gerçekleştirilen kümeleme analizlerinde genellikle ya kümelerde yer alan kişi sayısına göre 
küçük-orta-büyük şeklinde (Assaker ve Hallak, 2014) ya da yenilik/çeşitlilik/farklılık arama 
düzeylerine göre düşük-orta-yüksek şeklinde üçlü kümeler ortaya konmuştur (Legohérel vd., 
2015). Bu çalışmalarda genel olarak, katılımcılar arasında yenilik arama düzeyi düşük bir küme 
de yer almıştır. Ancak mevcut çalışmada katılımcıların genel yenilik arama düzeyi oldukça 
yüksek olduğu için üç kümeden ikisi yüksek ve çok yüksek şeklinde, biri orta şeklinde 
adlandırılmıştır. Literatürde bu tarz kümelemelere de rastlanmaktadır. Örneğin Galloway 
(2002) Kanada’nın Ontario kentindeki parkları ziyaret edenler üzerinde gerçekleştirdiği 
çalışmasında optimum güdülenme düzeylerine göre turistleri üç kümeye ayırmış ve bu 
çalışmadakinin tam tersi olarak kümelerden ikisinin düşük OGD kümeleri olduğunu, birinin 
yüksek OGD kümesi olduğunu ifade etmiştir. 

Üç küme çerçevesinde ortaya çıkan destinasyon tercihlerine ilişkin sonuçlar, yenilik arama 
düzeyi ne olursa olsun akademisyen kültür turistlerinin Türkiye’de Antalya, Nevşehir, Mardin 
ve İstanbul’u ziyaret ettiklerini, orta ve yüksek kategorilerinde farklı olarak Muğla ve Bursa’nın 
da ziyaret edildiğini göstermektedir. Bu noktada Mardin, Nevşehir ve İstanbul gibi büyük 
ölçüde kültür turizmiyle özdeşleşmiş şehirler ve Muğla ve Antalya gibi kültür ve deniz-kum-
güneşi birlikte sunan (deniz-kum-güneş ağırlıklı) destinasyonların tercih edildiği 
görülmektedir. Bodrum, Fethiye ve Marmaris gibi mikro destinasyonların da tercih edilen 
bölgeler arasında olduğu dikkate alındığında, kültür turistlerinin deniz ve kültür turlarını 
birleştirme eğilimi gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu noktada, Urry’nin (2009:219-220) post-
modern dönemde turist tipolojilerinin yok olduğu yönündeki değerlendirmesinin, yerli kültür 
turistleri örneğinde geçerli olduğu ifade edilebilir. Ayrıca bu noktada, kültür destinasyonu 
kavramının muğlaklaşması ve kültür turizminin farklı bir turizm çeşidi olduğu yönündeki 
anlayışın yok olmaya başlaması da etkili olabilir (Richards, 2007:2). Öyle ki, günümüzde pek 
çok destinasyon yerleşik ürününe kültürel ögeler ekleyerek kültür ürünleri de sunmaktadır. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 271-282. 

 280 

Yurtdışı tercihlerde ise yenilik arama düzeyine göre daha fazla farklılaşma gözlenmiştir. 
Örneğin İtalya, ABD, Sırbistan, Gürcistan ve Makedonya gibi ülkelerin yenilik arama düzeyi 
yüksek olanların daha çok tercih ettiği ülkeler olduğu belirlenmiştir. 

Çalışma bulgularından hareketle, kültür turizmi destinasyonlarının temsilcilerine, bu turist 
çeşidinin yenilik arama eğilimi çok yüksek olmasına bağlı olarak, yerleşik kültür ögelerine 
yenilikler eklemeleri ve bu yenilikleri pazarlama iletişimde kullanmaları önerilebilir. Bu sayede 
hem mevcut ziyaretçileri yeni özelliklerle tekrar çekmeyi hem de daha önce gelmeyenleri 
etkilemeyi başarabilirler. Üç yenilik arama düzeyi grubu tarafından da tercih edilen Antalya ve 
çok yüksek yenilik arama düzeyi grubuna dahil olanlar tarafından tercih edilen Muğla 
şehirlerine ilişkin bulgulardan hareketle, özellikle deniz-kum-güneş ağırlıklı faaliyet gösteren 
destinasyonların, deniz ve kültür turlarının birleştirilmesi trendinden hareketle, yerleşik turizm 
ürününü yeni kültürel çekiciliklerle (festivaller, dikkat çekici modern mimari yapılar, sanatsal 
faaliyetler vb.) zenginleştirmeleri ve bu sayede post-modern pazardan daha etkili olarak 
faydalanmaları önerilebilir. Ancak sadece mevcut turizm ürününe kültürel eklemeler yapmak 
yeterli değildir. Bu yapılan eklemelerin etkili tutundurma çabalarıyla gerek genel kültür turisti 
kitlesine gerekse bu kitle içinde önemli bir pazar bölümü olan akademisyenlere duyurmak 
gerekmektedir. Yurtdışı tercihlerine ilişkin bulgular ise özellikle bu bölgelere paket turlar 
düzenleyen seyahat acenteleri için öneriler geliştirilmesini sağlayabilir. Bu çerçevede, %75’i 
yüksek ve çok yüksek yenilik arama eğiliminden olan akademisyen kültür turistleri pazarı için 
çalışmada öne çıkan ülkeleri kapsayan turlar geliştirebilirler. Örneğin Çekya, Avusturya, İtalya, 
Fransa, İspanya şeridinde, bu ülkelerin tamamını veya birkaçını kapsayan turlar geliştirilip, 
uygun tutundurma çabaları ile akademisyen kültür turistlerine ulaşılabilir. Bundan sonra bu 
konuda araştırma yapacak kişilere ise mevcut çalışmada öne çıkan kültür destinasyonlarının 
karşılaştırmasını içeren, destinasyon seçimi temelli çalışmalar yürütmeleri önerilebilir. Bu 
kapsamda, ilgili destinasyonları tercih etmedeki çekici faktörler ve tekrar ziyaret eğilimleri 
değerlendirilebilir. Her çalışmada olduğu gibi, bu çalışmada da bazı kısıtlılıklar söz konusudur. 
Bunlardan en belirgin olanı, çalışmanın sadece akademisyen kültür turistleri örneklemi 
çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Bu örneklemin tercih edilmesinde, kültür turistlerinin genel 
olarak yüksek eğitimli olması ve dolayısıyla akademisyenlerin içinde kültür turisti oranının 
yüksek olacağının düşünülmesi etkili olmuştur (Richards, 2007:15). 
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GİRİŞ 

Otel işletmeleri amaçlarını gerçekleştirebilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için belirli strateji, 
yöntem ve teknikleri kullanırlar. Otel işletmelerinin faaliyetlerini sürdürebilmesinde hayati 
öneme sahip olan bir unsurda müşteri memnuniyetini sağlayabilmektir. Hizmet sektörünün en 
önemli parçası olan otel işletmelerinde işgörenler müşteri ile iç içedir. Bu sebeple; işgörenlerin 
iletişim becerileri, beden dili ve davranışları müşteri memnuniyeti için önem arz etmektedir. Otel 
işletmeleri işgörenlerinin müşteriye güler yüzlü, anlayışlı davranması işinin bir parçasıdır. 
Çünkü hizmet sektöründe müşterilerin satın aldıkları ürün somut değildir ve bunun karşılığında 
asık suratlı bir işgören görmek istemez. Bir otel işletmesi donanım açısından mükemmel olabilir; 
ama bu müşteri memnuniyetini tek başına sağlayan bir unsur değildir. Müşteriler aynı zamanda 
kaldıkları otellerde anı biriktirirler ve evlerine geri döndüklerinde ellerinde bir tek anıları kalır. 
Bu sebeple biriken anılar ne kadar olumlu ise müşteri o kadar memnun olmuş demektir. 
İşgörenin bir müşteriyi memnun etmesi için öncelikle kendisinin memnun ve mutlu olması 
gerektiği düşünülmektedir. İnsan sosyal bir varlıktır ve kendi içinde sorunlar yaşayan işyeriyle 
ilgili olumsuz duygular taşıyan birinin müşteriyi memnun etmesi beklenemez. Otel işletmeleri 
işgörenleri düzensiz çalışma saatleri olan, duygusal emeğin yüksek olduğu, farklı kişilikteki 
müşterilerle ilgilenen, aynı anda birçok işi gerçekleştirmek zorunda olan, zamanla yarışan ve aynı 
zamanda sürekli sakin ve güler yüzlü anlayışlı görünmek zorunda olan işgörenlerdir (Keleş ve 
Tuna, 2016: 377). Bu sebeple araştırmada otel işletmeleri işgörenleri tercih edilmiştir. Dolayısıyla 
bu araştırmada, hizmet sektörü içerisinde yer alan otel işletmelerinde çalışanların nelerden mutlu 
oldukları ve nelerden mutsuz oldukları sorusuna cevap aranmıştır. Çünkü işletme 
performansının ve verimliliğinin artmasında “beşeri unsurlar işletmeler için kritik derecede 
önem” arz etmektedir. (Tortop vd., 2010: 21).  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Mutluluk, maddi dünyada karşılığı olmayan (Gilbert, 2008: 47) kişilerin olumlu duygular 
geliştirmesi, yaşamdan zevk ve haz alması gibi farklı anlamlarla açıklanmaktadır (Buettner, 2012: 
27). Sırrı kişiye özel olan mutluluk (Vanderberghe, 2011: 653) “bireyin yaşamına dair olumlu 
düşünce ve duygularının miktarca üstünlüğü bireylerin yaşamlarından aldıkları doyum ve 
olumlu duyguların toplamı” olarak tanımlanmaktadır (Wilson, 1967: 295). Diener, (2000: 37) ise 
insan hayatında mutluluğun zihinsel ve fiziksel olarak değerlendirilmesi gerektiğini ve 
mutluluğun kişinin hayatından genel olarak duyduğu memnuniyeti olarak ifade etmiştir. İnsan 
yaşamında mutluluk insanın çevresindeki kişilerin davranışlarına göre değişim göstermektedir 
(Veenhoven ve Dumludağ, 2015: 48). İnsanlar profesyonelde olsa iş hayatındaki duygularını özel 
hayatına, özel hayatındaki duyguları da iş hayatına aktarabilmektedir. Bu sebeple mutluluk 
pozitif duyguların ortak noktasıdır. Kişinin iş ve özel hayatındaki dengenin sağlanmasıyla işinde 
tutarlı şekilde çalışması, mutsuzluktan kaynaklı iş hayatında sıkıntıların olmaması özel 
hayatında da mutluluğu destekleyecektir  (Guest, 2002: 256). Garrosa vd., (2013) çalışanların 
günlük mutluluğunu etkileyen değişkenleri analiz etmek amacıyla yaptıkları araştırma 
sonucunda iş yerindeki mutluluğun çalışanın özel hayatını, özel hayattaki mutluluğunda kişinin 
iş yerindeki mutluluğunu direk olarak etkilediği bulgusuna ulaşmışlardır. Ayrıca mutluluk 
seviyesi kişilerde değişkenlik gösterebilir. Hayatındaki değişimlerle mutluluğun seviyesi 
artabilir ya da azalabilir. Örneğin, kişi yeni bir iş bulduğunda önce kendisini mutlu hisseder 
sonra işle ilgili kaygılanmaya başlar. Balayı etkisi olarak adlandırılan bu durumda yüksek 
mutluluktan sonra zamanla bu mutluluğun yerini kaygı almaktadır. İş hayatında da zaman 
zaman bu durum görülür kişinin mutluluğunda iniş çıkışlar olur (Vanderberghe, 2011: 653). 
İşyerinde mutluluk, “işle ilgili iyilik hali kişinin işinde kendini zinde ve mutlu hissetmesi” olarak 
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ifade edilmiştir (Keyes, 2005: 540). İşletmeler verimlilik ve performans odaklı çalışmalarından 
dolayı daha güçlü ve iyi olana odaklanma durumunda duygular ikinci plana atılmaktadır. 
İşgörenlerin sadece makine gibi görüldüğü ortamlarda çalışmaları onların zamanla fiziksel ve 
ruhsal olarak hastalık sebebiyle performansının düşmesine sebep olmuş ve işletmelerin bu 
durumda işgörenlerin olumlu ve olumsuz duygularıyla ilgilenmeye başlamasını sağlamıştır 
(Davies, 2016: 106-107). İşyerinde mutsuzluk kişilerin başarısını ve performansını etkileyen bir 
durumdur. Gallup firmasının yaptığı araştırmaya göre “işe ilgisiz işgörenler yılda ABD’de 450 
ila 550 milyar dolarlık maliyet kaybı” yaşatmaktadır (Fleming, 2017: 57). Buna karşılık mutlu 
işgörenler, “çevresiyle daha uyumlu, doğru iletişim kurabilen, paylaşımcı, üretken ve uzlaşmacı, 
%180 daha enerjik, özel hayatlarında %180 daha mutlu ve huzurlu, işlerine ve çalıştıkları 
kurumlara %108 daha bağlı, işlerini %79 daha çok seven misyonları %50 daha yüksek, hedeflerine 
%30 daha ulaşan” kişilerdir (McKenna, 2006: 296; Pryce-Jones, 2010: 3-4).  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada nitel çalışma deseni olan, farkında olduğumuz fakat derinlemesine bilgi sahibi 
olmadığımız olgu bilim deseni kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 69) Araştırmanın amacı, 
Nevşehir ilindeki 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenleri işyerinde mutlu ve mutsuz eden 
unsurları belirleyebilmektir. İşyerinde mutluluk algısının bireyleri motive ederek, 
performanslarını arttıran bir unsur olduğu düşünülmektedir. Araştırmanın ana problemini, otel 
işletmeleri işgörenlerinin işyerindeki mutluluklarını sağlayan unsurlar nelerdir sorusu 
oluşturmaktadır. Araştırma soruları aşağıda yer almıştır. 

İşyerinde mutlu olmanızı sağlayan durumlar nelerdir? 

İş dışında işyerinde mutlu olmanızı sağlayan durumlar nelerdir?  

İşyerinde sizi mutsuz yapan durumlar nelerdir?  

İş dışında işyerinde sizi mutsuz yapan durumlar nelerdir?  

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini Nevşehir ilinde bulunan 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan personeller 
oluşturmaktadır. Araştırmacı bölgede uzun zamandan beri yaşamakta, daha önce bölgedeki 
otellerde çalışmış, bölgeyi yakından tanımakta ve bilmektedir. Araştırmada derinlemesine bilgi 
toplamak için nitel araştırmada kullanılan amaçlı örnekleme türlerinden maximum çeşitlilik 
örneklemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Nevşehir ilinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı 
konaklama işletmelerinde çalışan 25 işgören oluşturmaktadır.  

Araştırmada maximum çeşitliliği sağlamak için dört farklı otel tercih edilmiş ve farklı departman 
çalışanlarıyla görüşme sağlanmaya çalışılmıştır.  

 

Veri Toplama Aracı ve Verilerin Toplanması 

Bu araştırmada derinlemesine bilgi edinmek ve olayları doğal ortamında olduğu gibi yansıtmak 
için nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama aracı olarak görüşme formu 
kullanılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 40-41). Görüşme formu yarı yapılandırılmış açık uçlu 
sorularla oluşturulmuştur. Görüşme soruları için ilgili araştırmaların yazın taraması yapılmış, 
akademisyen onayı alınmış, daha önceki iş tecrübelerinden yola çıkılarak oluşturulmuştur. 
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Araştırma bizzat araştırmacı tarafından 1-4 Mart tarihleri arasında yürütülmüştür. Ayrıca 
görüşmeyi kabul eden katılımcıların daha rahat cevap vermeleri ve endişe etmemeleri için 
katılımcılarla ilgili hiçbir kişisel veri elde edilmemiş ve veriler bilgisayar ortamında kaydedilerek 
alınmıştır. Araştırmada katılımcılara M1, M2, M3, … M25 kodları verilmiş ve araştırmanın 
tamamında bu kodlarla yorumlama yapılmıştır. 

 

Tablo 1. Çalışma Grubu 

 F % 

CİNSİYET Kadın  15 60 

Erkek 10 40 

DEPARTMAN Kat Hizmetleri 6 24 

Mutfak 5 20 

Resepsiyon 5 20 

Yiyecek İçecek  9 36 

ÇAIŞMA SÜRESİ 1-5 yıl 6 24 

5-10 yıl 9 36 

10 yıl ve üzeri 10 40 

 

Verilerin Analizi 

Bu araştırmada verilerin toplanmasında, verilerin analiz ve yorumlanmasında verilerin gerçeği 
yansıtması için; yüz yüze görüşmeler yapılmış ve doğrudan alıntılar yapılarak araştırmanın 
geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan Nevşehir ili araştırmacının ikamet 
ettiği, birçok turizmciyle iç içe yaşadığı ve daha önce otel işletmelerinde çalıştığı bir ildir. 
Araştırmacının elde ettiği deneyim ve gözlemler verilere eklenerek verilerin bilgiye dönüşmesi 
sürecinde katkı sağlamıştır. Bu deneyim ve kazanımların dahil edilmesi araştırmada daha 
anlamlı sonuçlar elde edilmesini ortaya çıkarmıştır. Bu hususlar araştırmanın geçerlilik ve 
güvenilirliğine ilişkin kanıtlardır. Görüşmelerden elde edilen verileri destekler nitelikteki 
gözlemlerin gerçeği yakından temsil etmesi sonuçların geçerliliğini arttırmaktadır. Ayrıca elde 
edilen veriler görüşme, gözlem ve kişisel deneyimlerinde katkısıyla veri çeşitlenmesi 
sağlanmıştır. Bu araştırmada nitel araştırmada kullanılan “içerik ve betimsel analiz” yöntemleri 
uygulanmıştır. Bu doğrultuda içerik analizi dört aşamadan oluşmaktadır. 1. Verilerin 
kodlanması, 2. Kodlanan verilerin temalarının belirlenmesi, 3. Kodların ve temaların 
düzenlenmesi, 4. Bulguların tanımlanması ve yorumlanması (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 238). 
Analiz sırasında otel işletmeleri çalışanlarının verdiği ifadelerin benzerliklerine göre gruplamalar 
yapılmış ve elde edilen veriler frekans olarak Tablo 1 ‘de verilmiştir. Ayrıca elde edilen verileri 
“çarpıcı şekilde yansıtmak amacıyla sık sık doğrudan alıntıların kullanıldığı ve elde edilen 
sonuçların neden sonuç ilişkisi çerçevesinde yorumlandığı” betimsel analiz tekniği kullanılmıştır 
(Yıldırım ve Şimşek, 2016: 238).  
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BULGULAR 

Görüşmelerden elde edilen verilerle yapılan analizlerde işgörenlerde mutluluğun ve 
mutsuzluğun “işyerinde ve iş dışından” etkilendiği tespit edilmiştir. Veriler aşağıda 
sunulmaktadır. 

 

Tablo 2. İşgörenleri İşyerinde Mutlu Eden Durumlar 

 İşyerinde mutlu olmanızı sağlayan durumlar F 

1 Maaş 
(M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M11,M13,M15,M17,M18,M19,M20,M21,M22,M
23,M24,M25) 

21 

2 Adalet 
(M1,M2,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M11,M13,M15,M17,M19,M20,M21,M22,M23,M24) 

18 

3 Personele Sağlanan Çalışma Ortamı 
(M3,M4,M5,M6,M8,M10,M13,M15,M17,M18,M21) 

11 

4 Çalışma Arkadaşları (M1,M2,M7,M11,M13,M15,M17,M19,M23, M24,M25) 11 

5 Takdir Edilme (M3,M5,M9,M12,M14, M16,M19,M23, M24,M25) 10 

6 Önemli Hissetme (M4,M5,M9,M12,M14, M16,M19,M21,M25) 9 

7 Fikirleri İletebilme (M3,M5,M9,M12,M14, M16,M25) 7 

8 Sevilme (M1,M2,M7,M11,M13,M15,M17) 7 

9 Başarı (M3,M5,M9,M12) 4 

 

Otel işletmeleri çalışanlarının işyerinde mutluluklarını etkileyen kodlanmış 9 adet mutluluk 
kaynağı olduğu görülmektedir. Frekansı yüksek olan mutluluk kaynağı maaş, eşitlik, çalışma 
ortamı, çalışma arkadaşları, önemli hissetme ve takdir edilmenin işyerindeki mutluluğunu 
etkileyen unsurlar olduğu görülmektedir. İşgörenlerin işyerindeki mutluluklarına ilişkin bazı 
ifadeler aşağıdaki gibidir. M5 “Günümüz şartlarında tabi ki işyerinde aldığımız ücret çok önemli ama 
bunun yanında herkesle eşit olmak isterim, personele sağlanan imkanların daha iyi olması, iş arkadaşlarım 
beni mutlu eder. Önemli olmak ve takdir edilmek başarılı olmak beni mutlu eder.” M12 “Ben bu sektör için 
en iyi okullara gittim ve çok çaba harcadım bu sebeple işyerinde başarılı olmak beni ve ailemi mutlu edecek 
en önemli unsur. Ayrıca yaptıklarımın görülmesini isterim fikirlerimi sunabileceğim bir ortam kendimi 
değerli hissettiğim takdir edildiğim bir işyeri beni çok mutlu edecektir.” 
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Tablo 3. İşgörenleri İş Dışında iş Yerinde Mutlu Eden Durumlar 

 İş dışında işyerinde mutlu olmanızı sağlayan durumlar F 

1 Aile ve Sosyal Hayat (M1,M2,M4,M5,M6,M7,M8,M9,M10,M11,M12, 
M14,M15,M16,M17,M18,M19,M20,M21,M22,M23) 

21 

2 Maaş (M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M8,M10,M13,M15,M17,M19,M20,M22,M23, 

M24,M25) 

18 

3 Düzenli Yaşam (M1,M5,M6,M8,M9,M11,M14, M16,M18,M19,M20,) 11 

4 Kendime Zaman Ayırabilme (M1, M4, M6, M9, M11,M12, M14, M16, ,M19, ,M21,) 10 

5 Emeklerimin karşılığını alabilme (M3,M10,M13,M24,M25) 5 

6 İşten ayrılma stresinin olmaması (M1,M5,M19,M25) 4 

 

Otel işletmeleri işgörenlerinin dışsal faktörlerin işyerindeki mutluluklarını etkileyen kodlanmış 
6 adet mutluluk kaynağı olduğu tespit edilmiştir. Aile hayatı ve maaşın işyerindeki mutluluğu 
etkileyen en önemli unsurlar olduğu görülmektedir. Aile hayatının önemini M1 şu şekilde 
belirtmiştir. M1 “Ailem çok önemli ben evli değilim fakat ailemde yaşanan ufacık bir sıkıntı beni etkiler. 
Çalışırken aklım başımda olmaz. Örneğin kardeşim trafik kazası geçirdi hastanedeydi hayati tehlikesi yoktu 
fakat kendimi oradan alamadım. Resepsiyonda çalıştığım için hep güler yüzlü olmak zorundayım fakat 
gergin ve depresiftim. Zor atlattım bu durumu. Birde maaş, işten ayrılma veya izin kullanamama gibi 
durumlar insanı ister istemez mutsuz ediyor. Maaşınız az olduğu zaman dışarda da mutlu olamıyorsunuz 
çünkü sosyal yaşam için para gerekiyor. Turizm kötü gittiği zaman işten ayrılma durumumuz bunlar hep 
mutsuzluk yaratıyor. M5 “3 sene önce yaşadığımız turizmde sıkıntıların olması ve işten ayrılma durumu 
dışardaki bütün hayatını alt üst ediyor dışarıdaki yaşanan olumsuzluklar maalesef iş yerine de getiriyoruz 
çünkü insanız. 

 

Otel işletmeleri işgörenlerinin işyerinde mutsuz olmalarına sebep olan kodlanmış 10 adet 
mutsuzluk kaynağı olduğu görülmektedir. Otel işletmeleri işgörenleri işyerinde en çok mutsuz 
olmalarına sebep olan durumları maaş adaletsizlik çalışma ortamı, çalışma arkadaşları ve takdir 
edilme olarak belirtmişlerdir. M15 “İşyerinde de beni mutsuz eden en önemli sebep maaş olurdu, herkese 
aynı davranılmaması, çalışılan ortamının pis dağınık ve düzensiz olması, iş arkadaşlarımla anlaşamamak 
onlarla iletişim sıkıntısı yaşamak ve takdir edilememe beni mutsuz eder.” İşgörenler başarısızlık, görev 
tanımlarının belirsiz olması, izinlerini istedikleri zamanda kullanamama unsurlarının da 
işyerinde mutsuzluk yarattığını belirtmiştir. M21 Beni mutsuz eden hakkımı alamamak eşit olmayan 
bir çalışma ortamı, değer görmeme, önemsiz olma ve belki de biraz daha özgürlük istiyorum mesela 
izinlerimi ben istediğim zamanda kullanmak istiyorum işler az olduğunda düşük sezonda değil. Ayrıca 
değer görmediğimizi anlamak hiçte zor değil: personele verilen yemek bile bir işletmenin bize ne kadar değer 
verdiğini gösterir. 
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Tablo 4. İşgörenleri İş Yerinde Mutsuz Eden Durumlar 

 İşyerinde mutsuzluk yaratan durumlar F 

1 Maaş 
(M1,M3,M4,M5,M7,M8,M9,M10,M12,M14,M15,M17,M18,M19,M20,M22,M23,M25) 

18 

2 Adalet 
(M2,M3,M4,M5,M7,M8,M9,M11,M12,M14,M15,M17,M18,M19,M21,M22,M23,M24) 

18 

3 Çalışma Ortamı (M1,M3,M4, M6,M7,M9,M10,M12, M15, M18,M19,M20,M22, M25) 14 

4 Çalışma arkadaşları (M1,M2,M5,M6,M7,M9,M12,M15,M18,M19,M20,M22, M24) 13 

5 Takdir edilmeme (M2,M3,M5,M6,M8,M9,M11,M15,M18,M19,M21,M22, M24) 13 

6 Fikirleri İletememe (M2, M6, M9, M15, M19,M21, M24) 7 

7 Başarısızlık (M2, M16,M25) 3 

8 Önemsiz hissetme (M2,M11,M21) 3 

9 Eksik Görev Tanımı (M6) 1 

10 İstediğim zamanlarda iznimi kullanabilmem (M21) 1 

 

Tablo 5. İşgörenleri İş Dışında iş Yerinde Mutsuz Eden Durumlar 

 İş dışında işyerindeki mutsuzluğa sebep olan durumlar F 

1 Ailede Sosyal Hayatta Gerginlik 
(M1,M3,M5,M6,M8,M9,M11,M12,M13,M14,M15,M18,M19,M21,M23, M25) 

16 

2 Maaş (M2,M5,M6,M9,M10,M11,M15,M18,M21,M22, M24) 11 

3 İşimi sevmeme (M3,M4,M7,M8,M9,M16,M17,M19,M20,M22, M24) 11 

 

Otel işletmeleri işgörenlerinin dışsal faktörlerin işyerindeki mutsuz olmalarına sebep olan 
durumları maaş ailede gerginlik, işimi sevmeme unsurlarıdır. M9 “Bir ailem ve çocuklarım var bu 
yüzden hem işyerinde hem iş dışında maaşımın az olması beni mutsuz eder çünkü sosyal hayatımda para 
sıkıntısı yaşarsam bu ailemde sorun yaşamaya sebep olur ve iş yerine gittiğimde bu durum aklımdan çıkmaz 
orda da mutsuz olurum. Her ikisi de birbirini etkileyen durumlar. Ayrıca benim öyle bir lüksüm yok fakat 
yaptığım işi sevmemek beni çok rahatsız ederdi. Turizm gibi zor bir sektör sevilmeden yapılacak iş değil çok 
zor gerçekten. M7 “ Eğer işimi sevmeseydim çok mutsuz olurdum. Çünkü biz robot değiliz ve insanlara 
hizmet etmek zorundayız bu herkesin yapabileceği bir iş değil. Birde insanın gerçekten nefret ettiği 
zamanlar oluyor ama zaman içinde duygularını kontrol etmeyi öğreniyorsun.” 
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Araştırma bulgularına göre işgörenlerin işyerinde mutluluğunu sağlayan unsurların başında 
gelir, sosyal çevre, iş çevresi, aile ve iş arkadaşları gibi sosyal ve çevresel faktörler gelmektedir. 
Literatür incelendiğinde mutluluk kavramı; iş tatmini (Kara, 2010, verimlilik (Taris ve Schreurs, 
2009), örgütsel bağlılık (Dehaghi, 2012) ve örgütsel vatandaşlık (Yurcu, 2014) kavramları ile 
ilişkilendirilmiştir. Ayrıca gelir, boş zaman algısı, çevresel faktörler, arkadaşlar gibi faktörlerin 
bireylerin mutluluğunda etkili olduğu tespit edilmiştir (Haller ve Hadler, 2006: 203; Bailey ve 
Fernando, 2012: 141).  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

İnsanlar hayatta kalabilmek, para kazanabilmek,  sorumluklarını yerine getirebilmek için 
zamanlarının büyük çoğunluğunu işyerinde geçirmektedir. İşyerinde veya iş dışında yaşanan 
olumlu ve olumsuz durumlar işgörenleri işyerinde etkilemektedir. İşgörenin mutluluğu 
işyerindeki performans ve verimliliği etkileyen unsurlardan bir tanesidir. Otel işletmeleri için 
hayati öneme sahip olan müşteri memnuniyetini sağlamada otel işletmeleri işgörenleri en önemli 
araçtır. İşgörenlerin mutlu olması, işlerini yaparken hem daha etkin çalışmalarına hem de 
müşterilerin daha memnun olmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu 
araştırmada “Otel işletmelerinde çalışanların mutluluklarını sağlayan unsurlar nelerdir?” ana 
problemine cevap aranmıştır. Araştırma sonucunda araştırma sorularından biri olan otel 
işletmeleri işgörenlerini işyerinde mutlu eden durumların maaş, adaletli ortam, çalışma ortamı, 
çalışma arkadaşları, takdir edilme, önemli hissetme fikirleri iletebilme, sevilme, başarı olarak 9 adet 
durum tespit edilmiştir. Yirmi bir kişi en önemli unsurun maaş olduğunu söylemiştir. Otel 
işletmeleri işgörenlerini işyerinde mutsuz eden durumlara baktığımızda ise maaş, adaletsizlik, 
çalışma ortamı, çalışma arkadaşları, takdir edilmeme, iletişim sorunu, başarısızlık, önemsiz hissetme eksik 
görev tanımı, istediğim zamanlarda iznimi kullanamama cevaplarını vermişlerdir. Yine işyerindeki en 
önemli mutsuzluk sebebinin maaş ve adaletsiz uygulamalar olduğu görülmektedir.  

Otel işletmeleri işgörenlerinin iş dışında işyerindeki mutluluğunu nelerin etkilediğine 
baktığımızda ise aile ve sosyal hayat, maaş, düzenli yaşam, kendine zaman ayırabilme, hak ettiğini 
alabilme ve işten ayrılma stresinin olmaması durumları tespit edilmiştir. Aile hayatının işgörenler 
için ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Ayrıca maaşın işgörenlerin iş dışında da mutlu 
olması ve bu mutluluğu işyerine taşıyabilmesi için önemli olduğu görülmektedir. 

Otel işletmeleri işgörenlerinin iş dışında işyerinde mutsuz olmasına sebep olan durumlar ise 
ailede sosyal hayatta gerginlik, maaş ve işimi sevmeme cevapları verilmiştir. İşgörenlerin ailede 
yaşadığı sorunlar veya sosyal hayatında yaşadığı sıkıntıların işgörenleri işyerinde en çok mutsuz 
eden durumlar olduğu görülmektedir. 

Otel işletmeleri işgörenlerinin mutlu olmalarında en önemli unsurun maaş olduğu 
görülmektedir. Maaş insanın önce kendine sonra ailesine yetebilme göstergesi ve 
sorumluluklarını yerine getirebilmesini sağlayan önemli bir unsurdur. Çalışan ailesinin ve 
kendisinin sorumluluklarını yerine getiremediği zaman ailede veya sosyal hayatta gerginlikler 
başlar. Yani aslında maaş ve ailede gerginliğin birbiriyle ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
adaletli ortam, personele ayrılan zaman ve mekanlar, sevilme ve takdir edilme gibi unsurların 
işgörenler açısından maaş kadar önemli olduğu görülmektedir. Kötü soyunma odalarına sahip, 
iki günlük yemekleri yediği bir yemekhanede zaman geçiren personelin mutlu olması ve en iyi 
hizmeti sunması beklenemez. Dolayısıyla işgörenlerin, adaletli bir işyerinde değer görmek 
istedikleri, sevilip takdir edildikleri ve bu değerin onları mutlu ettiği sonucuna ulaşılabilir. Mutlu 
işgören işini daha severek yapacak ve mutluluğu hem çalışma arkadaşlarına yansıyacak hem de 
müşterilerin memnuniyetini arttıracaktır. Otel işletmeleri yönetimlerinin mutlu işgören profili 
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oluşturabilmesi için adaletli bir ortamda herkesin maddi manevi hak ettiğini sağlayabileceği iş 
ortamları yaratması gerekmektedir. Tabi ki günümüz şartlarında maddi açıdan işletmelerde 
sıkıntı yaşamaktadır fakat bu durum işgörenlerin takdir edilmesini sevilmesini veya çalışma 
ortamlarının daha insani şartlarda olmasını engellemez. Ayrıca iş tanımlarının net olarak 
yapılması hem otel işletmeleri işgörenleri arasında daha iyi iletişimin oluşmasına hem de iş 
arkadaşlarıyla daha koordineli çalışmasına olanak sağlayabilir. 
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GİRİŞ 

Mobil teknolojiler ve GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi) operatörleri 1990’larda hayatımıza 
girmiş, nihayet 2000’li yıllardan itibaren multimedya sistemleri ile kendini geliştirmiştir. 
Westlund (2008:443)’a göre cep telefonları sesi iletmek işine yarayan araçlar olarak yaygınlaşmış 
ancak cep telefonları ile multimedyanın bütünleşmesi teknolojik mimariyi köklü biçimde 
değiştirmiştir. Günümüzde mobil telefonları yapabildikleri işlemlere göre akıllı telefon olarak 
da sınıflandırmak mümkündür. Ada ve Tatlı (2013: 178) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 
akıllı telefonların sahip olması gereken bazı temel özellikler; telefonla sesli iletişim, SMS, GPS 
Wi-Fi, mobil veri, Bluetooth, mobil platform (mobil işletim sistemi), uygulama marketi, 
dokunmatik ekran, dahili ya da artırılabilir bellek, multimedya işlevleri şeklinde kategorize 
edilmiştir. 

Emarketer’ın araştırma raporuna (www.emarketer.com) göre 2017 yılı itibariyle mobil telefon 
kullanan kişi sayısı 4,43 milyar kişiyle dünya nüfusunun %59,9’unu oluşturmaktadır. Aynı 
raporda mobil telefon kullananların yaklaşık yarısının (49,9) akıllı telefon kullandığı tespitine 
yer verilmektedir. Avrupa’da mobil telefon kullananların %71,7’si ve Kuzey Amerika’da ise 
%78,7’si akıllı telefon kullanmaktadır. Ayrıca 2020 yılına kadar bu bölgelerde akıllı telefon 
kullanım oranı sırasıyla %82,7 ve %87,1 şeklinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Rapora 
göre akıllı telefon kullanımındaki beklenen artış hızı genç nüfus ve satın alma gücünün artması 
gibi faktörlere bağlı olarak Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’da; Avrupa ve Kuzey 
Amerika’dan daha yüksek düzeyde gerçekleşecektir.  

Etkileşimli mobil uygulamalar, mobil platformların geliştirilmesine paralel olarak ortaya 
çıkmıştır. Barındırdıkları uygulama sayılarına göre 2017 Mart ayı verileri Tablo 1’de 
gösterilmektedir. (www.statista.com)  

 

Tablo 1. Uygulama Sayılarına Göre Mobil Marketler 
Mobil Market Uygulama Sayısı 
Blackberry World 234500 
Amazon Appstore 600000 
Windows Store 669000 
Apple App Store 2200000 
Google Play 2800000 
 

Dünyada ve Türkiye’de mobil uygulamaların (aplikasyonlar) popülaritesi ve kullanımı gittikçe 
artarken, seyahat planlaması amacıyla bu uygulamalardan daha fazla akıllı telefon kullanıcısı 
faydalanmaktadır (Wang ve Xiang, 2012:308). Bununla birlikte, mobil kanalların hem gezginler 
hem de konaklama sektörü tarafından sadece bir bilgi kaynağı olarak algılanmasının mobil 
uygulama kullanım amaçlarını kısıtlayacağı söylenebilir (Wang vd., 2016:292). Mobil 
uygulamaların ne kadar sık ve geniş bir kitle tarafından kullanıldığı düşünüldüğünde Türk 
otelcilik sektörünün bu pazarda kendine yer edinmesi doğal bir durumdur.  

Mobil uygulamaların oteller hakkında bilgi edinmek için kullanımın yanı sıra, müşteri ilişkileri 
ve marka sadakatinin kurulmasında ve güçlendirilmesinde önemli bir rol oynaması 
beklenmektedir (Anuar, Musa ve Khalid, 2014:553). Mobil teknolojinin konaklama ve seyahat 
sektörü üzerindeki etkisini anlamayı amaçlayan artan sayıda çalışma olsa da tüketici 
deneyimleri ve değerlendirilmeleri hakkında pek az araştırma mevcuttur (Wang vd., 2016:295). 
Yapılan çalışmanın amacı bu eksiklikten yola çıkarak mobil uygulamaların, Türkiye’de bulunan 
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yerli 5 yıldızlı otel işletmelerindeki kullanımını incelemek, bu uygulamaların teknik 
özelliklerini tespit etmek, böylece mobil uygulamaların özelliklerini uluslararası kriterlerle 
karşılaştırmaktır. 

 

LİTERATÜR 

Mobil pazarlama ve m-ticaret literatürde sıklıkla birlikte kullanılan iki kavramdır. Lyytinen 
(2001:3509), mobil ticareti “herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde çeşitli ticari 
faaliyetlerde bulunmak için mobil cihazların kullanımı” olarak açıklamaktadır. M-ticaret, 
kullanıcıların kablosuz iletişim yoluyla veri almak, işlemleri gerçekleştirmek veya ürün satın 
almak için mobil cihazları kullanma süreci anlamına gelir (Tsalgatidou ve Pitoura 2001:221). 
Sosyal medyaya ve mobil pazarlamaya odaklanan çalışmasında Kaplan (2012:135) şirketlere 
dört temel tavsiyede bulunmaktadır; (i) rahatsızlık vermemek için faaliyetlerini kullanıcılarının 
hayatına entegre etmek, (ii) kullanıcı tercihlerini ve çıkarlarını hesaba katmak için faaliyetlerini 
bireyselleştirmek, (iii) kullanıcıları ilginç konuşmalar yoluyla dahil etmek ve (iv) kullanıcı 
tarafından oluşturulan içerik oluşumuna izin vermek. M-Ticarette kullanım kolaylığının (Pura, 
2005:524) önemini vurgulayan çalışmaların yanında zaman bilincinin m-servislerin kullanımına 
olan etkilerini araştıran ve m-ticaretin acil hizmet gereksinimlerini yerine getirmek için zaman 
tasarrufu sağladığını vurgulayan çalışmalar (Kleijnen vd., 2007:34) da mevcuttur. Ayrıca Chen 
ve Nath, (2004:369) mobil pazarlamanın zaman ve mekândan bağımsız olarak tüketicilerin ürün 
ve hizmetlere erişim sağlamaya imkân tanıdığını vurgulamışlardır.  

Literatürde genel anlamda turizm işletmelerinde e-ticaretin, m-ticaretin ve bu kapsamdaki 
yenilikçi uygulamaların araştırıldığı gözlemlenmiştir. E-Ticaret süreçlerinin turizm sektöründe 
kendini göstermesiyle, e-turizm terimi kullanılmaya başlanmıştır. Buhalis (2003: 76) E-Turizmi 
EİT (Enformasyon İletişim Teknolojileri)’lerin turizm endüstrisine uygulanması olarak 
tanımlamıştır. Buhalis’e göre e-turizm taktik düzeyde e-ticareti içerir ve turizm işletmesinin 
verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için EİT’i kullanır. Bu bağlamda m-turizm 
kavramı ortaya çıkmasının benzer saiklerden kaynaklandığı söylenebilir. Yapılan çalışmalarda, 
m-turizm için şimdiye kadar araştırılan temel meselelerin, etkileşim tasarımı, kullanılabilirlik, 
erişilebilirlik ve yerleşik sistem arayışı gibi faktörlerin ön planda tutulduğu gözlemlenmiştir 
(Beça ve Raposo, 2011:27). 

Literatürde konaklama işletmeleri ile ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. Konaklama 
işletmelerinde yenilikçi teknolojilere sahip olmanın ve bu teknolojileri geliştirmenin pazarlama 
stratejileri ve diğer işletmelerle rekabet etme gerekliliği açısından önemine değinen çalışmalar 
(Sarı ve Öztürk, 2014:829; Sürücü ve Bayram, 2016:2027) olmakla birlikte, bu teknolojilerin 
stratejik planlama, ürün-hizmet farklılaştırması ve uzmanlaşmaya yardımcı olacağını ön gören 
çalışmalar da mevcuttur (Egger ve Buhalis, 2012:418). Başka bir araştırmada (Esteves ve Pereira, 
2015:319) mobil uygulamalardan bazılarının, kalış süresince konuklara herhangi bir katma 
değer sağlamayan web sitelerinin benzerleri olmakla yetindiği tespit edilmiştir. Ayrıca, yüksek 
sezonda otellerin konuklarının tüm isteklerine zamanında cevap vermede bazı zorluklar 
yaşandığı saptanmıştır. Bu sebeple, araştırmacılar, sunulan hizmet kalitesini artıracağı için 
konaklamaları sırasında konukların ihtiyaçlarını karşılayan bir mobil otel uygulaması 
geliştirilmesinin önemini vurgulamışlardır. 

Akıllı telefon kullanan gezginlerin bazı alışkanlıklarına değinen bir araştırmada (Pırnar, 2013), 
seyahat öncesinde gezginlerin %55 oranında destinasyonu, %50 oranında otelleri akıllı 
telefonlardan araştırdığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmaya göre seyahat esnasında akıllı telefon 
kullanımının önemi daha fazla artmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların %94’ü 
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destinasyon bilgilerine bakarken, %85’i fotoğraf ve/veya video çekerken, %75’i civar 
restoranları ararken, %50’si uçuşların durumunu kontrol ederken akıllı telefonlarını 
kullanmaktadır. Türkiye’de turizm özelinde yazılmış çok fazla araştırmaya rastlandığı 
söylenemez. Ancak pazarlama bakış açısıyla ve seyahat acenteleri için mobil uygulama 
geliştirilmesine yönelik Şanlıöz, Dilek ve Koçak’ın (2013) yapmış oldukları çalışma, Sürücü ve 
Bayram, (2016:2027)’ın Türkiye’de turizm sektöründe mobil teknolojilerin kullanımına yönelik 
örnekler içeren çalışma, Can, Yeşilyurt, Sancaktar, ve Koçak’ın (2017:66) mobil uygulamalar 
bağlamında yerli otel zincirlerini inceledikleri çalışma Türkçe literatüre örnek gösterilebilir. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada Google Play Store’da bulunan Türkiye’deki 5 yıldızlı ve yerli otellerin kullanıcılara 
sunmuş olduğu uygulamaların teknik özelikleri içerik analiziyle incelenmiştir. Örneklemini 
oluşturan Türkiye’de faaliyet gösteren yerli 5 yıldızlı otellerin uygulamaları arasında 30.06.2018 
tarihine kadar Google Play Store’da yer alan uygulamalar incelenmiş ve Tablo 2’de verilmiştir. 
Tabloda uygulama sahibi otellerin yanı sıra o uygulamayı geliştiren firmalar alfabetik olarak 
anonim hale getirilmiştir. Tablo 2’de A’dan İ’ye kadar isimlendirilen firmalara ek olarak, kendi 
uygulamalarını geliştirilen oteller için “Kendisi” terimi kullanılmıştır. 

Otel uygulamalarıyla ilgili anahtar kelimeler Play Store’da taranarak otellere ait uygulamalar 
tespit edilmiş ve örnekleme sadece puan almış uygulamalar dahil edilmiştir. 30.06.2018 tarihine 
kadar herhangi bir puan almamış Türkiye’deki 5 yıldızlı yerli otellere ait uygulamalar bu 
çalışmanın kapsamında değerlendirilmemiştir. Veriler Google Play Store’dan çoklu cihaz 
kullanılarak indirilmiştir. Bu cihazlar başta mobil telefonlar olmak üzere, tabletler ve 
bilgisayarlardır. Windows tabanlı bilgisayarlarda Android işletim sistemi çalışması için 
öykünücü (emulator) sistemler kullanılmıştır. Office programları yardımıyla Google Play 
Store’dan uygulama verileri derlenirken, öykünücüler yardımıyla da uygulama özelliklerinin 
kontrolleri yapılmıştır. Aynı işletmeye ait birden fazla uygulama tespit edildiğinde en son 
güncelleme yapılmış olan uygulama analiz sürecine dâhil edilmiştir. 

Veriler Excel uygulaması kullanılarak sıralı hale getirilmiştir. İnceleme esnasında 
uygulamaların özellikleri belirli kriterlere göre başlıklar halinde kategorize edilmiştir. Bu işlem 
için Adukaite vd. (2013:50), Wang vd. (2016)’ın yaptığı çalışmalardan faydalanılmıştır. 
Kriterlerin amaçları Tablo 3’te sunulmaktadır (Adukate vd. 2013:50; Wang vd. 2016:299) 
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Tablo 2. Uygulama Geliştiriciler 
İşletim 
Sistemi 

Oteller Uygulama Yapımcısı 

Android Aska Hotels A Firması 

Maxx Royal Kendisi 

Paloma Hotels B Firması 

Wow Hotels C Firması 

Anemon Hotels Kendisi 

Utopia World D Firması 

Liberty Hotels Lykia E Firması 

Grand Yazıcı Hotels Marmaris E Firması 

Limak Hotels & Resorts F Firması 

Voyage Hotels Kendisi 

Crystal Hotels A Firması 

Barut Lara G Firması 

Rixos Hotels Kendisi 

Club Salima A Firması 

Nirvana Hotel A Firması 

Azura DeLuxe H Firması 

Grand Park Lara İ Firması 

Sah Inn Paradise E Firması 

Sirene Belek Hotel A Firması 

Eftelia Hotel H Firması 
IC Hotels A Firması 

Kempinski Hotel The Dome A Firması 
The Bodrum by Paramount 
Hotels A Firması 

Gloria Hotels & Resorts Kendisi 

Orange Country İ Firması 

Sirene Luxury Bodrum A Firması 

Akka Hotels G Firması 

Dionis Hotel H Firması 
Mc Hotels H Firması 

Klas Hotels H Firması 
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Tablo 3. Mobil Uygulamaların Özellikleri 

Uygulama Özelliği Özelliğin Amacı 

Rezervasyon Rezervasyon yapmak ve işlemleri tamamlamak 

Dil Desteği Dil seçmek ve uygulamanın özelliklerini ilgili dilde 
kullanmak 

Konum Belirteci, GPS Teknolojisi Turistlerin mevcut yerlerini tanımanın yanında oteller 
ve restoranlar gibi turistlerin ihtiyaçlarına dayanarak 
önerilerde bulunmak. 

Otel Bilgisi Oda tipleri, aktivite ve fotoğraflar hakkında bilgi 
vermek 

Tıkla ve Ara/ Hemen Ara Müşteri hizmetleri için doğrudan bir “tek tıkla-ara" 
fonksiyonunun uygulama içinde bulunması 

Hesap Girişi Akıllı telefon kullanıcılarının ödül puanlarını kontrol 
etmek ve yeni ödüller kazanmak için uygulama 
yoluyla hesaplarına bütünleşik bir erişim sağlamak. 

Destinasyon Bilgisi Yerel hava durumu, haritalar, ilgi çekici yerler, 
etkinlikler ve ulaşım gibi destinasyon hakkında bilgi 
vermek 

İnteraktif Harita Etkileşimli bir haritada ziyaretçi tarafından aranan 
otellerin ve diğer ilgi alanlarının dokunarak bilgi 
edinebileceği şekilde görüntülenmesi 

Teklifler ve Fırsatlar Konaklama fırsatları ve teklifleri hakkında bilgi 
vermek. 

Sosyal Ağlarla Entegrasyon Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerinin erişimini 
etkinleştirmek, sosyal paylaşım sitelerinde doğrudan 
paylaşımı teşvik etmek 

Mobil C/in ve C/out Uygulama aracılığıyla check-in ve check-out 
işlemlerini yapabilmek 

Tesis Hakkında Yorumlar Otel özellikleriyle ilgili misafirler tarafından üretilen 
yorumları sunmak 

Mobil Ayrıcalık Mobil uygulama kullanıcıları için ayrıcalıklı fırsatlar 
sunmak 

Uçuş ve Transfer Bilgisi Otelle anlaşması olan acentelerin transfer bilgilerine ve 
uçuş saatlerine ulaşmak 

Kaynak: Adukaite vd., (2013:50) ve Wang vd., (2016:299)’ın çalışmalarından derlenmiştir. 
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4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Google Play Store üzerinden elde edilen mobil uygulama verileri Tablo 5’te incelenmiştir. 
Otellerin uygulamalarını indiren kişi sayıları çoktan aza doğru sıralanmış, beğeni sayıları ve bu 
beğenilerin ortalama puanları 5 üzerinden ifade edilecek şekilde Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Türkiye'deki 5 Yıldızlı Otellerin Mobil Uygulama Verileri 
Oteller İndiren Kişi Sayısı Beğeni Sayısı Puan 

Maxx Royal 5000-10000 78 4,5 

Aska Hotels 5000-10000 71 4,3 
Wow Hotels 1000-5000 47 4,0 

Voyage Hotels 1000-5000 44 4,8 

Paloma Hotels 1000-5000 44 4,5 
Anemon Hotels 1000-5000 39 3,4 

Barut Lara 1000-5000 36 5 
Utopia World 1000-5000 35 4,4 

Liberty Hotels Lykia 1000-5000 35 3,1 

Grand Yazıcı Hotels Marmaris 1000-5000 28 4,0 
Rixos Hotels 1000-5000 14 4,9 

Limak Hotels & Resorts 1000-5000 14 4,6 

Crystal Hotels 500-1000 30 4,7 
Gloria Hotels & Resorts 100-500 10 4,6 

Club Salima 100-500 10 3,9 
Nirvana Hotel 100-500 9 4,8 

Azura DeLuxe 100-500 9 4,8 

Grand Park Lara 100-500 6 5 
Sah Inn Paradise 100-500 6 5 

Sirene Belek Hotel 100-500 5 5 

Sirene Luxury Bodrum 100-500 5 5 
Eftelia Hotel 100-500 4 3 
The Bodrum by Paramount 
Hotels 100-500 4 4,8 

Kempinski Hotel The Dome 100-500 3 5 
IC Hotels 100-500 3 5 

Orange Country 100-500 3 3,7 

Akka Hotels 10-50 4 5 
Dionis Hotel 10-50 1 5 

Klas Hotels 10-50 1 5 
Mc Hotels 10-50 1 4 

Ortalama   4,49 
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1000 ve üzeri indirme sayısına sahip uygulamalar arasında en yüksek beğeni puanı 4,9 ile Rixos 
Hotels, 4,8 puan ile Voyage Hotels, 4,6 puan ile Limak Hotels & Resort, 4,5’er beğeni puanı ile 
Maxx Royal ve Paloma Hotels uygulamalarıdır. Aynı indirme sayısına sahip oteller arasında en 
düşük puana sahip uygulama ise 3,1 ile Liberty Hotels Lykia’dır. Tüm uygulamalar içerisinde 
en çok indirilen (5000-10000) uygulamanın Aska Hotels ve Maxx Royal otel uygulaması, en çok 
oylanan (78) uygulamanın ise Maxx Royal olduğu gözlemlenmektedir.  

Çalışmada incelenen 30 adet 5 yıldızlı otel uygulamasının 25 adedinin geliştirici sayısı 9’dur. 5 
adet otel ise uygulamalarını kendi bünyesinde geliştirmiştir. A yazılım firması 30 adet otel 
uygulaması içerisinden 9 adedini, H firması ise 5 adedini geliştirmiştir. Çalışmada ismi 
anonimleştirilen bütün yazılım firmaları araştırma kapsamı dışında da uygulama geliştirdiği 
için 25 adet uygulamanın birden fazla benzerinin olduğu görülmektedir.  

Tablo 3’te yer alan uygulama kriterleri otel uygulamaları bazında kategorize edildikten sonra 
Tablo 5’te gösterilmiştir. Belirlenen özelliğe sahip uygulamalar Tablo 5’te işaretlenmiş ve 
toplamda kaç özelliği barındırdıkları belirtilmiştir. Tablo 5 incelendiğinde kriterlere dahil edilen 
15 özellikten kaç tanesinin ilgili uygulamalarda yer aldığı görünmektedir. Örneğin Eftelia 
Hotels uygulaması 11 özelliğe, Azura Deluxe, Mc Hotels ve Dionis Hotel uygulamaları ise 10 
özelliğe sahip olmasıyla oteller içerisinde ilk sıraları paylaşmaktadırlar. Ayrıca uygulamaların 
hepsinde yer alan Otel Bilgisi özelliği, 26 uygulamada yer alan Etkinlik Listesi özelliği ve 24 
uygulamada kendine yer bulan Rezervasyon özelliği ön plana çıkmaktadır. 

Tablo 5. Türkiye'deki 5 yıldızlı otellerin Mobil Uygulamaların Özellikleri 

 
 
 

Rezervasyon
Dil 
Desteği

Konum 
Belirteci, GPS 
Teknolojisi

Otel 
Bilgisi

Tıkla ve Ara/ 
Hemen Ara

Hesap 
Girişi

Destinasyon 
Bilgisi

İnteraktif 
Harita

Teklifler ve 
Fırsatlar

Etkinlik 
Listesi

Sosyal 
Ağlarla 
Entegra

Mobil 
C/in ve 
C/out

Tesis 
Hakkında 
Yorumlar

Mobil 
Ayrıcalık

Uçuş ve
Transfer 
Bilgisi N

Aska Hotels x x x x x x x x x 9
Maxx Royal x x x x x 5
Paloma Hotels x x x x x x x 7
Wow Hotels x x x x x x x x 8
Anemon Hotels x x x x x x 6
Utopia World x x x x x x 6
Liberty Hotels Lykia x x x x x x x x x x 9
Grand Yazıcı Hotels x x x x x x 6
Limak Hotels & x x x x x x x x x 9
Voyage Hotels x x x x x 5
Crystal Hotels x x x x x x x x x 9
Barut Lara x x x x x 5
Rixos Hotels x x x x x 5
Club Salima x x x x x x x x x 9
Nirvana Hotel x x x x x x x x x 9
Azura DeLuxe x x x x x x x x x x 10
Grand Park Lara x x x x 4
Sah Inn Paradise x x x x x x x x 8
Sirene Belek Hotel x x x x x x x x x 9
Eftelia Hotel x x x x x x x x x x x 11
IC Hotels x x x x x x x x x 9
Kempinski Hotel The x x x x x x x x x 9
The Bodrum by 
Paramount Hotels x x x x x x x x x 9
Gloria Hotels & x x x x x x x x 8
Orange Country x x x x x x 6
Sirene Luxury Bodrum x x x x x x x x x 9
Akka Hotels x x x x x 5
Dionis Hotel x x x x x x x x x x 10
Mc Hotels x x x x x x x x x x 10
Klas Hotels x x x x x x 6
Toplam 24 10 30 12 14 15 12 10 26 19 8 12 1 16
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dijitalleşmenin insan hayatındaki rolünün artması, mobil uygulamaların önemini bizlere 
göstermektedir. Mobil telefon kullanımının yıllar içerisinde yaygınlaşması, bu telefonlardaki 
uygulamalara erişimin kolaylaşması pazarlama faaliyetleri açısından turizm işletmelerine 
önemli fırsatlar sunmaktadır. Yapılan çalışmada yıllar içerisinde mobil uygulama sayısının artış 
göstermesine rağmen Türkiye’de yer alan birçok 5 yıldızlı otelin mobil uygulamaya sahip 
olmadığı tespit edilmiştir. Bu konunun sebepleri ile ilgili detaylı çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  

Türkiye’deki oteller için geliştirilen uygulamaların birbirine benzediği tespit edilmiştir. 
Uygulamaları geliştiren firmaların sayısının azlığı ya da piyasa hakimiyeti bu durumun başlıca 
sebebidir. Böylece birbirinin kopyası ve birbirleriyle aynı sorunları olan birçok uygulama ortaya 
çıkmıştır. Yaratıcı çözümlerin yerini fabrikasyon uygulamalar almıştır. Misafirlerin isteklerini 
birkaç firmanın karşılayamayacağı açıktır. Ayrıca her otelin özel çözümler sunması, 
misafirlerinin kendilerini özel hissetmesine yardımcı olacaktır. Az sayıda da olsa benzersiz 
uygulama geliştiren otellerin (örn. Maxx Royal, Rixos, Voyage vb.) uygulamalarının daha çok 
beğeni aldığı görülmektedir. Oteller mobil uygulama geliştirici firmalarla çalışıyor olsun ya da 
olmasın, tüm aşamaları takip ederek, ilgili uygulamaların kendi otellerine özgü nitelikte ve 
içeriğe sahip olmasına dikkat etmelidirler.  

Mobil Ayrıcalık, Teklifler ve Fırsatlar, Tıkla ve Ara, Hesap Girişi, Mobil C-in/C-out, İnteraktif 
Harita gibi Tablo 3’te bahsi geçen mobil uygulama özelliklerinin diğer özelliklere göre görece 
daha az sayıdaki uygulamada bulunması, misafir ve otel arasındaki etkileşimi azaltan 
unsurlardan biridir. Kullanıcıların uygulamayı kişiselleştirmesini sağlayan bu gibi özelliklerin 
varlığı uygulamaya olan bağımlılığı artıracağından, uygulamanın mobil telefondaki ömrü 
uzayacaktır. Ayrıca Tablo 3’te belirtilmeyen yenilikçi uygulama özellikleri tespit edilip 
uygulamaların kullanılabilirliğini ve etkisini artırılabilir. 

Çalışmaya dahil edilen 30 adet otel uygulamasının sadece 10 tanesinde dil desteği olması 
uluslararası misafir kabul eden 5 yıldızlı otellerin sınırlı bir misafir kitlesine hitap 
edebildiklerini göstermektedir. Bu bağlamda bazı uygulamaların sadece İngilizce, bazı 
uygulamaların da sadece Türkçe dilinde tasarlandığı tespit edilmiştir. Kuşkusuz otel 
uygulamalarının birden fazla dili desteklemeleri daha geniş bir kitleye hitap etmelerini 
sağlayacaktır.  

Tespit edilen diğer bir sorun ise aynı tesise ait birden fazla uygulamanın uygulama 
marketlerinde mevcut olmasıdır. Bu durumun iki ana sebebi vardır. İlk sebebi otelin farklı 
uygulama firmaları ile çalışmasının ardından eski uygulamayı marketten sildirmemesidir. Bu 
da misafirlerin otelin ismini arayarak uygulamayı marketlerden indirmeye çalıştıklarında 
birden fazla ve bazen de çalışmayan uygulamalarla karşılaşmasına yol açmaktadır. Tesislere ait 
birden fazla uygulama olmasının başka bir sebebi de tesisin el değiştirmesidir. Bazı tesislerin el 
değiştirmesine rağmen, eski tüzel kişiliğine ait uygulamaların marketlerde yer alması misafirler 
açısından karmaşaya sebebiyet vermektedir. 

Mevcut mobil uygulamalar kontrol edildiğinde bazı sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlar 
arasında otellerin kendi mobil uygulamalarıyla ilgilenmemesi ön sıralarda yer almaktadır. 
Otellerin en az geliştirici firmalar kadar uygulama içerikleri ile ilgilenmeleri ve misafir geri 
bildirimlerine cevap vermeleri doğru olacaktır. Düşük ya da yüksek puanlı uygulamaların 
neden o puanı aldığına dair misafir geribildirimlerinin değerlendirilmesi uygulamaların 
geliştirilmesi/değiştirilmesi için yardımcı bir veri olacaktır. 
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Bu çalışmanın sonuçlarının uygulamacılar ve araştırmacılar için önemli bulgular sağlayacağı 
düşünülmektedir.  Ayrıca çalışmanın birtakım kısıtları da vardır. Yerli ve 5 yıldızlı otellerin 
bazıları uygulamalarını yeni geliştirmişlerdir. Yeni geliştirilen uygulamalara ait aplikasyon 
marketlerinde puanlama ya da yorumlar mevcut olmadığından ilgili uygulamaların çalışma 
kapsamı dışında tutulması incelenen otel sayısı düşürmüştür. Ayrıca araştırma kapsamında 
Android uygulamalar incelenmiştir. Bundan sonra yapılacak olan çalışmalar Apple App Store 
verilerini üzerinden de yapılabilir. Bir diğer kısıt ise bu çalışmada otel işletmelerinin mobil 
uygulamalarının teknolojik yönlerine odaklanılmıştır. Bu sistemleri kullanan çalışanlar ve 
müşterilerle etkileşimlerinin inceleneceği sosyal içerikli araştırmalara ihtiyaç vardır. Otellerin 
özgün mobil uygulamalara sahip olmaları için misafir beklentilerini araştıran yeni araştırmalar 
da alan yazına katkı sağlayacaktır. 
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Öz 

Bir turizm faaliyetinin gerçekleşebilmesi, turistik çekiciliklerin devamlılığına bağlıdır. Bu 
çekiciliklerin devamlılığı ise turizme katılan bireylerin seyahatleri sırasındaki sürdürülebilir 
uygulamalardan büyük ölçüde etkilenmektedir. Bu araştırmada diğer turist tiplerine nazaran 
daha uzun süreli seyahatlere katılan sırt çantalı gezginlerin sürdürülebilirliğe dair günlük 
uygulamaları incelenmiştir. Kartopu örneklemesi aracılığıyla toplam 244 Türk sırt çantalı gezgine 
ulaşılmıştır. Veriler anket tekniği kullanılarak, 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında toplanmıştır. 
Verilerin analizinde; bağımsız örneklem t testi ve ANOVA'dan yararlanılmıştır gezginlerin en sık 
uyguladığı sürdürülebilir faaliyetlerin ekonomik sürdürülebilirliğe yönelik olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca gezginlerin gezginlik süresi, günlük işlerde çalışma durumu, günlük 
ortalama harcama miktarı ve sponsor desteklerine göre sürdürülebilir uygulamalarının 
farklılaştığı tespit edilmiştir.  
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Abstract 

The occurrence of a tourism activity depends on the continuity of tourist attractions. The 
continuity of these attractions is greatly influenced by the sustainable practices of the individuals 
participating in tourism. In this research, the everyday sustainability practices of the backpackers 
who participated in longer-term travels compared to other types of tourists were investigated. A 
total of 244 Turkish backpackers had been reached through snowball sampling. Data were 
collected in September-October 2018 via a questionnaire. The data were analyzed by independent 
samples t test and ANOVA. It was determined that the most frequently used sustainability 
practices were practices pertaining to economic sustainability. Additionally, it was found that 
sustainability practices were significantly different based on the travelers' travel period, daily 
working status, daily average spending amount and sponsor supports. 
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GİRİŞ  

Sırt çantalı gezginler son kırk yıl boyunca, küresel bir fenomen haline gelmiştir. Özellikle 
günümüzde, “postmodern gezgin modeli” olarak kabul edilmektedir (Richards ve Wilson, 2004: 6). 
Ancak sırt çantalı gezgin pazarını diğer turizm türlerinden açıkça ayırt etmek ve değerlendirmek 
oldukça zordur (O’Reilly, 2006: 999). Bu sebeple bazı yazarlar sırt çantalı gezginleri, açıkça 
tanımlanmış bir kategoriden ziyade sosyal olarak yapılandırılmış bir kimlik olarak 
değerlendirmektedir (Sorensen, 2003: 852).  

Richards (2015) sırt çantalı gezginler ile göçebeler arasında bir benzerlik yakalayarak sırt çantalı 
gezgin kimliklerini gruplandırma yoluna gitmiştir. Buna göre 2000’li yıllarda ortaya çıkan 
backpacker, “kabile göçebesi (tribal nomads)”, 2012 yılında tanımlanan flashpacker, “dijital göçebe 
(digital nomad)” olarak sınıflandırılmıştır. Buna ek olarak 2014 yılında Kannisto, uzun süre 
evinden uzak duran, konumdan bağımsız seyahat eden ve genellikle yerleşik toplum ideolojisini 
reddeden gezginleri “küresel göçebe” olarak tanımlamıştır (Richards, 2015: 344).  

Yıllar içinde farklılaşsa da sırt çantalı gezginlerin sahip olduğu ideoloji özünde çok 
değişmemiştir. Dünyanın şu andaki sosyal, politik ve ekonomik ortamı bu felsefenin ya da 
akımın her geçen gün daha fazla insana yayılmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte, ulaşımın 
fiyat açısından daha uygun hale gelmesi ve orta sınıfın harcanabilir gelirinin artması da 
dünyadaki sırt çantalı gezgin sayısını arttıran önemli faktörler olmuştur (WYSE Travel 
Confederation, 2014: 8). Bu sayede, gezgin pazarı daha geniş kapsamlı, daha çeşitli, daha genele 
yayılmış ve daha mobil (gezici) bir hale gelmiş ve günümüz dünyasında çok farklı kültürel 
altyapıdan insanın bir araya gelmesini olanaklı kılmıştır (Paris, 2010: 242-243).  

Dünya üzerindeki sırt çantalı gezgin sayısına ilişkin güvenilir niceliksel veriler oldukça kısıtlıdır. 
Ancak sırt çantalı seyahat pazarının en güçlü olduğu yerler Avustralasya (Avustralya, Yeni 
Zelanda, Yeni Gine adası ve Pasifik Okyanusu'ndaki komşu adaları kapsayan Okyanusya'da bir bölge) ve 
Güneydoğu Asya olarak kabul edilmektedir. Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve İsrail 
sırt çantalı gezgin üreten ülkelerdir ve bu ülkeler alıcı ülkeler içinde de ilk üçte yer almaktadır 
(O’Reilly, 2006: 1000-1001).  

Hem sırt çantalı gezgin üreten hem de kabul eden ülkeler içerisinde ilk sırayı alan 
Avustralya'daki sırt çantalı gezginlerin %65'i 18 ila 24 yaşları arasındadır (WYSE Travel 
Confederation, 2014: 8). Queensland Turizm Bürosunun 2018 yılı Haziran ayı raporuna göre; 
Avustralya’yı ziyaret eden turistler içerisinde Çinli ziyaretçiler, 1.312.000 kişi ile %13’lük bir paya 
sahiptir (Queensland Turizm Bürosu, 2018) ve Çinlilerin büyük çoğunluğu bağımsız seyahat 
etmektedir (Harman, 2014: 110). Bununla birlikte bağımsız seyahat eden Asyalı gezgin sayısının 
da her geçen yıl arttığı belirtilmektedir (Bui, Wilkins ve Lee, 2013: 130). Flashpacker’lar ise 
ortalama olarak, seyahat başına 3100-3400 Euro ile sırt çantalı gezginlerden 300 Euro daha fazla 
harcama yapmaktadır (WYSE Travel Confederation, 2014: 8).  

Sırt çantalı gezgin pazarının büyüklüğü tam olarak bilinemese de her geçen gün daha fazla 
insanın seyahatlerini bağımsız olarak organize ettiği, yerel halkla iletişim kurabildiği daha uzak 
ve kırsal destinasyonları tercih ettiği söylenebilir. Bu tercih, herkesin ulaşamadığı daha 
dezavantajlı bölgelerin kalkınmasına sağladığı katkı kadar (Paris, 2010: 240), bölge kaynaklarının 
da tükenmesine ve çevrenin tahribine sebebiyet vermektedir (Scheyvens, 2002: 154). Yapılmış 
önceki araştırmalarda (Smith, 1990; Cooper, 2000; Scheyvens, 2002; Wearing, Cynn, Ponting ve 
McDonald, 2002; Maoz, 2004), özellikle uzun süre konaklamaları dolayısıyla gezginlerin çevreyi 
oldukça olumsuz etkilediği ve sürdürülebilir gelişme felsefesini benimsemediği tespit edilmiştir. 
Bu araştırmada ise Türk sırt çantalı gezginlerin, gezginlik süresince günlük hayattaki davranışları 
yoluyla sürdürülebilirliğe ilişkin algılarını tespit edebilmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte, 
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gezginlerin seyahat tarzlarına göre sürdürülebilirliğe dair günlük uygulamalarının farklılaşıp 
farklılaşmadığı incelenmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Sırt çantalı gezgin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Gezginlerin yaptığı bu seyahatlerin 
gelişiminin, sürdürülebilirlik felsefesini ileriye taşıyacağı düşünülmektedir. Hatta sırt çantalı 
turizmi, kitle turizminin sürdürülebilir versiyonu olarak görülmektedir (Ooi ve Laing, 2010: 191; 
Iaquinto, 2015: 577). Çünkü sırt çantalı gezginler, daha dezavantajlı, zorlu ve/veya uzak 
destinasyonlara gitmeye daha sıcak bakmakta (Scheyvens, 2002: 154) ve özellikle kırsal bölgelere 
ya da gelişmekte olan ülkelere seyahat etmektedir. Bununla birlikte ortalama kalış sürelerinin 
geleneksel turistlerden daha uzun olması da yerel ekonomiye sundukları katkıyı arttırmaktadır. 
Bu sebeple, sırt çantalı gezgin seyahatleri, az gelişmiş bölgelerin uzun vadede ekonomik 
sürdürülebilirliğine katkı sunabilecek bir turizm şekli olarak değerlendirilebilir. Ancak bu 
katkının çevresel ve kültürel açıdan da gerçekleşmesi mümkündür (Paris, 2010: 240).  

Sırt çantalı gezginlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerin sürdürülebilir gelişimine sağladığı 
katkı yanı sıra gezginlerin kendilerinin de seyahatler sonrasında çevreyi algılama şekillerinin 
değiştiği varsayılmaktadır (O’Reilly, 2006: 999). Hatta bazı gönüllü faaliyetlerinin sırt çantalı 
gezginleri daha sürdürülebilirlik anlayışına sahip bireyler haline getirdiği ifade edilmektedir 
(Murphy ve Brymer, 2010: 742; Ooi ve Laing, 2010: 191). Bununla birlikte asıl motivasyon faktörü 
sürdürülebilir uygulamalara katılmak olmasa da sırt çantalı turizmini gerçekleştirmek için 
bunun gerekli olduğu da varsayılmaktadır (Hui, 2013’den akt. Iaquinto, 2015: 578). Bunların yanı 
sıra, bazı araştırmalarda ise gezginlerin, çeşitli destinasyonlarda olumsuz birtakım sosyal ve 
çevresel etkiler yarattığı tespit edilmiştir (Smith, 1990; Cooper, 2000; Scheyvens, 2002; Wearing, 
Cynn, Ponting ve McDonald, 2002; Maoz, 2004).  

Sürdürülebilir turizm felsefesini benimsemiş kişiler sırt çantalı turizmine katılabildiği gibi, 
gezginlerin bu seyahatler sonrası da sürdürülebilir gelişim felsefesini hayatına adapte edebileceği 
söylenebilir. Sebebi ya da sonucu olsun gezginlerin sürdürülebilirliğe yönelik birtakım olumlu 
algılara sahip olduğu düşünülmektedir. Ancak sırt çantalıların özellikle çevresel ve sosyal 
anlamda yarattığı olumsuz etkileri ortaya koyan araştırmalar da mevcuttur. Buradan çıkarımla 
sırt çantalı gezginlerin sürdürülebilirlik algılarının ya da uygulamalarının değişkenlik gösterdiği 
ifade edilebilir. Konuyu daha derinlemesine tartışabilmek adına bağlantılı olduğu tespit edilen 
araştırmalar kısaca incelenmiştir.  

Firth ve Hing (1999) sırt çantalı gezginlerin kaldığı hostellerde hangi tür çevre dostu 
uygulamaların benimsendiğini ve bu uygulamaların gezginlerin konaklama tercihini etkileyip 
etkilemediğini belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmayı, Avustralya’nın Sidney ve Cairn’den sonra 
üçüncü en popüler sırt çantalı gezgin destinasyonu kabul edilen Byron Bay’daki altı hostelde 
gerçekleştirmiştir. Öncelikle hostel yöneticileri ile iki seçenekli (evet-hayır) sorulardan oluşan 
yapılandırılmış bir anket kullanılarak yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Su tasarrufu, 
enerji verimliliği, ulaşım, çevre dostu alışveriş, geri dönüşüm ve çevre felsefesi ile ilgili 30 çevre 
dostu uygulama hakkında bilgi toplanmıştır. Bununla birlikte kolayda örnekleme yöntemi ile her 
hostelde İngilizce konuşan on gezgine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda 30 uygulamayı %74 
oranında gerçekleştiren Hostel 1 en çevre dostu hostel olmuştur. Gezginlerin ise sadece %3’ü 
hosteldeki çevre dostu uygulamaları, seçimini etkileyen en önemli faktör olarak sıralamıştır. 

Cooper (2000) yaptığı araştırmada Avustralya’nın dünya mirası Fraser adasında sırt çantalı 
gezginlerin bilgi ve eğitim eksikliğine bağlı olarak ekoturizmi ihmal etme durumlarına 
odaklanmıştır. Veriler, Queensland Çevre ve Miras Bakanlığı ve Fraser adası tur şirketi 
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tarafından yapılan anketler aracılığıyla sağlanmıştır. Araştırma sonucunda gezginlerin 
kendilerini kısa vadeli ziyaretçiler olarak gördükleri saptanmış ve deneyimlerinde eko-turizm 
açısından çok fazla bir şey kazanmadıkları tespit edilmiştir. Bu sebeple bu dünya mirasını 
korumak adına çok daha sıkı bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. 
Wearing, Cynn, Ponting ve McDonald (2002) da benzer şekilde Avustralya’daki sırt çantalı 
pazarının çevresel endişe ile çevreye duyarlı satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir. Toplam on gezgin ile on görüşme gerçekleştirilmiştir. Gezginler, Avustralya’daki 
seyahatleri sırasında en az bir gece hostelde konaklayan ve akredite ya da akredite olmayan 
ekoturlara katılmış uluslararası gezginlerden seçilmiştir. Araştırma sonucunda ekoturizm 
pazarlamasının, özellikle tatil planlama safhasında, turizm bölgelerindeki ulusal turizm 
organizasyonları aracılığıyla, doğal alanlardaki çevre konularına dair bilinçlendirilmesi için 
turistlere yöneltilmesi önerilmiştir.  

Murphy ve Brymer (2010) Avustralya'ya giden sırt çantalı gezginlerin seyahat motivasyonlarını, 
çevre dostu uygulamalar ve gönüllü turizm deneyimlerine dair tercihlerini, gelecekteki 
seyahatlerinde çevresel etkilere yönelik tutumlarını incelemiştir. Sekiz farklı lokasyondaki 50 
hostelde 1555 sırt çantalı gezgine anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gezginlerin 
seyahatlerinde sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde odaklanmadıklarını tespit etmiştir. Ancak 
toplum yararı ve çevre gönüllülüğü ile ilgilenenlerin anlamlı katkılarda bulunma konusunda 
büyük potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir.   

Iaquinto (2015) sırt çantalı gezginlerin günlük hayattaki sürdürülebilir faaliyetleri ya da 
uygulamalarını karma yöntem yoluyla araştırmıştır. 101 sırt çantalı gezgin ile 74 görüşme 
gerçekleştirmiş, katılımcı gözlem amacıyla iki ay boyunca Avustralya’da bulunmuş, 155 gezgine 
anket uygulamış, sürdürülebilir uygulamaların temel belirleyicilerini tespit etmek amacıyla 127 
öğeyi içerik analizine tabi tutmuştur. Çalışma sonucunda istemeden de olsa, bir dizi 
sürdürülebilir uygulama gerçekleştiren gezginlerin çoğunun sürdürülebilirlik konusunda düşük 
seviyede endişe duyduğu tespit edilmiştir. Gezginler açısından çevresel sürdürülebilirliğin 
kaynak tüketimi ve israfın azaltılması yoluyla, ekonomik sürdürülebilirliğin diğer turist 
tiplerinden daha fazla çalışarak ve harcayarak, sosyal sürdürülebilirliğin ise kültürlere saygı 
göstererek ve toplum katılımı yoluyla sağlandığı belirlenmiştir. Gezginleri sürdürülebilir 
uygulamalara teşvik eden temel faktörler, düşük bütçe ve geçici ya da esnek çalışma alanlarında 
işgücü kaynağı olarak kullanılmaları olmuştur. Sırt çantalı gezginlerin, seyahatlerinde evlerine 
kıyasla daha fazla sürdürülebilir uygulama imkânına sahip olduğu tespit edilmiştir. Iaquinto 
(2016) sonraki araştırmasında, bir önceki araştırmada kullandığı karma yöntemin sürdürülebilir 
uygulamaları tespit etme yeteneğini ölçmeyi, yöntem eleştirisi yapmayı hedeflemiştir. Katılımcı 
gözlemde sürdürülebilirliğe dair yerleşik uygulamalar gözlenebilirken, geçici uygulamaların 
tespiti zor olmuştur. Görüşmeler, gezginleri uygulamalar ile ilgili samimi bir şekilde konuşmaya 
teşvik etmiş ancak insanların tartışmadığı uygulamalar tespit edilememiştir.  Karma yöntemin 
sürdürülebilir uygulamaları ölçmede etkili olduğunu tespit etmiştir. Iaquinto (2017) sonraki 
araştırmasında sırt çantalı gezginlerin hareketlilik ve sürdürülebilirlik uygulamaları arasındaki 
ilişkileri nitel bir yöntemle değerlendirmiştir. Sırt çantalı gezginler hazcı bir yapıya sahip 
olmalarına rağmen, seyahatlerindeki dalgalı tempo sebebiyle istemsiz olarak sürdürülebilir 
birtakım uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bu araştırmada da sırt çantalı gezginlerin 
sürdürülebilirlik performansının, hareket ve uygulama arasındaki dinamik ilişkilere nasıl bağlı 
olduğu, sürdürülebilir uygulamaların sıklığını ve dayanıklılığını belirlemede hareketliliğin 
rolünün ne olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda, hız ve sürdürülebilir 
uygulama kesişimleri belirlenmiş ve yavaş tempo, hızlı tempo ve dalgalı tempoya göre 
sürdürülebilir uygulamalarının nasıl farklılaştığı tartışılmıştır.   
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Sroypetch (2016) yaptığı araştırmada sırt çantalı turizminin yerel halk üzerinde yarattığı sosyo-
kültürel etkilere odaklanmıştır. Ancak konuyu karşılıklı bakış açısıyla yani sadece gezginlerin 
bakış açısıyla değil, ev sahibi halkın bakış açısıyla da değerlendirmiştir. Araştırma kapsamında 
Fiji'nin Yasawa adalarındaki ev sahibi halka ve sırt çantalı gezginlere uygulanan anketler ve bir 
dizi görüşmeden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, halk ile gezginlerin 
sırt çantalı turizminin sosyo-kültürel etkilerini önemli ölçüde farklı şekilde algıladıkları tespit 
edilmiştir. Gezginler, destinasyonda yarattıkları sosyo-kültürel etkiye ilişkin genellikle tarafsız 
kalırken, halkın bu konuda daha bilinçli olduğu görülmüştür. Sroypetch, Carr ve Duncan (2016) 
ile yaptığı bir diğer çalışmada, bu kez sırt çantalı turizminin yerel halk üzerindeki çevresel 
etkilerini tespit etmeye çalışmıştır. Aynı destinasyonda aynı araştırma tekniği kullanılmıştır. 
Sonuçlar, ev sahibi halk ve gezginlerin, sırt çantalı turizminin çevresel etkilerine karşı algıları 
arasında önemli bir fark olduğunu göstermiştir. Gezginlerin destinasyon üzerinde halk 
tarafından algılanandan daha fazla olumsuz çevresel etki yarattıklarına inandıkları anlaşılmıştır. 
Bu iki araştırma, sırt çantalı turizminin yarattığı etkiye odaklanan araştırmalar olması dolayısıyla 
gezginlerin sürdürülebilirlik algılarına ilişkin önemli bilgiler içermektedir. Luo, Brown ve Huang 
(2015) ise benzer şekilde ev sahibi halk ile sırt çantalı gezginler arasındaki iletişimin, ev sahibi 
halkın gezginlere yönelik algılarını nasıl etkilediğini incelemiştir. Çin'de belirli bir bölgedeki 
hostel ve konukevlerinin sahipleri ve çalışanlarına (ev sahiplerine) anketler uygulanmıştır. Sonuç 
olarak, iletişimin, ev sahiplerinin gezginleri daha iyi anlamalarını sağladığı; ev sahiplerinin, 
gezginlerin yarattığı etkiyi daha olumlu bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olduğu tespit 
edilmiştir. Bununla birlikte, halk-gezgin temasının hem nicelik hem de kalitesinin etkisi 
görülmüş ve kalite daha etkili bulunmuştur.   

Nok, Suntikul, Agyeiwaah ve Tolkach (2017) çalışmalarında Hong Kong'daki sırt çantalı gezgin 
pazarını profilleri, motivasyonel faktörleri, tercihleri ve sürdürülebilir turizm gelişimine katkıları 
açısından incelemişlerdir. Araştırma kapsamında Hong Kong'daki gençlik hostelleri ve yürüyüş 
parkurlarındaki gezginlere anketler uygulanmıştır. Sonuç olarak sırt çantalı gezginleri iten 
motivasyonel faktör yeni fikir arayışı iken, çeken faktör eşsiz yemek kültürü olmuştur. 
Sürdürülebilir turizm gelişimini destekleme kapsamında ise Hong Kong'daki uluslararası 
markalara yönelik daha az harcama yaptıkları tespit edilmiştir.  

Canavan (2018) yaptığı araştırmada varoluşçuluğu, sürdürülebilir turizm tartışmasına 
uygulayarak, 12 sırt çantalı gezgini keşifsel netnografik örnek olay incelemesi yoluyla 
değerlendirmiştir. Varoluşsal kaygının kaynağından kaçmak ve bunu aşmak isteyen 
katılımcılara, varoluşsal kaçınma ve özgünlüğün önemi vurgulanmıştır. Kaçınmanın, seyahatin 
kolaylaştırdığı kültürel bağlılık ve özdeyiş yollarında bulunabileceği, özgünlüğün ise ev sahibi 
insanlarla ve doğayla daha derin etkileşimlerde ve bundan ortaya çıkan kurtuluş, yansıma ve 
öğrenme ile tanımlanabileceği ifade edilmiştir. Kaçınma ve özgünlüğün, turizmin 
sürdürülebilirliği ile bağlantılı olduğu vurgulanmıştır. Buradan hareketle, kaçınmanın daha 
hazcı bir kaçış ve yüzeysel, öz merkezli ve duyarsız (katı) turizm ile ilişkili olduğu, özgünlüğün 
ise daha üstün bir kaçış ve ilgili, takdire değer ve alternatif turizmi düşündürdüğü belirtilmiştir.   

Sırt çantalı gezgin pazarı göz önüne alındığında, gezginlerin sürdürülebilirlik algılarına yönelik 
yapılmış ilk araştırmaların en çok tahribata uğrayan destinasyonlardan biri olan Avustralya’da 
gerçekleştirildiği gözlenmektedir. Araştırmalarda sıklıkla gezginlerin çevreye duyarlılıkları ya 
da sürdürülebilir gelişim algısına yeterince sahip olup olmadığı konuları üzerine odaklanılmış 
ve öneriler getirilmiştir. İlerleyen zamanlarda ise daha farklı gezgin pazarlarında benzer 
araştırmalar yapılmıştır. 
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YÖNTEM  

Araştırmanın Amacı  

Türkçe yazında sırt çantalı gezginlere dair yapılmış birkaç araştırma (Harman, 2012; Harman, 
vd., 2013; Harman, 2014) bulunmakta olup, gezginlerin seyahat motivasyonları üzerinedir. Bu 
araştırmada ise Türk sırt çantalı gezginlerin günlük sürdürülebilir uygulamalar çerçevesinde 
sürdürülebilirliğe ilişkin algılarını tespit edebilmek amaçlanmıştır. Bununla birlikte, gezginlerin 
seyahat tarzlarına göre sürdürülebilirliğe dair günlük uygulamalarının farklılaşıp 
farklılaşmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu sebeple ortaya konan dört araştırma sorusu şu 
şekildedir: 

1. Türk sırt çantalı gezginlerin günlük sürdürülebilirlik uygulamaları gezginlik sürelerine 
göre farklılık gösteriyor mu? 

2. Türk sırt çantalı gezginlerin günlük sürdürülebilirlik uygulamaları günlük işlerde 
çalışma durumlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

3. Türk sırt çantalı gezginlerin günlük sürdürülebilirlik uygulamaları günlük harcama 
miktarlarına göre farklılık gösteriyor mu? 

4. Türk sırt çantalı gezginlerin günlük sürdürülebilirlik uygulamaları sponsor desteğine 
göre farklılık gösteriyor mu? 

 

Evren-Örneklem  

Araştırmanın evrenini Türk sırt çantalı gezginler oluşturmaktadır. Ancak evrenin büyüklüğüne 
ilişkin herhangi bir istatistiki veri bulunmamaktadır (Harman, 2014: 115). Bu sebeple kartopu 
örneklemesi tercih edilmiştir. İlk örneklem daha önce ya da halen ders verilen öğrenciler 
içerisinden sırt çantalı gezgin olduğunu ifade eden dört öğrenciden oluşmuştur. Öğrencilerden 
ikisi Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 4. sınıf 
öğrencileri, diğer ikisi Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği 4. sınıf, 
Turizm ve Otel İşletmeciliği 4. sınıf öğrencileridir. Bu öğrencilerin üçü kendi gezgin grupları 
olduğunu belirtmiş, bir öğrenci ise tanıdığı birkaç gezgin olduğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin 
önerilerinden yola çıkılarak liste genişletilmiş ve tanıdıkları gezginlerin tanıdığı diğer gezginlere 
de ulaşılmaya çalışılmıştır.    

 

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak literatüre bağlı geliştirilen bir anketten yararlanılmıştır. Anketin ilk 
bölümünde gezginlerin demografik özelliklerini tespit edebilmek amacıyla cinsiyet, yaş, eğitim 
ve medeni durum bilgileri sorulmuştur. Gezginlerin seyahat tarzlarını ölçebilmek amacıyla 
gezginlik süresi, günlük işlerde çalışma durumu, günlük ortalama harcama miktarı ve sponsor 
desteği olup olmadığı sorulmuştur. Sponsor desteği ve günlük ortalama harcama miktarı 
aralıkları ilk örneklemden elde edilen veriler ile belirlenmiştir.     

Sırt çantalı gezginlerin sürdürülebilirlik algılarını ölçebilmek için seyahatleri sırasındaki günlük 
faaliyetlerde dikkat ettikleri sürdürülebilir uygulamalar değerlendirilmiştir. Gezginlere, 
kendiliğinden ya da bilinçli bir seçim yaparak gerçekleştirebilecekleri bir dizi sürdürülebilir 
uygulama sorulmuştur. Sorular Iaquinto’nun (2015) sırt çantalı gezginleri temel alan 
çalışmasından değiştirilmeden alınmıştır. Ölçek çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan 
sürdürülebilir uygulamalar olmak üzere üç kısımdan ve her kısımda sekiz maddeden 
oluşmaktadır. Maddelerin tepki kategorileri, “neredeyse hiç”, “bazen”, “sık sık” (Iaquinto, 2015: 
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584) şeklinde 3’lü derecelemeye tabi tutulmuştur. Anket formuna son hali verildikten sonra üç 
uzmandan görüşü alınmış ve bazı ifadeler daha anlaşılır hale getirilerek anket formuna son hali 
verilmiştir.  

Anket formu ilk örnekleme yüz yüze uygulanmış ancak irtibat kurulan diğer gezginlere online 
olarak ulaştırılması daha uygun bulunmuştur. Online anketler Google Drive aracılığıyla yazarlar 
tarafından oluşturulmuş ve ilk örnekleme gönderilmiştir. İlk örneklem ise kendisine ulaşan anket 
formlarını kendi gezgin gruplarında paylaşmış ya da tanıdığı gezginlere iletmiştir. Bunun yanı 
sıra anketler bazı ilgili facebook gruplarında paylaşılmıştır. Veriler 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında 
toplanmıştır. Toplam 244 Türk sırt çantalı gezgine ulaşılmıştır.  

 

BULGULAR  

Demografik Değişkenler  

Araştırmaya katılan sırt çantalı gezginlerin %54,9’u erkek olup, bekârların oranı %91’dir. Yaş 
aralıkları değerlendirildiğinde %41,8 ile büyük yoğunluğun 16-24 aralığında olduğu tespit 
edilmiştir. Bunu %37,7 ile 25-29 yaş aralığındaki bireyler takip etmiştir. Eğitim düzeyi en yüksek 
grubu %79,9 ile lisans mezunları, en düşük grubu %1,2 ile ilköğretim mezunları oluşturmaktadır.    

Gezginlerin seyahat tarzlarına ilişkin sorulara verilen yanıtlar Tablo 1’de sunulmuştur. Gezginlik 
süresi (sırt çantalı olarak gezginliğe başlama süresi) açısından, katılımcıların %49,2’si (neredeyse 
yarısı) 2-5 yıldır gezgin olduğunu ifade etmiştir. Bunu %28,7 ile bir yıldan az süredir seyahat 
eden gezginler izlemiştir. En düşük oran ise %22,1 ile beş yıldan uzun süredir seyahat eden 
gezginlere aittir. Gezginlerin %76,2’si seyahatleri sırasında günlük işlerde çalışmazken, 
%40,2’sinin günlük ortalama 0-49 TL harcadığı belirlenmiştir. Bunu %32 ile 50-99 TL harcayanlar 
izlemiştir. En düşük oran ise günlük 200 TL ve üzeri harcama yapan gezginlere aittir. Gezginlerin 
büyük bir çoğunluğu sponsor desteği almamaktadır. Sponsor desteği alan yalnızca 12 gezgin 
bulunmaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Seyahat Tarzlarına İlişkin Bulgular  

 

 

 

 

 

 

 

 
Günlük Sürdürülebilir Uygulamalar Ölçeği Güvenilirlik Analizi 
Gezginlerin sürdürülebilirlik algılarını ölçebilmek amacıyla kullanılan ölçek boyutları ve 
maddelerine ilişkin ortalama, standart sapma ve Cronbach’s Alpha değerleri Tablo 2’de 
verilmiştir.   

 

 

 

 f %  f % 
Gezginlik Süresi   Günlük Ortalama 

Harcama 
  

1 Yıldan Az 70 28,7 0-49 TL 98 40,2 
2-5 Yıl 120 49,2 50-99 TL 78 32,0 
5 Yıldan Fazla 54 22,1 100 TL ve Üstü 68 27,8 
Günlük İşlerde 
Çalışma Durumu   Sponsor Desteği   

Evet  58 23,8 Evet 12 4,9 
Hayır  186 76,2 Hayır 232 95,1 
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Tablo 2. Sürdürülebilirlik Algısı Ortalama, Standart Sapma ve Güvenilirlik Katsayıları 

 Ortalama Standart 
Sapma 

Cronbach’s 
Alpha 

Çevresel sürdürülebilirlik 2,24 0,349 0,703 
Çevre dostu konaklama  2,29 0,635  
Çevresel bir neden için gönüllü olma 1,93 0,644 
Karbon salınımını dengeleme  1,76 0,692 
Şişelenmiş su içmeme  1,60 0,662 
Geri dönüşüm  2,50 0,577 
Kısa duşlar alma 2,51 0,605 
Işıklar, TV ve fanları kapatma 2,54 0,630 
Karayolu ile seyahat 2,80 0,418 
Ekonomik sürdürülebilirlik 2,38 0,406 0,680 
En düşük fiyat için pazarlık yapma 2,49 0,632  
Turistik olmayan kasabaları ziyaret etme 2,36 0,629 
Yerel halkın yapmış olduğu eşyaları satın 
alma 2,26 0,689 

Yerel halkın sahip olduğu barlarda bir şeyler 
içme 2,29 0,720 

Yerel içecekleri içme 2,54 0,576 
Pazardan alışveriş yapma 2,39 0,674 
Sosyal sürdürülebilirlik 2,36 0,400 0,744 
Destinasyonun tarihini okuma 2,25 0,709  
Günlük yaşamı gözlemleme 2,77 0,493 
Toplumsal bir neden için gönüllü olma 2,08 0,686 
Yerel kültür hakkında bilgi edinme 2,60 0,597 
Siyasi konular hakkında bilgi edinme 2,15 0,798 
Fotoğraf çekmeden önce izin isteme 2,21 0,728 
Müzeleri ziyaret etme 2,34 0,623 
Bazı yerel kelimeler öğrenme 2,48 0,670 
Tepki kategorileri: 1: “neredeyse hiç”, 2: “bazen”, 3: “sık sık” 

 

Gezginlerin sürdürülebilirlik algılarının ölçülmesinde Iaquinto’nun (2015) geliştirdiği orijinal 
ölçek kullanılmıştır. Ölçeğin üç boyutlu bir yapı ortaya koyduğu belirtildiğinden (Iaquinto, 2015) 
faktör analizi yapılmamıştır. Dolayısıyla her boyut için madde analizi yapılarak, puanlarının 
toplanmasına karar verilmiştir. Her boyut sekiz maddeden oluşmaktadır. Ancak ekonomik 
sürdürülebilirlik boyutunda düşük katsayıya sahip iki madde ölçekten çıkarılmış ve madde 
sayısı altıya indirilmiştir. Tüm boyutların güvenilirliği, sosyal bilim araştırmalarında kabul 
edilebilir sınır olarak değerlendirilen 0,60-0,70 aralığındadır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 
2010: 92).  

Boyutların ortalamaları değerlendirildiğinde, orta nokta değeri olan “2”’ye göre yapılan tek 
örneklem t testi sonucunda gezginlerin en sık uyguladığı sürdürülebilir faaliyetlerin ekonomik 
sürdürülebilirliğe yönelik olduğu (2,38) tespit edilmiştir (t=14,977). Bunu çok yakın bir ortalama 
ile (2,36) sosyal sürdürülebilirlik boyutu izlemiştir (t=14,064). Üç boyut içerisinde gezginlerin 
daha az dikkat ettiği uygulamaların çevreye yönelik olduğu anlaşılmıştır (t=10,770).  
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Özellikle en düşük katılım sağlanan yani gezginlerin neredeyse hiç dikkat etmediği ya da bazen 
uyguladığı üç madde çevresel sürdürülebilirlik boyutunda ortaya çıkmıştır. Bunlar içerisinde ise 
en az uygulanan 1,60 ortalama ile şişelenmiş su içmeme olmuştur (t=-9,471). Türk gezginlerin 
çoğunun şişelenmiş su içmemeye dikkat etmediği tespit edilmiştir. Bununla birlikte 1,76 ortalama 
ile karbon salınımını dengeleme hususuna da neredeyse hiç dikkat etmedikleri (t= -5,369) 
belirlenmiştir.  

 

Farklılık Analizleri 

Türk sırt çantalı gezginlerin seyahat tarzları ile seyahatlerinde sürdürülebilirliğe dair günlük 
uygulamaları arasındaki farklılıkları tespit edebilmek amacıyla, farklılık analizleri yapılmıştır. 
Verilerin analizden önce parametrik testlere uygunluğu incelenmiş ve normal dağılım gösterdiği 
tespit edilmiştir. İlk araştırma sorusunu değerlendirmek amacıyla ANOVA yapılmış ve alt 
gruplarda bulunan farklılıklar nedeniyle post-hoc testlerinden Scheffe yöntemi seçilmiştir. Teste 
ilişkin sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Analiz sonucunda gezginlerin günlük çevresel 
sürdürülebilir uygulamalarının gezginlik sürelerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Gezginlik 
süresi açısından, gezginlerin ekonomik ve sosyal sürdürülebilir uygulamalarının farklılaşmadığı, 
ancak ne kadar süredir gezgin olduklarına bağlı olarak çevresel sürdürülebilir uygulamalarının 
farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Post-Hoc tablosu incelendiğinde, farklılığın 1 yıldan kısa süredir gezgin olan katılımcılar ile 2-5 
yıldır gezgin olanlar arasında olduğu görülmüştür. Ortalamalar arası farklılıklar dikkate 
alındığında 2-5 yıldır gezgin olanların daha yüksek ortalamaya sahip olduğu tespitinden yola 
çıkarak, bu gruptaki gezginlerin 1 yıldan kısa süredir gezgin olanlara nazaran çevreye daha 
duyarlı sürdürülebilir uygulamalar gerçekleştirdiği, çevresel sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat 
ettiği söylenebilir.  

 

Tablo 3. Gezginlik Süresi ile Çevresel Sürdürülebilir Uygulamalar Arasındaki Farklılıklara 
İlişkin ANOVA Sonuçları 

 

 

 

 

 

Gezginlerin seyahatleri sırasında günlük işlerde çalışma durumları ile günlük sürdürülebilir 
uygulamalarının farklılaşıp farklılaşmadığını tespit edebilmek amacıyla bağımsız örneklem t 
testi uygulanmıştır. Tablo 4’de sunulan analiz sonuçlarına göre, Türk gezginlerin günlük işlerde 
çalışma durumlarına göre çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik uygulamalarının farklılaştığı 
tespit edilmiştir. Günlük işlerde çalışanların çevresel ve ekonomik sürdürülebilir uygulamalara 
daha fazla dikkat ettikleri söylenebilir. 

 

 

 

Gezginlik Süresi N Ort. Std. 
Sapma F Anlamlılık Farklılık 

1)1 Yıldan Az 70 2,13 0,265 
4,262 0,017* 1< 2 2)2-5 Yıl 120 2,28 0,324 

3)5 Yıldan Fazla 54 2,27 0,459 
Tepki kategorileri: 1: “neredeyse hiç”, 2: “bazen”, 3: “sık sık” 
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Tablo 4. Günlük İşlerde Çalışma Durumu ile Sürdürülebilir Uygulamalar Arasındaki 
Farklılıklara İlişkin T Testi Sonuçları 

Bağımlı 
değişken 

Günlük 
İşlerde 

Çalışma 
N X Std. 

sapma t p 

Çevresel 
sürdürülebilirlik 

Evet 58 2,41 0,310 
4,488 0,000* 

Hayır 186 2,18 0,343 
Ekonomik  
sürdürülebilirlik 

Evet 58 2,58 0,329 
4,385 0,000* 

Hayır 186 2,32 0,408 
Sosyal  
sürdürülebilirlik 

Evet 58 2,46 0,330 
2,413 0,017* 

Hayır 186 2,32 0,414 
Tepki kategorileri: 1: “neredeyse hiç”, 2: “bazen”, 3: “sık sık” 

 

Türk gezginlerin sürdürülebilir uygulamalarının günlük ortalama harcama miktarlarına göre 
farklılığının incelendiği ANOVA sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Analiz sonucunda, çevresel 
sürdürülebilirlik boyutunun gezginlerin ortalama harcama miktarlarına göre farklılaştığı tespit 
edilmiştir.  

Tablo 5. Çevresel Sürdürülebilirlik ile Ortalama Harcama Miktarı Arasındaki Farklılıklara 
İlişkin ANOVA Sonuçları 

 
 
 
 

 

 

 

Sponsor desteğine sahip olan ve olmayan Türk gezginlerin, günlük sürdürülebilir uygulamaları 
arasındaki farklılığın incelendiği analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Varyansların homojen 
olması dolayısıyla bağımsız örneklem t testi uygulanmıştır.  

 

Tablo 6. Sponsor Desteği ile Sürdürülebilir Uygulamalar Arasındaki Farklılıklara İlişkin T Testi 
Sonuçları 

Bağımlı 
değişken 

Sponsor 
Desteği N X Std. 

sapma t p 

Çevresel 
sürdürülebilirlik 

Evet 12 2,53 0,342 
3,568 0,000* 

Hayır 232 2,22 0,341 
Ekonomik  
sürdürülebilirlik 

Evet 12 2,77 0,343 
3,475 0,001* 

Hayır 232 2,36 0,399 
Sosyal  
sürdürülebilirlik 

Evet 12 2,72 0,243 
3,344 0,001* 

Hayır 232 2,34 0,397 

 

Ortalama 
Harcama Miktarı  N Ort. Std. 

Sapma F Anlamlılık Farklılık 

1) 0-49 TL 98 2,30 0,288 
3,229 0,041* 1< 3 2)50-99 TL 78 2,21 0,361 

3)100 TL ve Üstü 68 2,17 0,400 
Tepki kategorileri: 1: “neredeyse hiç”, 2: “bazen”, 3: “sık sık” 
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Gezginlerin sponsor desteği alma ya da almama durumlarına göre tüm sürdürülebilir 
uygulamalarının farklılaştığı tespit edilmiştir. Sponsor desteğine sahip olanların sürdürülebilir 
uygulamalara daha fazla dikkat ettiği görülmüştür.  

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sürdürülebilir gelişim, mevcut kaynakların gelecek nesillere korunarak aktarılmasına dayalı bir 
felsefedir. Her geçen gün, kaynakların azalması ya da bozulması sebebiyle dünya ülkelerinin bu 
konu üzerinde daha çok durduğu gözlenmektedir. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, 
sürdürülebilir gelişim felsefesi toplum tabanına yayılmakta zorlanmaktadır. Bununla birlikte 
turizmden gelir elde eden az gelişmiş ülkelerin kitle turizmine yönelmesi de kaynaklar 
üzerindeki olumsuz etkiyi arttırmış, hatta hızlandırmıştır. Zaman içerisinde, kitle turizminin 
yıkıcı etkisi göz önüne alınarak, doğaya ve yerel halka duyarlı alternatif turizm türleri ortaya 
çıkmıştır. Ancak kitle turizmi günah keçisi ilan edilmesine rağmen, toplumlar henüz yeterli bilinç 
düzeyine ulaşmadığı için, benzer olumsuzluklar alternatif turizm türlerinde de yaşanmaya 
başlanmıştır. Sırt çantalı gezgin pazarı da özünde alternatif bir turizm türü olarak kabul 
edilmektedir. Özellikle ilk gündeme geldiği yıllarda hippi alt kültürü ile ilişkilendirilmiş, daha 
az kaynak kullanımına dayalı özgür ruhu yansıtan bir akım olmuştur. Ancak günümüzde 
yapılan bazı ampirik araştırmalarda, sırt çantalı gezginlerin sürdürülebilir gelişim felsefesine 
uygun davranmadığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada ise henüz oldukça kısıtlı ampirik veriye 
sahip Türk sırt çantalı gezgin pazarının, sürdürülebilir gelişim yaklaşımına bakış açısını tespit 
edebilmek amacıyla, gezginlerin seyahatlerinde dikkat ettiği günlük sürdürülebilir uygulamalar 
değerlendirilmiştir.  

Sürdürülebilir gelişim kavramı, genellikle kaynakların korunması çıkış noktasından hareket 
edildiği için, daha çok doğal kaynaklar ve çevre ile ilişkilendirilmektedir. Ancak Brundtland 
raporunda (Birleşmiş Milletler, 1987) belirtildiği gibi, sürdürülebilir gelişme yalnızca doğal 
kaynakların korunmasını değil, ülkeler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması gibi çok daha 
kapsamlı birtakım amaçlara sahiptir. Bu araştırmada da sürdürülebilirlik faaliyetleri ya da 
uygulamaları sadece çevresel açıdan değerlendirilmemiş, aynı zamanda ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirlik bakış açısı da ele alınmıştır.  

Araştırma sonucunda Türk sırt çantalı gezginlerin daha çok 16-24 yaş aralığındaki lisans mezunu 
bekâr erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Türk gezginler genellikle yurt içi seyahatlere 
katılmakta ve günlük ortalama 0-100 TL arası harcama yapmaktadır. Harman’ın (2014) 
araştırmasında da gezginlerin çoğunun, 30 yaş altı lisans mezunu bekâr erkeklerden oluştuğu 
tespit edilmiştir. Ancak Türk gezginlerin çoğu yurt dışına seyahat ettiğini belirtmiştir. Ayrıca 
araştırmada gezginlerin birçoğunun özellikle son 2 ila 5 yıldır seyahat ettiği belirlenmiştir. Bu 
sonuçtan yola çıkarak, Harman’ın (2014) araştırmasının da Türk gezginler arasında bu akımın 
yeni gündeme geldiği dönemlere rastladığı söylenebilir. 

Orta nokta olan “2” değeri üzerinden yapılan One sample T test sonucunda Türk gezginlerin tüm 
sürdürülebilir uygulamalar içerisinde, en çok katıldığı ifadenin (2,80) çevresel sürdürülebilirlik 
boyutu içinde yer alan karayolu seyahati olduğu tespit edilmiştir (t=29,983).  Gezginlerin en sık 
yaptıklarını ifade ettikleri diğer iki günlük uygulamanın ise sosyal sürdürülebilirlik içerisinde 
yer alan, günlük yaşamı gözlemleme (t=24,395) ve yerel kültür hakkında bilgi edinme (t= 15,653) 
olduğu belirlenmiştir. Iaquinto da (2015) benzer şekilde gezginler açısından sosyal 
sürdürülebilirliğin, kültürlere saygı göstererek ve toplum katılımı yoluyla sağlandığını 
belirtmiştir. Murphy ve Brymer (2010) ise toplum yararı ve çevre gönüllülüğü ile ilgilenen 
gezginlerin, anlamlı katkılarda bulunma konusunda büyük potansiyele sahip olduğunu ifade 
etmiştir.  
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Cooper (2000) gezginlerin deneyimlerinde eko-turizm açısından çok fazla bir şey 
kazanmadıkları, Murphy ve Brymer (2010) sürdürülebilirliğe güçlü bir şekilde 
odaklanmadıklarını, Iaquinto (2015) ise gezginlerin çoğunun sürdürülebilirlik konusunda endişe 
duymadığını tespit etmiştir. Bu araştırmada, diğer araştırmalar aksine, genel ortalama dikkate 
alındığında (2,32), gezginlerin sürdürülebilir uygulamalar vasıtasıyla ölçülen sürdürülebilirlik 
algılarının nispeten yüksek olduğu tespit edilmiştir (t=16,009).   

Araştırma kapsamında gezginlerin seyahat tarzları ile sürdürülebilirliğe dair günlük 
uygulamaları arasındaki farklılığa odaklanan dört araştırma sorusu oluşturulmuştur. Yapılan 
analizler neticesinde, gezginlerin gezginlik süresi, günlük işlerde çalışma durumu, günlük 
ortalama harcama miktarı ve sponsor desteklerine göre sürdürülebilir uygulamalarının 
farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Gezginlerin, gezginlik süresi ve ortalama harcama miktarlarına göre çevresel sürdürülebilirliğe 
dair uygulamaları farklılaşmaktadır. 2-5 yıldır gezgin olanlar, 1 yıldan kısa süredir gezgin 
olanlara nazaran karayolu ile seyahati ve çevre dostu konaklamayı daha fazla tercih etmekte, geri 
dönüşüme, kısa duşlar almaya, ışıkları vb. kapatmaya daha fazla dikkat etmektedir. Daha uzun 
süredir bağımsız gezgin olarak seyahat edenlerin çevreyi ve çevre tahribatını daha fazla 
gözlemleme fırsatının olduğu ve bu sebeple zaman içerisinde daha duyarlı hale geldiği 
söylenebilir. Bununla birlikte ortalama harcama miktarları açısından da çevresel 
sürdürülebilirliğe dair uygulamaları farklılık göstermektedir.   

Türk sırt çantalıların, günlük işlerde çalışma durumlarına göre, çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirliğe dair uygulamaları farklılaşmaktadır. Seyahatlerinde günlük işlerde çalışanlar, 
çevresel sürdürülebilirliğe dair uygulamalara daha fazla dikkat etmekte, bununla birlikte 
ekonomik sürdürülebilirlik açısından pazarlık yapmayı, yerel eşyaları satın almayı, yerel barlara 
gitmeyi ve içecekleri içmeyi vb. daha fazla tercih etmektedir. Gittiği yerde günlük işlerde 
çalışanlar, kurumsal şirketlerden ziyade daha çok dağlık ve kırsal alanları tercih etmeleri 
sebebiyle yerel halkın çalıştığı işlerde çalışmaktadır. Yerel halkla daha iç içe bir ortama sahip 
olmaları dolayısıyla yerel tüketimlerinin arttığı söylenebilir. Ayrıca kazandığı parayı harcayarak 
geçindiği için pazarlık yapmaya daha çok dikkat ettikleri de ifade edilebilir.  

Türk gezginlerin, sponsor desteği durumlarına göre çevresel, ekonomik ve sosyal 
sürdürülebilirliğe dair uygulamaları farklılaşmaktadır. Sadece sponsor desteği alma 
durumlarına göre gezginlerin, tüm sürdürülebilirlik uygulamalarının farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Bu durum sponsor desteğinin Türk gezginler için ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır. Çünkü sponsor desteğine sahip olan Türk sırt çantalı gezginlerin tüm 
sürdürülebilir uygulamalara daha fazla dikkat ettiği tespit edilmiştir. Çevresel ve ekonomik 
sürdürülebilirliğe dair günlük uygulamalar yanı sıra sosyal sürdürülebilirlik açısından da 
farklılaştıkları görülmüştür. Diğer seyahat tarzları içerisinde sosyal sürdürülebilirlik ile arasında 
farklılık tespit edilen tek seçenek, sponsor desteği olmuştur. Sponsor desteğine sahip Türk sırt 
çantalı gezginlerin, sponsor desteği olmayanlara göre gittiği destinasyonu daha fazla araştırdığı, 
müzeleri ziyaret ettiği, yerel kültür hakkında bilgi edindiği ve yerel kelimeler öğrendiği tespit 
edilmiştir. Bu sebeple özellikle Türk sırt çantalı gezgin tipolojisi göz önüne alınarak, bireysel 
sponsorluktan ziyade devlet desteği ile seyahat etmelerinin önünün açılması gerekmektedir. Bu 
durum aynı zamanda sosyal turizmin sağlanması açısından da oldukça önemlidir. Özellikle 
gezginlik süresi artan bireylerin sürdürülebilirliğe daha fazla dikkat ettiği göz önüne alınarak, 
bu tarz programların sistemli bir şekilde devam ettirilmesinin, bir müddet sonra bireylerde 
olumlu dönüşüme sebebiyet vereceği söylenebilir.   

Araştırma bulguları, katılımcı grup ile sınırlı olduğu için, turizm işletmelerine yönelik önerilerde 
bulunulamamaktadır. Ancak katılımcı gruba benzer hedef pazarlara hitap eden turizm 
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işletmeleri ya da destinasyonlar için birtakım öneriler getirilmesi mümkündür. Örneğin, 
gezginlerin seyahat ettiği destinasyonlarda ya da konakladıkları işletmelerde sürdürülebilirliğe 
dair bilgilendirici yönlendirmeler kullanabilir. Özellikle doğa ile iç içe olan ve modern tekniklerin 
benimsenmediği tesislerde kısa duşlar almanın ya da fan kullanmak yerine ağaç gölgesinde 
serinlemenin doğaya sağladığı faydaya dair bilgilendirici levhalar, işaretler olması uyarıcı bir 
etkiye sebebiyet verebilir. Bununla birlikte herhangi bir tesisin bulunmadığı doğal alanlarda, 
sorumlu kurumların bu değerleri korumak adına sıkı bir denetim mekanizması geliştirmesi 
gerekmektedir. Örneğin, gezginlerin kamp amaçlı kullandıkları tabiat parkları ya da milli 
parklarda doğaya zarar verici faaliyetlerden uzak durmaları yönünde gerekli önlemler 
alınmalıdır.  

Kimsenin çok fazla zorluğa katlanarak gitmeyeceği bir destinasyona uzun süreli giden gezginler 
sayesinde sürdürülebilir gelişim felsefesinin esas amaçlarından biri olan halka ekonomik kazanç 
sağlanarak uzun vadede refah seviyeleri arttırılacaktır. Kazancı artan halk, elindeki doğal ve 
kültürel değerleri koruma konusunda bilinçlenecek ve sahip olduğu değerlere dair farkındalığı 
artarak sürdürülebilir turizm felsefesini benimseyecektir. Bu sebeple bağımsız gezgin pazarı 
üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu araştırma Türk sırt çantalı gezginlerin 
demografik özelliklerini, seyahat tarzlarını ve sürdürülebilirliğe dair uygulamalarını görebilmek 
açısından önemli olduğu kadar, gezginlerin sürdürülebilirlik algılarının seyahat tarzlarına göre 
farklılığını da ortaya koymaktadır. Özellikle sırt çantalı gezgin pazarına ilişkin Türkçe literatür 
kısıtlı olduğu için yapılacak her katkı önem taşımaktadır. Bu araştırmadaki örneklem sınırlılığı, 
genelleme imkânını zorlaştırmaktadır. Bu sebeple gelecekte yapılacak araştırmalarda, daha fazla 
gezgine ulaşabilmek adına alternatif bir takım yolların denenmesi ya da daha küçük bir gezgin 
grubu ile derinlemesine görüşmeler yapılması yarar sağlayacaktır. Diğer dünya gezginleri ile 
Türk gezginlerin sürdürülebilirliğe dair davranışlarının değerlendirildiği araştırmalar, 
kültürlerarası farklılığı ortaya koyma açısından faydalı olacaktır. Bununla birlikte, gezginler ile 
görüşmeler yapılarak sürdürülebilirliğe dair davranışlarının olumlu ya da olumsuz yanları 
derinlemesine tartışılabilir.       

 

KAYNAKÇA  

Bui, H. T., Wilkins, H. C. and Lee, Y.-S. (2013). The ‘Imagined West’ of Young Independent 
Travellers from Asia, Annals of Leisure Research, 16(2): 130-148. 

Canavan, B. (2018). An Existentialist Exploration of Tourism Sustainability: Backpackers Fleeing 
and Finding Themselves, Journal of Sustainable Tourism, 26(4): 551-566. 

Cooper, M. (2000). Backpackers to Fraser Island: Why is Ecotourism a Neglected Aspect of Their 
Experience?, Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism, 1(4): 45-59. 

Firth, T. and Hing, N. (1999). Backpacker Hostels and Their Guests: Attitudes and Behaviours 
Relating to Sustainable Tourism, Tourism Management, 20(1999): 251-254. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. and Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis. (7. 
Basım), NJ: Prentice Hall. 

Harman, S. (2012). Sırtçantalı Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve İlgilenimleri: İstanbul’a Gelen 
Sırtçantalı Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmış Doktora Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Çanakkale. 

Harman, S., Çakıcı, A. C. ve Akatay, A. (2013). İstanbul’a Gelen Sırtçantalı Turistlerin Seyahat 
Motivasyonları Üzerine Bir Araştırma, Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal 
ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(25): 267-300.  



Gülizar AKKUŞ ve Çetin AKKUŞ 

 320 

Harman, S. (2014). Bağımsız Seyahat Eden Yerli Gezginlerin Seyahat Motivasyonları Üzerine Bir 
Araştırma, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(21): 107-128.  

Hui, A. (2013). Practices, Movement and Circulation: Implications for Sustainability, (Editörler) 
E. Shove and N. Spurling.: Sustainable Practices: Social Theory and Climate Change içinde (ss. 89-102) 
New York: Routledge. 

Iaquinto, B. L. (2015). “I Recycle, I Turn Out the Lights”: Understanding the Everyday 
Sustainability Practices of Backpackers, Journal of Sustainable Tourism, 23(4): 577-599. 

Iaquinto, B. L. (2016). Strengths and Weaknesses of Using Mixed Methods to Detect the 
Sustainable Practices of Backpackers: A Reflexive Account, Journal of Cleaner Production, 111: 479-
486. 

Iaquinto, B. L. (2017). Backpacker Mobilities: Inadvertent Sustainability Amidst the Fluctuating 
Pace of Travel, Mobilities, 1-15. https://doi.org/10.1080/17450101.2017.1394682 

Luo, X., Brown, G. and Huang, S. (S.) (2015). Host Perceptions of Backpackers: Examining the 
Influence of Intergroup Contact, Tourism Management, 50: 292-305. 

Maoz, D. (2004). The Conquerors and the Settlers: Two Groups of Young Israeli Backpackers in 
India, (Editörler) G. Richards & J. Wilson.: The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and 
Practice içinde (ss. 109-122). Clevedon: Channel View Publications. 

Murphy, L. and Brymer, E. (2010). Backpackers and Sustainable Tourism: Exploring the Potential. 
2010 International Conference of Global Sustainable Tourism, 15-19 November 2010, Nelspruit, 
South Africa. 

Nok, L. C., Suntikul, W., Agyeiwaah, E. and Tolkach, D. (2017). Backpackers in Hong Kong-
Motivations, Preferences and Contribution to Sustainable Tourism, Journal of Travel & Tourism 
Marketing, 34(8): 1058-1070. 

Ooi, N. and Laing, J. (2010). Backpacker Tourism: Sustainable and Purposeful? Investigating the 
Overlap between Backpacker Tourism and Volunteer Tourism Motivations, Journal of Sustainable 
Tourism, 18(2): 191-206. 

O’Reilly, C. C. (2006). From Drifter to Gap Year Tourist, Mainstreaming Backpacker Travel, 
Annals of Tourism Research, 33(4): 998–1017. 

Paris, C. M. (2010). Backpacker Activities and Personal Values: An SEM Approach, Annals of 
Leisure Research, 13(1-2): 239-258. 

Queensland Turizm Bürosu, International Tourism Snapshot, Year ending June 2018 
https://teq.queensland.com/research-and-insights/international-research/international-summary 
[Erişim Tarihi: 12.11.2018] 

Richards, G. and Wilson, J. (2004). Drifting towards the Global Nomad, (Editörler) G. Richards & 
J. Wilson.: The Global Nomad: Backpacker Travel in Theory and Practice içinde (ss. 3–13) UK: Channel 
View Publications. 

Richards, G. (2015). The New Global Nomads: Youth Travel in a Globalizing World, Tourism 
Recreation Research, 40(3): 340-352.  

Scheyvens, R. (2002). Backpacker Tourism and Third World Development, Annals of Tourism 
Research, 29(1): 144–164. 

Smith, V. L. (1990). Geographical Implications of “Drifter” Tourism Borocay, Philippines, Tourism 
Recreation Research, 15(1):  34-42. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 306-321. 

 321 

Sorensen, A. (2003). Backpacker Ethnography, Annals of Tourism Research, 30(4): 847–867.  

Sroypetch, S. (2016). The Mutual Gaze: Host and Guest Perceptions of Socio-Cultural Impacts of 
Backpacker Tourism: A Case Study of the Yasawa Islands, Fiji, Journal of Marine and Island 
Cultures, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.imic.2016.09.004 

Sroypetch, S., Carr, N. and Duncan, T. (2016). Host and Backpacker Perceptions of Environmental 
Impacts of Backpacker Tourism: A Case Study of the Yasawa Islands, Fiji, Tourism and Hospitality 
Research, 1-11. https://doi.org/10.1177/1467358416636932  

United Nations (1987). Report of the World Commission on Environment and Development, Our 
Common Future. http://mom.gov.af/Content/files/Bruntland_Report.pdf Erişim Tarihi: 
30.04.2019 

Wearing, S., Cynn, S., Ponting, J. and McDonald, M. (2002). Converting Environmental Concern 
into Ecotourism Purchases: A Qualitative Evaluation of International Backpackers in Australia, 
Journal of Ecotourism, 1(2-3): 133-148. 

WYSE Travel Confederation (2014). Youth and Student Travel Market, Industry Review No. 5 
Executive Summary, Global Data, Statistics and Trends II. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 
2019, 3(3): 322-337. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.164 
ISSN: 2587–0890 Dergi web sayfası: https://www.tutad.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Ekoturizm Aktivitelerinin Tanıtım Broşürleri Perspektifiyle Değerlendirilmesi 

Dr. Öğr. Üyesi Gencay SAATCI, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 
Çanakkale, e-posta: gencaysaatci@comu.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7842-989X 

Arş. Gör. Dr. Özge GÜDÜ DEMİRBULAT, Düzce Üniversitesi, Akçakoca Turizm İşletmeciliği 
ve Otelcilik Yüksekokulu, Düzce, e-posta: ozgegudu@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7652-7966 

Öz 

Bu araştırmanın amacı; illerin tanıtım broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme 
durumlarının tespit edilmesidir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri resmi internet siteleri taranarak illerin Türkçe 
tanıtım broşürlerine ulaşılmıştır. 69 ilin tanıtım broşürüne ulaşılırken; 12 ilin tanıtım broşürüne 
ulaşılamamıştır. Analizler toplam 69 tanıtım broşürü üzerinden 18.03.2019-26.03.2019 tarihleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre; 31 il tanıtım broşürlerinde ekoturizme 
yer vermektedir. Tanıtım broşürlerinde en fazla yer verilen ekoturizm aktivitesi; akarsu 
turizmidir. En az yer verilen ekoturizm aktivitesi ise; balon turizmidir. Spesifik ekoturizm 
çeşitlerinden ise tanıtımda en kullanılan aktivite snowboarding olarak tespit edilmiştir. İllerin 
büyük çoğunluğunun bu araştırmada temel alınan ekoturizm aktiviteleri dışındaki herhangi bir 
ekoturizm aktivitesine tanıtım broşürlerinde yer vermediği belirlenmiştir. En fazla ekoturizm 
aktivitesine yer veren il ise Giresun olarak tespit edilmiştir. 
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GİRİŞ 

Günümüzde doğal çevreye olan ilginin artması ve doğal çevre kalitesinin korunmasının 
öneminin anlaşılması ile yaygınlaşan bir kavram olarak “ekoturizm”den bahsetmek 
mümkündür (Tetik, 2012: 62). Ekoturizm, hem yeni deneyimler arayan turistler için hem de 
korunan bir alandan gelir elde etme yöntemleri arayan organizasyonlar için oldukça popüler 
hale gelmiştir (Taştan ve Kızılırmak, 2019: 32). İlk ekoturizm faaliyetleri, 1880’li yıllarda 
Avrupalıların yaban hayatı safarileri için Hindistan ve Afrika’ya seyahatler 
gerçekleştirmeleriyle ortaya çıkmıştır. 1930’da Amerikan kuş turları Florida merkezinde 
organize edilmiştir. 1961’de Transatlantik kuş gözleme turları Amerikalılar tarafından 
Avrupa’ya düzenlenmiştir. 1960 yılından sonra ekoturizm faaliyetleri özellikle Kanada, Güney 
Amerika, Finlandiya, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde bitki örtüsü ve yaban hayatının 
zengin olduğu, doğal kaynaklar ve peyzajın bozulmadığı, doğa koruma alanlarında 
yürütülmüştür (Tetik, 2012: 65). Örneklerden de anlaşılacağı gibi ekoturizm; pek çok aktiviteyi 
içerisinde barındırmaktadır. Turistlerin beklenti ve talepleri doğrultusunda şekillenen turizm 
aktivitelerinin yanısıra ekoturizm aktivitelerinin, bozulmamış doğa, yerel doku ve kültürlerle 
beslendiğinin altını çizmek mümkündür (Türk ve Çakır, 2019: 231). Ayrıca ekoturizm 
aktiviteleri, bölgelerin flora ve fauna zenginliği, dağ ve ormanlık alanların genişliği, deniz ve 
göl gibi akarsu çeşitliliği, iklim ve hava şartlarının uygunluğu vb. unsurların varlığı ile doğru 
orantılıdır (Küçükali vd., 2017: 358).  

Ürünün bir hizmet haline dönüştüğü turizm sektöründe tanıtım faaliyetleri, diğer sektörlere 
oranla daha hayati bir öneme sahiptir (Eryılmaz ve Yücetürk, 2018: 207). Ülkelerin tanıtımında 
ve ekonomisinde önemli bir paya sahip olan turizme hak ettiği değerin verilmesi noktasında 
hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de özel sektör kuruluşlarına ciddi sorumluluklar 
düşmektedir. Bu noktada mesajı hedef kitleye iletmede çok etkin rol oynayan tanıtım broşürleri 
(Wilks vd., 1994: 48); pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de bilgi teknolojilerinin 
hızlı gelişmesine rağmen hala etkinliğini kaybetmemiştir (Özcan ve Şentürk, 2017: 5). Turizm 
sektörü açısından ele alındığında, broşürler; turistlerin bir yerle ilgili olarak “ne görülmeli”, 
“niçin görülmeli” ve “oraya nasıl gidilir” gibi sorularına cevap verme özelliğine sahiptir 
(Ulama, 2015: 237). Bu kapsamda broşürler, turizm ve seyahat deneyiminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Bir diğer ifadeyle; potansiyel turistleri gerçek turistlere dönüştürmek adına, 
turizm tanıtım broşürleri etkin rol oynamaktadır (Jenkins, 2003: 312; Molina ve Esteban, 2006: 
1037). Bu araştırmada da Türkiye’nin illerinin tanıtım broşürleri incelenerek, illerin tanıtım 
broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

LİTERATÜR 

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu’na göre (TIES) ekoturizm; doğal alanlara yapılan, çevreyi 
koruyan ve yerel halkın geçimi için onlara destek olan, sorumlu seyahatler olarak 
tanımlanmaktadır (Khalid vd., 2010: 125; Barna vd., 2011: 87). Bir diğer ifadeyle ekoturizm; 
yerel kültürlere saygıyı temel alarak, doğal alanların korunmasına katkıda bulunan bir seyahat 
tecrübesidir (Naidoo, 2012: 83). Örneğin ekoturizme katılan turistler, kuş gözlemlerken yerel 
rehber kullanıp, bölgede yer alan çevre değerlerine uygun yerleşim yerlerinde konaklayarak 
yöre ekonomisine de katkıda bulunmaktadırlar (Küçükaslan, 2007: 81).  

Ekoturizm, korumacılığı geliştiren ve zararlı etkileri asgariye indirmenin en iyi yolunu arayan 
doğal çevre temeline dayalı bir turizmi ifade etmektedir (Tetik, 2012: 73). Taştan ve 
Kızılırmak’ın (2019: 32) da belirttiği gibi ekoturizm aynı zamanda; doğada gerçekleştirilen kuş 
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gözlemciliğinden kampçılığa kadar pek çok etkinliği/aktiviteyi içeren bir şemsiye kavramdır. 
Ancak doğada gerçekleştirilen her faaliyeti, ekoturizm aktivitesi olarak değerlendirmek çok da 
yerinde bir yaklaşım değildir. Nitekim hafta sonları piknik yapmak ya da bisiklet sürmek, 
piknik esnasında doğal alanları fotoğraflamak, ekoturizm aktivitesi olarak ifade edilemez. 
Ayrıca turizm faaliyetlerinin kültürel değerlere ve yerel ekonomiye zarar verme durumu söz 
konusu ise, bu faaliyetlerin ekoturizm aktivitesi olarak ifade edilmesi de söz konusu değildir. 
Zira ekoturizm, doğayı koruyacak eylemlerde bulunmayı gerektirmektedir (Türker, 2013: 1096). 
Bu bağlamda, herhangi bir etkinliğin ekoturizm aktivitesi sayılabilmesi için gerekli niteliklerin 
başında doğal ve kültürel değerlerin korunarak turizme açılması gelmektedir (Gülüm ve Torun, 
2009: 112; Kaypak, 2010: 106).  

Sezen vd. (2012: 55), ekoturizmin faaliyet alanı olarak, doğal kaynaklar ile kültür-gelenek 
bütünlüğünün sağlandığı doğal alanlara dikkat çekmektedirler. Ekoturizm kapsamında 
değerlendirilen aktivitelere bakıldığında, bunların çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bu 
çerçevede, ekoturizm aktivitelerini; öğrenmeye dayalı, eğlenmeye dayalı ve dinlenmeye dayalı 
aktiviteler olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür. Botanik turizmi, kuş gözlemciliği, 
doğa fotoğrafçılığı, yaban hayatı gözlemleme, tarım/çiftlik turizmi ve jeoturizm/mağara turizmi 
öğrenmeye dayalı aktiviteler kapsamında değerlendirilirken; kamp/karavan turizmi ile yayla 
turizmi dinlenmeye dayalı aktiviteler arasında yer almaktadır. Eğlenmeye dayalı aktiviteleri ise 
maceraya dayalı aktiviteler ile sportif aktiviteler olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. 
Dağcılık, safariler, balon turizmi, yamaç paraşütü ve akarsu turizmi maceraya dayalı aktiviteler 
arasında yer almaktadır. Sportif aktiviteler ise bisiklet turizmi, sualtı dalış, atlı doğa yürüyüşü, 
sportif olta balıkçılığı, doğa/dağ yürüyüşü ile av turizminden oluşmaktadır (Rahemtulla ve 
Wellstead, 2001: 7; McLaren, 2003: 91; Şahin ve Şahin, 2009: 1222; Akkiprik, 2011: 33; Tetik, 2012: 
103; Erkılıç ve Ergen, 2015: 771; Kasalak, 2015: 21-22;). Söz konusu aktiviteler aşağıdaki Şekil 
1’de yer almaktadır. 

 
Şekil 1. Ekoturizm Aktivitelerinin Sınıflandırılması 

Kaynak: Tetik, 2012: 103.  
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Yukarıdaki Şekil 1’de yer alan ekoturizm aktivitelerinden olan botanik turizmi; bir tur lideri 
eşliğinde, küçük gruplarla, bitki gözlemlemek amacıyla yapılan turizm etkinliğidir. Tur 
liderinin/tur rehberinin, botanik konusunda bilgili olması ve özellikle bitki türlerinin Latince 
isimlerini iyi bilmesi gerekmektedir (Akkiprik, 2011: 33). Günümüzde botanik turizmi, özel 
amaçlarla oluşturulan botanik bahçelerinin ziyareti şeklinde de gerçekleştirilmektedir (Yavuz, 
2011: 25; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 178). Sönmez’e (2008: 165) göre botanik turizmi; 
tabiatın korunmasına yardımcı olan, bunu amaç edinen ve bunu sağlayan bir turizm 
faaliyetidir. Botanik turizmi, ana teması doğanın zenginliği olan alternatif bir turizm türüdür 
(Albuz Pehlivan, 2011: 62). Türkiye, üç bini endemik olmak üzere on iki bini aşkın bitki çeşidi 
ile botanik turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir (Taştan ve Kızılırmak, 2019: 30). 
Kuş gözlemciliği, doğayı kuşların dünyasından tanımayı sağlayan bir gözlem sporu olmanın 
yanısıra boş zamanları değerlendirmek için yapılan bir hobi olarak da ele alınabilmektedir 
(Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 36; Türksoy ve Özkan Yürik, 2008: 261). Kuş gözlemciliğinin 
amacı; kuşları tanımak, korumak, onları izleyerek kuşların yaşam alanlarını ve giderek tüm 
doğayı tanımaktır (Küçükaslan, 2007: 224). Eğitim düzeyi ve gelir seviyesi yüksek kişiler 
tarafından tercih edilen kuş gözlemciliği, dünya çapında ekoturizmin en hızlı büyüyen 
aktivitesi olma özelliğine de sahiptir (Albuz Pehlivan, 2011: 63). Türkiye’deki toplam kuş 
türlerinin sayısı Avrupa’nın tamamında bulunan kuş türleri kadardır (Taştan ve Kızılırmak, 
2019: 33). Fotoğrafçıların, doğaya olan ilgisi, doğa fotoğrafçılığının özel bir alan olmasını 
beraberinde getirmiştir. Zira doğa, tüm öğeleriyle beraber (estetik çekicilik vb.) fotoğrafçılar için 
önemli bir çekicilik unsurudur (Polat, 2006: 51; Akkiprik, 2011: 33). Bu kapsamda da önemli bir 
ekoturizm aktivitesi olarak doğa fotoğrafçılığının gelişmeye başladığını söylemek mümkündür. 
Yaban hayatı, doğayı oluşturan canlı ve cansız tüm nesneleri kapsamaktadır (Akkiprik, 2011: 
33). Bilinçli ve kurallara uygun olarak yapılması gereken bir ekinlik olarak ele alınan yaban 
hayatı gözlemleme ile hem yaban hayatı korunmakta hem de yerel halka ekonomik fayda 
sağlanmaktadır (Surat vd., 2015: 79). Türkiye’de ormanlık alanlar, tarım alanları, bakir alanlar 
ve sulak alanlar gibi çeşitli yaşama alanlarının her birine rastlamak mümkündür. Coğrafi 
konumu itibariyle farklı iklim kuşaklarına ve ekosistemlere sahip Türkiye’nin bu zengin yaşam 
alanlarını barındırması, yaban hayatı açısından büyük önem taşımaktadır (Albuz Pehlivan, 
2011: 68). Tarım turizmi; herhangi bir kırsal alandaki turistik uygulamalarda ağırlıklı olarak 
tarıma dayalı programların yer almasıyla gerçekleştirilmektedir. Tarım turizmi, doğal çevrenin, 
geleneksel kırsal coğrafi görünümün korunmasına yardım etmekte, çevre, tarım ve turizm 
arasındaki bağı güçlendirmektedir. Ekolojik sorunlara yenilikçi bir bakış açısı kazandırarak, 
kırsal alanların ekonomik gelişimi ile yerel topluluklara daha refah bir yaşam sunan tarım 
turizmi, ekoturizm faaliyetleri içerisinde önemli bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Polat, 2006: 56; Akkiprik, 2011: 35; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 182). Ayrıca kırsal alanlarda 
konaklama ve etkinliklerinin, köy yerine çiftliklerde yapılması, çiftlik turizmi kapsamında yer 
almaktadır (Ahipaşaoplu ve Çeltek, 2006: 20). Çiftliklerde turistlere, yöreye özgü yiyecekler 
sunulmakta, inek sağma, koyun gütme, yün kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, peynir 
yapma, meyve toplama ve ata binme gibi aktivite imkanları sunulmaktadır (Uçar vd., 2010: 39-
41). Mağaralar, insanoğlunun doğada keşfettikleri ilk barınakları olması açısından hem doğal 
hem de kültürel özellikleri sebebiyle son derece önemlidir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 253). 
Nitekim mağaralar, sahip oldukları canlı ve cansız varlıklar ile büyük bir ekosistem 
oluşturmaktadır (Nazik, 2008: 295). Mağaralar genellikle kırsal alanlarda bulunmaktadır. Bu 
sebeple de kırsal alanların gelişimine ciddi derecede katkı sağlamaktadırlar. 1980’li yıllarda, 
maceraperest ruhlu, bireysel seyahat etmek isteyen genç pazarın ortaya çıkmasıyla gündeme 
gelen mağara turizmi, alternatif turizm çeşitliliği de sağlamaktadır (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 
2012: 254-255). Türkiye, dünyadaki diğer ülkelere göre mağara cenneti durumundadır. Nitekim 
Türkiye’de 40.000 adet mağara bulunmaktadır (Köroğlu, 2015: 141-142).  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 322-337. 

 327 

Dağ turizmi, dağların temiz ve bol oksijenli havasından yararlanmak üzere dağlara yönelik 
yapılan turizm türü olarak adlandırılmaktadır (Uçar vd., 2010: 39). Bireyler, doğanın 
oluşturduğu tüm zorlukları görmek/deneyimlemek amacıyla birtakım araç ve gereçleri 
kullanarak/kullanmayarak, dağ turizmine katılmaktadırlar (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 
179). Dağ turizmi faaliyetleri bu anlamda hem sportif hem de kültürel etkinlikleri bir arada 
barındırmaktadır (Albuz Pehlivan, 2011: 57). Ekoturizm aktivitelerinden bir diğeri olan 
safariler, doğa keşfi olarak adlandırılmaktadır. At safari ya da cip safari olarak gerçekleştirilen 
aktiviteler, belirli oranlarda sportifliği ve vücut esnekliğini, eğlence ile beraber yorgunluğu da 
göze almayı gerektirmektedir (Erdoğan, 2003: 142; Kavak, 2015: 41). Dünyada ilk ortaya çıkışı 
18. yüzyıl sonralarına uzanan balonla uçuş sporu, bireysel sportif amaçla yapılmakla beraber, 
turistik yörelerdeki yerel etkinliklerde de kendisine yer bulmuştur. Turistik yörelerde 
düzenlenen balon turları ile tüketiciler hem daha çok yeri görme şansına sahip olmakta, hem de 
yürüyüşle görülmesi mümkün olmayan manzaraları görmektedirler (Küçükaslan, 2007: 262; 
Albayrak, 2013: 192; Kavak, 2015: 42). Türkiye’de balon eğitimi Türk Hava Kurumu tarafından 
verilmektedir (Eröz, 2016: 65). İlk denemesi 1940’lı yıllara kadar uzanan yamaç paraşütü, 
bilinen en ekonomik hava aracı olması ve doğa sporları ile iç içe bulunması vesilesiyle geniş bir 
kitle tarafından yapılan, pahalı bir spordur (Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006: 41; Küçükaslan, 2007: 
252). Ülkelerin coğrafi koşulları, yamaç paraşütü faaliyeti üzerinde oldukça etkilidir. Nitekim 
dört bir yanı dağlarla/tepelerle çevrili olan Türkiye, yamaç paraşütü faaliyetleri açısından 
önemli bir potansiyele sahiptir (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 197). Akarsu turizmi; turizm 
amaçlı sportif faaliyetlerin (rafting, kano ve akarsu kayağı) akarsularda gerçekleştirilmesiyle 
ortaya çıkmaktadır (Köroğlu, 2015: 157). Ayrıca bot gezileri de bu kapsamda ele alınmaktadır. 
Rafting; şişme botlarla, akış hızı yüksek nehirlerde yapılmaktadır. Kano ise, yine akış hızı 
yüksek akarsularda, daha uzun ve daha ince botlarla yapılmaktadır (Uçar vd., 2010: 38; 
Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 175). Türkiye, sahip olduğu zengin doğal kaynaklardan birisi 
olarak akarsularının önemli bir bölümünde rafting, kano ve nehir kayağı için elverişli 
konumdadır.  

Rekreasyonel faaliyetler arasında yer alan bisiklet turizmi; doğayı tüm güzellikleriyle 
deneyimlemek isteyen bireylerin, kısa mesafeli yerlere seyahat etmeleriyle 
gerçekleştirilmektedir. Bisiklet turizminin gençlere yönelik düzenlenen aktiviteler arasında yer 
aldığını söylemek mümkündür (Akkiprik, 2011: 37). Yosunlar arasındaki balıkların süzülüşünü, 
su altında kalan antik kent ve batık kalıntılarına tanık olmanın heyecanını yaşamak isteyenlerin 
rağbet ettiği bir ekoturizm aktivitesi olan sualtı dalış, günümüzde insanlar için tatile çıkış amacı 
haline gelerek, Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamıştır (Şenol, 2016: 58). Dünyada profesyonel 
anlamda ilk kez 1959 yılında Dünya Sualtı Federasyonun kurulması ile gerçekleştirildiği 
bilinmektedir (Eröz, 2016: 64). Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de sualtı dalışı için pek çok 
olanak mevcuttur. Dalış yapmaya uygun alanlar; Antalya (Kemer ve Kalkan), Balıkesir 
(Ayvalık), Muğla (Bodrum, Göcek ve Kargı adası derinlikleri, Marmaris ve Datça), Çanakkale 
(Saroz Körfezi, Gökçeada ve Bozcaada), Mersin ve İzmir’dir (Küçükaslan, 2007: 242). Ekoturizm 
aktivitelerinden bir diğeri de atlı doğa yürüyüşleridir (Saltık, 2013: 15). Yavuz’a (2011: 26) göre, 
atlı doğa yürüyüşünün amacı; kırsal alanda, bölgenin kültürünün ve coğrafi yapısının turistler 
tarafından gezilerek görülmesi ve tanınmasıdır. Atlı doğa yürüyüşü Türkiye’de, Kapadokya, 
Kastamonu, Antalya ve Muğla gibi yörelerde yapılmaktadır. Ayrıca atlı doğa yürüyüşü, 
oldukça yüksek döviz girdisi elde edilebilecek aktiviteler arasında yer almaktadır (Tuna, 2007: 
48). Sportif amaçlarla, bireysel olarak yapılan ekoturizm aktivitelerinden biri olan sportif olta 
balıkçılığı; ekonomik bir amaç taşımayan balık tutma faaliyeti olarak ifade edilmektedir (Yavuz, 
2011: 28). Sportif olta balıkçılığı ile bireylerin hem rekreasyonel hem de eğlence ihtiyaçlarının 
karşılanması söz konusudur (Tuna, 2007: 48). Trekking, dünyada ekoturizm kapsamında doğa 
ile iç içe yürüyüşleri kapsayan, kişisel herhangi bir yetenek gerektirmeyen sportif bir turizm 
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aktivitesidir. Karadeniz’in güneydoğusunda yer alan Kaçkar Dağları, Türkiye’nin Toroslardan 
sonra ikinci trekking güzergahıdır (Weaver, 2001: 75; Şenol, 2016: 40-41). Av turizmi, doğaya 
zarar vermeden, sadece yeterli kapasitedeki hayvan türlerin avlanması olayıdır. Av turizminde, 
ekolojik ve yerel değerlere öncelik verilmesi esastır (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 246). Diğer 
turizm aktivitelerine kıyasla avcılık, daha fazla miktarda harcama gerektirmektedir. Dolayısıyla 
ülke ekonomileri açısından da oldukça önemli bir gelir kaynağıdır (Küçükaslan, 2007: 232; Ege, 
2008: 346). Türkiye, çok sayıda av ve yaban hayvanının yaşaması ve barınması için uygun 
ortama sahiptir (Albuz Pehlivan, 2011: 60). Bu da Türkiye’nin av turizmi potansiyelini açıkça 
ortaya koymaktadır.  

Karavan turizmi; insanların yeme-içme, konaklama ve ulaşım ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla 
karşılayarak karavanlar ile yaptıkları seyahatlerden oluşmaktadır. Burada amaç; farklı ülkeleri 
görüp tanımaktır. İnsanların, küçük gruplar halinde, kamp yapmak amacıyla kendi kurdukları 
çadırlarda konaklamalarından doğan turizm türü ise kamp turizmi olarak ifade edilmektedir. 
Bu çerçevede; alternatif tatil seçeneklerinden biri olan kamp ve karavancılık, doğa ile iç içe 
olmayı sağlamanın yanısıra katılımcılara ekonomik tatil imkânlarını da sunmaktadır (Şenol, 
2008: 482, 491; Albayrak, 2013: 155). İnsanların, yaz aylarında yaylalara giderek orada 
konaklamaları yayla turizmi hareketini yaratmaktadır (Zengin, 2008: 140). Geleneksel olarak, 
hemen hemen Anadolu’nun her yerinde yapılan yaylacılık kültürüne dayanan “yayla turizmi”; 
doğadan uzak kalan kent insanına hem doğayla buluşması hem de farklı kültürel hazların 
yaşanması açısından olanak sağlamaktadır (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 187). Ekoturizm 
etkinlikleri arasında en fazla talep yayla turizmine olmaktadır (Erdoğan, 2003: 121). Doğu 
Karadeniz Bölgesi, en zengin yayla potansiyeline sahip bölge olarak ifade edilmektedir. 
Bölgede, yayla potansiyelinin en belirgin özelliği, hayvancılığa elverişli zengin bitki örtüsüne 
sahip olmasıdır (Köroğlu, 2015: 155).  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada; Türkiye’nin 81 ilinin tanıtım broşürlerinin incelenerek, illerin tanıtım 
broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
amaçla, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri resmi internet siteleri ile T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı resmi internet sitesine, 18.03.2019-26.03.2019 tarihleri arasında giriş yapılarak illerin 
Türkçe tanıtım broşürlerine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, 69 ilin tanıtım broşürüne ulaşılmışken; 
12 ilin tanıtım broşürüne ulaşılamamıştır. Tanıtım broşürüne ulaşılamayan iller; Ardahan, 
Bayburt, Bilecik, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kars, Kocaeli, Samsun, Sivas ve 
Zonguldak şeklindedir. Dolayısıyla 69 ilin tanıtım broşürü araştırma kapsamında incelenmiştir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan nitel veriler, doküman analizi ile incelenmiştir. Doküman 
analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 
analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 189). Doküman incelemesi yaparken 
izlenmesi gereken aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalar, araştırma probleminin niteliğine, 
doküman incelemesi sonucunda elde edilmeyi hedeflenen veriye veya dokümanların ne kadar 
kapsamlı ve derinlemesine incelenmek istendiğine bağlı olarak yeniden yorumlanabilmektedir. 
Doküman incelemesi; dokümanlara ulaşma, özgünlüğü (orijinalliği) kontrol etme, dokümanları 
anlama, veriyi analiz etme ve veriyi kullanma olmak üzere beş aşamada yapılmaktadır (Forster, 
1995). Nitekim bu araştırmada da yazılı ve görsel materyal ve malzemeler araştırmaya dâhil 
edilmiştir. 
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BULGULAR 

Türkiye’nin illerinin tanıtım broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme durumlarının 
belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada öncelikle illerin ekoturizme yer verme durumları 
incelenmiştir. Ardından illerin hangi ekoturizm aktivitelerine yer verdikleri belirlenmiştir. Son 
olarak da söz konusu illerin diğer ekoturizm aktiviteleri olarak adlandırılan spesifik ekoturizm 
aktivitelerine yer verme durumlarına ilişkin bulgular yer almaktadır. Tanıtım broşürlerinde 
ekoturizme genel olarak yer veren iller aşağıdaki Tablo 1’de bulunmaktadır.   

 

Tablo 1. İllerin Ekoturizme Yer Verme Durumlarına İlişkin Bulgular 

 
 

İller 

Ekoturizme 
Yer Verme 
Durumları 

 
 

İller 

Ekoturizme 
Yer Verme 
Durumları 

 
 

İller 

Ekoturizme 
Yer Verme 
Durumları 
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et
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ay
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et

 

H
ay
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Ev
et

 

H
ay
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Adana   ü Düzce  ü  Manisa ü  
Adıyaman   ü Edirne  ü Mardin   ü 
Afyon   ü Elâzığ  ü Mersin  ü 
Ağrı   ü Erzincan  ü  Muğla ü  
Aksaray  ü Erzurum ü  Muş ü  
Amasya   ü Eskişehir  ü Nevşehir   ü 
Ankara   ü Gaziantep ü  Niğde  ü 
Antalya  ü  Giresun ü  Ordu ü  
Artvin ü  Hakkâri ü  Osmaniye  ü 
Aydın  ü  Hatay  ü Rize ü  
Balıkesir  ü  Isparta ü  Sakarya ü  
Bartın  ü  İstanbul   ü Siirt  ü 
Batman  ü İzmir  ü Sinop  ü 
Bingöl ü  Kahramanmaraş ü  Şanlıurfa ü  
Bitlis  ü Kastamonu ü  Şırnak  ü 
Bolu ü  Kayseri  ü Tekirdağ ü  
Burdur  ü Kırıkkale  ü Tokat  ü 
Bursa ü  Kırklareli  ü Trabzon  ü  
Çanakkale  ü Kırşehir ü  Tunceli ü  
Çankırı  ü Kilis   ü Uşak  ü 
Çorum  ü Konya   ü Van  ü 
Denizli  ü  Kütahya ü  Yalova  ü 
Diyarbakır   ü Malatya  ü Yozgat ü  
TOPLAM 31 38  

 

Tablo 1’e göre; 69 ilin 31 tanesinin tanıtım broşürlerinde ekoturizme genel anlamda yer verdiği 
ve 38 tanesinin yer vermediği görülmektedir. Bu durumda illerin %45’inin tanıtım 
broşürlerinde ekoturizme genel anlamda yer verdiğini söylemek mümkündür.  

Tablo 2’de illerin tanıtım broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme durumlarına ilişkin 
bulgular verilmektedir.  
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Tablo 2. İllerin Ekoturizm Aktivitelerine Yer Verme Durumlarına İlişkin Bulgular 
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Adana  ü ü ü ü   ü   ü ü     ü   ü 9 
Adıyaman           ü ü  ü       3 
Afyon             ü        1 
Ağrı        ü         ü  ü  3 
Aksaray   ü   ü ü   ü      ü   ü 6 
Amasya   ü         ü         2 
Ankara  ü ü  ü  ü ü   ü  ü   ü ü ü ü ü 12 
Antalya   ü    ü ü ü  ü ü ü ü   ü    9 
Artvin ü ü     ü ü   ü    ü ü  ü ü 9 
Aydın   ü    ü      ü   ü ü ü ü ü 8 
Balıkesir   ü    ü ü    ü  ü  ü  ü  ü 8 
Bartın  ü     ü ü   ü ü ü ü  ü ü ü ü  11 
Batman       ü    ü      ü   3 
Bingöl      ü ü            ü 3 
Bitlis       ü    ü         2 
Bolu ü ü     ü ü  ü ü    ü ü ü ü ü 11 
Burdur ü  ü   ü     ü  ü       5 
Bursa ü         ü ü   ü ü    ü 6 
Çanakkale                    - 
Çankırı          ü          1 
Çorum  ü     ü    ü    ü ü   ü 6 
Denizli  ü ü    ü    ü ü   ü ü ü   ü 9 
Diyarbakır                     - 
Düzce  ü  ü   ü ü    ü ü   ü ü  ü ü 10 
Edirne                    - 
Elâzığ   ü   ü ü   ü  ü   ü  ü ü  8 
Erzincan       ü ü    ü     ü  ü  5 
Erzurum      ü    ü ü     ü    4 
Eskişehir       ü             1 
Gaziantep ü ü ü             ü ü ü ü 7 
Giresun  ü ü   ü ü ü  ü ü ü ü  ü ü ü ü ü 14 
Hakkâri       ü   ü ü      ü  ü 5 
Hatay      ü     ü        ü 3 
Isparta  ü ü   ü ü ü  ü ü ü ü  ü ü ü   12 
İstanbul                     - 
İzmir ü ü    ü       ü       4 
K. Maraş                    - 
Kastamonu      ü ü    ü   ü  ü   ü 6 
Kayseri  ü     ü   ü ü        ü 5 
Kırıkkale    ü  ü         ü    ü 4 
Kırklareli      ü ü    ü     ü  ü  5 
Kırşehir  ü         ü         2 
Kilis                  ü   1 
Konya           ü ü         2 
Kütahya ü ü  ü  ü ü    ü ü  ü ü ü ü ü  12 
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Malatya       ü    ü     ü    3 
Manisa                    - 
Mardin                     - 
Mersin      ü  ü  ü ü  ü   ü    6 
Muğla      ü ü ü  ü ü  ü     ü  7 
Muş           ü     ü    2 
Nevşehir    ü   ü   ü   ü    ü    5 
Niğde                    - 
Ordu      ü    ü ü     ü  ü ü 6 
Osmaniye           ü         1 
Rize ü  ü    ü    ü     ü  ü ü 7 
Sakarya           ü       ü  2 
Siirt                ü    1 
Sinop  ü    ü      ü    ü    4 
Şanlıurfa           ü         1 
Şırnak ü          ü         2 
Tekirdağ   ü     ü  ü      ü    4 
Tokat      ü     ü    ü     3 
Trabzon    ü   ü ü   ü ü     ü  ü ü 8 
Tunceli    ü       ü         2 
Uşak                    - 
Van                    - 
Yalova ü ü     ü    ü ü ü  ü ü ü ü ü 11 
Yozgat            ü   ü  ü  ü 4 
TOPLAM 15 19 12 5 - 28 29 8 1 22 41 14 11 4 18 31 15 19 24 316 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere; illerin tanıtım broşürlerinde, tarım/çiftlik turizmi dışındaki tüm 
ekoturizm aktivitelerine yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre; 

• İlerin tanıtım broşürlerinde toplam 316 ekoturizm aktivitesine yer verilmiştir. 

• Tanıtım broşürlerinde en fazla yer verilen ekoturizm aktiviteleri ise sırasıyla; akarsu turizmi 
(r=41), trekking ve hiking (r=31), dağcılık (r=29), mağara turizmi (r=28) ve yayla turizmi (r=24) 
şeklindedir. 

• Tanıtım broşürlerinde en az yer verilen ekoturizm aktiviteleri sırasıyla; balon turizmi (r=1), 
atlı doğa yürüyüşü (r=4), yaban hayatı gözlemleme (r=5) ve safariler (r=8) şeklindedir. 

• Tanıtım broşürlerinde en fazla ekoturizm aktivitesine yer veren iller ise sırasıyla; Giresun 
(r=14), Ankara (r=12), Isparta (r=12) ve Kütahya (r=12) şeklindedir.  

• Tanıtım broşürlerinde en az ekoturizm aktivitesine yer veren iller sırasıyla; Afyon (r=1), 
Çankırı (r=1), Eskişehir (r=1), Kilis (r=1), Osmaniye (r=1), Siirt (r=1) ve Şanlıurfa (r=1) 
şeklindedir.  

• Tanıtım broşürlerine ekoturizm aktivitelerine hiç yer vermeyen iller; Çanakkale, Diyarbakır, 
Edirne, İstanbul, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Niğde, Uşak ve Van şeklindedir.  

Tetik’in (2012: 103) de belirttiği üzere; ekoturizm aktiviteleri tablosunda yer almayan daha 
spesifik ekoturizm çeşitleri de bulunmaktadır. Bunlar arasında; mağara dalış, kaya tırmanışı, 
köpek kızağı, buz sörfü, rüzgâr sörfü, paraşütle atlama, bungee jumping, helikopterle kayak, 
deniz kayağı, çim kayağı, kar motoru, motorkros, snowboarding ve oryantiring yer almaktadır. 
Bu araştırmada temel alınan ekoturizm aktiviteleri tablosunda yer almayan daha spesifik 
ekoturizm aktivitelerine ilişkin elde edilen bulgular Tablo 3’te görülmektedir. 
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Tablo 3. İllerin Diğer Ekoturizm Aktivitelerine Yer Verme Durumlarına İlişkin Bulgular 
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Adana       - İstanbul       - 
Adıyaman   ü ü ü  3 İzmir  ü  ü  2 
Afyon       - Kahramanmaraş      - 
Ağrı      ü 1 Kastamonu     ü 1 
Aksaray     ü 1 Kayseri     ü 1 
Amasya       - Kırıkkale      - 
Ankara   ü   ü 2 Kırklareli      - 
Antalya    ü ü ü 3 Kırşehir    ü  1 
Artvin      - Kilis       - 
Aydın   ü    1 Konya       - 
Balıkesir       - Kütahya    ü ü 2 
Bartın       - Malatya      - 
Batman      - Manisa      - 
Bingöl     ü 1 Mardin       - 
Bitlis      - Mersin      - 
Bolu ü    ü 2 Muğla      - 
Burdur    ü  1 Muş     ü 1 
Bursa ü  ü  ü 3 Nevşehir       - 
Çanakkale      - Niğde      - 
Çankırı     ü 1 Ordu      - 
Çorum      - Osmaniye      - 
Denizli      ü 1 Rize      - 
Diyarbakır       - Sakarya      - 
Düzce     ü  1 Siirt      - 
Edirne      - Sinop      - 
Elâzığ     ü 1 Şanlıurfa      - 
Erzincan       - Şırnak      - 
Erzurum     ü 1 Tekirdağ  ü  ü  2 
Eskişehir      - Tokat      - 
Gaziantep      - Trabzon       - 
Giresun      - Tunceli     ü 1 
Hakkâri      - Uşak      - 
Hatay      - Van      - 
Isparta    ü ü 2 Yalova      - 

Yozgat      - 
TOPLAM 2 5 3 9 17 36  

 

Tablo 3’e göre; illerin %33,3’ünün (r=23) diğer ekoturizm aktivitelerine (r=36) de tanıtım 
broşürlerinde yer verdiği görülmektedir. Buna göre; illerin 17 tanesinin snowboarding, 9 
tanesinin yelken, 5 tanesinin rüzgâr sörfü, 3 tanesinin su kayağı ve 2 tanesinin de çim kayağına 
yer verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan; büyük bir çoğunluğun (%66,7), bu 
araştırmada temel alınan ekoturizm aktiviteleri dışındaki herhangi bir ekoturizm aktivitesine 
tanıtım broşürlerinde yer vermediği belirlenmiştir.  
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Günümüzde artan çevre bilinci ve yeni nesil turist algılarındaki değişiklik ile birlikte turizm 
talebi, diğer turizm türlerine oranla çevre üzerinde daha az olumsuz etkiye sahip olan 
sürdürülebilir turizm, ekoturizm ve ekoturizm aktivitelerine doğru kaymaktadır (Güneş, 2008; 
Barkauskiene ve Snieska, 2013; Çelik ve Bahar, 2014; Arslan, 2015; Haraç, 2015). Bu kapsamda 
yapılan bu çalışma ile illerin tanıtım broşürlerinde ekoturizm aktivitelerine yer verme 
durumları tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında incelenen 69 ilin 31 tanesinin tanıtım 
broşürlerinde ekoturizme genel anlamda yer verdiği ve 38 tanesinin yer vermediği ortaya 
çıkmıştır. Tanıtım broşürlerinde en fazla yer verilen ekoturizm aktiviteleri sırasıyla; akarsu 
turizmi, trekking ve hiking, dağcılık, mağara turizmi ve yayla turizmi şeklindedir. Tanıtım 
broşürlerinde en az yer verilen ekoturizm aktiviteleri ise balon turizmi, atlı doğa yürüyüşü, 
yaban hayatı gözlemleme ve safarilerdir. Spesifik ekoturizm çeşitlerinden ise en fazla 
snowboarding, yelken, rüzgâr sörfü, su kayağı ve çim kayağına yer verilmiştir. Ayrıca illerin 
büyük bir çoğunluğun bu araştırmada temel ölçüt olarak alınan ekoturizm aktiviteleri dışındaki 
herhangi bir ekoturizm aktivitesine tanıtım broşürlerinde yer vermediği belirlenmiştir.  

Turistler tarafından talep edilen varış yeri hakkındaki bilgilerin yanı sıra, söz konusu 
noktalarda yapılabilecek etkinlikler/aktiviteler hakkında bilgilendirilmeleri de gerekmektedir. 
Bu durum turistlerin karar alma sürecini de önemli ölçüde etkileyebilecek meziyettedir. Brito ve 
Pratas’ın (2015) da belirttiği gibi; turizm sektöründe broşürler, belirli bir pazar profiline hitap 
etmekte, daha genel ilgi odağını ikna etme çabasına yönelik olmaktadır. Genel olarak 
ekoturizmin; doğayı temel alan, doğal çevrenin korunmasını, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğinin yönetilmesine katkı sağlamayı hedefleyen, doğa tabanlı bir turizm türü 
(Bascomb ve Taylor, 2008; Korkmaz ve Başkalkan, 2011) olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, özellikle söz konusu ekoturizm aktivitelerinin tanıtımı ve pazarlaması 
için kullanılan broşür, katalog vb. materyaller çevreye duyarlı, geri dönüşüm imkânı sunan 
malzemelerden yapılmasına özen gösterilmelidir.  

Ekoturizm aktivitelerinin gelişimi hususunda yapılacak olan program ve planlamaların 
başarıya ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının da özel sektör ve kamu sektörü ile iş 
birliği içerisinde olması önem arz etmektedir. Bu kapsamda, turist rehberlerinin eğitiminden, 
yerel halkın ekoturizm konusunda bilinçlenmesine kadar pek çok girişimde, iş birliği ile hareket 
edilmesi gerekmektedir. Çünkü ekoturizmde yerel halkın da desteğinin alınması gerekliliğinin 
(Bekci, vd, 2015) yanında sürdürülebilir turizm ilkelerinin uygulamada başarılı olabilmesi için 
turizm endüstrisi, hem merkezi hem de yerel düzeydeki kamu yönetimi ve yerel halkın uyumu 
ve işbirliğinin zorunlu olduğunun altı çizilmektedir (Doğan, 2010). Aynı zamanda, bu 
bileşenlerden birinin eksikliği ya da rolünü etkin biçimde yerine getirememesi, genel amaçların 
gerçekleştirilmesinde başarısızlığa neden olabilecektir. Bu nedenle, sürdürülebilir turizm için 
politika ve planlama yapılırken bu bileşenlerin birbirleriyle uyumunun dikkate alınması 
sağlanmalıdır.  

Ayrıca bölgelerde ve yörelerde mevcut ekoturizm aktiviteleri ile ilgili fizibilite çalışmaları da 
yapılmalıdır. Özellikle ekoturizm aktiviteleri bölgelerinde taşıma kapasitelerinin belirlenmesi 
ve söz konusu kapasitenin aşılmaması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Bu 
kapsamda, bir destinasyonda ekoturizm aktivitelerinin kontrollü gelişimi hususunda atılacak 
en önemli adım, ekoturizm bölgelerinin ve aktivitelerinin belirlenmesidir. Aynı zamanda 
altyapı hizmetleri de ekoturizm destinasyonlarında ve aktivitelerinde büyük önem 
taşımaktadır. Söz konusu bölgelerin ve aktivitelerin planlama ve altyapı düzenlemelerinin 
merkezi otorite tarafından yapılması gerekmektedir.  
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Abstract 
This study aims to measure the level of university students’ knowledge about sustainability and 
sustainable tourism. Descriptive and causal-comparative research designs were used. Descriptive 
statistics were used to determine how familiar the students are with the related concepts. The 
analysis of students’ knowledge of the related concepts in terms of gender, the chi-square statistic 
was employed. According to results, it was found that a large majority of students are not familiar 
with the technical concepts including carbon footprint, ecological footprint, while they are 
familiar with general concepts related to sustainability such as climate change, recycling, cultural 
diversity, protection of ecosystems, biodiversity, and waste management. In terms of gender, a 
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GİRİŞ 

Kalkınma her ülke için önemli bir konudur. Bu durum, ülkeler arasında büyük çaplı olduğu gibi, 
yerel anlamda küçük çaplı da gerçekleşebilmektedir. Bir bölgenin gelişmesi için zorunlu olan 
sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik, sosyal ve çevresel bir anlayışı içermesi gerekmektedir 
(Koşan, 2006). Küresel anlamda sürdürülebilir kalkınmanın artan önemi, birçok konunun ve 
kavramın tartışılmasını da beraberinde getirmektedir (Wall, 1997; Beyhan ve Ünügür, 2005; 
Brandli vd., 2015). Türkiye’deki şehirlerin ekonomik, sosyal ve çevre performanslarıyla birlikte 
incelendiği sürdürülebilirlik endeksi sonuçlarına göre, Ankara, İstanbul ve İzmir 
sürdürülebilirlikte en ön sırada yer alırken, bu illeri nispeten daha düşük skorlarla Eskişehir, 
Kocaeli ve Bursa izlemektedir (MasterCard, 2011). Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine en hızlı 
ulaşabilen ülkeler ise İsveç, Danimarka, Norveç, Finlandiya ve İsviçre olarak sıralanmaktadır 
(SDG Index, 2017: 10). Dünyada 157 ülkenin yer aldığı bu endekste, Türkiye bu ülkeler içerisinde 
67. sırada yer almaktadır. 

Sürdürülebilirlik çoğunlukla çevreyle, kalkınma ise ekonomiyle ilişkilendirilen konulardan 
biridir. Ancak, sürdürülebilir kalkınmanın sadece çevresel ve ekonomik değil, sosyal ayağı da 
bulunmaktadır (Goodland, 1995). Yakın zamana kadar sürdürülebilir kalkınma, çevresel 
kaygıların ekonomik karar alma sürecine entegre edilmesi ile ilgili olarak temelde çevresel bir 
mesele olarak algılanırken, yaşanan küresel ekonomik krizler toplumsal anlamda kalıcı hasarlar 
bıraktığı için, kalkınmanın toplumsal boyutlarına yönelik araştırmalara olan ilgi de artmıştır 
(Lehtonen, 2004). Bu boyutların kapsamındaki stratejik konular şu şekilde detaylandırılabilir 
(UNESCO, 2005: 5): 

Sosyal boyut: İnsan hakları, barış ve insan güvenliği, cinsiyet eşitliği, kültürel çeşitlilik ve 
kültürlerarası anlayış, sağlık, HIV/AIDS, yönetişim. 
Ekonomik boyut: Yoksulluğu azaltma, kurumsal sorumluluk ve hesap verebilirlik, pazar 
ekonomisi. 
Çevresel boyut: Doğal kaynaklar (su, enerji, tarım, biyo-çeşitlilik), iklim değişikliği, kırsal 
kalkınma, sürdürülebilir kentleşme, afet önleme ve azaltma. 

Sürdürülebilirlik kapsamında insanlar kendini, mevcut sistemin bir parçası olarak görerek doğal 
çevresine saygı duyacak, sosyal ve ekonomik gelişmesini de bu çerçevede sürdürecektir 
(Berberoğlu ve Uygun, 2013). Doğayı hiçe sayarak gerçekleştirilen bir ekonomik kalkınma 
anlayışı mevcut çevreyi sürdürülemez hale getirecektir (Keskin, 2012). Sürdürülebilirlik 
kavramının temelinde taviz vermek veya bir seçim yapmak vardır (Fisk, 2010). Örneğin bir 
tüketicinin karbon salımı daha düşük olan bir otomobili mi yoksa tüm ailenin sığacağı büyük bir 
otomobili mi satın alacağı, sürdürülebilirlik ile işlevsellik arasındaki tercihini ortaya koyarken 
bir özellikten de feragat etmesine sebep olacaktır. 

Birleşmiş Milletler (2015) tarafından yayınlanan “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 
Ajandası”nda belirtilen on yedi hedeften biri, sürdürülebilir kalkınma için kaliteli bir eğitimin 
verilmesi gerekliliğidir ve yine en önemli hedeflerden birisi de özellikle gelişmekte olan ülkeler 
bağlamında, sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilinç düzeyinin artırılmasıdır. Bu çalışmanın 
temel amacı da, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm ile ilgili 
kavramlara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmektir. Literatürde çalışmaların birçoğu öğrencilerin 
çevresel konulara ilişkin görüşleri (MacDonald ve Hara, 1994; Duerden ve Witt, 2010; Teksöz vd., 
2010; Oğuz vd., 2011; Yıldız, 2011; Talas ve Karataş, 2012; Sadık, 2013) üzerine yoğunlaşırken çok 
az bir kısmı sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda bir bütün olarak sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir turizm konusu (Kagawa, 2007; Demirbaş, 2015; Camargo ve Gretzel, 2017) 
üzerinde durmaktadır. Yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, üniversite 
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öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm hakkındaki bilgi düzeyleri ölçülmesinin 
bu alanda var olan eksikliği dolduracağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın literatür kısmında öncelikle sürdürülebilirlik kavramı ile turizm sektörü ilişkisi 
açıklandıktan sonra, bu alanda yapılan çalışmalara yer verilmiştir. Araştırma uygulama alanı 
olarak üniversite öğrencileri ele alınmış ve çalışmanın yöntemi açıklanmıştır. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular analiz edilerek sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 
 
LİTERATÜR 

Doğal çevre, sosyal çevre ve ekonomiyle sıkı bir ilişkisi olan turizm sektörü de sürdürülebilirlik 
noktasında önemli bir görev üstlenmektedir. Çünkü turizm faaliyetlerinin gerçekleştiği bütün 
alanlar, doğal çevre ve sosyal çevreyle iç içedir. Ayrıca yürütülen turizm faaliyetlerinin birçoğu 
ekonomik anlamda kazanç elde etmek için yapılmaktadır. Sürdürülebilir turizm ile ilgili olarak 
birçok konu önem arz etmektedir. Bu konuların başlıcaları şöyle sıralanabilir: İklim değişikliği, 
geri dönüşüm, kültürel çeşitlilik, etik ve davranış kuralları, ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin 
korunması, atık yönetimi, sera gazları, karbon ayak izi, sürdürülebilir kalkınma, ekolojik ayak 
izi, adil ticaret, sürdürülebilir turizm göstergeleri, sürdürülebilir turizm sertifikası, katılımcı 
planlama, paydaş katılımı.  

İklim değişikliği turizm sektörünün geleceği açısından önemli bir konudur. Bu konuda yapılan 
araştırmalar genel olarak üç ana alana odaklanmaktadır (Hall, 2011): Turizm ile ilgili faaliyetlerin 
emisyonları ve iklim değişikliğine katkılarının neler olduğu, iklim değişikliğinin turizm 
üzerindeki etkilerinin neler olduğu ve iklim değişikliğinin etkilerinin nasıl hafifletilebileceğidir. 
Turizmde atık yönetimi ve geri dönüşüm faaliyetleri, konaklama işletmeleri başta olmak üzere 
yiyecek-içecek, ulaştırma gibi işletmelerde hizmetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan 
atıklar, bu atıkların uygun bir şekilde toplanması ve değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Deste vd., 2018). Yoğun turizm faaliyetlerinin hassas ekosistem ve biyo-çeşitliliğe sahip 
alanlarında gerçekleşmesi nedeniyle, bu alanların geleceğini tehdit ederek, faaliyetlerin 
sürdürülebilirliğini zorlaştırmaktadır (Başarangil ve Tokatlı, 2016). Sürdürülebilir turizm 
açısından sera gazı ve karbon ayak izinin önemi, başta havayolu olmak üzere diğer ulaştırma 
araçları ile ve konaklama işletmelerinin ısınma ve soğutma gibi faaliyetlerinde kullandığı 
enerjinin ciddi bir sera gazı ve karbon ayak izi bırakmasından ileri gelmektedir (Tuna ve 
Özdemir, 2016). Ayrıca toplumları ilgilendiren sosyal ve kültürel çeşitliliğin korunması, 
desteklenmesi ve sürdürülebilir uygulamalar konusunda ilgili paydaşların eğitilmesi 
sürdürülebilir turizm konusunda ele alınması gereken önemli hususlardan biridir (Sloan vd., 
2009). Turizmde adil ticaret ise, küçük çaplı firmaların bir araya gelerek, büyük çaplı uluslararası 
havayolları, oteller ve benzeri turizm şirketlerinin güçlü pazar hâkimiyetini kırmanın 
yollarından biri olarak ifade edilmektedir (Hjalager, 2010). Bununla birlikte, bilinçli bir 
sürdürülebilir turizmi teşvik etmek ve ihtilaflara çözüm bulmak için kamuoyunun, bu konular 
hakkında yeterince bilinçli olmaları ve bunun yanı sıra bütün paydaşların katılımı sağlanarak 
katılımcı planlama ve fikir birliği oluşturmak bu sürecin önemli bir adımıdır (Dwyer ve Edwards, 
2010). 

Yaklaşık yedi milyar insanın yaşadığı bir dünyada, sınırlı doğal kaynaklarla bireyler ve 
toplumlar sürdürülebilir şekilde birlikte yaşamayı öğrenmelidirler (UNESCO, 2017). İlk defa 
1992 yılında Rio de Janerio’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma 
Konferansında ele alınan bir kavram olan (UNESCO, 2005) sürdürülebilir kalkınmanın 
güçlüklerinden birisi de sürdürülebilirliğin uygulama sürecidir (Alghamdi, 2018). Sürecin 
herhangi bir aşamasında yaşanabilecek bir eksiklik hedeflere ve amaçlara ulaşmada sıkıntıya yol 
açacaktır (Ayyıldız ve Genç, 2008). Bu sürecin iyi kavranması ve yönetilmesi başarıyı getirecektir. 
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Günümüzde sürdürülebilirlik konusunun öneminin daha iyi anlaşıldığı ve yürütülen her 
faaliyetin sürdürülebilir nitelikte olmasının öneminin daha iyi kavrandığı görülmektedir (Türk, 
2010). Yetişmiş insan gücünü hazırlayan bir araç olması nedeniyle eğitim, bir ülkenin 
sürdürülebilir kalkınmasını sağlamada oldukça önemli bir role sahiptir (Gedikoğlu, 2005; Alkış, 
2007; Kaya ve Tomal, 2011; Demirbaş, 2015). Her alanda sürdürülebilir bir kalkınmanın 
sağlanabilmesi için uluslararası standartlara uygun bir eğitimin verilmesi gereklidir (Kınsız, 
2005). Verilen eğitimler, insanları sürdürülebilir bir gelecek için düşünmeye ve çalışmaya 
zorlamaktadır (UNESCO, 2017). 

Sürdürülebilirlik konusunun tam merkezinde işletmeler, resmi kurumlar veya çevreciler değil, 
her geçen gün daha da artan bir bilinçle düşünen ve hareket eden tüketiciler bulunmaktadır (Fisk, 
2010). Sürdürülebilir turizm faaliyetleri, sadece belli kurumların sorumluluğunda olmayıp, 
turizm hareketliliğine katılan yerli ve yabancı turistlerin de sorumlulukları bulunmaktadır. Bu 
noktada, sürdürülebilir turizm ile ilgili kararlar alınırken, ilgili bütün paydaşların düşüncelerinin 
alınması çok önemlidir (Korkmaz ve Başkalkan, 2011). Özellikle üniversite öğrencisi olan 
gençlerin de sürdürülebilirlik konusuna duyarlılığı uzun yıllardır mevcuttur (Cini vd., 2015; 
Camargo ve Gretzel, 2017). Öğrenciler, sosyal sorumluluk ve satın alma davranışları (Ayyıldız 
ve Genç, 2008; Aslan ve Çınar, 2015) dahil olmak üzere birçok konuda sürdürülebilirliğe duyarlı 
davranışlar sergilemektedir. Bununla birlikte şirketlerden ve yerel yönetimlerden de bu tür 
uygulamaları talep etmektedir. Sürdürülebilir bir gelecek için öğrencilerin üstleneceği rol, bu 
noktada çok önemlidir. Çünkü bir tüketici olarak gençler değişirse kurum ve kuruluşlar da 
değişir (WEF, 2009). Sürdürülebilir kalkınma için verilecek olan eğitimlerde kamusal bilgi düzeyi 
ve farkındalığı artırmak amacıyla, her ne kadar bu kavram kurumsal ve akademik çevrede bilinir 
olsa da sürdürülebilir kalkınma kavramının tabana yayılmasına ihtiyaç duyulmaktadır ve bu 
nedenle de iş dünyasından en uzak bölgelerdeki çocuklara kadar bütün toplum kesimleri hedef 
alınmalıdır (UNESCO, 2005). Verilecek sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm eğitimiyle 
öğrenciler, yaşadığı topluma ve doğaya zarar vermeden, ekonomik kazanımlar elde edebilmenin 
yöntemlerini öğrenmiş olacaklardır. Sürdürülebilirlik ile elde edilen kazanımların nihai 
hedeflerinden birisi de, ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne aktif olarak katılabilen, çevreye 
duyarlı, sürdürülebilir kalkınmayı kavramış ve benimsemiş, dünya ile uyumlu bir vatandaş 
oluşturmaktır (Hsu, 2004; Atasoy ve Ertürk, 2008). Öyle ki, sürdürülebilir kalkınma için gerekli 
olan eğitimin amaçları ile bu kapsamda toplumun bireylerinin sahip olması gereken yetkinlik, 
bilgi, beceri ve davranış gibi özellikler de birbiriyle örtüşmektedir (Kaya ve Tomal, 2011). Bu 
noktada eklenebilecek bir diğer önemli husus ise, bu eğitimle üniversitelerden mezun olacak 
öğrencilerin, iş yaşamında kendilerine katkı sağlayacak sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
turizm ile ilgili kavramlara hâkim ve bunları yönetebilecek beceriye sahip olmasının 
sağlanabilmesidir (Jamal vd., 2011). 

Özel sektör ve resmi kurumlarla birlikte bir paydaş olarak sürdürülebilirlik konusuna halkın 
bakış açısı çok önemlidir. Çünkü sürdürülebilir bir kalkınma ancak sürdürülebilir bir yaşam 
ilkesini benimseyen kişilerle mümkün olmaktadır (Kaya, 2013). Bu bakış açısını belirleme adına 
bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlara ilişkin bilgi 
düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde özellikle çevresel, sosyal ve ekonomik 
hususları kapsayan sürdürülebilir bir kalkınmanın eksikliği mevcuttur (Yıldız, 2011). Mevcut 
kaynakların gelecek nesillere aktarılması noktasında, bu sürecin eğitimle bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir. Çünkü sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan 
hususların en başında eğitim gelmektedir (Demirkaya, 2006; Teksöz vd., 2010). Sürdürülebilirlik 
kavramının ne olduğu ve nasıl uygulanabileceği ancak eğitim ile öğrencilere kazandırılabilir 
(Yıldız, 2011). Öğrencilerin duyarlılıkları sürdürülebilir turizm faaliyetlerine yönelmelerini 
sağlayacaktır. Buna bağlı olarak, sürdürülebilir turizm kapsamında sunulan faaliyetlerden 
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gençlerin yararlanabilmesi için, gençlerin bu bilince sahip olması gerekmektedir. Bu bilince, 
üniversite yıllarında ve hatta daha erken dönemlerde sahip olunması çok önemlidir. Hedef kitle 
olan gençlerin turizm faaliyetlerine katılımlarında sürdürülebilirlik ile ilgili davranışlarını teşvik 
etmek için onların bu konuyu ne kadar bildiklerini ve hangi bilgi türünün gerekli olduğunu 
saptamak önem arz etmektedir (Frick vd., 2004). Eğitim, doğal ve kültürel mirasın 
keşfedilmesinin yanı sıra, onların korunmasına yönelik bir ilgiyi de tetikleyeceğinden, 
sürdürülebilir turizm ile ilgili konuların da eğitim programlarıyla bütünleştirilmesinde fayda 
vardır (European Commission, 2007). Böylece, önemli bir paydaş olan gençlerin, sürdürülebilirlik 
ve sürdürülebilir turizm noktasında hangi bilgiye sahip olduğu ve bunlara ne kadar hâkim 
olduğu, çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. 
 
YÖNTEM 
Desen 
Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm 
ile ilgili kavramlara ilişkin bilgi düzeylerini ölçmektir. Bu amaca ulaşmak üzere tasarlanan bu 
araştırmada nicel araştırma geleneğine uygun olarak betimsel ve nedensel karşılaştırmalı desen 
bir arada kullanılmıştır. Betimsel çalışmalar bir araştırma evreninin eğilim, tutum ya da 
görüşlerini bu evrendeki bir örneklemle çalışarak nicel ya da sayısal olarak tanımlamaya imkân 
sağlar (Creswell, 2013). Nedensel karşılaştırmalı araştırmalar ise incelenen değişken iki veya 
daha fazla alt gruba ayrıldığı için gruplar arasında karşılaştırma yapmaya da fırsat verir (Sözbilir, 
2014). Bu araştırmada da önce üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm 
ile ilgili kavramlara ne düzeyde aşina oldukları betimlenmeye çalışılmış, daha sonra ise 
öğrencilerin ilgili kavramlara aşinalık düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık 
gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. 
 
Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Güzel Sanatlar 
Fakültesinde 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören ve araştırmaya 
gönüllü olarak katılan toplam 312 öğrenci oluşturmaktadır. Bu fakültelerin araştırma kapsamına 
alınmasının temel nedeni, bu fakültelerde öğrenim gören öğrencilerin çevre ve çevre duyarlığı 
konularında eğitim verilmesidir. Bu durum, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm ile ilgili 
tutum ve davranış değişikliği konusunda etkili olabilmektedir. Ayrıca çalışmanın yazarlarından 
bazılarının bu fakültelerde görev yapması, katılımcılara ulaşma ve gönüllü katılım açısından 
kolaylık sağlamıştır. Bu nedenle bu iki fakültede öğrenim gören öğrencilerin araştırma 
kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Yapılan uygulama sonucunda eksik ve hatalı doldurulan 
veri toplama araçları ayıklanmıştır. Eksik ve hatalı doldurulan 22 veri toplama aracının 
çıkarılmasından sonra toplam 290 öğrenciden toplanan veri değerlendirilmeye alınmıştır. 
Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan bu katılımcıların 207’si kadın, 83’ü ise erkektir. 
Katılımcıların sınıf düzeylerine göre dağılımı ise; 1. sınıf 62, 2. sınıf 60, 3. sınıf 86 ve 4. sınıf 82 kişi 
olarak gerçekleşmiştir. 
 
Veri Toplama Araçları 
Araştırmada Camargo ve Gretzel (2017) tarafından geliştirilen 17 sorudan oluşan anket formu 
kullanılmıştır. Bu sorulara ek olarak “geri dönüşüm, atık yönetimi ve ekolojik ayak izi” ile ilgili 
üç soru da ankete eklenmiştir. Anket formunda demografik değişkenler dışında toplam 20 
madde yer almaktadır. Anket formu öğrencilerin sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda bir bütün 
olarak sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerini değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Anket 
formundaki sorular aracılığıyla öğrencilerin sürdürülebilirlikle ilgili belirli ilke ve 
mekanizmalara ve bilgi kaynaklarına aşinalıklarını değerlendirmeleri istenmiştir. Formda iklim 
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değişikliği, geri dönüşüm, kültürel çeşitlilik, atık yönetimi, sera gazları, karbon ayak izi gibi 
sürdürebilirlikle ilgili konularda öğrencilerin görüş belirtmeleri istenmiştir. Anket formu 
araştırmacılar tarafından Türkçe‘ye çevrilmiştir. 

Verilerin Analizi 
Üniversite öğrencilerinden elde edilen veriler analiz edilmeden önce hatalı ve eksik veri olup 
olmadığı incelenmiştir. Daha sonra verilerin normal dağılım sergileyip sergilemediğini 
belirlemek üzere basıklık ve çarpıklık değerleri ile dağılım grafikleri incelenmiştir. Her bir 
maddeye ilişkin basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 1 aralığında olduğu belirlendiğinden 
verilerin normal dağılım sergilediği kabul edilmiştir (Can, 2014). Öğrencilerin sürdürülebilirlik 
ile ilgili kavramlara ne düzeyde aşina olduklarını belirlemek üzere elde edilen veriler üzerinden 
betimsel istatistik (yüzde, frekans) hesaplamaları yapılmıştır. Öğrencilerin sürdürülebilirlik ile 
ilgili kavramlara ilişkin aşinalık düzeylerinin cinsiyet değişkeni açısından analizinde ise, veriler 
normal dağılım gösterse bile veri toplama aracı ölçek değil de anket olduğundan kay kare 
istatistiği kullanılmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 
Araştırmada öncelikli olarak üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlara ne 
düzeyde aşina oldukları belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla elde edilen veriler üzerinden yapılan 
betimsel istatistik sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Sürdürülebilirlikle İlgili Kavramlara İlişkin Aşinalık Düzeyleri 

Hiç Tanıdık 
Değil Az Tanıdık 

Kısmen 
Tanıdık 

Oldukça 
Tanıdık 

Tamamen 
Tanıdık 

f % f % f % f % f % 
İklim değişikliği 4 1,4 7 2,4 27 9,3 71 24,5 181 62,4 
Geri dönüşüm 5 1,7 7 2,4 31 10,7 69 23,8 178 61,4 
Kültürel çeşitlilik 1 0,3 15 5,2 60 20,7 67 23,1 147 50,7 

Etik ve davranış kuralları 8 2,8 20 6,9 62 21,4 90 31,0 110 37,9 

Ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin korunması 11 3,8 27 9,3 70 24,1 74 25,5 108 37,2 

Atık yönetimi 22 7,6 28 9,7 67 23,1 69 23,8 104 35,9 
Sosyal eşitlik 10 3,4 37 12,8 72 24,8 79 27,2 92 31,7 
Yoksulluğu azaltma 16 5,5 32 11,0 70 24,1 88 30,3 84 29,0 
Sera gazları 31 10,7 33 11,4 84 29,0 71 24,5 71 24,5 
Taşıma kapasitesi 44 15,2 56 19,3 82 28,3 55 19,0 53 18,3 
Karbon ayak izi 96 33,1 54 18,6 57 19,7 33 11,4 50 17,2 
Sürdürülebilir kalkınma 40 13,8 73 25,2 86 29,7 42 14,5 49 16,9 
Nesiller arası eşitlik 48 16,6 58 20,0 78 26,9 60 20,7 46 15,9 
Ekolojik ayak izi 89 30,7 62 21,4 57 19,7 42 14,5 40 13,8 
Adil ticaret 69 23,8 72 24,8 82 28,3 35 12,1 32 11,0 
Sürdürülebilir turizm göstergeleri 45 15,5 89 30,7 83 28,6 49 16,9 24 8,3 
Sürdürülebilir turizm sertifikası 95 32,8 79 27,2 67 23,1 29 10,0 20 6,9 
Çevre sertifikasyon programları 97 33,4 89 30,7 51 17,6 34 11,7 19 6,6 
Katılımcı planlama 83 28,6 78 26,9 77 26,6 33 11,4 19 6,6 
Paydaş katılımı 130 44,8 72 24,8 55 19,0 21 7,2 12 4,1 

Tablodaki bulgular incelendiğinde araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin büyük bir 
çoğunluğunun iklim değişikliği, geri dönüşüm, kültürel çeşitlilik, ekosistemler ve biyo-
çeşitliliğin korunması, atık yönetimi gibi sürdürülebilirlikle ilgili temel kavramlara çoğunlukla 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 338-349. 

 345 

aşina oldukları, buna karşın karbon ayak izi, ekolojik ayak izi gibi uygulamalı ve teknik konulara 
pek aşina olmadıkları görülmektedir. Özellikle günlük hayatta çok karşılaşılan kavramlar olduğu 
için, öğrenciler iklim değişikliği, atık yönetimi gibi konulara daha aşina olabilirler. Eğer özel 
olarak bir derste bu konuları işlemediler veya üzerinde bir çalışma yapmadılarsa paydaş katılımı, 
sertifikasyon programları, karbon ayak izi ve ekolojik ayak izi gibi daha teknik konulara 
öğrencilerin aşina olmamaları normal bir durum olarak değerlendirilebilir. 

Katılımcıların sürdürülebilirlik ile ilgili kavramlara ilişkin aşinalık düzeylerinin cinsiyet 
değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere kay kare analizi 
yapılmıştır. Yapılan kay kare analizi sonucunda öğrencilerin sadece yoksulluğu azaltma (X2= 
2.556, p=.01), karbon ayak izi (X2= 2.241, p=.03) ve ekolojik ayak izi (X2= 3.843, p=.00) 
konularındaki aşinalıkları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Her üç konuda da 
erkek öğrencilerin kadın öğrencilere göre bu konularda kendilerini daha yetkin hissettikleri 
belirlenmiştir. 
 
TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

UNESCO (1997) tarafından hazırlanan “Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim” programında 
sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için, ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakları etkili ve 
verimli kullanması gerektiği belirtilmektedir. Ekonomik anlamda ülkelere oldukça önemli bir 
katkı sunan turizm sektörünün devamlılığını sağlayabilmesi, kaynakların sürdürülebilir 
kullanılmasıyla sağlanabilir. Kaynakların etkili kullanılması ise ancak sürdürülebilirlik 
konusunda bilgi, beceri ve tutum sahibi bireylerin yetiştirilmesi ile mümkündür. Ayrıca turistik 
alanların çekiciliğinin artırılması için de mevcut kaynakların sürdürülebilirlik stratejisi içerisinde 
planlanması gerekmektedir (Çetin vd., 2017) ve stratejik olarak yürütülen sürdürülebilir turizm 
bölgeleri, günümüz rekabet ortamında destinasyonlara ve işletmelere avantaj sağlamaktadır 
(Nkemngu, 2017). Aksi takdirde, düzgün bir şekilde planlanmamış ve yönetilmeyen turizm 
faaliyetleri, destinasyonların fiziksel, sosyo-kültürel ve ekonomik ortamlarında kalıcı zararlar 
bırakabilmektedir (Dwyer ve Edwards, 2010). Bu nedenle ekonomik kalkınma ve toplumsal 
refahın sağlanması için sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm ile ilgili kavram ve ilkelerin 
okul öncesinden yükseköğretime kadar her tür ve düzeyde verilen eğitim aracılığıyla topluma 
kazandırılması gerekmektedir. 

Bu araştırma ile öncelikli olarak üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir 
turizmle ilgili temel kavramlara ne düzeyde aşina oldukları belirlenmek istenmiştir. Yapılan 
analizler sonucunda öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun iklim değişikliği, geri dönüşüm, 
kültürel çeşitlilik, ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin korunması, atık yönetimi gibi 
sürdürülebilirlikle ilgili genel kavramlara aşina oldukları buna karşın karbon ayak izi, ekolojik 
ayak izi gibi teknik ve uygulamaya dönük kavramlara ise çok aşina olmadıkları belirlenmiştir. 
Benzer bulgular, Camargo ve Gretzel (2017) tarafından yapılan çalışmada da ortaya çıkmıştır. 
Çalışmada üniversite öğrencilerinin en çok aşina olduğu konular sırasıyla iklim değişikliği, 
kültürel çeşitlilik, yoksulluğu azaltma, etik ve davranış kuralları, ekosistemler ve biyo-çeşitliliğin 
korunması ile sosyal eşitlik olmuştur. Mevcut çalışmaya sonradan eklenen geri dönüşüm ve atık 
yönetimi soruları çıkartıldığında, Camargo ve Gretzel (2017) tarafından yapılan çalışmayla, 
mevcut çalışmanın öğrencilerin en çok aşina olduğu konularının aynı olduğu görülmektedir. En 
az aşina olduğu konular da benzer bir şekilde, nesiller arası eşitlik, karbon ayak izi, paydaş 
katılımı, adil ticaret ve sürdürülebilir turizm sertifikası olarak sıralanmaktadır. Bu bulgular 
öğrencilerin sürdürülebilirlikle ilgili pek çok kavrama ilişkin sınırlı bilgilere sahip olduklarını ve 
sahip oldukları bilginin çoğunun da sürdürülebilirliğin daha çok çevre boyutu ile ilgili olduğunu 
göstermektedir. Benzer bir şekilde, Kagawa (2007) tarafından yapılan başka bir araştırmada da 
sürdürülebilirliği iyi bir şey olarak değerlendiren öğrenciler, bu konuyu büyük çoğunlukla 
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çevreyle ilişkilendirmektedirler. Yine başka bir çalışmada (Demirbaş, 2015) ise, eğitim fakültesi 
öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeyleri çevresel etik faktöründe yüksek 
düzeyde çıkmıştır. Oysa sürdürülebilirlik ekonomik, sosyal ve politik boyutları da olan geniş bir 
kavramdır. 

Cinsiyet değişkeni açısından yapılan analizlerde ise yoksulluğu azaltma, karbon ayak izi ve 
ekolojik ayak izi konularında kadın ve erkek öğrencilerin görüşleri arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu, erkek öğrencilerin kendilerini bu kavramlara daha aşina algıladıkları belirlenmiştir. 
Camargo ve Gretzel (2017) tarafından yapılan çalışmada ise, sürdürülebilir kalkınma, sosyal 
eşitlik ve adil ticaret konularında erkek öğrenciler lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Başka bir araştırmada ise (Kagawa, 2007) benzer bir şekilde, erkek üniversite öğrencilerinin, 
kadın öğrencilere nazaran sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınmaya karşı aşinalıklarının 
daha fazla olduğu vurgulanmıştır. Buna karşın, Demirbaş (2015) tarafından öğretmen 
adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalık düzeylerinin araştırıldığı çalışmada, 
öğrencilerin cinsiyetleri ile sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları arasında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. 

Özellikle, verilecek olan eğitimlerde çevresel, sosyal ve ekonomik konulara da yer vererek güncel 
yaklaşımların takip edilmesi sağlanabilir (Demirkaya, 2006). Yaptıkları araştırmada Camargo ve 
Gretzel (2017), üniversite öğrencilerinin sürdürülebilirlikle ilgili bilgilere üniversitede aldıkları 
dersler (%90), internet (%65,5), basılı medya (kitap, gazete, dergi) (%49,1), seminer, çalıştay veya 
konferanslar (%37,4), televizyon veya radyo (%36,3) ile çalışma ortamı (%18,7) vasıtasıyla 
ulaştıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgularda da görüldüğü gibi, öğrencilerin sürdürülebilirlik ve 
sürdürülebilir kalkınmayla ilgili en önemli bilgi kaynağı üniversitede aldıkları derslerdir. 
Bununla birlikte, sürdürülebilir kalkınma için evrensel bir eğitim formülü bulunmamasına 
rağmen, hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için, böyle özellikli konularda müfredatlarını 
öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmede yükseköğretim kurumlarına çok 
büyük görev düşmektedir (Kagawa, 2007). Verilecek eğitimlerde çevresel konularla birlikte 
ekonomik ve sosyal konuların da ön plana çıkarılması, sürdürülebilir kalkınmanın anlaşılmasını 
ve sürdürülebilir turizm faaliyetlerine katkıda bulunmalarını kolaylaştırabilir. Üniversitelerde 
eğitim başta olmak üzere, birçok bölümde sürdürülebilirlik ile ilgili seçmeli dersler müfredata 
eklenebilir. İleride yapılacak çalışmalarda, sadece turizm bölümü öğrencilerine yönelik bir 
araştırma yapılabilir. Ayrıca, sürdürülebilirlikle ilgili bilgi kaynaklarının ne olduğu değişkenlere 
eklenebilir. 
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Öz 

Kültürel miras unsurlarının korunmasında, sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve turizm 
amaçlı kullanılmasında yerel halkın katılımı oldukça önemlidir. Bursa Cumalıkızık Köyü’de, 
sahip olduğu kültürel miras unsurları ile UNESCO Dünya miras listesi içerisinde yer almış 
önemli destinasyonlardan bir tanesidir. Bu çalışma; kültürel miras turizmi açısından önemli 
kaynaklara sahip Cumalıkızık’da yaşayan yerel halkın turizmi, kültürel miras turizmini ve 
kültürel miras kaynaklarının korunmasına yönelik görüşlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. 
Nicel yöntemin kullanıldığı çalışmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. 2018 yılı 
Kasım ve Aralık aylarında araştırma amacı doğrultusunda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmaya katılan yerel halkın turizm bilincinin yüksek olduğu, kültürel miras turizmine 
olumlu yaklaştıkları ve kültürel miras kaynaklarının korunması gerektiğinin bilincinde 
oldukları ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte yerel halk turizmden elde edilecek faydanın ve 
ortaya çıkabilecek olumsuzlukların da farkındadır.  
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Abstract 

The participation of local people in the conservation of cultural heritage elements, in ensuring 
their sustainability and in using them for tourism purposes, is quite important. Bursa 
Cumalıkızık Village is one of the important destinations that have been included in UNESCO’s 
World Heritage List with its cultural heritage elements. This study aims to determine the views 
of the local people about tourism, cultural heritage tourism and protection of cultural heritage 
resources, who lives in Cumalıkızık that has important resources in terms of cultural heritage 
tourism. In research where the quantitative method was adopted, questionnaires were used as 
data collection technique. In accordance with the purpose of this study, a survey was conducted 
in November and December of 2018. It has been found out that the awareness of the local 
people participating in this research is high about tourism, they have positive approach towards 
cultural heritage tourism and they are conscious about the necessity of the protection of cultural 
heritage resources. Besides, the local people are aware of the possible benefits and negative 
consequences of tourism. 
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GİRİŞ 

Kültür, toplumların inançlarını, yaşamlarını, sanat anlayışlarını, kurallarını, gelenek ve 
göreneklerini yansıtan sosyal bir yapıdır. Bu yapı aynı zamanda bir toplumun sahip olduğu 
tüm değerleri ve ortaya koyduğu tüm unsurları da kapsamaktadır (Aktan ve Tutar, 2007:3). 
Toplumların yaşamını sürdürdüğü dönemler boyunca ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı 
özelliklerin bir bütünü olan kültür, kendine has niteliklerini bünyesinde barındıran bir kimlik 
oluşturmakta ve bu özelliği ile diğer milletlerden ayrılmaktadır (Ay ve Fidan, 2013:1136). 
Kültür, kültürel miras turizminin gelişiminde de en önemli ve etkin araçlar arasında yer 
almaktadır (Bachleitner ve Zins, 1999:199).  

Turizmin gelişmesinde yerel halkın payının yadsınamaz düzeyde olduğu bir gerçektir. Yerel 
halkın katılımını sağlamak sadece turizmin gelişimi için değil kültürel miras unsurlarının 
sürdürülebilirliği açısından da önem taşımaktadır. Bu noktada toplumun turizm alanında 
gelişimi üzerinde etkili bir araç olan kültürel miras varlıkları ve turizm faaliyetleri üzerindeki 
tutumları fazlasıyla değerli hale gelmektedir (Uslu ve Kiper, 2006:313). Çünkü o bölgede 
olumlu ve olumsuz olarak gerçekleşecek değişikliklerin hepsinde etkilenen bir tarafta yerel halk 
olmaktadır (Özdemir ve Kervankıran, 2011:4). Bölge turizminin yapıtaşlarından olan doğal, 
kültürel ve tarihi değere sahip kültürel miras unsurlarının korunması ve yaşatılmasında da 
bölge insanının önemli bir payının olduğu azımsanmamalıdır. Kültürel değerlerin korunup 
gelişmesinde toplumun bu değerlere sahip çıkması, koruması ve yaşatması gerekmektedir. 
Düzenleme, planlama ve korunabilir kılma adımlarının hepsinde yerel halkın düşüncelerinin 
alınması, bu konudaki duyarlılığın belirlenmesi hedeflenmelidir (Mansuroğlu, 2006: 36-37; 
Güneş ve Alagöz, 2018:755). Yerel halkın kültürel miras unsurlarına ilişkin doğru bakış açısına 
sahip olması, hem turizm unsurlarının sürdürülebilir hale gelmesine hem de sürecin kolay 
yönetilmesine fırsat tanıyacaktır (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi [ICOMOS], 1999). 

Köklü tarihi, kültürel ve doğal zenginliğiyle Bursa Cumalıkızık Köyü’de zengin bir kültür 
turizmi potansiyeline sahiptir. Çalışmada Cumalıkızık köyünde yaşayan yerel halkın turizm ve 
kültürel miras turizmine ilişkin görüşleri ele alınarak, bölgedeki turizm potansiyeli ve kültürel 
miras unsurlarına yönelik bakış açıları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Özellikle yerel halkın 
bölge turizminin gelişimi hususundaki fikirleri bu konudaki en temel belirleyici olmuştur. 
Çünkü oluşabilecek ekonomik, çevresel ya da sosyal etkiler olumlu ya da olumsuz anlamda ilk 
olarak yerel halkı etkileyecektir. Kültürel miras unsurlarının doğru kullanımı sayesinde turizme 
kazandırılmasıyla bölge ekonomisine katkı sağlanabilecektir. Yerel halkın görüşlerinin dikkate 
alınmasıyla; ait olduğu dönemin yaşam tarzını yansıtan bu kültürel miras varlıklarının gelişimi 
sağlanabilecek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir turizm gelişimi gerçekleştirilebilecektir.  

 

Kültürel Miras Kavramı 

Miras kelimesi, geçmişten gelen tarihsel değerlerin taşıyıcısı olarak, toplumlarda kültürel 
kimliğin bir parçası olarak görülmektedir (Nuryanti, 1996:249). Kültürel miras ise binlerce yıllık 
dünya tarihinde insanlığın deneyimlediği tüm yaşamsal faaliyetlerin kuşaktan kuşağa 
aktarılması ile günümüze kadar ulaşan, somut ve soyut olan tüm değerlerdir (Ünsal ve Purhan, 
2012:34). Bu değerlerden aynı zamanda maddi ve manevi değerler olarak da bahsedilmektedir 
(Blake, 2000:68).  

Geçmişten günümüze aktarılan değerler bütününü temsilen ‘‘miras’’ terimi uluslararası 
yazında ilk olarak 1964 yılında gerçekleştirilen “tarihi yapıların korunması ve restorasyonunu” 
uluslararası çerçevede belirleyen bir antlaşma olan ‘Venedik Tüzüğü’ ile ele alınmıştır. Tüzük 
içerisinde insani değerlerin bütünlüğünden ve eski anıtsal somut varlıkların ortak miras unsuru 
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değeri taşıdığından bahsedilmektedir (Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi [ICOMOS], 1964). 
Kültürel miras terimi ise 1972 tarihinde imzalanan ‘Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının 
Korunmasına Dair Sözleşme’ ile uluslararası düzeyde bir anlam kazanmıştır. Bu sözleşme ile 
bir bölgenin sahip olduğu kültürel ve doğal miras değerlerinin korunması ve sürdürülebilir 
olması sözleşmeyi imzalayan ilgili devletlerin önemli görevleri arasında gösterilmiştir. 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’ne (UNESCO) göre bu sözleşme ile tarihi, 
sanatsal ve bilimsel açıdan değere sahip olan anıtlar, sitler ve yapılar kültürel miras 
kapsamında değerlendirilirken bu somut öğeler yine aynı sözleşme kapsamında “taşınmaz 
kültür ve tabiat öğeleri” ve “taşınır somut kültürel miras” olarak ikiye ayrılmıştır (Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1972). 

2000’li yıllara gelinmesiyle birlikte gelenek, görenek ve ritüeller gibi folklorik değerlerinde 
korunarak, gelecek nesillere aktarılmasının gerekliliği üzerine yönelik düşünceler 
yoğunlaşmaya başlamıştır. Bu değerlerin önemine dikkat çekmek amacıyla 2003 yılında 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından düzenlenen 32. Genel 
Konferansı’nda “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” imzalanmıştır. Bu 
sözleşmenin amaçları arasında “somut olmayan kültürel mirası korumak; saygı göstermek; 
somut olmayan kültürel mirasın önemi konusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
duyarlılığı arttırmak ve karşılıklı değer bilirliği, uluslararası iş birliği ve yardımlaşmayı 
sağlamak” yer almaktadır (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 
2003). Böylece kültürel miras; somut ve somut olmayan olarak ikiye ayrılmıştır. 2003 yılına 
kadar “kültürel miras” kavramının karşılığı olarak anıtlar, mimarı kalıntılar, doğal sitler, 
köyler, sanat eserleri ve tarihsel yapılar gibi maddesel anlama sahip kültürel unsurlardan 
bahsedilirken (Nuryanti, 1996:250-251; Alaeddinoğlu ve Yıldız, 2011:26), bu sözleşme ile somut 
olmayan kültürel miras terimine dikkat çekilmiştir.  

Sözleşme ile beraber sözlü gelenekler, dans, müzik, tiyatro, ritüeller ve el sanatları gelenekleri 
kültürel miras unsuru olarak tanımlanmıştır (Türker ve Çelik, 2012:89). Bu kapsamda, “somut 
olmayan kültürel mirasın taşıyıcı olarak; gösteri sanatları (çadır oyunları, aşık atışması, kukla 
gösterileri vb.), doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, geleneksel 
takvimler vb.), dille birlikte aktarılan anlatım sanatları (yöre efsaneleri, atasözleri, deyimler vb.), 
toplumsal uygulamalar (ritüeller ve şölenler vb.), ve el sanatları geleneği (dokuma sanatı, takı 
işçiliği sanatı, mimari sanat eserleri vb.)” somut olmayan kültürel miras unsurları olarak 
sıralanmaktadır. (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2003). 

Küreselleşmenin artması ile insanoğlunun tarihine ve kültürüne verdiği değer daha da 
artmıştır. Bu değer, yerel varlıkların koruması ve gelecek nesillere aktarılması fikrini ortaya 
çıkarmış ve böylece kültürel miras turizminin gelişmesine de katkıda bulunmuştur (Aliağaoğlu, 
2004:52). Koruma ve sürdürülebilirlik ile ilgili temel adımlar ‘Venedik Tüzüğü’ ile atılmış 
sonrasında “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü” tarafından düzenlenen 
sözleşmeler ile Dünya ülkeleri tarafından önem gösterilmesi gereken bir konu olarak 
görülmüştür (International Council on Monuments and Sites, 1964).  

Türkiye’de eski kentsel varlıkların korunması Osmanlı İmparatorluğu dönemine 
dayanmaktadır. Eski eserleri koruma çalışmaları kapsamında ilk adımlar 19. yüzyılın başında 
“Ebniye Nizamnamesi” ile atılmıştır (Ersoy, 1989:13). Koruma çalışmalarının başlıca önem arz 
ettiği ilk düzenleme ise 1869 yılında “Asar-ı Atika Nizamnamesi” ile yapılmıştır. Başlarda genel 
olarak amaç; taşınır tarihi eserlerin korunmasını kapsadığından, 1906 yılında yapılan 
düzenleme ile nizamnamenin kapsamı genişletilmiştir (Mumcu, 1969:69-75). Cumhuriyet 
Dönemi ile 1951 yılında Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kurulmasının ardından 1973 yılında 
yürürlüğe giren “Eski Eserler Kanunu” ile çağdaş koruma anlayışı ortaya konmuştur. “Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşmesi”nin kabulünün ardından 1983 
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yılında meclisten geçen ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ ile de kültürel mirasın 
korunmasına verilen önem daha da arttırılmıştır (Çeçener, 1992:47). 

Bu çalışmalar ile birlikte kültürel mirası koruma çalışmaları son yıllarda ivme kazanmıştır. Bu 
yönde devletler, kanunlar ve düzenlemeler ile çalışmalarını halihazırda titizlikle yürütse de 
kültürel miras unsurları bilinçsiz uygulamalarla karşı karşıya geldiğinde zaman içerisinde 
deformasyona uğramaktadır. Bu nedenle mirasın korunması ve sürdürülebilir olması fazlasıyla 
önemlidir (Oban, 2008:603). Dünya’nın herhangi bir bölgesinde kültürel mirasın küçük bir 
parçası dahi tahribata uğrasa veya yok olsa bu bütün Dünya milletlerinin kültürel mirasının 
yoksullaşması demektir (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 1972). 

 

Sürdürülebilir Turizm ve Kültürel Miras İlişkisi 

Sürdürülebilirlik; insanların halihazırdaki ihtiyaçlarını karşılarken var olan değerleri yaşatmak 
ve gelecekteki nesillere bu güzellikleri aktarmak için yürütülen faaliyetlerin bütünüdür (Collin 
2004:207). Sürdürülebilirliğin sağlanmasında, sosyal ve kültürel değerlerin korunmasında, 
doğal çevrenin yaşatılmasında en etken araç turizmdir (Saçılık ve Toptaş, 2017:109) ve 
neredeyse her turizm türü sürdürülebilir olabilme kabiliyetine sahiptir (Butler, 1999:19). 
Dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında gösterilen turizm, kültürel ve doğal kaynaklara 
bağımlıdır. İlgili kaynakların zarar gördüğü varsayılırsa o ortamda turizmden bahsetmek 
mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla turizm açısından sürdürülebilirlik kavramının önemi iyi 
anlaşılmalıdır (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 2012:18).  

Sürdürülebilir turizmin gelişimi, doğanın ve yerel kültürün korunması için kritik öneme 
sahiptir. Turizm destinasyonları genellikle, yerel toplulukların ritüellerine, doğal ve kültürel 
miras kaynaklarına bağımlıdır. Çoğu ülke, mirasın korunmasını toplum için geçmişten 
günümüze ve gelecek nesillere aktarılacak bir değer olarak görmektedir. Bu nedenle mirasın 
sürekliliği, insanların yaşamlarının zenginleştirilmesi, geçmişi anlamlandırmak için bir bağlantı 
olarak kullanılabilmektedir (Du Cros, 2001:166). Sürdürülebilirlik, kültürel miras öğelerine 
sahip ülkelerin topluluklarına faydalar sağlayan önemli bir motivasyondur (Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 1999). 

Sürdürülebilirlik hedefindeki kültürel miras turizminin temel amacı ise kültürel miras 
turizmine uygun alanları belirlemek, korumak ve sürdürülebilir kılarak yeni nesillere 
aktarımını sağlamaktır (Du Cros, 2001:166). Nesilden nesile aktarılan ve kültürel mirası 
oluşturan deneyimlerin, hizmetlerin, ürünlerin o bölgeye ait olması ve oraya ait olan yaşam 
tarzının günümüzde yaşıyor olması gerekmektedir (Bachleitner ve Zins, 1999:200). 

Kültürel miras, turizm sektöründe birçok ülkede ilgili bölgenin büyümesi için bir fırsattır. 
(Huh, Uysal ve McCleary, 2006:82). Bu alanda gelişimin olumlu yönde ilerlemesi için kültüre 
dayalı turizm türleri, potansiyel olanaklar içerisinde önemli bir yerde olmalıdır. Ancak turizmin 
gelişimi iyi planlanmadıkça ve bu faaliyetler yönetilmedikçe gerek doğal gerekse sosyo-kültürel 
kaynaklar için zararlı unsurlar meydana gelebilmektedir (Bahçe, 2009:10). Sürdürülebilir bir 
kültürel miras turizmi endüstrisi elde etmek ve miras kaynaklarının korunmasını geliştirmek 
bu durum karşısında yürütülmesi gereken önemli kararlardan biri olarak belirtilmektedir. 
Sürdürülebilirlik kavramının kültürel miras turizmine entegrasyonunda yerel topluluk 
temsilcilerinin, turizm operatörlerinin, mülk sahiplerinin, politika belirleyicilerin, ulusal 
kalkınma planlarını hazırlayanların ve saha yöneticilerinin katılımı ile iş birliği gerekmektedir 
(Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS), 1999). Uygun bir şekilde yönetildiğinde, 
sürdürülebilir olan kültürel miras turizmi doğal alanları korumak ve gelecek nesillere aktarmak 
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için teşvik sağlamakta, bunun beraberinde sürdürülebilirliğin gelişimi, faydalardan ödün 
vermeden, turizmin olumsuz etkilerinde azalma meydana getirmektedir (Drost, 1996:179).  

 

Bursa Cumalıkızık Köyü ve Kültürel Miras Unsurları 

Tarihi kentler; bir toplumun gelenek, örf, adet, düşünce ve sanat gibi kültürel yapıları ile maddi 
ve manevi değerlerini birlikte barındıran destinasyonlardır. Bu tür bölgeler, geçmişten 
günümüze orada yaşayan uygarlıkların yapısal, mimari ve felsefi özelliklerini taşımaktadırlar. 
Bu nedenle, uygarlıkların en büyük maddi göstergeleri bu kentlerde bulunan mekânlarda 
gözlemlenmektedir (Kiper, 2004: 14). Osmanlının Bursa’yı fethinden önce lojistik destek görevi 
görmesi amacıyla kurmuş olduğu Cumalıkızık Köyü’de yaşadığı dönemin izlerini, tarihi 
dokusunu korumuş, bununla kalmamış aynı zamanda gelenek ve göreneklerini yaşam 
biçimleriyle beraber günümüze kadar taşımıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2014). 

Cumalıkızık, Uludağ’ın kuzey eteğinde yer alan Bursa'nın doğusunda bulunan (Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, 2013a:38), tarihsel dokusunu ve mirasını günümüze kadar taşıyan bir 
Osmanlı vakıf köyüdür. Sahip olduğu zengin doğal kaynakları, verimli toprakları ve kültürel 
miras unsurlarıyla hem ulusal hem de uluslararası önem ve üne sahip bir yerleşim birimidir 
(Taş ve Taş, 2009:62). Oğuzların “Kızık” boyu tarafından kurulmuş yedi Kızık köyünden 
birtanesi olan Cumalıkızık köyünün ve diğer Kızık köylerinin 1300’lü yılların ilk çeyreğinde 
Bursa’da kurulduğu düşünülmektedir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013a:38). Cumalıkızık, 
kayıtlarda 17. yüzyılda ilk olarak Ortakızık Köyü, Cumalıkızık veya Camilikızık adları ile yer 
almıştır. Bulunduğu alanda diğer altı Kızık (Fidyekızık, Dalkızık, Derekızık, Hamamlıkızık, 
Değirmenlikızık, ve günümüzde mevcut olmayan Bayındırkızık) köyü arasında, Cuma 
namazlarının kılındığı bir camisi ve minberi olan tek köy konumunda olmasından dolayı köyün 
bu isimlerle anıldığı düşünülmektedir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013b:29). 

Bursa’nın en özgün bölgeleri arasında gösterilen köyün tarihi ve yapısal zenginliklerinin 
yanında kültürel yaşamının ve geleneklerinin günümüze kadar korunarak aktarılması köyü çok 
önemli bir mimari miras konumuna taşımaktadır. Yapısal zenginliğinin yanında çevresi, doğal 
güzellikleri bakımından da çok zengin bir alana sahip olan Cumalıkızık, iklim yapısı, şehir ve 
Uludağ’a ulaşılabilirliği ile çekiciliğini günümüzde de sürdürmektedir (Taş ve Taş, 2009:61-62).   

Cumalıkızık köyünün gelişimi ve korunması vakıf köyü olması sonucuna bağlanabilir. Köyün 
elde ettiği vakıf kaynaklı kazançlarla, gelişimini devam ettirmesi, kültürel miras kaynaklarının 
ve tarihsel kimliğinin korumasına katkı sağlamış bu durumda günümüze kadar yaşamasında 
fazlasıyla etkili olmuştur (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013a:38). 

Turizm açısından tanınır bir destinasyon olan Cumalıkızık’ın ziyaretçilerinin artmasında 
yörede çekimleri yapılan televizyon dizilerinin ve sinema filmlerinin büyük rolü olmuştur 
(Çetin, 2010:188). Köy tarihsel dokusu ile 1980 yılında “Anıtlar Yüksek Kurulu” tarafından 
koruma altına alınmıştır. Köyde yapılacak her türlü yapılaşma bu kararla izne bağlanmıştır. 
1981 yılında ise Cumalıkızık köyü, “Kentsel ve Doğal Sit Alanı” olarak tescil edilmiştir (Taş ve 
Taş, 2009: 62). Belirlenen kentsel sit alanı içerisinde 176 adet sivil mimarlık yapısı, 3 doğal anıt 
(ağaç) ve 4 anıtsal yapı (cami, hamam, mezarlık, çeşme) olmak üzere 183 adet tescil edilen 
kültür varlığı bulunmaktadır (Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2013). Köyde 180 ev 
bulunmakta ama bu sayıya harabe ya da kullanılmayan evlerde eklendiğinde köy 270 evden 
oluşmaktadır. Köyde en dar sokak olarak ifade edilen ve turistlerin fazlasıyla ilgisini çeken, Cin 
Aralığı veya Şeytan Çıkmazı olarak adlandırılan sokağın genişliği de 65-90 cm arasında 
değişmektedir (Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2013b:29-30). 
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Ayrıca özgün sivil mimarlık örnekleri ile Cumalıkızık köyü kırsal karakterini korumuş, 
teknolojiye ve standartlaşmaya yenilmemiştir. Bu köyün yerleşim karakteri, köy işlevinin 
anlaşılmasına, külliye kültürünün yaşatılmasına ve tarımsal üretime katkıda bulunmaktadır. 
Cumalıkızık’ın bütünlüğünün korunması, köy sakinlerinin sürekli varlığını sağlamak ve yoğun 
ticarileştirme süreçlerinden kaçınmak için önemli görülmektedir (Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 2014). Bunun beraberinde yerleşimin tarihine ve geçmişine 
ait verilerin, günümüzün ihtiyaç ve imkanlarına göre değerlendirilmesi hem insanlığa hem de 
gelişmelerle birlikte gelen değişimlere daha iyi uyum sağlanmasına yardımcı olacak böylece 
tarihsel kültürün devamlılığı sağlanacaktır (Giritlioğlu ve Oruç, 2000:4).  

Cumalıkızık köyünün 700 yıllık geçmişi ile günümüze taşınan kültürel miras ögelerinin bütün 
yönleriyle korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir (Çetin, 2010:188). Bu 
sebeple Cumalıkızık köyü, Yıldırım Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 
tarihi, doğal ve kültürel mirasın bir parçası olarak korunmuş, iyileştirilerek günümüze kadar 
gelmesi sağlanmıştır (Altunbaş ve Alptekin, 2004:299). “Bursa ve Cumalıkızık-Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu” yönetim planının geliştirilmesiyle belirlenen alanlardaki tarihi 
çevreyi bütüncül olarak sürdürülebilir hale getirmek, korumak ve yaşatmak için çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu hedefe ulaşmak için alanlarla ilgili koruma amaçlı imar ve yönetim planı 
gibi planlar oluşturularak bölge için imar yapılanması, koruma ve sürdürülebilirlik açısından 
faydalı kararlar alınmıştır (Kuşçuoğlu ve Taş, 2017:65). 

1 Şubat 2013 tarihi itibariyle Cumalıkızık köyünün, UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi 
yönündeki çalışmaların sonucu olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan dosya, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Merkezi 
Sekreterliği'ne Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. 2014 yılının Haziran ayında 
Bursa’nın Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ile birlikte tarihi Cumalıkızık Köyü’nün UNESCO 
tarafından Dünya Miras Listesinde yer alması ve daimî olarak korunması yönünde karara 
varılmıştır (Türkiye Kültür Portalı, 2018). 

 

İlgili Çalışmalar 

Alagöz, Çalık ve Güneş (2018) Erzincan’da kültürel miras turizmi çerçevesinde bakır işlemenin 
eskiye göre durumunu tespit etmek, bu değerlerin değerlendirilmesindeki ve korunmasındaki 
rolü tartışmak amacıyla yaptıkları çalışmalarında reklam, tanıtım ve benzeri pazarlama 
eylemlerinin yeterince yapılmadığını, turistik tüketime konu olacak hediyelik eşyaların 
işlenmesi ve satışının arttırılmasında kültürel motifleri içermesinin ne kadar önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Giritlioğlu ve Sönmez (2018) çalışmalarında Nemrut Dağı Milli Parkı 
Bölgesi’nde yaşayan yerel halkın bölgedeki kültür turizminin korunması ve geliştirilmesine 
yönelik algılarını belirlemeye çalışmış, araştırma sonucunda yerel halkın Nemrut Dağı Milli 
Parkı Bölgesi’ndeki kültür turizminin korunması ve geliştirilmesine ilişkin algı ve tutumlarının 
genel olarak “olumlu” olduğu tespit edilmiştir. Karapınar ve Barakazı (2017) kültürel mirasın 
sürdürülebilirliği kapsamında “Göbeklitepe” ören yerinin bölgeye olan katkılarını SWOT 
analizi ile ortaya koymaya çalışmışlardır. Roslan, Ramli, Shin, Choy ve Razman (2017) 
Malezya’da kültürel ve doğal mirasın korunmasının önemi üzerine yerel halkın algılarını 
ortaya çıkarmak amacıyla yapmış oldukları çalışmalarında, katılımcıların çoğunun kültürel 
miras unsurlarının korunmasının gerekliliği üzerinde durduğunu, bu değerlerin önemli 
olduğunu ve çalışma alanındaki miras koruma çabalarını halkın desteklediğini belirtmişlerdir.   
Belber ve Sözbilen (2017) çalışmalarında Kapadokya’daki turistik talebin, kültürel miras 
unsurlarına etkisiyle ilgili yerel halkın bakış açısını araştırmışlardır. Araştırma sonucunda; yerel 
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halkın olumlu etki yarattığını düşündüğü aktivitelerin arttırılmasının, olumsuz etki yarattığını 
düşündüğü aktivitelerin ise yeniden düzenlenmesinin daha yararlı olacağı ortaya çıkarılmıştır. 
Gunjić (2017) çalışmasında Sırbistan’ın kuzeybatısında yer alan Bač Kasabası’ndaki kültürel 
mirasın yerel halk tarafından öneminin ve doğal, kültürel çekiciliğinin farkında olunulduğu 
üzerinde durmuş ancak halkın nezdinde bu unsurların daha çok ekonomik bir kaynak olarak 
fayda sağladığı ortaya koyulmuştur. Er ve Bardakoğlu (2016) Edirne’de kültür turizminin 
sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi amacıyla neler yapılabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. 
Araştırma sonucunda yerel halkın turizm ve turizmin sürdürülebilirliği konusunda bilgisiz 
olduğu, halkın bilinçlendirilerek ve gerekli çalışmaların içerisine dahil edilerek, kaynakların 
korunmasına katkıda bulunabilecekleri ifade edilmiştir. Nkwanyana, Ezeuduji ve Nzama (2016) 
çalışmalarında Güney Afrika’daki yerel halkın bölgedeki kültürel miras unsurlarını nasıl 
algıladıklarını araştırmıştır. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu kültürel miras turizminin 
gelişimi sayesinde; bölgedeki altyapının güçlenebileceğinin, istihdam ve gelir olanaklarının 
oluşabileceğinin ve yaşam standardının yükselebileceğinin farkında değildir. Bu nedenle 
çalışmada, halkın kültürel miras turizmi faaliyetlerine katılmaya isteksiz oldukları ortaya 
çıkarılmıştır. Genç ve Şengül (2015) Mudurnu ilçe merkezinde kültürel miras turizmine yönelik 
yerel halkın görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yaptıkları çalışmada, iyi bir planlama ve 
etkin tanıtım politikası ile turizm faaliyetlerinde başarılı olunabileceğini ve halihazırda ilçede 
yer alan kültürel miras unsurlarının yeteri kadar kullanılamadığını vurgulamışlardır. Vatan ve 
Zengin (2015) Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde yaşayan yerel halkın turizmin ekonomik, çevresel ve 
sosyokültürel etkileri hakkındaki algılarını ortaya koyarak, ilçedeki kültürel mirasın dökümünü 
yapmışlardır. Araştırma sonucunda yerel halk, ekonomik, fiziksel ve toplumsal çevreye 
turizmin olumlu yönde katkı yaptığını ve ilçede yer alan kültürel miras unsurları hakkında 
farkındalığa sahip olduklarını ifade etmişlerdir. Solmaz (2014) çalışmasında Burdur halkının, 
Burdur turizm potansiyeline, Burdur’da uygulanan turizm aktivitelerine bakış açılarını ve 
Burdur turizmine ilişkin gördükleri önemli sorunları araştırmıştır. Araştırma sonucunda 
Burdur yerel halkının turizm olayına olumsuz bakmadığı, aksine, turizmin Burdur’un 
ekonomisine katkı yapacağını ve istihdam olanağını artıracağını düşündüğü ortaya 
çıkarılmıştır. Terzić, Jovičić ve Simeunović-Bajić (2014) Sırbistan’da kültürel mirasın korunması 
ve sürdürülebilir turizmin gelişiminde toplumun rolünü inceledikleri çalışmalarında yerel 
halkın bu hususta olumlu bir tutum sergilediği ifade edilmiştir. Okuyucu ve Somuncu (2012) 
Osmaneli ilçe merkezinde yaşayan yerel halk üzerinde yapmış oldukları çalışmalarında, halkın, 
kültürel miras ve kültürel mirasın korunması konularındaki algı ve tutumlarını belirlemeyi 
hedeflemişlerdir. Araştırma sonucunda yerel halkın ilçedeki kültürel mirasın korunması 
konusunda olumlu görüşe sahip olduğu ortaya konulmuştur. Tören, Kozak ve Demiral (2012) 
çalışmalarında Eskişehir’de, yerel yönetimlerin ve kamu tüzel kişiliklerin kültürel miras 
varlıklarının korunması konusundaki düşüncelerine dikkat çekmiş ve yasalardaki boşluklar ile 
görev tanımlarının tam olarak yapılmamasından dolayı kültürel miras varlıklarının tespit 
edilmesi, onarılması ve koruma altına alınması konusunda kurumlar arasında çıkan 
anlaşmazlıkların önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiği sonucuna 
ulaşmışlardır. 

 

YÖNTEM 

Araştırma alanı 700 yıllık geçmişi ile kültürel ve doğal kaynaklara sahip özgün yapısını 
koruyabilen (Güleç, 2011:35) ve bu özellikleri ile turizme açılan Cumalıkızık Köyü’dür. 
Çalışmada köyde yaşayan yerel halkın bölge turizm potansiyeli, kültürel miras turizmi ve 
kültürel miras kaynaklarının korunması hakkındaki görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 
Cumalıkızık’ın araştırma alanı olarak seçilmesinde; özgün mimari dokusu, kültürel miras 
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açısından önemli bir destinasyon oluşu, yaşayan bir yer olarak günümüze kadar kültürel 
değerlerini taşıması, kültür turizmi ve turizm çeşitliliği noktasında alternatifler sunması ve 
köyün UNESCO Dünya Miras listesinde yer alması etkili olmuştur.  

Cumalıkızık, günümüze kadar taşıdığı özgün kırsal mimarisi ile kırsal ve kültür turizmi 
bağlamında önemli bir turizm destinasyonudur (Kaya, 2016:28). Araştırmanın amacı 
Cumalıkızık’da yaşayan yerel halkın turizmi nasıl algıladığı ve kültürel miras turizminin 
gelişimi ile kültürel miras kaynaklarının korunmasına yönelik görüşlerinin tespit edilmesidir. 
Bu görüşleri tespit etmek amacıyla Stupart (2012) tarafından geliştirilen ölçekten 
yararlanılmıştır. Ölçek; katılımcıların demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerini belirlemeye 
yönelik 10 soru, turizme ve gelişimine ilişkin algı ve düşüncelerini, kültürel mirasın korunması 
ve yerel katılımı, kültürel mirasın korunması ve kültürel miras turizminin geliştirilmesine 
ilişkin düşüncelerini belirlemeye yönelik 30 ifade ve yerel halkın gözüyle kültürel miras 
kaynaklarının neler olduğu ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmalarına yönelik 3 
sorudan oluşmaktadır. İfadeler Likert tipi ölçek olan 1-Kesinlikle Katılmıyorum ve 5-Kesinlikle 
Katılıyorum yargılarıyla derecelendirilmiştir. Ölçekteki soru ve ifadelerin anlaşılırlığını 
sağlamak amacıyla uzman çevirmenlerden ve konunun uzmanlarından destek alınmış ve 
ölçeğe son hali verilmiştir. Veri toplama süreci 2018 yılı Kasım ve Aralık aylarında 
gerçekleşmiştir. 2018 yılı nüfus verilerine göre Cumalıkızık nüfusu 714’dür. Araştırmada 
kolayda örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 169 Cumalıkızık 
sakini oluşturmaktadır. Verilerin analizinde SPSS paket programından yararlanılmış, veriler 
yüzde ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. Ölçeğe güvenilirlik testi uygulanmış ve Cronbach 
Alpha katsayısı 0,619 olarak bulunmuştur. Cronbach Alpha katsayısının 0,60 ile 0,80 arasında 
olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir (Kayış, 2010:405). 

 

BULGULAR 

Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bulgular 

Cumalıkızık’da yaşayan yerel halkın demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri Tablo 1’de 
verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılanların %55’i kadın, %45’i ise erkeklerden 
oluşmaktadır. Yaş aralıkları incelendiğinde %14,8’i 18-24 yaş aralığında, %15,4’ü 25-34 yaş 
aralığında, %21,9’u 35-44 yaş aralığında, %19,5’i 45-54 yaş aralığında, %17,2’si 55-64 yaş 
aralığında ve %11,2’si 65 ve üzeri yaşındadır. Araştırmaya katılanların %72,2’si evli iken %27,8’i 
bekârlardan oluşmakta ve %56,2’si ilkokul, %11,2’si ortaokul, %23,7’si lise ve %8,9’u üniversite 
mezunudur. Aylık gelir durumu incelendiğinde %16’sı 100 TL’den az, %8,3’ü 1001 TL-1500 TL 
arası, %38,5’i 1501 TL- 2000 TL arası, %4,1’i 2001 TL- 2500 TL arası, %4,1’i 2501 TL- 3000 TL 
arası, %7,1’i 3001 TL ve üzeri gelire sahipken %21,9’u ise aylık gelirlerini belirtmemişlerdir. 
Araştırmaya katılanların melek dağılımlarına bakıldığında %32,5’i esnaf, %19,5’i özel sektör 
çalışanı, %9,5’i ev hanımı, %8,3’ü çiftçi, %7,7’si kamu çalışanı, %5,9’u emekli, %4,7’si öğrenci 
iken %4,1’i çalışmadığını ve %7,7’si ise bu grupların dışında başka mesleğe sahip olduklarını 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanların %63,3’ü Cumalıkızık’ın yerlisi olduklarını belirtirken 
%36,7’si ise daha sonra oraya yerleştiklerini ve %36,7’si 41 yıldan fazla, %8,3’ü ise 1 yıldan az 
bir süredir Cumalıkızık’da yaşadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %53,8’i turizm ile ilişkili 
olduğunu belirtirken %46,2’si turizm ile ilgili bir iş kazanç ilişkisinde olmadıklarını ve %34,3’ü 
hane halkı içinde kendilerinden başka birinin turizm ile ilgili bir işte çalıştığını, %65,7’si ise 
turizm ile ilgili bir işte hane içerisinde kendisinden başka birinin çalışmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 1. Demografik ve Sosyo-Ekonomik Bulgular 

Cinsiyet n % Medeni Durum n % 
Kadın 93 55 Evli 122 72,2 
Erkek 76 45 Bekar 47 27,8 
Toplam 169 100 Toplam 169 100 
Yaş n % Eğitim Durumu n % 
18-24 25 14,8 İlkokul 95 56,2 
25-34 26 15,4 Ortaokul 19 11,2 
35-44 37 21,9 Lise 40 23,7 
45-54 33 19,5 Üniversite 15 8,9 
55-64 29 17,2 Toplam 169 100 
65 ve üzeri 19 11,2 Meslek n % 
Toplam 169 100 Çiftçi 14 8,3 
Gelir Düzeyi n % Emekli 10 5,9 
1000 TL’den az 27 16 Kamu çalışanı 13 7,7 
1001-1500 TL arası 14 8,3 Özel sektör çalışanı 33 19,5 
1501-2000 TL arası 65 38,5 Ev hanımı 16 9,5 
2001-2500 TL arası 7 4,1 Esnaf 55 32,5 
2501-3000 TL arası 7 4,1 Öğrenci 8 4,7 
3001 TL ve üzeri 12 7,1 Çalışmıyor 7 4,1 
Gelir belirtmeyen 37 21,9 Diğer 13 7,7 
Toplam 169 100 Toplam 169 100 
Cumalıkızık’ın yerlisi misiniz? n % Cumalıkızık’ta İkamet Süresi n % 
Evet 107 63,3 1 yıldan az 14 8,3 
Hayır 62 36,7 1-5 yıl arası 23 13,6 
Toplam 169 100 6-10 yıl arası 8 4,7 
Turizm ile ilişkiniz (iş-kazanç) var mı? n % 11-20 yıl arası 19 11,2 
Evet 91 53,8 21-30 yıl arası 22 13 
Hayır 78 46,2 31-40 yıl arası 21 12,4 
Toplam 169 100 41 yıldan fazla 62 36,7 
Hane halkı içinde sizden başka biri 
turizm ile ilgili bir işte çalışıyor mu? n % Toplam 169 100 

Evet 58 34,3    
Hayır 111 65,7    
Toplam 169 100    

 

Turizm ve Kültürel Miras Turizminin Gelişimi ve Korunmasına İlişkin Bulgular 

Tablo 2 incelendiğinde yerel halkın %81,6’sı turizm gelişiminin Cumalıkızık’da iyi gelişmeleri 
de beraber getireceğini (X̄=4,10), %92,9’u Cumalıkızık’da turizmin gelişmesi için planlar 
geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünmektedir (X̄=4,34). Araştırmaya katılan yerel halkın 
%91,7’si turizmin çok sayıda istihdam olanağı sunduğunu (X̄=4,38), %86,9’u turizmin yerel 
yaşam standartlarını geliştirdiğini düşünmektedir (X̄=4,16).  

Bu bulgu Çetin (2010) tarafindan yapılan çalışmada çıkan sonuçtan farklılık ortaya 
koymaktadır. Nitekim Çetin (2010) çalışmasında Cumalıkızık halkının yaklaşık dörtte üçünün 
turizmden ekonomik olarak yeterince yararlanamadığı sonucuna ulaşmıştır. Dolayısıyla geçen 
sürede yerel halkın turizm gelirlerinden daha fazla pay almaya başladığı görülmektedir. 
Turizmin sosyo-kültürel açıdan Cumalıkızık’da çeşitli aktiviteleri teşvik edeceğine, %72,2’si 
(X̄=3,85) ve turizm gelişiminin Cumalıkızık’da kültürel kimliğin korunmasına yardımcı 
olacağına %66,7’si (X̄=3,62) katılmaktadır.  
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Tablo 2. Katılımcıların Turizmin Etkilerine İlişkin Düşünce ve Algısı 

BOYUT VE İFADELER 
ÇEVRESEL  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 
Turizmin gelişimi, Cumalıkızık’da iyi 
gelişmeleri de beraberinde getirecektir. 

N 2 12 17 74 64 
4,10 0,93 

% 1,2 7,1 10,1 43,7 37,9 
Cumalıkızık’da turizmin gelişmesi için planlar 
geliştirmek önemlidir. 

N - 3 9 84 73 
4,34 0,66 

% - 1,8 5,3 49,7 43,2 
EKONOMİK  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 
Turizm sektörü, yerel halk için çok sayıda 
istihdam olanağı sunmaktadır. 

N - 4 10 72 83 
4,38 0,71 

% - 2,4 5,9 42,6 49,1 
Turizmin en önemli faydalarından biri, yerel 
yaşam standartlarını geliştirmesidir. 

N 2 15 5 79 68 
4,16 0,93 

% 1,2 8,9 3 46,7 40,2 
SOSYO-KÜLTÜREL  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 

Turizm, Cumalıkızık’da çok çeşitli kültürel 
aktiviteleri teşvik edecektir. 

N 1 26 20 73 49 
3,85 1,03 

% 0,6 15,4 11,8 43,2 29 

Turizm kültürel değişimi teşvik eder. 
N 3 37 18 95 16 

3,50 0,99 
% 1,8 21,9 10,6 56,2 9,5 

Turizm, Cumalıkızık’ın kültürel kimliğini 
korumaya yardımcı olacaktır. 

N 5 32 19 80 33 
3,62 1,09 

% 3 19,1 11,2 47,2 19,5 
GENEL  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 
Turizmin faydaları olumsuz etkilerinden daha 
fazladır. 

N - 10 29 69 61 
4,07 0,88 

% - 5,9 17,2 40,8 36,1 
Cumalıkızık’da turizmin aktif olarak teşvik 
edilmesi gerektiğine inanıyorum. 

N 1 4 14 77 73 
4,29 0,76 

% 0,6 2,4 8,3 45,5 43,2 
Cumalıkızık’da daha fazla turist çekecek 
tesislerin gelişimine karşıyım. 

N 36 73 26 24 10 
2,40 1,15 

% 21,3 43,2 15,4 14,2 5,9 
1= Kesinlikle Katılmıyorum; 2= Katılmıyorum; 3= Kararsızım; 4= Katılıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum 

 

Genel anlamda turizm gelişimine ilişkin düşüncelerine bakıldığında ise araştırmaya katılanların 
turizm gelişiminin faydalarının olumsuz yönlerinden daha fazla olduğuna %76,9’u (X̄=4,07), 
bölgede turizmin aktif olarak teşvik edilmesi gerektiğine %88,7’si (X̄=4,29) katıldıklarını 
belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmaya katılan yerel halk Cumalıkızık’da turist çekebilmek için yeni 
tesislerin yapılmamasına ise %64,5 ile katılmadıklarını (X̄=2,40) belirtmişlerdir.  

Tablo 3’de Cumalıkızık’da gelişmekte olan kültürel miras turizmi sonucunda bölgede 
yaşanabilecek gelişmeler ile ilgili yerel halkın görüşleri verilmiştir. Tabloya göre 
Cumalıkızık’da yaşayan yerel halk kültürel miras turizminin gelişmesi ile birlikte yerel halkın 
süreçten çıkarılmayacağını %76,3 (X̄=2,12), turizmden elde edilecek faydadan sadece belli 
kesimlerin faydalanmayacağını %65,7 (X̄=2,35), kültürel miras turizminin gelişmesi ile ortaya 
çıkabilecek iş imkanlarının yabancılara gitmeyeceğini %62,1 (X̄=2,35) düşünmektedir. 
Geleneksel kültürün olumsuz yönde etkilenme durumuna araştırmaya katılanların %46,1’i 
katılmazken %23,1’i ise kararsız tutum sergilemiştir (X̄=2,73). Kültürel miras turizminin 
gelişmesi ile birlikte suç oranının artacağını düşünenlerin oranı %38,4 iken buna 
katılmayanların oranı ise %43,2’dir (X̄=2,88). Yerel halkın %45,5’i bu turizm türünün gelişmesi 
sonucunda hayat pahalılığının artacağını (X̄=3,04), %92,2’si ise çok fazla sayıda insanın 
Cumalıkızık’ı ziyaret edeceğini ve dolayısıyla bölgenin kalabalıklaşacağını düşünmektedir. 
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Tablo 3. Kültürel Miras Turizminin Gelişmesi Sonucunda Yaşanacak Gelişmeler 

  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 
Yerel halk süreçten çıkarılacak. 
 

N 50 79 13 24 3 
2,12 1,05 

% 29,6 46,7 7,7 14,2 1,8 

Sadece belli kesimler fayda sağlayacak. 
N 39 72 24 28 6 

2,35 1,11 
% 23,1 42,6 14,2 16,5 3,6 

Çoğu iş yabancılara gidecek. 
N 49 56 27 30 7 

2,35 1,19 
% 29 33,1 16 17,8 4,1 

Geleneksel kültür olumsuz yönde değişecek. 
N 25 53 39 47 5 

2,73 1,11 
% 14,8 31,3 23,1 27,8 3 

Çok fazla insan Cumalıkızık’ı ziyaret edecek ve 
kalabalık olmasına neden olacak. 

N 3 5 5 76 80 
4,33 0,82 

% 1,8 3 3 45 47,2 

Suç oranı artacak. 
N 23 50 31 55 10 

2,88 1,18 
% 13,6 29,6 18,4 32,5 5,9 

Hayat pahalılığı artacak. 
N 19 43 30 67 10 

3,04 1,16 
% 11,2 25,5 17,8 39,6 5,9 

 

Tablo 4’de araştırmaya katılan yerel halkın Cumalıkızık’da yer alan kültürel mirasın 
korunmasına katkıda bulunma isteklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Araştırmaya katılan yerel 
halkın %93,5’i Cumalıkızık’da bulunan kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmayı 
isterken sadece %6,5’i böyle bir isteklerinin olmadığını belirtmiştir.  

 

Tablo 4. Cumalıkızık’da Yaşayan Yerel Halkın Kültürel Mirası Koruma İsteği 

Cumalıkızık Kültürel Mirasının Korunmasına Katkıda Bulunmak İster Misiniz? n % 
Evet 158 93,5 
Hayır 11 6,5 
Toplam 169 100 

 
Cumalıkızık’da kültürel mirasın korunması ve yerel katılıma ilişkin bulguların yer aldığı Tablo 
5’e göre araştırmaya katılan yerel halkın %99,4’ü Cumalıkızık’ın kültürel mirasının 
korunmasının çok önemli olduğunu düşünürken (X̄= 4,95), yine %98,2’si köy halkının kültürel 
mirasın korunmasına katılımının önemli olduğunu düşünmektedir (X̄=4,88).  
 

Tablo 5. Cumalıkızık’ta Kültürel Mirasın Korunması ve Yerel Katılım 

Cumalıkızık’ta Kültürel Mirasın Korunması  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 

Cumalıkızık’ın kültürel mirasını korumak önemlidir. 
N - 1 - 5 163 

4,95 0,28 
% - 0,6 - 3 96,4 

Köy halkının Cumalıkızık kültürel mirasının 
korunmasına katılımı önemlidir. 

N - 1 2 14 152 
4,88 0,41 

% - 0,6 1,2 8,3 89,9 

 

Kültürel miras turizminin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması için neler yapılması 
gerektiğine ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir. Araştırmaya katılan yerel halkın %97’si 
Cumalıkızık’ı güzelleştirmek için temizlik programlarının yapılmasının (X̄= 4,56), %96,4’ü yerel 
halkta kültürel miras bilincinin oluşturulmasının (X̄= 4,51) %94,7’si Cumalıkızık’ın kültürel 
miras turizm destinasyonu olarak tanıtılmasının (X̄= 4,68), %94’ü yerel halk için iş eğitimlerinin 
verilmesinin (X̄= 4,47), %88,7’si altyapının geliştirilmesinin (X̄= 4,38), %85,8’i kültürel miras 
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değeri taşıyan binaların sahipleri için devlet desteğinin sağlanmasının (X̄= 4,26) ve %75,7’si ise 
miras programlarının geliştirilmesi gerektiğini (X̄= 3,95) belirtmiştir. 

Tablo 6. Cumalıkızık’da Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi İçin Yapılması Gerekenler 

  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 

Altyapıyı geliştirmek 
N 3 12 4 49 101 

4,38 0,96 
% 1,8 7,1 2,4 29 59,7 

Yerel halk için iş eğitimi 
N 1 3 6 64 95 

4,47 0,71 
% 0,6 1,8 3,6 37,9 56,1 

Cumalıkızık’ı güzelleştirmek için 
temizlik programları yapmak 

N - - 5 64 100 
4,56 0,55 

% - - 3 37,9 59,1 
Yerel halkta kültürel miras bilinci 
oluşturmak 

N - 2 4 69 94 
4,51 0,61 

% - 1,2 2,4 40,8 55,6 
Bina sahipleri için kredi, hibe ve 
devlet desteği sağlanması 

N 1 11 12 64 81 
4,26 0,89 

% 0,6 6,5 7,1 37,9 47,9 
Miras programları (dizayn, proje 
geliştirme) 

N 1 14 26 80 48 
3,95 0,91 

% 0,6 8,3 15,4 47,2 28,5 
Cumalıkızık’ı kültürel miras 
destinasyonu olarak tanıtmak 

N - 2 7 34 126 
4,68 0,61 

% - 1,2 4,1 20,1 74,6 

 

Tablo 7’de yerel halkın %91,7’si koruma çalışmalarının planlama sürecinde görev alarak (X̄= 
4,22), %88,2’si koruma çalışmalarında doğrudan istihdam edilerek (X̄=4,17), %75,2’si tur rehberi 
olarak (X̄= 3,89) ve %96,4’ü ise ziyaretçilere hizmet sunan işletmelerde istihdam edilerek 
kültürel mirasın korunmasına katkı sunabileceklerini (X̄=4,52) düşünmektedir. 

 

Tablo 7. Cumalıkızık Yerel Halkının Kültürel Mirasın Korunması Sürecine Katılımları 

  1 2 3 4 5 X̄ S.S. 
Korumanın planlanmasında görev 
alarak. 

N 2 7 5 93 62 
4,22 0,79 

% 1,2 4,1 3 55 36,7 
Koruma çalışmalarında doğrudan 
istihdam edilerek. 

N 1 7 12 92 57 
4,17 0,78 

% 0,6 4,1 7,1 54,4 33,8 

Tur rehberi olarak. 
N - 19 23 85 42 

3,89 0,91 
% - 11,2 13,6 50,3 24,9 

Ziyaretçi hizmetlerinde istihdam 
(gıda, hediyelik eşya, ulaşım, otel vb.) 
edilerek. 

N 1 1 4 66 97 
4,52 0,64 

% 0,6 0,6 2,4 39,1 57,3 

 

Cumalıkızık yerel halkına yöneltilen “Cumalıkızık’ın İlk Aklınıza Gelen Kültürel Miras Kaynakları 
Nelerdir?” sorusuna araştırmaya katılanların %74’ü cami, %29’u Cumalıkızık evleri, %9,4’ü Cin 
Aralığı, %5,92’u Hamam, %5,3’ü Müze, %1,2’si Cumalıkızık sokaklarını belirtmişlerdir. Bu 
kültürel miras kaynaklarından hangisi en önemlidir sorusuna ise araştırmaya katılanların 
%50,9’u Cami, %17,7’si Cumalıkızık Evleri, %6,5’i Hamam, %4,7’si Müze ve %2,9’u ise Cin 
Aralığı cevabını vermiştir.  
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Tablo 8. Cumalıkızık’ın İlk Akla Gelen ve En Önemli Kültürel Miras Kaynakları 

Cumalıkızık’ın İlk Akla Gelen Kültürel Miras Kaynakları 
Miras Kaynakları n % Miras Kaynakları  n % 
Cami 74 43,8 Eski Mektep 1 0,6 
Evler 49 29 Çeşme 1 0,6 
Cin Aralığı 16 9,4 Doğal Güzellikler 1 0,6 
Hamam 10 5,9 Tarihi Doku 1 0,6 
Müze 9 5,3 Çınar Ağacı 1 0,6 
Sokaklar 2 1,2 Cevap Yok 4 2,4 
   Toplam 169 100 

Cumalıkızık’ın En Önemli Kültürel Miras Kaynakları 
Miras Kaynakları n % Miras Kaynakları n % 
Cami 86 50,9 Eski Mektep 1 0,6 
Evler 30 17,7 Kınalı Kale 1 0,6 
Hepsi 13 7,7 Çeşme 1 0,6 
Hamam 11 6,5 Meydan (Eyrek) 1 0,6 
Müze 8 4,7 Çınar Ağacı 1 0,6 
Cin Aralığı 5 2,9 Su Arıtma 1 0,6 
Sokaklar 2 1,2 Şelale 1 0,6 
Tarihi Doku 2 1,2 Cevap Yok 4 2,4 
Türbeler 1 0,6 Toplam 169 100 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada kültür ve kültürel miras turizmi açısından önemli potansiyele sahip Cumalıkızık 
Köyü’nde yaşayan yerel halkın turizm, kültürel miras turizmi ve kültürel miras turizmi 
kaynaklarını korumaya ilişkin düşüncelerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu kapsamda 
köyde yaşayan yerel halk ile bir anket çalışması yapılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre Cumalıkızık’da yaşayan ve araştırmaya katılan yerel halkın 
yarısından fazlasının (%53,8) turizm sektörü ile iş veya para kazanma şeklinde ilişkili olduğu ve 
%34,3’ünün kendisi haricinde ailesinde bir başkasının turizm sektöründe çalıştığı 
görülmektedir. Bu durum Cumalıkızık’da yaşayan yerel halkın bölgede gelişen turizmden 
yararlandığını ve dolayısıyla bu sektörden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu yönde 
etkilendiği söylenebilir.  

Araştırmaya katılanların çoğunluğu turizmin beraberinde iyi gelişmeleri de getireceğini, 
sektörün gelişmeye devam etmesi ile birlikte iş imkanının artacağını, sosyal ve kültürel açıdan 
turizmin köyde aktiviteleri arttıracağını ve yerel halkın %92,9’u turizmin iyi gelişiminin iyi 
planlama ile mümkün olacağını belirtmişlerdir. Kültürel açıdan bakıldığında ise araştırmaya 
katılan yerel halkın yarısından fazlası turizmin kültürel değişimi teşvik edeceğini yine aynı 
şekilde turizm sektörünün kültürel kimliğin korunmasına katkı sunacağını belirtmiştir. Bu 
durumda köyde yaşayan yerel halkın turizme bakış açısı olumludur ve turizm sektörünün 
sağlayacağı imkanların farkındadırlar. Bu sonuç Eren ve Aypek (2012) tarafından Cumalıkızık 
yerel halkının turizm gelişimine yönelik tutumlarını belirledikleri çalışmada ortaya çıkan sonuç 
ile örtüşmektedir. Nitekim Eren ve Aypek (2012) çalışmalarında Cumalıkızık yerel halkının 
turizme yönelik tutumlarının olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Kültürel açıdan ise hem 
kültürel değişimi sağlayacağına hem de turizm sayesinde kültürel kimliğin korunacağına 
inanmaktadırlar.  
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Cumalıkızık’da yaşayan yerel halk kültürel miras turizminin gelişmesi ile birlikte yerel halkın 
turizm sektörü içerisinde varlığını sürdüreceğini, elde edilen faydanın sadece belli kesimlere 
değil genele yayılacağını ve ortaya çıkabilecek iş imkanlarının yerele katkı sağlayacağını 
düşünmektedirler. Ayrıca kültürün olumsuz yönde etkilenmeyeceğini belirten yerel halk bu 
turizm türünün gelişmesi ile birlikte suç oranının ve hayat pahalılığının artabileceğine kısmen 
katılırken, bölgede yoğun turist akışı ile kalabalıklaşmanın yaşanacağını düşünmektedir. 
Kültürel miras turizminin yerele katkı sunacağı ancak bazı olumsuz gelişmeleri de beraberinde 
getirebileceği yerel halk tarafından öngörülen önemli hususlardır. 

Araştırmaya katılan yerel halkın tamamına yakını kültürel miras koruma çalışmalarına katkıda 
bulunmaya istekli ve bunun önemli olduğuna ayrıca köy halkının bu koruma çalışmalarında 
yer alması gerektiğine inanmaktadır. Bu sonuç Çetin (2010) çalışmasında ortaya koyduğu 
"araştırmaya katılanların yarısının turizm değerlerini koruma bilinci gelişmiştir" sonucu ile 
örtüşmektedir.  

Kültürel mirası korumaya katkı sunmayı; planlama sürecinde, koruma çalışmalarında ve 
bölgeyi ziyaret eden turistlere hizmet sağlayıcısı olarak yapabileceklerini belirtmiştir. Ayrıca 
kültürel mirasın korunması için temizlik çalışmalarının yapılmasının, yerel halkta kültürel 
miras ve kültürel miras turizmi bilincinin oluşturulmasının, tanıtım çalışmalarının, yerele iş 
eğitimlerinin verilmesinin, altyapının ve kültürel miras turizmi içerisinde değerlendirilen yapı 
sahiplerine devlet desteğinin sağlanması gerektiği ortaya çıkmıştır.  

Genel anlamda değerlendirildiğinde Cumalıkızık yerel halkının turizme ve kültürel miras 
turizmine olumlu yaklaştıkları, turizmden elde edilecek faydanın ve ortaya çıkabilecek 
olumsuzlukların farkında oldukları görülmektedir. Ancak bölgenin kültürel değerlerinin daha 
iyi korunması ve kültürel kimlik kaybının önlenmesi için çalışmaların yapılması gerektiği 
söylenebilir. Özellikle bölgeye has kültürel miras kaynaklarının yanlış planlamalar neticesinde 
olumsuzluklarla karşılaşılmaması için bazı öneriler sunulabilir. Bunlar; 

• Koruma konusunda istekli olan yerel halk turizm planlama sürecine dahil edilmeli,  
• Bölgenin taşıma kapasitesi çalışmaları yapılmalı ve daha fazla ziyaretçi çekmek adına 

taşıma kapasitesi aşılmamalı, 
• Kültürel kimliği ön plana çıkaran tanıtım faaliyetleri yapılmalı, 
• Kültürel bir turizm destinasyonu olarak hem yerel halk hem de gelen ziyaretçiler 

bölgenin tahribi konusunda uyarılmalı, 
• Altyapı eksiklikleri bölgenin doğası bozulmadan tamamlanmalı ve 
• Turizm konusunda bilinçli olan yerel halk kültürel miras konusunda da 

bilgilendirilmelidir. 
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Öz 

İş değerleme ve ücret yönetimi; bir işin diğer işlere göre değerinin belirlenmesi ve 
karşılaştırılması, ücret strateji ve politikalarının geliştirilmesi, ücret yönetimi sisteminin 
tasarımlanması uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili faaliyetleri kapsayan bir süreçtir. İnsan 
kaynakları yönetiminin bir işlevi olan iş değerleme ve ücret yönetimi, işletmelerin başarılı olma 
yolunda önem vermesi gereken bir husustur. Turizm işletmeleri ise emek-yoğun olma özelliği 
sebebiyle insan kaynakları yönetiminin daha fazla önem kazandığı işletmelerdir. Turizm 
işletmelerinin başarısı, etkili bir insan kaynağına sahip olmasının yanında, başarılı bir ücret 
yönetimi sürecine de bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, önemli bir insan kaynakları yönetimi işlevi 
olan iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamında turizm işletmelerinde yaşanan sorunların genel 
bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda, ilgili literatürde konuyla ilgili 
daha önceki çalışmalar incelenerek iş değerleme ve ücret yönetiminin kapsamı, ücret sistemleri 
ve turizm işletmelerinde iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamındaki sorunlar ayrıntılı bir 
şekilde açıklanmıştır. Ayrıca bu süreçte yaşanan sorunların çözümünde; insan kaynakları 
yönetimi biriminin rolü ve önemi vurgulanmıştır. Sonuç olarak çalışmada, nitel araştırma 
yöntemlerinden literatür taraması ve gözlem tekniği kullanılarak iş değerleme ve ücret yönetimi 
sürecinde yaşanan sorunlar ortaya konmuş ve sorunların giderilmesi hususunda işletme 
yöneticilerine ve araştırmacılara öneriler getirilmiştir. 
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Abstract 

Job evaluation and wage management; It is a process that covers the activities related to the 
design, implementation and maintenance of the wage management system. Job evaluation and 
wage management, which is a function of human resources management, is an issue that 
businesses should give importance to in the way of success. Tourism enterprises are the 
enterprises where human resources management becomes more important because of its labor-
intensive feature. Therefore, the success of tourism enterprises depends on a successful wage 
management process as well as having an effective human resource. The aim of this study is to 
provide an overview of the problems experienced in tourism enterprises within the scope of 
business valuation and wage management, which is an important human resources management 
function. In this context, in the related literature, the previous studies on the subject were 
examined and the scope of the job evaluation and wage management, wage systems and the 
problems in job evaluation and wage management in tourism enterprises were explained in 
detail. Also, in the process of solving the problems experienced; The role and importance of 
human resources management unit is emphasized. As a result, in the study, the problems 
experienced in the process of job evaluation and wage management were put forward and 
suggestions were given to business managers and researchers about the problems. 

Keywords: Human Resource Management, Job Evaluation, Wage Management, Tourism 
Enterprises, Job Evaluation and Wage Management Problems in Tourism Enterprises. 
Received: 25.04.2019 
Accepted: 07.07.2019 
Suggested Citation:  
Pelit, E. and Gökçe, F. (2019). Job Evaluation - Wage Management Process as a Function of Human 
Resources Management and Problems Encountered: A Conceptual Evaluation on Tourism 
Enterprises, Journal of Turkish Tourism Research, 3(3): 369-382. 
© 2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Elbeyi PELİT ve Faruk GÖKÇE 

 371 

GİRİŞ 

Ekonomik anlamı ile mal ve hizmet üretiminde harcanan insan emeğinin karşılığı, başka bir 
ifadeyle “işgücünün fiyatı” ücret olarak adlandırılmaktadır. İşletme bilimi açısından ise ücret, 
işletmenin varlığını sürdürebilmesi ve ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi doğrultusunda 
çalışana yapılan ödeme olarak nitelendirilir (Ertürk, 2006). Ücret, bir yandan işletmede üretkenlik 
ve verimi arttıran bir araç rolü oynadığı gibi diğer yandan da işgöreni işletmeye bağlayan 
ekonomik motivasyon aracıdır. Bir bakıma ücret, işgörenin işletmeye giriş nedeni olduğu gibi 
aynı zamanda onun işletmede sürekli çalışma nedenini de oluşturur (Ergül, 2006:94). 

İşletmelerde ücret ve diğer ödemelerin yönetimi, iş değerleme ile birlikte yönetilen önemli bir 
insan kaynakları yönetimi işlevidir. Çünkü bireyi işletmeye çekebilmek, devamlılığını 
sağlayabilmek ve verimli çalışmaya güdeleyebilmek için cazip bir ücrete ihtiyaç vardır. Aynı 
zamanda bu ücret düzeyi, maliyetler açısından işletmeye aşırı yük ve sorun olmayacak bir miktar 
olmalıdır. O halde iş değerleme ve ücret yönetimi, çalışan ve işletme açısından çok hassas 
dengeler üzerinde kurulmalıdır (Şahin, 2010:138). 

Turizm işletmelerinde uygulanan iş değerleme ve ücret yönetimi, hizmet sunum özelliği 
nedeniyle işletmeler arasında farklılıklar gösterebilmektedir. Farklılıklar, müşteri ile doğrudan 
iletişimde bulunan ve geri planda çalışan işgörenlere yapılan ücretlendirmeden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca ücret yönetiminde temel ücretin yanı sıra primler, ikramiyeler ve 
sosyal yardımlar gibi ücret eklentileri ile çalışma saatleri, fazla çalışma, ücret artışları gibi 
özelliklerin de dikkate alınması gerekmektedir. Bunda amaç, işgörenlerin ücretini belirlerken 
işletme içinde ve işletme dışında eşitlik ve adaletin sağlanmasıdır (Yenipınar, 2005:149). 

Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi birimi kapsamında gerek iş değerleme ve ücret 
yönetimi uygulamalarının yeterince uygulanamama sorunu gerekse bu süreçte yaşanan sorunlar, 
bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Bu çerçevede çalışmanın amacı, önemli bir insan 
kaynakları yönetimi işlevi olan iş değerleme ve ücret yönetimi kapsamında turizm işletmelerinde 
yaşanan sorunların genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlamaktır. Bu çalışma, konuyla 
ilgili gerçekleştirilmiş kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile mevcut uygulamalar dâhilinde elde 
edilen bilgiler doğrultusunda ikincil veri analizi ve yazarların turizm sektöründeki gözlemlerine 
dayanılarak hazırlanmıştır. Çalışmada özellikle, konuyla ilgili taraflara öneriler getirilmesi ve 
gerçekleştirilecek uygulamalı çalışmalara bir alt yapı oluşturulması hedeflenmektedir. 
Çalışmada ayrıca söz konusu bu süreçte yaşanan sorunlara özet bir bakış 
sunulmuş/değerlendirilmiş ve konuyla ilgili olarak insan kaynakları yöneticilerinin bu süreçteki 
rolleri ve neler yapılabileceğine ilişkin ilgili taraflara ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. 

 

İŞ DEĞERLEME VE ÜCRET YÖNETİMİ SÜRECİNİN KAPSAMI VE TURİZM 
İŞLETMELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ 

Ücret; işgücü karşılığında, çalışana işveren tarafından verilen para veya ürün (Tekin ve Şenol, 
2013:202) olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş ve genel anlamı ile ücret; doğa, emek ve sermaye 
şeklindeki üretim faktörlerinin en önemlilerinden biri olan emeğin bedelidir (Yalçın, 1999:170). 
Ücret; çoğunlukla temel ücret, değişken ücret ve ek yararlardan/sosyal yardımlardan oluşan bir 
paketi veya toplamı ifade etmektedir (Ataay ve Acar, 2008:401). Temel ücret, yapılan işin 
değerine ya da işgörenlerin becerilerine ya da yetkinliklerine göre belirlenmektedir. Temel 
ücretler, mevcut işler arasındaki değer farklılıklarının ortaya çıkarılması ve buna göre işlerin 
ücretlendirilmesiyle ya da işlerin yapılması için gerekli yetkinliğin veya becerilerin belirlenmesi 
ve bunların ücretlendirilmesiyle belirlenebilmektedir. Örneğin bir makine operatörünün temel 
ücreti, farklı iş değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenecek işin değerine göre, saatlik 20 TL 
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olarak tespit edilebilir (Demir ve Acar, 2014:103). Değişken ücret ise esas olarak işgörenlerin 
performansı/katkısı ile ilişkili olarak verilen ücreti ifade etmektedir. Birey, takım/grup veya örgüt 
düzeyinde performans ile ücret arasında ilişki kurularak değişken ücret belirlenebilmektedir 
(Milkovich, Newman ve Gerhart, 2011:12). Ücretin miktarı belirlenirken göz önünde 
bulundurulması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterler; devlet politikası ile belirlenen, 
işgörenin şahsî ve ailevî durumu, meslekî tecrübe, mahallî geçinme şartları, gece ve gündüz 
işçiliklerinde ücret farklılıkları ve işin niteliği şeklinde sıralanabilir (Isaac, 1940). 

Söz konusu unsurları kapsayan ve belirli kriterler çerçevesinde oluşturulan ücretin nasıl ve neye 
göre belirleneceği, çalışanlara nasıl ödeneceği, insan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden 
biri olan “ücret yönetimi” konusu içinde incelenmektedir. 

“Ücret ve maaş yönetimi” ve “ücretleme/ücretlendirme” diye de adlandırılan iş değerleme ve 
ücret yönetimi işlevi, işletmelerde çalışan işgörenlerin işlerini değerleme ve ücretlendirilmelerine 
dair politikayı, yapıyı, sistemi ve uygulamaları kapsamaktadır. Ücret politikaları işletmenin ücret 
felsefesine, amaçlarına ve stratejisine uygun olarak ödüllendirme süreçlerinin nasıl 
tasarımlanması ve yönetilmesi gerektiğini ve ücret düzeyiyle ilgili olarak örgütün piyasadaki 
rakiplerine kıyasla ücretlerinin ne durumda olacağını, kısacası ücrete yönelik “dış eşitliği” 
göstermektedir (Milkovich ve Newman, 1984:264; Demir ve Acar, 2014:103-104). 

İşgörenler, bağlı olduğu işletmeye bilgi, beceri ve yetenekleriyle katkıda bulunurlar. Bunun 
karşılığı olarak da adil ücret isterler. İşletmeler de kişiye bilgi, beceri ve yeteneklerini kullanacağı 
bir ortam sağlar. Aynı zamanda işletmeler, kâr ederken çalışanlara başarılarına göre ücret vermek 
durumundadır. Bunun yanında, rekabet düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde ise işletmeler, hiç 
kuşkusuz istediği çalışanı elde tutabilmek için daha yüksek ücret ödemek durumunda 
kalmaktadırlar. Öte taraftan söz konusu bu ücret miktarının belirlenmesinde birtakım etkenler 
rol oynamaktadır. Bu kapsamda ücret yönetimini etkileyen birtakım söz konusu bu etkenleri; iç 
ve dış olarak etkenler olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ücretin belirlenmesini etkileyen iç ve 
dış etkenlere Şekil 1’de yer verilmiştir. 

Şekil 1. Ücret Yönetimini Etkileyen İç ve Dış Unsurlar 

 
Kaynak: Işığıçok, (2011). 

Ücret konusu, ekonomik ve sosyal yaşamda çeşitli etkileri olan çok yönlü bir konudur. Bir 
taraftan emeği karşılığında çalışan insanların gelirini ve yaşam düzeylerini tayin edici bir unsur 
iken; diğer taraftan gerek endüstrinin gelişmesine etki eden önemli bir maliyet öğesi, gerekse de 
milli gelirin çeşitli gelir grupları arasındaki dağılım tarzını, o toplumdaki sosyal adaletin ortaya 

Ücret Yönetimi

İç Etkenler
Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri
Çalışanların performans ve kıdemi
Ücret stratejileri
Ücret Politikaları
İşletmenin ödeme gücü
Örgütün yapısı ve kültürü

Dış Etkenler
İşgücü piyasasındaki arz talep dengesi
Piyasaya hakim ücret düzeyi
Yaşam maliyeti
Toplu pazarlıklar
Devletin etkisi
Ekonomik faktörler
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çıkma oranını gösteren bir gösterge olarak çok yönlü önem arz eder. Çünkü bireyi işletmeye 
çekebilmek, devamlılığını sağlayabilmek ve verimli çalışmaya güdeleyebilmek için cazip bir 
ücrete ihtiyaç vardır. Aynı zamanda bu ücret düzeyi, maliyetler açısından işletmeye aşırı yük ve 
sorun olmayacak bir miktar olmalıdır. O halde ücret yönetimi, çalışan ve işletme açısından çok 
hassas dengeler üzerinde kurulmalıdır (Şahin, 2010:138). Diğer yandan ücret yönetimi, iş 
değerleme sürecini takip eden bir yönetim sürecini kapsar. Genel olarak çalışanın değil, işin 
değerlenmesi olan iş değerleme, bir işin diğer işlere göre değerinin belirlenmesi ve 
karşılaştırılmasıdır (Gürüz ve Özdemir Yaylacı, 2009:232). 

İş Değerleme ve Ücret Yönetimi: Ücret yönetimi, “iş değerleme” sürecinin bir devamı niteliği 
taşımaktadır. Bu bağlamda iş değerleme, işlerin içerikleri ve değerleri bakımından göreceli olarak 
farklılıkları ve benzerliklerine dayalı bir ödeme mekanizmasının geliştirilmesi ve 
sürdürülebilmesi amacını taşır (Milkovich ve Boudreau, 1991). İş değerleme, turizm sektörünün 
taşıdığı özellikler gereği sıkça başvurulması gereken bir tekniktir. Özellikle hizmet kalitesi ve 
çalışan performansının soyut özellikteki hizmet başarımları üzerinden ölçülmesi, bu duruma 
somutluk kazandırabilecek esaslara ihtiyacı beraberinde getirmektedir. Böylece çalışanların 
değerlendirilirken temel alınan esasların şeffaf bir şekilde iletilmesi, çalışanlar arasında örgüte 
güven sağlanması ve adalet duygusunun inşa edilebilmesi açısından iş değerleme, turizm 
sektöründe stratejik açıdan daha önemli konum kazanmaktadır. Bilindiği gibi örgütlerde ücret 
ödemede adaletli yaklaşım, etkili bir motivasyon aracı olarak kabul edilmektedir (Wu, Sturman 
ve Wang, 2013). İş değerleme, çalışanların eşit işe eşit ücret kapsamında adil ücret ve teşvik 
almalarının sağlanmasına temel kazandıran bir uygulama olarak kabul edilmektedir. Buna 
paralel olarak literatürde iş değerlemenin, çalışanların örgüte güvenleri ve bağlılıklarında etkili 
bir unsur olduğu vurgulanmaktadır (Erbaş ve Dursun, 2016:326). 

İş değerlemesi; bir işletmede mevcut işler arasındaki değer farklılıklarını ortaya çıkaran bir 
karşılaştırma yöntemi olup insan kaynakları yönetimi sürecinin en önemli fonksiyonlarından 
birisidir. Her işin değeri nitelik ve özelliğinin değişikliğine bağlı olarak birbirinden farklıdır 
(Dağdeviren, Akay ve Kurt 2004:89). İş değerlemenin kapsamına; basit olarak işlerle ilgili bilgileri 
toplama, karşılaştırma ve kullanıma uygun sıralama listeleri oluşturma girmektedir. Bu listeler, 
işletmelerde farklı pozisyonlar için yapılandırılmış ödeme hiyerarşisinin temelidir. (French, 
2003:405). Bununla birlikte iş değerlemesi, çalışanların işlerinin işletmeye kattığı değerin işlerin 
içeriğine göre belirlendiği bir süreçtir. Bu süreçte, çaba, beceri, sorumluluk ve çalışma koşulları 
gibi faktörler temel alınabilir. İş değerlemesi işletme içi eşitliğin sağlanması açısından önem 
taşımaktadır. Ayrıca tüm işlerin sistematik olarak karşılaştırılabilmesine olanak sağlanmaktadır 
(Tahiroğlu, 2002:210). 

İş değerleme yaklaşımları temel olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan birincisi pazar temelli 
yaklaşımdır. Diğer yaklaşım ise işletme içerisinde işletmenin stratejileri doğrultusunda her işin 
örgütteki rolünü değerleme yolu ile bir hiyerarşi oluşturmayı hedefleyen iş içerikli değerlemedir. 
Ancak bu işletme içi değer belirleme yaklaşımını desteklemek için kıyas kabul edilen işlerin 
pazardaki değerini de dikkate almak önem taşımaktadır (Martocchio, 2004:217). Bu bağlamda, iş 
değerleme yöntemlerinde işlerin göreceli önemlerini belirlemeye yönelik iki yaklaşım söz 
konusudur. Bunlar sayısal olan ve olmayan iş değerleme yöntemleridir. Sıralama ve sınıflama 
yöntemleri sayısal olmayan iş değerleme yöntemleridir. Bu yaklaşım işi bir bütün olarak ele 
almaktadır. Puanlama ve faktör karşılaştırması ise sayısal iş değerleme yöntemleri arasındadır. 
Bu yaklaşım ise, işi öğelerine ve faktörlerine ayırmaktadır (Kelly, 1972:28; Ataay, 1990:23; Akıncı, 
Kasalak ve Yurcu, 2015:44). 

Sayısal Olmayan İş Değerleme Yöntemleri: İşe karşı iş olarak da bilinen bu yöntemler, işlerin 
bir diğeri ile karşılaştırılabilmesi için bütünsel olarak değerinin belirlenmesi anlayışına dayanır. 
Bu grupta en yaygın kullanılan yöntemler, sıralama ve sınıflama yöntemleridir. Sıralama 
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yöntemi, genellikle küçük firmalar tarafından kullanılan bir yöntemdir (Yüksel, 1998:193). Bu 
yöntem; en eski, uygulaması en kolay ve en hızlı olan iş değerleme yöntemidir. Bu yöntem, işlerin 
öğelerine veya faktörlerine ayrılmamasını, bütün olarak ele alınmasını ve işler arasındaki farklılık 
derecesinin belirlenmesinde sayısal ifadelerin kullanılmamasını kapsar. Yöntemde işler, bütün 
olarak karşılaştırılmakta ve önemlerine göre sıralanarak işler hiyerarşisinde yerleri 
belirlenmektedir (ILO, 1986:27). 

Sınıflama ya da derecelendirme yöntemi ise işi bütün olarak ele alması ve işleri sınıflandırmak 
için puan ya da parasal değerleri kullanmaması yönünden sıralama yöntemi ile benzerlik gösterir 
(ILO, 1986:31). Sınıflama yöntemi, işlerin sorumluluk, beceri gibi yönlerini dikkate alarak iş 
sınıflarının ve derecelerinin belirlenmesini içerir. Bu yöntem, işlerin karşılaştırılmasında ve önem 
sırasına konmasında tasarlanmış ölçüt ve ölçekler kullanmaktadır (Can, Akgün ve Kavuncubaşı, 
2001:217). 

Sayısal İş Değerleme Yöntemleri: Sayısal olmayan iş değerleme yöntemleri basit ve kolay 
uygulanabilir olma özelliklerine sahiptirler. Ancak bu yöntemlerin nesnelliği bir işin diğer işe 
göre niçin daha fazla değerli olduğu konusunda tartışma götürmektedir. İş değerleme 
yöntemlerinde en sık kullanılan sayısal iş değerleme yöntemleri işleri bütün olarak ele almak 
yerine, çeşitli faktörlere göre değerlendirdiğinden sayısal olmayan yöntemlere göre daha nesnel 
ve bilimsel olarak kabul görmektedir (Elizur, 1980:28). Puanlama yöntemi ve faktör karşılaştırma 
yöntemi bu grupta kullanılan iş değerleme yöntemleridir (Akıncı, Kasalak ve Yurcu, 2015:44). 

Puanlama yöntemi, 1936 yılında Merrill Lott tarafından geliştirilen, iş değerleme çalışmalarında 
en sık kullanılan sayısal bir yöntemdir (Elizur, 1980:25). Puanlama yöntemi, üretim birimindeki 
mevcut işlerin göreceli değerlendirilmesi sonucu, oluşan her bir işin faktörlere, alt faktörlere ve 
faktör derecelerine göre incelenerek puanlanması ve derecelendirilmesidir (Eraslan ve Arıkan, 
2004:140). Derece düzeyleri ilgili iş için faktörlerin tanımlanmasında ortaya çıkacak belirgin 
farklılıkları yansıtan düşükten yükseğe puan değerlerini ifade etmektedir. İşler her bir faktör ve 
ifade edilen derece ile değerlenir. İşin hiyerarşi içerisindeki yeri her faktör için verilmiş puanların 
toplamı ile belirlenir (Rock ve Berger, 1991:81). Böylece işlerin dereceleri yükseldikçe göreceli 
önemleri artacak ve ücret sıralamasında yükselecektir. (Decenzo ve Robbins, 1988:483). Puanlama 
yönteminde işin göreceli değeri, birçok faktör yardımıyla ve her bir faktöre belli bir sistem 
dahilinde sayısal puanlar verilmesiyle elde edilen toplam puan aracılığıyla belirlenir (Akün, 
1984:319). Puanlama yöntemi ülkemizde yapılan birçok iş değerleme çalışmasında başarıyla 
kullanılmıştır (Ataay, 1990:54). 

Faktör karşılaştırma yöntemi, diğer bir sayısal iş değerlendirme yöntemidir. Bu yöntem 
puanlama yönteminden türetilmiştir. Faktör karşılaştırma yöntemi puanlama yönteminin temel 
ilkelerine dayanmaktadır. Bu yöntemde de puanlama yönteminde olduğu gibi işler bütün olarak 
ele alınmamakta, belirli faktörlere göre değerlendirilmektedir. İş değerleme yapılırken anahtar 
işleri kullanılması, işleri karşılaştırma biçim ve faktörlere parasal değerler verilmesi açısından 
puanlama yönteminden ayrılmaktadır. Diğer yönden de faktör karşılaştırma yöntemi sıralama 
ve puanlama yöntemlerinin özelliklerini birleştirmektedir (ILO, 1986:51). 

Faktör karşılaştırma yöntemi, temel olarak geniş kabul görmüş dört faktörden yararlanmaktadır. 
Bu faktörler; yetenek, çaba, sorumluluk ve çalışma koşullarından oluşmaktadır. Yöntem bu 
faktörlere uygun biçimde her işi diğer tüm işlerle karşılaştırarak bir hiyerarşi oluşacak şekilde 
işlerin sıralanmasını gerçekleştirir (Rock ve Berger, 1991:79). Faktör karşılaştırma yönteminde 
işler parasal karşılıkları belirlenmiş çeşitli faktörlere göre değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
değerlenen işlerin doğrudan ana (kök) ücreti belirlenmektedir. (Can, Akgün ve Kavuncubaşı, 
1998:221). Yöntem, uygulanmasındaki güçlüklerden dolayı yaygın olarak kullanılmamaktadır. 
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İş değerlemenin amacı, objektif kriterlere göre işlerin önem ve güçlüklerinin belirlenmesi ve eşit 
önem ve güçlükteki işlere eşit ücret ödenmesidir. "Eşit işe eşit ücret" ilkesinin hayata geçirilmesi 
ise paternalist ücret yönetimi uygulamalarının ortadan kaldırılması, işyeri yönetimi ile çalışanlar 
arasında ilişkilerin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması, çalışanların kendi kendilerini 
değerlendirebilmeleri ve teşvik etmeleri anlamına gelmektedir (England, 2000).   

Turizm sektörünün emek-yoğun olma özelliği, insan kaynakları yönetimine verilen/verilmesi 
gereken önemi daha da artırmakla birlikte turizm işletmelerindeki insan kaynağının yönetim 
biçimine yönelik uygulamaların işletmelerin başarısında önemli faktör olması, bu işletmelerde 
insan kaynakları yönetimini yürüten birimlere de daha fazla sorumluluk yüklemektedir (Pelit, 
2015:62). İşgörenlerin ücret konusunda işletmeden beklentileri genel anlamda kendilerine adil 
davranılmasıdır. İnsan kaynakları yönetimi kapsamında yürütülen ücret yönetimi, emek-yoğun 
olan turizm işletmelerinde bu sorumluluğu daha da artırmaktadır. 

Turizm işletmelerinde uygulanan ücret yönetimi, insan kaynakları yönetimi biriminin önemli bir 
işlevidir. İnsan kaynakları yönetimi biriminin temel işlevlerinden olan ücret yönetiminin etkin 
bir şekilde yürütülmesi, işgörenlerin ve dolayısıyla işletmenin verimli çalışmasını sağlayacaktır 
(Erdem, 2004:41). Turizm işletmelerinde ücret düzeyi; işgücü arz ve talep düzeyleri, tarafların 
pazarlık gücü, devletin ücret düzeylerine müdahaleleri, aynı iş kolunda veya benzer ve rakip 
işletmelerde geçerli ücret düzeyleri, işgörenlerin niteliği ve hayat pahalılığı gibi faktörlerin 
yanında; işin nitelikleri, güçlüğü, işin gerektirdiği eğitim ve deneyimler, iş ortamının özellikleri 
de göz önüne alınarak işgöreni tatmin edici bir biçimde belirlenebilir (Özdemir ve Akpınar, 
2002:92). 

Genellikle düşük vasıflı, düşük ücretli faaliyetleri içerdiği belirtilen (Webster, 2014:696) turizm 
işletmelerinde ve diğer işletme türlerinde, ücretlerin düzenlenmesi amacıyla farklı ücret 
sistemlerinden yararlanılmaktadır. Bu sistemlerle ilgili gruplandırma bazı kaynaklarda; 
doğrudan işgücü piyasası verilerine göre, işe veya işi yapan bireye göre olabileceği gibi 
(Benligiray, 2003); temel ücret sistemleri, yüzde ücret sistemleri (Yenipınar, 2005) şeklinde ya da 
ana ücret sistemleri, performansa dayalı ücret sistemleri ve primli ücret sistemleri (Özgen, Öztürk 
ve Yalçın, 2005) olarak gruplanabilmektedir. Benzer şekilde turizm işletmelerinde de kullanılan 
ücret sistemleri ise temel ücret sistemleri; primli ücret sistemleri, sabit ücret sistemi, yüzde 
yöntemi ve kazanç (kâr) paylaşımı şeklinde sıralanabilir (Akoğlan Kozak, 2012:172). 

Temel Ücret Sistemleri: Personele ödenecek ücretin, önceden belirlenmiş zamana ve belirli bir 
standarda veya iş miktarına göre hesaplanmasını öngören sistemlerdir. Bu grup başlığı altında 
yer alan başlıca temel (kök) ücret sistemleri; zaman esasına dayalı ücret sistemleri, performansa 
dayalı ücret sistemleri ve özendirici ücret sistemleri olarak sıralanabilir. Otellerde, seyahat 
acentalarında, restoran işletmelerinde dolayısıyla hemen hemen her turizm işletmesinde 
genellikle yaygın olarak kullanılan ücret sistemidir (Çetin, Dinç Özcan ve Arslan, 2014:178). 

Primli Ücret Sistemleri: Belirlenen kök bir ücrete; zamandan, maliyetten elde edilen tasarrufun, 
verim ve kalitenin artışı sonucunda elde edilen gelirin bir kısmının çalışana ek olarak verilmesine 
dayanan bir sistemdir. Primli ücret sistemleri; miktara göre, kaliteye göre tasarruf esasına göre 
ve işyerine devama göre primli ücret sistemleri olarak sıralanabilir (Isaac, 1940). Otel 
işletmelerinde satış-pazarlama departmanındaki işgörenlere, satılan oda/yatak başına verilen 
primler örnek olarak verilebilir. 

Sabit Ücret Sistemi: Maktu ya da değişmez ücret de denilen bu ücret sistemi toplu iş 
sözleşmeleriyle belirlenir. Toplu iş sözleşmeleri ve iş kanunun tanıdığı diğer hakları da 
kapsamaktadır. Personel, yaptığı işin karşılığında işveren tarafından vaat edilen veya toplu 
sözleşmelerle belirlenen miktarı yine önceden belirlenen sürenin sonunda alır. Asgari ücret ve 
aylık olarak ödenen sabit ücretler bu grup altında sıralanabilir (Akoğlan Kozak, 2012:173). 
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Otellerde, seyahat işletmelerinde, yiyecek-içecek işletmelerinde ve diğer turizm işletmelerindeki 
sabit ödenen belli ücretler, bu ücret sistemine örnek olarak verilebilir. 

Yüzde Yöntemi: Bu sistemde işgörenin ücreti, belirli bir yüzdeye göre belirlenen değerden 
oluşur. Bazı durumlarda işgörene hem çalıştığı zamana göre hem de yüzde usulüne göre ücret 
ödenmektedir. Yüzde usulü ücrette müşteriler kendilerine yapılan hizmetin karşılığı olarak bir 
miktar para öderler. Bu miktar, hesap pusulasına yapılacak ödemenin belirli bir yüzdesi olarak 
eklenmesi şeklinde gerçekleşir. Yüzde olarak hesaplanan bu ödemeler işveren tarafından 
alıkonur ve daha sonra işgörenlere ödenir. Bu sistemin müşterinin isteğine göre ödediği para olan 
bahşişle karıştırılmaması gerekir (Budak, Arpacı ve Tolay, 2017:26). Yiyecek-içecek 
işletmelerinde bahşiş haricinde servis personeline ödenen ücretler buna örnek olarak verilebilir.  

Kazanç (Kâr) Paylaşımı: Bu yöntem; işgörene, örgütten aldığı normal ücretlerine ek olarak 
işletmenin kâr elde etmesi durumunda elde edilen kârdan belirli bir oranda pay ödenmesi esasına 
dayanır (bu oran genellikle %25’dir). Kârdan pay ödenmesi uygulaması genellikle iki şekilde 
yapılır. İlki, işgörene her kâr elde edilen dönem sonunda elde edilen kârdan belirli bir oranda 
pay ödenmesi; ikincisinde ise direkt ödeme yapılmayıp kârdan ayrılan payın bir fonda 
toplanarak işgörene emeklilik, hastalık, işsizlik vb. gibi durumlarda ödenmesidir (Akoğlan 
Kozak, 2012). Seyahat acentalarındaki tur personeline, sattığı tur başına belirli oranda kârdan pay 
verilmesi, bu ücret sistemine örnek olarak verilebilir. 

Yukarda açıklanan ücret sistemleri genel olarak turizm işletmelerinde kullanılan ücret 
sistemleridir. Turizm işletmesinin türüne ve yapısına göre değişkenlik gösterebilen bu 
yöntemlerden en yaygın uygulananının temel ücret sistemleri olduğunu ifade etmek 
mümkündür. Bununla birlikte sabit ücret sisteminin de ülke genelinde işletmeler bazında 
uygulanan en yaygın ücret sistemi olduğu ifade edilebilir. Asgari ücret gibi yaygın bir ücret 
yönteminin sabit ücret sistemine girmesi, bu sistemin en yaygın kullanılan ücret sistemi olmasını 
sağlamaktadır. 

İnsan kaynakları yönetiminin temel işlevlerinden biri olan ücret yönetimini başarısı, o işi yapacak 
işgörenin nitelikleri ve performans sonuçları ile yakından ilişkilidir (Aksoy, 2005). Bu bağlamda, 
turizm işletmeleri açısından ücret yönetimi sürecinin etkin bir şekilde uygulanması, işletmenin 
varlık sebebi olan karlılığına ve diğer turizm işletmeleriyle olan rekabette öne geçmesine katkı 
sağlayacaktır. 

 

TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞ DEĞERLEMESİ VE ÜCRET YÖNETİMİ 
KAPSAMINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜMÜNDE İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ BİRİMİNİN ROLÜ 

Turizm işletmelerinde iş değerlemesi, yapılan işe göre ücret sistemi geliştirmeye olanak sağlayan 
ve işgörenlerin kendilerini iyi hissetmeleri ve adil davranıldığını düşünmelerine yol açan, insan 
kaynakları yönetimi birimi sorumluluğunda gerçekleştirilen önemli bir görevdir. Turizm 
işletmelerinin yapısı gereği insan ilişkilerine dayanması, iş değerleme yapılırken hassasiyetle 
davranılmasını ve adaletli bir şekilde işlerin değerlemesini zorunlu kılmaktadır. 

Turizm işletmelerinde müşteriye sunulan hizmetin kalitesi, büyük ölçüde bu hizmeti sunan 
işgörenin ödüllendirilmesine bağlıdır. Turizm işletmelerinde işgörenin moralinin müşteriye 
yansıdığı bilinmektedir. Örneğin; morali bozuk olan işgören işini o anda iyi bir şekilde yerine 
getiremeyeceği için hem işgörenin psikolojik durumu hem de sunulan hizmetin yetersizliği hızla 
müşteriye de yansıyacaktır (Yenipınar, 2005:155). 
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Turizm işletmeleri, ücreti önemli bir maliyet unsuru olarak görmektedir. Bu nedenle sektörde 
ücretleri artırmama, dondurma hatta indirme, işgücü sayısını azaltma, düşük ücretle işgören 
çalıştırma ve kalifiye olmayan personel istihdam etme gibi uygulamalara gidebilmektedirler. 
Ücretleme ile ilgili amaç, strateji ve politikalar; gelecek birkaç yıl içerisinde ücret uygulamaları 
açısından işletmenin nerede olmak istediği ve olmak istediği noktaya nasıl (hangi sistem ve 
uygulamaları kullanarak) ulaşacağı ile ilgilidir (Armstrong, 2009:746). Diğer yandan turizm 
işletmeleri genellikle sezonluk yoğunluğa göre personel istihdam edebilmektedir. Emeğe dayalı 
üretimin olduğu turizm işletmeleri, hizmeti üreten insan olduğu için diğer işletmelere göre 
işgücünün daha önemli bir yere sahip olduğu işletmelerdir. Bu nedenle talepte meydana gelen 
değişiklikler, işgücüne olan ihtiyaç miktarının da talebe bağlı olarak değişmesi sonucunu 
doğurmaktadır. Turizm işletmelerinin bu özelliği gereği işletmeler, nitelikli iş göreni işletmeye 
çekmede ve elde tutmada zorluk çekmektedirler (Şahin, 2015:374). Bu yüzden işletmede 
oluşturulacak adil bir ücret yönetimi sistemi, turizm işletmesinin değişken sezon yapısına ve iş 
gören devir hızının yüksek olmasına rağmen işletmenin başarısına olumlu yönde katkı 
sağlayabilecektir. 

Bir başka açıdan bakıldığında, insanın insana hizmet ettiği turizm işletmelerinde müşteri 
memnuniyeti büyük ölçüde iş görenlerin onlara güler yüzle sunduğu hizmete bağlı olduğu 
söylenebilir. Turizm işletmelerinde çalışan iş görenlerin çalıştıkları yerde mutlu olması, başarılı 
bir hizmet sunumu açısından hayati öneme sahiptir. Aynı zamanda iş görenlerin duygusal 
emeklerini olumlu yönde misafirlere yansıtmasında çalıştıkları yerde mutlu olmaları önemli bir 
faktördür. İş görenlerin işyerinde mutlu olmasının en önemli araçlarından biri ücrettir (Özdemir 
ve Akpınar, 2002). Bu nedenle iş görenler her şeyden önce emeklerinin karşılığı hak ettikleri ücreti 
almayı beklerler. Bunu sağlamanın en etkili yolu ise işletme içerisinde adil bir ücret sisteminin 
oluşturulmasıdır. Adil ve etkin bir ücret yönetimi için başarılı iş değerleme sürecine ihtiyaç 
vardır. İş değerleme ve ücret yönetimi sayesinde nitelikli iş görenler işletmeye çekilmekte, 
mevcut olanlar elde tutulmakta ve motive edilmektedir. Başarılı bir iş değerleme sürecinin 
ardından adil bir ücret yönetiminin gerçekleştirilememesi, iş görenlerin motivasyonunun 
düşmesine, devamsızlık ve iş gören devir oranının yükselmesine, performans ve verimliliğin 
düşmesine dolayısıyla uzun vadede turizm işletmelerinin hizmet kalitesinin düşmesine neden 
olmaktadır (Şahin, 2015:374). 

Ücretin bu denli hassas bir konu olmasının yanı sıra turizm sektörünün genel itibariyle kırılgan 
yapısı; turizm işletmelerindeki ücret yönetimi konusunu daha da önemli hale getirmektedir. 
Bununla birlikte turizm işletmelerindeki insan kaynakları yönetimi biriminin sorumluluğu diğer 
işletme türleriyle kıyasla daha stratejik öneme sahiptir. Ücret yönetimi kapsamında karşılaşılan 
sorunların da en aza indirgenmesi ve ortadan kaldırılması önemli bir husus olarak ifade 
edilebilir. Tablo 1’de turizm işletmelerinde ücret yönetimi kapsamında karşılaşılan sorunlar ve 
sorunların çözümünde insan kaynakları yönetimi biriminin rolüne yer verilmiştir. 

Tablo 1. Turizm İşletmelerinde İş Değerleme ve Ücret Yönetimi Kapsamında Karşılaşılan 
Sorunlar ve Sorunların Çözümünde İnsan Kaynakları Yönetimi Biriminin Rolü 

Turizm 
İşletmelerinde Ücret 

Yönetimi 
Kapsamında 

Karşılaşılan Sorunlar 

Sorunların Çözümünde İnsan Kaynakları 
Yönetimi Biriminin Rolü 

İnsan Kaynakları Yönetimi Birimlerine 
Yönelik Çözüm Önerileri 

Uygun Ücret 
Sisteminin Seçimi 

Ücret yöntemi belirlenirken her iş, kendi içinde 
değerlendirilmeli ve işe en uygun yöntem 
seçilebilir. 

Turizm işletmelerinden her biri (işletme 
türü ve özellikleri dikkate alınarak) için 
uygulanacak ücret yönteminin en uygun 
olanını seçmek, iş görenleri tatmin etmesi 
açısından işletmenin yararına olacaktır. 
Uygun olacak yöntemin belirlenmesinde iş 
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görenlerin duygusal emekleri de göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Personel Devir 
Hızının Yüksek 

Olması 

Turizm işletmelerinde sektörün yapısıyla 
alakalı bir durum olan mevsimsellik sorunu, 
personel sirkülasyonunun da hızlanmasına 
neden olmaktadır. 

Personelin kısa süreli çalıştıktan sonra 
işten ayrılma fikrinin oluşmasını 
engellemek için çalışma şartları ve 
ücretleme sistemi daha iyileştirilebilir. 

İş görenlerin Daha 
Yüksek Ücret İsteği 

Turizm işletmelerindeki iş görenlerin sektörün 
emek-yoğun yapısından dolayı daha yüksek 
ücret taleplerine karşı insan kaynakları 
yönetimi personelinin ücret yönetimi sürecini 
hassasiyetle yürütmesi beklenir. 

Turizm işletmelerinde, insan kaynakları 
yönetimi birimleri tarafından iş görenlerle 
birlikte ücret bilgilendirmesi toplantıları 
düzenlenebilir. Bu sayede, iş görenler 
ücret sistemleri hakkında kendilerine adil 
davranıldığı konusunda emin olabilirler. 

Turizm Sektörünün 
Mevsimsellik Sorunu 

Turizm işletmeleri, sektörün 
mevsimselliğinden etkilenerek yılın belli 
aylarında kazanç artışı ve düşüşü 
yaşayabilmektedirler. Bu kapsamda insan 
kaynakları yönetimi birimi bu durumu göz 
önünde bulundurarak planlamasını 
yapmalıdır. 

Turizm işletmelerinin kazanç 
dalgalanmalarına karşı işgörenlerin 
çalışma durumunu iyi ayarlaması ve ücret 
sistemini de ona göre planlaması 
gerekmektedir. 

Cinsiyete Göre 
Farklılaşan Ücret 

Turizm işletmelerinde departmana göre 
farklılaşan kadın ya da erkeğin lehine ücret 
farklılıkları gözlemlenmektedir. İnsan 
kaynakları yönetimi biriminin çabasıyla bu 
durum ortadan kaldırılabilir. 

Turizm işletmelerinde uygulanan ücret 
farklılıkları, departmanlardan ziyade 
cinsiyete göre de değişebilmektedir. Bu 
durum karşısında insan kaynakları 
yönetimi birimi, eşitlikten ödün vermeyip 
cinsiyete değil yapılan işin niteliğine göre 
ücret belirleme yoluna gitmelidir. 

Fazla Mesailerin 
Ücrete 

Yansıtılmaması 

Turizm işletmelerinin yoğun sezonlardaki iş 
gören bulamama sorunu, iş görenlerin fazla 
mesaiye kalmalarını beraberinde 
getirmektedir. Bununla birlikte işletme için iş 
görenin maliyeti de arttığından işletmeler fazla 
mesaiye kalan iş görenlere ücret yerine izin 
verebilmektedir.  

Turizm işletmeleri için iş görenlerin fikri 
sorulmadan yapılan bu uygulama, uzun 
vadede işletmenin zararınadır. Bunun 
yerine iş görenin fazla mesai konusundaki 
fikirlerine önem verilmeli ve ona göre 
politikalar belirlenmelidir. 

Başarı 
Ödüllendirmelerinde 
Ücret Kullanılmaması 

Turizm işletmelerinin genellikle motive edici 
ve iş göreni güdüleyici uygulamalarından biri 
de haftanın/ayın personeli seçme 
uygulamalarıdır. Bu uygulamanın sonucunda 
insan kaynakları yönetimi birimi aracılığıyla 
belirlenen para ödülleri, iş göreni daha da 
motive edecektir. 

Turizm işletmelerindeki insan kaynakları 
yönetimi birimi tarafından belirlenecek 
politika ile iş görenlerin ödüllenmelerinde 
ücret kullanılarak iş görenlerin ödüle karşı 
daha motive şekilde davranış 
sergilemeleri sağlanabilir. 

Turizmde 
Sendikalaşmanın Az 

Olması 

Turizm işletmeleri, özel sektör işletmeleri 
arasında neredeyse en az sendikalaşmanın 
görüldüğü işletmelerdir. Bu durum, toplu ücret 
sözleşmeleri gibi iş görenlerin lehine fırsatları 
kaçırmalarına sebep olabilir. İnsan kaynakları 
yönetimi birimi, sendikalaşma konusunda iş 
görenleri ve işletmeyi yönlendirmelidir. 

Turizm işletmelerindeki insan kaynakları 
yönetimi birimi, sendikalaşma konusunda 
hem iş göreni hem de işletme sahiplerini 
bilgilendirmeli ve sendikalaşmanın turizm 
işletmelerinde de yaygınlaşması 
sağlanmalıdır. 

İş Değerleme 
Yapılmadan Ücret 
Yönetimi Sürecinin 

Başlatılması 

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi turizm 
sektöründe de işletmelerin ücret belirleme 
politikaları, iş değerleme sürecine istinaden 
başlatılmalıdır. Bu da insan kaynakları 
yönetimi birimi tarafından yapılmalı ona göre 
ücret belirlemeye gidilmelidir. 

İyi bir iş değerlemesi, ücret belirlemede 
işin niteliğine göre ücret belirlemek 
açısından faydalı olacaktır. Bu da iş 
görenlere eşit ve adil bir ücret yönetimiyle 
yönetildiklerini hissettirecek ve bu tür 
sorunların oluşumunu engelleyecektir. 

Sigortasız Kaçak İşçi 
Sorunu 

Turizm işletmelerinde yoğun sezonlarda belli 
aralıklarla sigortasız kaçak işçi istihdam 
edilebilmektedir. Bu da daimi iş görenlerin 

İnsan kaynakları yönetimi birimi, kaçak 
işçi istihdam etme konusunda işletme 
sahiplerini bilinçlendirmeli ve ucuz 
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ücretlerini olumsuz yönde etkilemektedir. 
İnsan kaynakları yönetimi birimi bu durum 
karşısında net duruş sergilemeli ve bu tür 
işçileri işletmelerde istihdam ettirmemelidir. 

işçilerin işletmeye daha fazla maliyetli 
olabileceği konusunu onlara anlatmalıdır. 
Bununla birlikte turizm işletmelerinde 
kaçak ve sigortasız işçi istihdam etme 
defteri kapatılmalıdır. 

Doğru İş Değerleme 
Yönteminin 
Seçilmemesi 

Turizm işletmelerinde insan kaynakları 
yönetimi birimi, iş değerleme ve ücret yönetimi 
sürecini yönetirken iş değerleme 
yöntemlerinden işin niteliğine göre doğru olanı 
seçmekle yükümlüdür. Bu da iş değerleme 
sürecini profesyonel bir şekilde yönetebilecek 
kişiler tarafından yapılmalıdır. 

İş değerleme yöntemi insan kaynakları 
yönetimi birimi tarafından doğru 
seçildiğinde ücret yönetimi süreci etkin bir 
şekilde işleyecek ve işletmenin verimliliği 
artacaktır. 

İş Değerleme 
Yapılırken İş 

Dışındaki Faaliyetleri 
Değerlendirme 

İş değerleme süreci, sadece işin 
değerlendirildiği bir süreçtir. İş değerlemesi 
yapılırken o işte çalışan iş göreni de 
değerlendirmeye almak karşılaşılan en yaygın 
sorunlardandır. 

Turizm işletmelerinde insan kaynakları 
yönetimi birimi tarafından yapılan iş 
değerleme sürecinde, sadece iş 
değerlendirilmeli, o işi yapan iş görenler 
değerlendirmeye alınmamalıdır. 

Kaynak: Rock ve Berger, 1991; Özdemir ve Akpınar, 2002; French, 2003; Martocchio, 2004; 
Yenipınar, 2005; Armstrong, 2009; Akoğlan Kozak, 2012 ve Şahin, 2015'den yararlanılarak 
yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

İş değerleme ve ücret yönetimi sürecinde karşılaşılan sorunlar genel hatlar itibariyle; uygun ücret 
sisteminin seçimi, personel devir hızının yüksek olması, turizm sektörünün mevsimselliği, 
turizm işletmelerinde fazla mesailerin ücrete yansıtılmaması, iş değerleme yönteminin doğru 
seçilmemesi ve turizm işletmelerinde sendikalaşmanın yok denecek kadar az olması gibi 
sıralanabilir. Bu sorunlara karşı insan kaynakları yönetimi birimi, ücret yönetimi sürecini 
yönetmek adına insan kaynakları yönetimi birimine alınan personeli titizlikle seçmelidir. Bunun 
dışında, yaşanan sorunların çözümünde işletmenin yapısı ve faaliyet alanı üst yönetim 
tarafından dikkate alınarak çözüm yollarına başvurulmalıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ücret yönetimi, insan kaynakları yönetiminin en temel görevlerinden ve işlevlerinden birini 
oluşturmaktadır. Çünkü ücret yönetimi, işletme verimliliği ile doğrudan ilişkili bir konudur. Zira 
gelişmiş insan kaynakları yönetimi metotları, ücretleri işletmenin her alanı ile ilişkilendirmekte 
ve sahip olduğu niteliklerden dolayı ücrete anahtar rol görevini yüklemektedir. İşletmelerin 
insan kaynakları yönetimi departmanları, birbirinden farklı birçok ücret türüne göre şekillenen 
ücret yönetimi işlevini yerine getirirken, kendi işletme yapı ve kültürüne en uygun olan ücret 
sistemlerini seçmekte ve uygulamaya koymaktadır. 

Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi birimi tarafından yönetilen iş değerleme ve 
ücret yönetimi süreci ile ilgili karşılaşılan sorunları ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, 
sektördeki insan kaynakları yöneticileri için ışık olabilecek ve daha sonra yapılacak uygulamalı 
ve teorik çalışmalara da kaynak niteliği taşıyabilecektir. Bu bağlamda turizm işletmelerinde insan 
kaynakları yönetimi işlevi olarak iş değerleme ve ücret yönetimi hakkındaki en genel sorun, bu 
konudaki araştırma boşluğu olduğudur. Bu çerçevede bundan sonraki yapılacak çalışmalarda, 
turizm işletmelerinde iş değerleme ve ücret yönetimi sürecini gerçekleştiren personel ve 
işletmedeki diğer personelin katılımlarıyla gerçekleştirilecek ve sorunları açık/kapalı uçlu 
sorularla ölçmeyi amaçlayan uygulamaları kapsayabilir. Bu sayede sorunlara yeni bakış açıları 
getirilerek çözüm önerileri genişletilebilir. 

Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi departmanlarının ücret yönetimi sürecinde 
yaşanan/yaşanabilecek sorunların kaynağını araştırarak sorun çıkmadan önce ücret yönetimine 
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dair yukarda ifade edilen çözüm önerilerini uygulamak, işletmenin yararına olacaktır. Bu 
önlemlerin alınmasına ışık tutacak bir araştırma önerisi de her bir turizm işletmesi türünden 
örneklem alınarak ücret yönetimi sürecinde Tablo 1’de belirtilen ve diğer yaşanan veya 
yaşanabilecek potansiyel sorunların sektör temsilcileri tarafından ortaya konmasını sağlamak ve 
çözüm önerilerini genişletmek olabilir. Bir diğer araştırma önerisi de otel işletmelerinde 
uygulanan ücret yöntemlerinin uygulamalı bir çalışma ile ortaya koymak, buna ek olarak sayfiye 
ve kıyı olmak üzere karşılaştırmasını yapmak olabilir. 

İş değerleme süreci, ücret yönetimi sürecinin belirleyicisi konumundadır. Bu nedenle turizm 
işletmelerinde iş değerleme süreci, insan kaynakları yönetimi birimi tarafından profesyonelce ele 
alınarak etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelidir. İş değerleme yöntemi doğru seçilmeli ve iş 
değerlemede sadece iş değerlendirilmelidir. Bunun yanında iş değerlemesini yapacak 
profesyonel kişiler aracılığıyla bu süreç yönetilmelidir. İş değerleme ve ücret yönetimi süreci 
yönetilirken turizm işletmelerinin özellikleri dikkate alınmalıdır. 

Söz konusu öneriler dâhilinde varılabilecek genel bir yargıya göre iş değerleme ve ücret yönetimi, 
turizm işletmeleri için stratejik öneme sahip bir insan kaynakları yönetimi işlevidir. Bu bağlamda 
turizm sektörünün yapısı gereği iş değerleme ve ücret yönetimi sürecinin etkin ve verimli bir 
şekilde gerçekleştirilmesi, işletmede karşılaşılabilecek sorunların en aza indirilmesi veya ortadan 
kaldırılması için önemli rol oynamaktadır. Uygun ücret sisteminin seçimi, fazla mesailerin ücrete 
yansıtılması ve turizm işletmelerinde sendikalaşmanın yaygınlaşması gibi konularda insan 
kaynakları yönetimi birimi öncülük ederek turizm sektöründe genel olarak karşılaşılan bu 
sorunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilir. Sonuç olarak, turizm işletmeleri 
yöneticilerine ve turizm işletmeleri örneğinde hizmet sektörünün diğer kuruluşlarındaki 
yöneticilere getirilebilecek en önemli öneri, iş değerleme ve ücret yönetimine gereken önemin 
verilmesi ve bu konuda iş değerleme ve ücret yönetimi sürecini iyi yönetebilecek insan 
kaynakları yönetimi departmanlarını destekleyici kararlar alınmasıdır. Bu kararlar alınırken 
turizm işletmesi bazında çalışanlar, sektör bazında işletmeler, kamu bazında ilişkili olunan yasal 
yükümlülükler, pazarlama ve rekabet bazında aynı faaliyetteki diğer işletmeler ve genel olarak 
işletmenin bulunduğu bölgedeki toplum düzeni ve yerel halk göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bu bileşenler bir bütün olarak değerlendirilmeli ve her birinin beklentilerine göre hareket 
edilmelidir. 
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Öz 

Sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu; kişinin ilgisini çekmesine rağmen kendi dışında 
gerçekleşen olaylara dahil olamama ve bunlardan sosyal medya aracılığıyla haberdar olma 
durumunda yaşadığı bir duygu değişimi şeklinde ifade edilebilir. Günümüze kadar yapılan 
çalışmalarda, sosyal medya ve gelişmeleri kaçırma korkusu arasındaki ilişkinin turizm 
faaliyetlerine etkisine dair bir araştırmaya rastlanılamaması nedeniyle bu çalışmanın amacı 
sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisini ortaya 
koymaktır. Bu amaçla doğrudan/dolaylı olarak gelir elde eden 18 yaş üzerindeki bireylerden, 
Google formlar aracılığıyla toplanan 1623 anket analize tabi tutulmuştur. Anket formunda; 
katılımcıların sosyal medya kullanım yoğunluklarını, gelişmeleri kaçırma korkusu düzeylerini, 
satın alma niyetlerini ölçen, katılımcıların demografik özellikleri hakkında tanımlayıcı sorular 
içeren ifadeler yer almaktadır. Araştırma sonucunda sosyal medya kullanım yoğunluğu ile 
gelişmeleri kaçırma korkusu arasında anlamlı bir ilişki bulunmakla birlikte sosyal medyada 
gelişmeleri kaçırma korkusunun kişinin tatil satın alma niyetine etkisi olduğu sonucuna da 
ulaşılmıştır. Elde edilen sonuçlar ve literatür taraması ışığında, araştırmacılara ve işletmelere 
çeşitli önermelerde bulunulmuştur.  
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Abstract 

Fear of Missing Out in social media can be expressed as a feeling of emotion in the case of not 
being involved in the events taking place outside of him and being aware of them through social 
media (although it may attract the attention of the person). In the studies carried out to date, the 
aim of this study is to reveal the effect of FoMO (Fear of Missing Out) on holiday buying intention 
in social media due to the lack of research on the effect of the relationship between social media 
and FoMO on tourism activities. For this purpose, individuals who are over 18 years of age have 
been subject to 1623 questionnaires collected through Google forms. In the questionnaire; the 
participants' expressions about the social media usage intensities, FoMO levels, purchasing 
intentions, and the descriptive questions about the demographic characteristics of the 
participants. As a result of the research, although there is a significant relationship between the 
intensity of social media usage and FoMO, it was concluded that FoMO has an effect on the 
purchase intention of the person in social media. In the light of the results and literature review, 
various propositions have been made to researchers and enterprises. 
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GİRİŞ 

Sosyal medya, toplumun yapısı üzerinde etkisi büyük olan, etkileşim kalıplarını (anlık ve 
interaktif iletişime imkân veren) büyük ölçüde değiştiren önemli bir kavramdır (Asur ve 
Huberman, 2010). Sosyal medya siteleri, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) kavramı üzerinde 
önemli bir rol oynamaktadır. GKK, iletişim kanallarının olduğu her yerde görülmesine rağmen, 
günümüzde diğer insanların neler yaptığını, ne söylediğini bilmek ihtiyacı ve isteği sosyal 
medyanın bu kavram üzerindeki etkisini diğer iletişim kanallarına nazaran daha da artırmıştır. 
Bunun yanı sıra bilginin her zamankinden daha kolay erişilebilir olması da insanları sosyal 
medya aracılığıyla bilgi tüketmeye bağımlı hale getirmiş, bireyler çoğu zaman mobil cihazları ile 
tek tuşla girebildikleri ve edinebildikleri bilgiye fazlasıyla ihtiyaç duymaya, eksikliğinde de GKK 
hissetmeye başlamışlardır. Bu kavramların birbiriyle bu kadar ilişki içerisinde olması 
araştırmacıların da önemle üzerinde durdukları: “Sosyal medya bağımlılığı (sosyal medya 
kullanım yoğunluğu), GKK’nin nedeni midir, sonucu mudur ya da her iki kavram da birbirinin 
tetikleyicisi midir, ruhsal sıkıntı yaşayan bireylerin sosyal medyayı daha az kullanmaları GKK 
kavramını daha da tetikler mi?” sorularını gündeme getirmektedir (Abel vd., 2016). 

Araştırmanın temel problemini açıklayabilmek için söz konusu çalışmanın neden yapıldığı ve 
ilgili yazında hangi boşluğu dolduracağı ya da ilgili yazına ne şekilde katkı sağlayacağının net 
bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Literatür incelendiğinde, çalışmada bahsedilen 
değişkenler ile ilgili tek başına ya da birden fazla değişkeni aynı anda inceleyen birçok farklı 
çalışmaya rastlanılmıştır (Alalwan, 2018; Alt, 2018; Argan ve Tokay Argan, 2018; Aydın, 2018; 
Casale vd., 2018; Classen, 2018; Dhir vd., 2018; Elhai vd., 2018; Osatuyi ve Turel, 2018; Tien vd., 
2018; Blachnio, vd., 2017; Blackwell vd., 2017; Yin vd., 2017; Al-Menayes, 2016; Beyens, vd. 2016; 
Hodkinson, 2016; Gil vd., 2015; Doster, 2013). Buna rağmen, bu çalışmanın konusu olan 
değişkenler (Sosyal Medya, GKK, Satın Alma Niyeti) arasındaki ilişkiyi bir arada inceleyen 
herhangi bir çalışmaya Türkçe ve yabancı literatürde daha önce rastlanılamaması, çalışmanın 
yapılmasının temel gereksinimi olarak görülmektedir. Başka bir deyiş ile turizm sektöründe, 
sosyal medyada GKK’nin kişinin tatil satın alma niyeti üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
daha önce yapılan bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Böylece bu araştırmanın yapılmasına gerek 
duyularak, yapılan çalışma ile birlikte; turizm literatüründeki boşluğun doldurulması amacının 
yanı sıra, pazarlama ve psikoloji literatürüne de katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Buradan 
yola çıkılarak araştırmanın problemi; “Sosyal medyadaki GKK’nin kişinin tatil satın alma niyeti 
üzerine etkisi var mıdır?” şeklinde oluşturulmuştur. 

 

SOSYAL MEDYA KULLANIM YOĞUNLUĞU, GELİŞMELERİ KAÇIRMA 
KORKUSU VE SATIN ALMA NİYETİ KAVRAMLARININ İLİŞKİSİ 

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ışığında toplumsal paylaşım ağları hızla yaygınlaşmaya 
başlamış ve kullanıcı sayısı da oldukça artmıştır. Bireyler bu ağları kullanarak yeni insanlarla 
karşılaşma, iletişime geçme ve mevcut olanlarla da iletişimde kalmayı devam ettirme amacını 
gütmektedirler (Toprak vd., 2009:28). Bu türden gereksinimleri yerine getiren sosyal ağlar; sosyal 
medya uygulamalarını araç olarak kullanmaktadırlar.  

Sosyal medya ağı için tam bir tanım yapılamaz. Birçok benzer web sitesi sosyal medya olarak 
adlandırılmakta, kimilerince ise sosyal bir ağ olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu sosyal ağlar da 
(örneğin; Facebook) sosyal medya aracı olarak kullanılabilmektedir. Sosyal medya “insanların 
fikir ve deneyimlerini paylaştığı bir platformdur” şeklinde tanımlanabilir (Baban, 2012:72). 

Polat’a (2016:21) göre sosyal medya; “haber, içerik ve bilgiyi paylaşma, okuma ve keşfetme 
alışkanlıklarının değişmesidir” olarak yorumlanırken, Boyd ve Ellison’a (2008) göre ise, sınırlı bir 
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sistem içerisinde kamu ya da yarı kamu bir profil oluşturmayı sağlayan, bağlantıda oldukları 
kişilerin listesinin açıkça belirtildiği ve diğer kişilerin sisteminde bağlantıda oldukları kişilerin 
listesinin görüntülenmesine olanak tanıyan web tabanlı bir servis olarak adlandırılmaktadır.  

Sosyal medyanın her geçen gün kullanımının artması yeni kavramların da ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Bunlardan birisi de bireylerin sosyal medyada bir şeyler kaçırma, diğerlerinden 
haberdar olamama korkusuyla sosyal medyada daha fazla zaman harcamalarına neden olan bir 
bağımlılık türü şeklinde ifade edilen “Gelişmeleri Kaçırma Korkusu”dur (FoMO-Fear of Missing 
Out) (Przybylski vd., 2013).  

Temel ihtiyaç memnuniyeti düzeyi düşük olan bireyler; başkalarıyla temas kurmak, sosyal 
yetkinliği geliştirmek ve sosyal bağları derinleştirmek için bir fırsat olarak algıladıkları sosyal 
medya kullanımına doğrudan yönelebilirler. Bireylerin temel ihtiyaçlarının tatmin düzeyleri ve 
sosyal medya arasındaki ilişki aynı zamanda dolaylı olarak da kendisini gösterebilir. Başka bir 
deyişle Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) ile bağlantılı olabilir. Bireylerin sosyal medyadaki 
GKK, onların sosyal medyaya bağımlı hale gelmelerine neden olur (Przybylski vd., 2013).  

Yüksek düzeyde GKK’ye sahip olan bireyler, sosyal medyayı daha fazla kullanarak sosyal 
ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar (Wolniewicz vd., 2018). Bazı araştırmalar sorunlu (aşırı) 
internet kullanımı seviyeleri ile GKK arasındaki ilişkinin küçük ve orta düzeyde etkilerini ortaya 
koyarken (Stead ve Bibby, 2017; Wolniewicz vd., 2018) bazıları da GKK’nin kişilerin daha düşük 
algıladıkları yaşam kalitesi ve olumsuz duygular, sosyal katılım ve sorunlu internet 
kullanımı/sorunlu akıllı telefon kullanımı ile ilişkili olduğu yönünde sonuçlar ortaya koymuştur 
(Elhai vd., 2018). 

GKK, bireylerin sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanmalarında önemli bir rol oynamaktadır 
(Swar ve Hameed, 2017). Przybylski vd.’nin (2013) yaptığı çalışmada sosyal medya kullanım 
yoğunluğu yüksek olan bireylerin GKK eğilimlerinin de yüksek olduğundan bahsedilmektedir. 
Başka bir ifade ile GKK ve sosyal medya kullanım yoğunlukları birbirleriyle doğru orantılıdır. 
Biri artış gösterdiğinde diğerinin de artış göstermesi kaçınılmaz olmaktadır.  

Buna göre; H1 hipotezi: “Sosyal medya kullanımı ile GKK arasında anlamlı bir ilişki vardır” 
şeklinde kurulmuştur. 

GKK hakkında yapılan tüm bu çalışmalara göre; GKK’nin sosyal medyayı takip etme isteğini 
tetiklemesi ile; GKK akıllı telefonların aşırı kullanımına neden olmaktadır (Elhai vd., 2018; 
Wolniewicz vd, 2018). Diğer cihazlar aracılığıyla da ulaşılan sosyal medyada sürekli çevrimiçi 
olma arzusu nedeniyle; başkalarını takipte kalma ve onlardan habersiz kalabilecek olma 
düşüncesi ile; GKK’nin anksiyete (Elhai vd., 2018; Blackwell vd., 2017; Oberst vd., 2017; Elhai vd., 
2016; Wang vd., 2012), dikkat dağınıklığı ve depresif davranışlara daha fazla eğilimli olmaya (Elhai vd., 
2018; Baker vd., 2016; Elhai vd., 2016; Wang vd., 2012) neden olabileceği de ifade edilebilir. 
Bunların yanı sıra; birçok araç vasıtası ile (telefon, tablet, bilgisayar) uzun süre sosyal medyayı 
takip etme sonucunda GKK’nin fizyolojik olarak; sırt, baş, bel, boyun, vb. ağrılara da neden 
olabileceği düşünülmektedir. 

İnternet, tüketiciler için, diğer birçok bilgi kaynağından daha fazla ve çeşitli bilgi almayı 
sağlamaktadır. Sosyal medya sayesinde, tüketiciler artık yalnızca internet üzerindeki içeriklere 
erişmekle kalmayıp, kendi içeriklerini oluşturup (sanal topluluklar, bloglar, vb.) 
paylaşabilmektedirler. Turizm için de özellikle tüketicilere kendi seyahat programlarını yapma, 
web siteleri aracılığıyla turizm paketlerini satın alma imkânlarını sunarak, tüketicinin aktif 
katılımına izin veren teknolojiler önem kazanmaktadır (Gretzel vd., 2011). Yapılan bir çalışmada 
(Zhao vd., 2015) otellerin internet üzerinden çevrimiçi araştırılması ile kişilerin satın alma 
niyetleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. 
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Sosyal medya, seyahat planlama üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Özellikle diğer kişilerin 
çevrimiçi paylaşımları ve yorumlarına bakarak, çevrimiçi seyahat planlama süreci kişilerin 
önemli bir aktivitesi haline gelmiştir. Akıllı telefon bağımlılığının da artışına bağlı olarak, 
istenilen her an ve her yerde internete ulaşılmasıyla, seyahat edecek olanların araştırma yapması 
ve davranışlarını planlamalarında sosyal medyanın etkisi daha da artmıştır (Xiang vd., 2015; 
Xiang vd., 2014).  

Buna göre; H3 hipotezi: “Sosyal medya kullanımı kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkilidir” 
şeklinde kurulmuştur.  

Sosyal medya ve buna bağlı olarak gelişen birçok olgu (Örneğin GKK), günümüzde birçok alanı 
etkisi altına almaya başlamıştır. Bunlardan birisi de pazarlamanın bir dalı olan satın alma 
davranışıdır.  

GKK genellikle kişilerin bir şeyler satın almalarını sağlar. Örneğin; komşununkinden daha büyük 
bir televizyon ya da arkadaşlarla birlikte geçirilecek bir tatil. Çünkü hepsi gidiyordur ve kişi bunu 
kaçırmaktan korkar. Her iki durumda da insanlar sosyal baskılar ve döngüden çıkma ya da 
dışlanmış olma korkusuna göre hareket eder. Bu durumda çoğu insan GKK’ye teslim olur 
(Dykman, 2012).  

Buna göre; H4 hipotezi: “GKK kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkilidir” şeklinde 
kurulmuştur. 

Argan vd. (2018), GKK’nin yalnızca sosyal medya ile ilgili olmayıp, pazarlama ve tüketici 
davranışı ile de çok yakından bir ilgisi olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan ve bunu GKK tüketici 
olarak adlandıran kuramsal bir yaklaşımı ele almışlardır. Çalışma sonucunda karar verme süreci 
öncesinde, karar verme süreci esnasında ve sonrasında GKK tüketicilerin geleneksel 
tüketicilerden nasıl farklılıklar gösterebildiğini ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Buna göre; H2 hipotezi: “Sosyal medya kullanımı ile GKK arasındaki ilişki kişinin tatil satın alma 
niyeti üzerinde etkilidir” şeklinde kurulmuştur. 

Bu araştırmada; sosyal medyadaki GKK’nin kişinin tatil satın alma niyetine etkisinin ortaya 
konması amaçlanmıştır. Çalışmanın bir diğer amacı, sosyal medya kullanım yoğunluğu ile GKK 
arasındaki ilişkinin derecesini belirlemektir. Ayrıca, bu çalışma ile birlikte turizm alanı için yeni 
olduğu ifade edilebilecek bir konunun araştırılması ve sonraki çalışmalar için örnek teşkil edeceği 
varsayılmaktadır.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışma “sosyal medyada GKK’nin kişinin tatil satın alma niyetine etkisi”nin belirlenmesi 
amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan çalışma, nicel yöntemler uygulanan betimsel ve 
açımlayıcı bir araştırma niteliğindedir. 
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Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini 18 yaş ve üzeri sosyal medya kullanıcıları oluşturmaktadır. Çalışmanın 
örneklemini ise, doğrudan/dolaylı gelir elde eden 18 yaş üzerindeki sosyal medya kullanıcıları 
oluşturmaktadır. Google formlarda oluşturulan anketin bağlantı adresi sosyal medya ve e-posta 
üzerinden katılımcılara ulaştırılmıştır. 1931 katılımcıya ulaşılmış olup bunların 308 tanesi sosyal 
medya kullanmadıkları için analiz dışı bırakılarak 1623 tanesi analize uygun bulunmuştur. Bu 
katılım sayısı bir kısıt olarak alınırken, araştırma sonuçları ancak uygulanılan örneklemi temsil 
yeteneğine sahiptir. 

 

Verilerin Toplanması ve Ölçekler 

Araştırmada verilerin toplanmasında anket formundan yararlanılmıştır. Soru formu 4 bölümden 
oluşmakta olup; birinci bölüm demografik ve tanımlayıcı bilgileri içermektedir. İkinci bölümde 
sosyal medya kullanım yoğunluğu, üçüncü bölümde GKK, dördüncü bölümde ise satın alma 
niyeti ile ilgili ifadeler yer almaktadır. Araştırmada “Sosyal Medya Bağımlılığı (SMB) Ölçeği-
Yetişkin Formu” (Şahin ve Yağcı, 2017), “GKK” ölçeği (Przybylski vd., 2013) ve “Satın Alma 
Niyeti Ölçeği” (Pavlou ve Gefen, 2004)’nden faydalanılmıştır. İfadeler 5’li Likert şeklinde olup 1: 
Kesinlikle Katılmıyorum – 5: Kesinlikle Katılıyorum aralığındadır.  

Anket, daha fazla katılımcıya ulaşabilmek ve sosyal medya kullanıcılarının da kolaylıkla 
erişebilmesi amacıyla sosyal medya ortamlarında (Facebook, Instagram, Twitter, vb.) 
paylaşılmıştır. Anket verileri 16.12.2018-14.02.2019 tarihleri arasında toplanmıştır. 

Bu araştırmada veriler toplanırken kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin esası, 
örnekleme, anketi cevaplayan herkesin dâhil edilmesidir. Böylece ulaşılabilen ve isteyen herkes 
anketi doldurabilecektir (Coşkun vd., 2015:142). 

 

Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenilirlik Analizi 

Bu araştırmada kullanılan yirmi sorudan oluşan SMB ölçeği, on sorudan oluşan GKK ölçeği ve 
üç sorudan oluşan Satın Alma Niyeti ölçeklerinin güvenirliklerini ölçmek için alfa katsayısı 
kullanılmıştır. 

Şekil 1. Varsayılan Araştırma Modeli 

H1 

H2 

H3 
H4 

SOSYAL MEDYA 
KULLANIM 

YOĞUNLUĞU 

GELİŞMELERİ  
KAÇIRMA 
KORKUSU 

TATİL SATIN 
ALMA NİYETİ 
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Tablo 1. Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Alpha Katsayısı (a=) 
SMB ,869 
GKK ,861 
Satın Alma Niyeti ,826 

Alpha katsayılarına bakıldığında, bu araştırmada yer alan SMB, GKK ve Satın Alma Niyeti 
ölçeğinin oldukça güvenilir olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Ölçeklerin Geçerliliklerine İlişkin Analizler  

Ölçeklerin yapı geçerliliğini ölçmek amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Tablo 2. KMO ve Bartlett Testi Sonuçları 

 KMO Bartlett testi df Sig. 
SMB ölçeği ,926 10978,495 190 ,000 
GKK ölçeği ,852 7433,738 45 ,000 
Satın Alma Niyeti ölçeği ,684 1984,026 3 ,000 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi SMB ölçeği (0,926), GKK ölçeği (0,852) ve Satın Alma Niyeti ölçeği 
(0,684) KMO değerlerinin 0,60’dan yüksek olması sebebiyle faktör analizine uygun bulunmuştur. 
Bartlett testi sonuçları incelendiğinde ise 0,01 düzeyinde manidar olduğu görülmüş olup 
verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği kabul edilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırmada elde edilen verilerin analizinde değişik istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. 
Verilerin parametrik test koşullarını sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi yapılmıştır 
(Faktör analizi/ güvenirlik/ normal dağılım). Demografik ve kişisel bilgilerin analizinde 
tanımlayıcı istatistikler (yüzde, frekans, ortalama) kullanılırken, değişkenler arasında 
gözlenebilen ve gözlenemeyen değişkenlerin nedensel ve ilişkisel bir şekilde test edilebilmesi için 
korelasyon, basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon ve univariate varyans (Anova) 
analizlerinden faydalanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Çalışmanın amacı doğrultusunda sorulan demografik ve tanımlayıcı soruların neticesinde elde 
edilen verilere ilişkin bulgular ve yorumlara aşağıda yer verilmiştir. 

Tablo 3’e göre araştırmaya katılanların %58’i kadın ve %42’si erkektir. Katılımcıların %3’ü 18 yaş, 
%75’i 19-38 yaş, %18’i 39-53 yaş, %4’ü 54-72 yaş ve %0’ı 73 yaş ve üstüdür.  Araştırmaya katılanların 
%2’si (24 kişi) ilköğretim, %11’i (181 kişi) lise, %18’i (284 kişi) önlisans, %49’u (803 kişi) lisans ve 
%20’i (331 kişi) lisansüstü eğitim düzeyindedir. Analiz sonucuna göre katılımcıların çoğunun 
lisan mezunu olduğu görülmektedir. 
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Analiz sonucuna göre katılımcıların çoğunun bayan olduğu (%58,3), çoğunlukla (%74,6) 19-38 
yaşlarında oldukları, çoğunun (%52,8) bekar olduğu ve çoğunlukla (%60,2) çocuklarının olmadığı 
görülmektedir.  

Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum ve Çocuk Sayılarına İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet (N) (%) 

Kadın 947 58,3 

Erkek 676 41,7 

Yaş    

18 45 2,8 

19-38 1210 74,6 

39-53 293 18,1 

54-72 72 4,4 

73 ve üstü 3 0,2 

Öğrenim düzeyi (N) (%) 

İlköğretim 24 1,5 

Lise 181 11,2 

Önlisans 284 17,5 

Lisans 803 49,5 

Lisansüstü 331 20,4 

Toplam 1623 100,0 

 

Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Yoğunlukları, 
Gelişmeleri Kaçırma Korkusu ve Tatil Satın Alma Niyeti Algılamaları Arasındaki 
İlişkinin Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanım yoğunlukları, GKK ve tatil satın alma niyeti 
algılamaları arasındaki ilişkileri ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan 
analize ait tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyal Medya Kullanım Yoğunlukları, Gelişmeleri 
Kaçırma Korkusu ve Tatil Satın Alma Niyeti Algılamaları Arasındaki İlişkinin 
Değerlendirilmesine Yönelik Korelasyon Tablosu 

 
Sosyal Medya  

Kullanımı 
Gelişmeleri Kaçırma  

Korkusu 
Tatil Satın 

Alma Niyeti 

Sosyal Medya 
Kullanımı 1   

Gelişmeleri Kaçırma 
Korkusu 0,633** 1  

Tatil Satın Alma Niyeti 0,208** 0,257** 1 
**p<0,01 anlamlılık düzeyinde (iki yönlü) 
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Tablo 4’teki verilere göre sosyal medya kullanımı ile GKK arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
vardır (p<0,01, R= 0,633). Başka bir ifade ile sosyal medya kullanımı arttıkça GKK de artmaktadır. 
Bu bakış açısından yola çıkılarak H1: “Sosyal medya kullanımı ile GKK arasında anlamlı bir ilişki 
vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Ayrıca “Sosyal medya kullanımı ile tatil satın alma niyeti” 
arasında (p<0,01, R= 0,208) ve “GKK ile tatil satın alma niyeti” arasında (p<0,01, R= 0,257) da 
“sosyal medya kullanımı ile GKK” arasındaki ilişki kadar güçlü (R=0,633) olmasa da pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Literatürde yapılmış bazı çalışmalarda (Swar ve Hameed, 2017; Baker vd., 2016; Michot vd., 2015; 
Przybylski vd., 2013) olduğu gibi bu sonuca göre de sosyal medya kullanım yoğunluğu ile GKK 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Bunun nedeninin GKK yaşayan bireylerin daha 
fazla sosyal medyada zaman geçirmek istemeleri ya da sosyal medyayı yoğun olarak takip eden 
kişilerin GKK’yi daha fazla yaşadıkları söylenebilir. 

 

Sosyal Medya Kullanımı ve Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Bağımsız, Tatil Satın Alma 
Niyeti Bağımlı Değişken Olmak Üzere Doğrusal Regresyon Analizi 

Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanım yoğunlukları ile GKK arasındaki ilişkinin tatil 
satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla basit doğrusal regresyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan analize ait tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 5. Sosyal Medya Kullanımı ile GKK’nin Kişinin Tatil Satın Alma Niyeti Üzerindeki 
Etkisine Ait Regresyon Analizi 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Hata 

1 0,257a 0,066 0,065 1,18132 

2 0,263b 0,069 0,068 1,17950 
a. Sabit: GKK 
b. Sabit: GKK, Sosyal Medya Kullanımı 

Sosyal medya kullanımı ile GKK’nin kişinin tatil satın alma niyeti üzerine etkisini ortaya koymak 
için yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda (bkz. Tablo 5), ilk model sadece GKK ile satın alma 
niyeti arasındaki ilişkiyi, 2. model sosyal medya kullanımı ile GKK’nin, kişinin tatil satın alma niyeti 
üzerindeki etkisini göstermektedir. İlk model (GKK) varyansın %25,7’sini açıklarken, sosyal medya 
kullanımı da eklendiğinde %26,3’ünü açıklamaktadır (p<0,01). Bu sonuçtan yola çıkılarak sosyal 
medya kullanımı değişkeninin, GKK’nin tatil satın alma niyeti üzerindeki etkisini artırdığı 
yorumu yapılabilir. Bu bakış açısından yola çıkılarak H2: “Sosyal medya kullanımı ile GKK 
arasındaki ilişki kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir.  

İnsanlar sosyal baskılardan ya da dışlanmış olma korkusundan, dolayısıyla sosyal medyada 
yaşadıkları GKK’den uzaklaşmak amacıyla satın alma davranışı gösterirler (Dykman, 2012). Bu 
araştırmanın sonucuna göre de sosyal medya kullanım yoğunluğu ile GKK arasındaki ilişkinin, 
kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkili olduğu, bunun nedeninin de sosyal medyada GKK 
yaşayan kişilerin, diğerlerinin yaptıklarını yapmayı isteme duygusundan kaynaklandığı 
söylenebilir.  
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Sosyal Medya Kullanımı Bağımsız, Tatil Satın Alma Niyeti Bağımlı Değişken Olmak 
Üzere Doğrusal Regresyon Analizi 

Araştırmaya katılanların sosyal medya kullanım yoğunluğunun tatil satın alma niyeti üzerindeki 
etkisini ortaya koymak amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analize ait 
tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 6. Tatil Satın Alma Niyetinin Sosyal Medya Kullanımına Göre Yordanmasına İlişkin 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 Tahmini Hata 

1 0,208a 0,043 0,043 1,19555 

a. Sabit Değişken: Sosyal Medya Kullanımı 

Tablo 6’ya göre sosyal medya kullanımı ile tatil satın alma niyeti değişkenleri arasında pozitif 
yönlü anlamlı bir ilişki (R=0,208) vardır. Ayrıca belirlilik katsayısı R2=0,043 olarak hesaplanmış 
olup tatil satın alma niyetinin %43’ünün sosyal medya kullanımına bağlı olduğu söylenebilir 
(p<0,01).  

Tablo 7. Sosyal Medya Kullanımı ile Kişinin Tatil Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin 
Derecesini Gösteren Varyans (Anova) Analizi 

Model 
Kareler 

Toplamı Df Ort. Kareler 
Değeri F Sig. 

1 

Regresyon 104,540 1 104,540 73,139 ,000b 

Artık Değer 2316,950 1621 1,429   

Toplam 2421,490 1622    
a. Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 
b. Sabit Değişken: Sosyal Medya Kullanımı 

Tablo 7’de görüldüğü üzere sosyal medya kullanımı ile tatil satın alma niyeti arasındaki ilişki için 
hesaplanan değer (R=0,043**) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Tablo 8. Sosyal Medya Kullanımı ile Kişinin Tatil Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiye Ait 
Regresyon Katsayıları  

Model 
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 
Standardizde Edilmiş 

Katsayılar t Sig. 
 B Std. Hata Beta 

1 
(Sabit) Sosyal 

Medya 
Kullanımı 

1,873 0,105  17,918 ,000 

0,394 0,046 0,208 8,552 ,000 

a. Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

Sosyal medya kullanımının tatil satın alma niyetine etkisini ortaya koymak için yapılan basit 
doğrusal regresyon analizi sonucunda (bkz. Tablo 8), sosyal medya kullanımı ile tatil satın alma 
niyeti arasında anlamlı bir ilişki (0,394) olduğu gözlenmiş (R=0,208, R2=0,043) olup, sosyal medya 
kullanımının tatil satın alma niyetinin bir yordayıcısı olduğu görülmüştür (t=8,552, p<0,01). Bu 
bakış açısından yola çıkılarak H3: “sosyal medya kullanımı kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde 
etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir. 
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Sosyal medya kullanımı ile tüketici davranışları arasında anlamlı bir ilişki bulan bazı çalışmaların 
(Şahin vd., 2017; Xiang, Magnini ve Fesenmaier, 2015) yanı sıra bu çalışmada da sosyal medya 
kullanım yoğunluğunun kişilerin tatil satın alma niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu 
görülmüştür. Bunun nedeninin, kişilerin sosyal medyada gördükleri reklamlar veya takip 
ettikleri kişilerin yaptıkları tatil paylaşımları olabileceği söylenebilir. 

 

Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Bağımsız, Tatil Satın Alma Niyeti Bağımlı Değişken 
Olmak Üzere Doğrusal Regresyon Analizi 

Araştırmaya katılanların GKK düzeyinin tatil satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya koymak 
amacıyla basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analize ait tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo 9. Tatil Satın Alma Niyetinin GKK’ye Göre Yordanmasına İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçları 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 
Tahmini 

Hata 

1 0,257a 0,066 0,065 1,18132 

a. Sabit Değişken: GKK 

Tablo 9’a göre GKK ile satın alma niyeti değişkenleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki 
(R=0,257) vardır. Ayrıca belirlilik katsayısı R2=0,066 olarak hesaplanmış olup tatil satın alma 
niyetinin %65’inin GKK’ye bağlı olduğu söylenebilir (p<0,01). 

Tablo 10. GKK ile Kişinin Tatil Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkinin Derecesini Gösteren 
Varyans (Anova) Analizi 

Model 
Kareler 

Toplamı 
Df Ort. Kareler 

Değeri 
F Sig. 

1 

Regresyon 159,352 1 159,352 114,188 ,000b 

Artık Değer 2262,137 1621 1,396   

Toplam 2421,490 1622    

a. Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 
b. Sabit Değişken: GKK 

Tablo 10’da görüldüğü üzere GKK ile tatil satın alma niyeti arasındaki ilişki için hesaplanan 
değer (R=0,066**) istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). 

Tablo 11. GKK ile Kişinin Tatil Satın Alma Niyeti Arasındaki İlişkiye Ait Regresyon Katsayıları 

Model 
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar 
Standardizde Edilmiş 

Katsayılar t Sig. 
 B Std. Hata Beta 

1 (Sabit) GKK 
1,883 0,085  22,275 ,000 

0,391 0,037 0,257 10,686 ,000 
a. Bağımlı Değişken: Satın Alma Niyeti 

GKK’nin tatil satın alma niyetine etkisini ortaya koymak için yapılan basit doğrusal regresyon 
analizi sonucunda (bkz. Tablo 11), GKK ile tatil satın alma niyetine arasında anlamlı bir ilişki 
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(0,391) olduğu gözlenmiş (R= 0,257, R2=0,066), GKK’nin tatil satın alma niyetinin bir yordayıcısı 
olduğu görülmüştür (t=10,686, p<0,01). Bu bakış açısından yola çıkılarak H4:  “Gelişmeleri 
kaçırma korkusu kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkilidir” hipotezi kabul edilmiştir. 

Literatürde yapılmış bazı çalışmalarda (Argan ve Tokay Argan, 2018; Argan vd., 2018; Aydın, 
2018) GKK’nin tüketici davranışları üzerinde etkileri vardır. Bu çalışma sonuca göre de GKK’nin, 
kişilerin tatil satın alma niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeninin; bireylerin, sosyal medyada takip ettikleri kişilerin tatil içerikli paylaşımlarda güzel 
anlar yaşadıklarına dair düşünceleri ve kendilerinin bu anları yaşamıyor olmalarının verdiği 
duygu durumunun tatil satın almayı istemelerine nedenS olduğu söylenebilir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İnternetle başlayan, sosyal medya ile artık hızına yetişmekte zorlanılan bir gelişim yaşanırken, 
değişen bilgi ve iletişim teknolojileriyle de en üst seviyeye ulaşan küreselleşmenin; toplumsal, 
ekonomik ve siyasi etkileriyle baş etmek ve bunlara uyum sağlayabilmek gittikçe zorlaşmaktadır. 
Web’in 2.0’dan 5.0’a, pazarlamanın 1.0’dan 4.0’a evrildiği; halkla ilişkiler, itibar yönetimi, reklam, 
vb.nin çevrimiçi yapılabilir olduğu bu çağda sosyal medyanın da etkisiyle yeni kavramlar ortaya 
çıkmıştır (Peltekoğlu, 2012:6). Bu kavramlardan biri de sosyal medya ile birlikte daha sık 
karşılaşılan GKK’dir. “Diğerleri sizsiz eğleniyor korkusu” (Przybylski vd., 2013) olarak ifade 
edilen GKK ile bireyler sürekli başkalarını takip etmekte ve bu takip etme alışkanlıklarının 
davranış haline gelmesi, araştırmanın konusu olan tatil satın alma niyetlerine de etki etmektedir. 
Bu bölümde, sosyal medyada GKK’nin kişinin tatil satın alma niyeti üzerindeki etkisini ortaya 
koymayı amaçlayan bu araştırmanın sonuçları ve literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlikleri ve 
farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları ışığında araştırmacılara ve 
işletmelere yönelik öneriler sunulmuştur. 

Baker vd.’nin (2016) çalışmalarına göre GKK ile sosyal medyada geçirilen zaman birbirleriyle 
pozitif olarak ilişkilidir. Bunun yanı sıra Michot vd.’nin (2015) çalışmalarında ise GKK ile sosyal 
medya kullanım yoğunluğu arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin (r=0,33; 
p<0,01) varlığından söz edilmektedir. Swar ve Hameed’in (2017) çalışmalarında da yukarıda 
bahsedilen çalışmalara benzer olarak GKK ile SMB arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Konu ile ilgili başka bir çalışmada, (Przybylski vd., 2013), GKK’nin SMB için itici 
bir güç olabileceği sonucuna varılmıştır. Blackwell vd.’nin (2017) yaptığı çalışmada da GKK ile 
SMB arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Yukarıda bahsedilen 
çalışmalarla aynı doğrultuda olmak üzere, yapılan bu araştırma sonucuna göre de Sosyal Medya 
Kullanımı ile GKK arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki (H1 hipotezi) bulunmuştur (p<0,01, R= 
0,633). Bahsedilen diğer çalışmalarla uyumlu olmasının yanısıra Scott ve Woods’un (2018) 
çalışmalarında, farklı olarak, GKK’nin, sosyal medyanın özellikle gece kullanım düzeyini 
artırdığı görülmüştür. Ayrıca Alt’ın (2017) çalışmasında GKK’nin SMB’yi açıklamada aracılık 
rolü oynadığı bulgusuna ulaşılmıştır. 

Araştırma sonucuna göre, sosyal medya kullanımı ile GKK arasındaki ilişkinin tatil satın alma 
niyetini olumlu yönde etkilediği (H2 hipotezi) sonucuna ulaşılmıştır (p<0,01, R=0,26). Yine bu 
araştırma sonucuna göre, sosyal medya kullanımının kişinin tatil satın alma niyeti üzerinde etkisi 
(H3 hipotezi) olduğu görülmüştür (p<0,01, R2=0,043). Bu hipotezle bağlantılı olarak, yapılan bir 
çalışmada (Şahin vd., 2017) sosyal medya pazarlaması ile tüketici satın alma davranışı arasında 
orta düzeyli anlamlı bir ilişki ortaya çıkarken başka bir çalışmada ise (Xiang, Magnini ve 
Fesenmaier, 2015) sosyal medyanın seyahat planlama üzerinde büyük bir etkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Yapılan bazı çalışmalar (Argan ve Tokay Argan, 2018; Argan vd., 2018; Aydın, 2018) GKK’nin 
tüketici davranışları üzerinde etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Literatürde yer alan bu 
çalışmalarla uyumlu olarak araştırma sonucuna göre, GKK’nin kişinin tatil satın alma niyeti 
üzerinde etkisi (H4 hipotezi) olduğu görülmüştür (p<0,01, R2=0,066). 

Literatür taraması ve araştırma sonuçları doğrultusunda, araştırmacılar ve işletmeler için 
geliştirilen önerilere aşağıda değinilmiştir. 

Araştırmacılar İçin Öneriler: 

Son zamanlarda birçok akademik çalışmaya konu olan sosyal medya ve GKK konularının 
(özellikle de GKK’nin), turizm alanında henüz yeni olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle 
araştırmacılara aşağıdaki hususlar önerilmektedir: 

Sosyal medya siteleri artık sosyal yaşamın bir parçası haline gelmiştir. İnsanlar kendileri 
hakkında diğerlerini bilgilendirmek istedikleri gibi arkadaşlarının neler yaptıkları hakkında da 
bilgilendirilmek istemektedirler. Sosyal medya ortamlarının popülerliği arttıkça, aşırı kullanımı 
ile ilgili sorunlar ortaya çıkmıştır (Blachnio ve Przepiorka, 2018). Araştırmacılar, sosyal medyanın 
aşırı kullanımının pazarlamaya dönük yararlarının yanı sıra, muhtemel potansiyel zararlarının 
da turistik tüketici davranışına etkilerinin ne yönde olduğuna dair çalışmalar yapabilirler 
(Örneğin; aşırı sosyal medya kullanımı, kişilerde yorgunluk, tükenmişlik yaratarak, kişilerin 
turistik davranışlarını değiştirebilir mi?). 

Sosyal medya, ağızdan ağıza iletişim için çok faydalı bir araç olarak görülmektedir (Litvin vd., 
2008). İleriki çalışmalarda ağızdan ağıza iletişimde sosyal medyanın rolünü ele alan turizm alanı 
ile ilgili bir konu çalışılabilir. Örneğin; sosyal medyada GKK’nin satın alma niyetine etkisinde 
ağızdan ağıza iletişimin rolü bir araştırma konusu olabilir. 

Araştırmaya katılanların neredeyse hepsi (%97,8) sosyal medyayı akıllı telefon üzerinden takip 
etmektedir. Bu durum akıllı telefonların yoğun olarak kullanıldığını göstermektedir. Zira kişiler 
sosyal medya kullanımının yanı sıra akıllı telefonları, başka fonksiyonları (internet, müzik, 
kamera, …vb.) için de kullanmaktadırlar. Buradan hareketle akıllı telefon kullanımının 
turizmdeki yansımalarının (Örneğin; turistik ürün ve hizmetlerin talebinde ne kadar etkili 
olduğu gibi) ne şekilde olduğuna yönelik araştırmalar yapılabilir. 

Ülkelerin turizm tanıtımı için kullandıkları sosyal medya hesapları incelenerek bir içerik analiz 
yapılabilir. Ayrıca içerik analizi sonucunda ne tür içeriklerin olduğu ve hangilerinin daha etkili 
olabileceği yönünde bir alan araştırması yapılabilir.  

İşletmelere, turistlerin, sosyal medyadaki GKK’lerinin ne düzeyde olduğu sorulabilir. Sonuçlar 
göz önünde bulundurularak turistlerin tatil satın alma niyetlerini (turistik tüketim 
davranışlarını) nasıl etkileyebileceklerine dair bir araştırmanın yapılması önerilebilir. 

GKK deneyimleri ile kaygı (Elhai vd., 2016), depresyon (Oberst vd., 2017) ve düşük yaşam 
doyumu (Przybylski vd., 2013) gibi bir dizi psikolojik eksiklik arasında pozitif yönde bir ilişki 
vardır. Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden birisinin de psikolojik faktörler olduğu 
bilinmektedir. Araştırmacılar, GKK’nin hangi boyutta turistin tüketici davranışlarını etkilediğini 
ortaya koyan çalışmalar yapabilirler. 

Birçok çalışmada GKK’nin farklı değişkenler arasında aracılık rolünün olduğu görülmüştür (Alt 
ve Boniel-Nissim, 2018; Elhai vd., 2018; Oberst, vd., 2017; Wolniewicz vd., 2018; Buglass vd., 2017; 
Wegmann vd., 2017; Beyens vd., 2016; Alt, 2015). Bu çalışmada bağımsız değişken olarak 
kullanılan GKK, turizme konu olan başka bir çalışmada aracılık rolü açısından GKK 
araştırılabilir. 
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Yeşilay (www.yesilay.org.tr), bağımlılığı, ciddi bir hastalık olarak ifade etmektedir. Sosyal medya 
bağımlılığı olarak ifade edilen kavramda “bağımlılık” kelimesi kişilerin kendilerine hasta 
yakıştırmasının yapılması nedeniyle, bu alanda yapılan çalışmalara katılan kişiler için olumsuz 
bir durum yaratabileceği düşüncesiyle; “Sosyal Medya Bağımlılığı” kavramı yerine “Sosyal 
Medya Kullanım Yoğunluğu” ifadesinin kullanılmasının daha uygun olacağı önerilmektedir. 
Araştırmacıların, çalışmalarında kullandıkları terimlerin, kişiler üzerindeki etkilerini anlamaya 
yönelik bir çalışma yapabilecekleri ve ayrıca bundan sonraki “sosyal medya bağımlılığı” 
çalışmalarında yukarıda bahsedilen hususu göz önünde bulundurmaları önerilebilir. 

İşletmeler İçin Öneriler: 

Bu araştırma sonucundan da anlaşılacağı üzere sosyal medyada GKK’nin tatil satın alma niyeti 
üzerinde etkisi olduğu görülmektedir. Bu nedenle işletmelerin sosyal medya kullanımına ağırlık 
vermeleri gerekmektedir. İşletmeler için aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: 

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen pazarlama faaliyetleri işletmelerin hem maliyetlerini 
düşürmekte hem de tüketicilerin her an ve her yerden işletmelere ulaşmalarını 
sağlayabilmektedir (Bayram ve Şahbaz, 2012). İşletmelerin kişilere sunduğu seyahat öncesi 
deneyim için hazırlanan sanal turlar, videolar, önerilen güzergahlar ve daha önceki tüketicilerin 
deneyimlerine ait paylaşımları, potansiyel tüketiciler referans teşkil etmektedir (Gretzel vd., 
2011). Buradan hareketle işletme ile ilgili bir web sitesi/sosyal medya hesabının mutlaka olmasına 
dikkat edilmelidir. Yoksa hemen açılması, var ise de etkinliği ve sürekliliğinin sağlanması 
önerilmektedir.  

Ülkemizde insanlar (56,03 milyon kişi) çoğunlukla interneti, akıllı telefonlar üzerinden takip 
etmektedirler (Kemp, 2019). Bunun bir yansıması olarak da sosyal medya, banka, oyun, … vb. 
gibi uygulamaları akıllı telefonlarına yükleyerek onlara daha kısa sürede ve kolaylıkla 
erişebilmekteler. İşletmeler de sosyal medya hesabı veya web sitesi ile yetinmeyerek akıllı 
telefonlara yüklenebilecek mobil uygulamalar aracılığıyla daha hızlı ve istenilen her an GKK’yi 
azaltabilecek (diğerlerinin neler yaptıkları) bilgilere ulaşılabilme imkânı yaratabilirler. Zira 
GKK’nin, akıllı telefonların aşırı kullanımına neden olmasının (Elhai vd., 2018; Wolniewicz vd., 
2018) bu amaca bir nevi hizmet ettiği ifade edilebilir. 

İşletmeler GKK’nin azaltılması yönünde mobil bir uygulama geliştirirken; aynı uygulamayı 
yükleyen kişilerin; “kim”, “ne zaman”, “markanın hangi tesisinde tatillerini geçirecekleri” vb. 
bilgileri; bunun yanı sıra tesiste geçirilen özel anlara ait paylaşımların da uygulama üzerinden 
takip edilmesine imkân sağlayan eklentiler yapabilirler. 

Tatilini sosyal medyadan paylaşan kişileri takipte olanlar, kişinin nereye gittiğini 
soramayabilirler. Belki de çok beğendikleri ve kendilerinin de orada bulunmak istedikleri bir yer 
hakkında bilgi almak isteyebilirler. Bu nedenle kişiler tatil yerinden konum bildirmeye (Check-
in) teşvik edilmelidir. Böylece sosyal medyada takip edilen kişinin hangi destinasyonda olduğu 
anlaşıldıktan sonra araştırma yapılabilmesine imkân tanınmış olur. 

Tüketicilerin büyük bir kısmının tatil planı yaparken, başkalarının düşünceleri ve deneyimleri 
sonucunda elde ettikleri tatminin paylaşılmasını daha fazla önemsedikleri (Xiang vd., 2015) 
unutulmamalıdır. Bu noktada ağızdan ağıza iletişim önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra 
işletmeler sosyal medya uygulamaları aracılığıyla da tutundurma faaliyetlerini 
gerçekleştirebilirler. Daha önce yapılan çalışmalarda (Bieger ve Laesser, 2000; Özyıldırım ve 
Koçoğlu, 2019) kişilerin, tatil satın alma kararı vermeden önce diğer insanların deneyim ve 
tecrübelerinden yararlanmalarının dışında, tatil yeri ile ilgili olarak medyada çıkan reklamlardan 
da etkilendikleri sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle kişilerin tatil deneyimleri ile ilgili 
yorum yapmaları ve görüşlerini paylaşmaları sağlanabilir. 
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Turistler satın alma sonrasında internet teknolojilerini; turizm deneyimlerini diğer kişilerle 
paylaşmakla birlikte mekânlar, ilgi çekici yerler, ürün / hizmet sağlayıcılarla yakın ilişkiler 
kurmayı sağlamak amacıyla da kullanırlar (Gretzel vd., 2011). İşletmelerin, bu amaçla işletmeyle 
iletişime geçmek isteyebilecek turistlerin varlığını bilmeleri ve iletişimi güçlendirmek için uygun 
sosyal medya ağlarını kullanmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

%90’dan daha fazla tüketici, tanıdıkları insanların bir ürün ya da hizmet hakkındaki yorumlarına 
güvenmektedir (Hossain vd., 2017). İşletmeden memnun kalındığı takdirde müşterilerin olumlu 
düşüncelerini paylaşmaları teşvik edilebilir. 

Satın alma sonrasında memnun olmayan mutsuz müşterinin büyük bir kısmı ürün hakkındaki 
şikayetlerini işletmeye anlatmamaktadır (Kotler ve Armstrong, 2011:154). Bu sebeple, 
işletmelerin müşteri memnuniyetlerini düzenli olarak ölçebilecekleri ve şikayetlerini işletmeye 
hızlıca iletmelerini teşvik eden bir sistem kurulabilir. Böylece sosyal medya kullanılarak 
şikayetlerin alınması ve geri dönütlerin sağlanması kolaylaşabilir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda sosyal medyanın gücünün (Hazar, 2011; Işık ve Topbaş, 
2015; Kırık vd., 2015) ne denli büyük olduğu ortaya çıkmıştır. Chan ve Guillet’in (2011) 
çalışmasına göre otellerin en çok kullandıkları sosyal medya hesapları Facebook ve Twitter’dır. 
Turistik işletmeler de sosyal medyada yerlerini alırken rakiplerinin hangi sosyal medya 
hesaplarını daha aktif olarak kullandıklarını tespit ederek onları takip edebilir 
(kıyaslama/benchmarking) ve yaptıklarından haberdar olabilirler. Böylece kendi eksikliklerini 
kıyaslayabilme olanağı bulabilirler. 

Otellerin web sitelerinde paylaştıkları içerikler ve resimlerin gerçekçiliği müşterilerin 
davranışlarının önemli birer belirleyicisidir. Buna göre web’deki davranışlar, davranışsal 
niyetlerin çok güçlü bir tahmin edicisi durumundadır (Jeong ve Choi, 2005). Bu nedenle 
işletmelerin sosyal medyada yaptıkları fotoğraf, video ve içerik paylaşımlarının gerçekleri 
yansıtmasına olabildiğince dikkat etmeleri önerilmektedir. 

Köşk ve Gürbüz’ün (2017) çalışmasında; tatil ihtiyacı ve bilgi toplama, tatil süresi planlama ve 
tatile çıkma kararı ve hazırlık aşamalarında 15-24 yaş arası gençlerin etkilerinin oldukça yüksek 
olduğu görülmektedir. Buna göre gençlerin ailelerin tatil karar verme sürecinde önemli 
belirleyici rolleri olduğu söylenebilir. Başka bir çalışmada ise (Aymankuy ve Ceylan, 2013) 
özellikle 13 ve üzeri yaş grubuna dahil çocukların tatil satın alma karar sürecine (Tatil kararının 
verilmesinde, tatil bölgesinin belirlenmesinde, tatil yapılacak otelin seçiminde) karar verici olarak 
aktif bir şekilde katıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. GKK sendromunun en çok Z kuşağında (2000 
yılından sonra doğanlar (Seymen, 2017) görüldüğü de göz önüne alındığında (Yavuz, 2015) 
işletmelerin, karar verici durumunda bulunan yetişkinlere yapacakları reklam ve tanıtımların 
yanı sıra 13 yaş ve üzerindeki gençlere yönelik de pazarlama çabalarına yönelmeleri önerilebilir. 

Sosyal medya üzerinden seyahat planlama özellikle Y kuşağı arasında oldukça yaygındır (Xiang, 
Magnini ve Fesenmaier, 2015). İşletmelerin, sosyal medya üzerinden yaptıkları reklamlarda Y 
kuşağının ilgisini çeken içeriklere daha fazla yer verilmesi önerilebilir. 

Yapılan bir araştırma (Çabuk vd., 2013), olumlu bir kurum kimliği oluşturmanın (Kulaktan 
kulağa iletişimde başarılı olma, basında olumsuz haberlere konu olmama ve pazarlama iletişimi 
yöntemlerinden aktif bir şekilde faydalanma) müşterilerin gelecekte aynı kurumu tercih etmesi 
açısından etkili olduğunu ortaya koymaktadır. İşletmeler için en etkin halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin yürütüldüğü ortamın sosyal ağlar olduğu ve onu etkin bir şekilde kullanmanın 
işletmelere büyük yarar sağlayacağı söylenebilir. 

Temel ihtiyaç doyumu düşük olan bireyler, sosyal medyayı; genellikle sosyal yetkinliği 
geliştirmek için başkalarıyla bağlantı kurabilecekleri bir platform olarak ve sosyal bağları 
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derinleştirmek için bir fırsat olarak algılarlar (Przybylski vd, 2013). Bu bireylerin, tatil planı 
yaparken seyahat acenteleri ya da diğer geleneksel araçları kullanmak yerine sosyal medyadan 
daha fazla etkilenebilecekleri düşünülebilir. Buradan yola çıkılarak işletmelerin ellerinde 
bulunan bu büyük gücü etkili bir şekilde kullanabilmek için profesyonel destek almalarının 
faydalı olacağı söylenebilir. 
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Abstract 

In recent years, the use of robot technology in different sectors worldwide is rapidly spreading. 
Especially with the industry 4.0 and artificial intelligence robot technology has gained a new 
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GİRİŞ 

Son yıllarda dünya, yapay zekâ, robot teknolojisi ve servis otomasyonu konularında önemli 
gelişmelere tanık olmuştur. Yapay zekâ ve robot teknolojisi konusundaki gelişmeler turizm 
endüstrisi içerisinde de kendini göstermeye başlamıştır (Gladstone, 2016). Yapay zekâ ve robot 
teknolojisi; seyahat, konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde işletmelerin operasyonlarını 
geliştirmek, tutarlı ürün kalitesi sunmak ve bazı servis teslimat süreçlerini müşterilerine 
aktarmak için geniş fırsatlar sunması (Ivanov, Webster ve Berezina, 2017) gibi pek çok nedenlerle 
yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Robot teknolojisi ve yapay zekâ 
alanındaki gelişmeler turizm endüstrisinde satın alma maliyetlerini azaltma, bakım maliyetlerini 
düşürme gibi pek çok konuda sağladığı avantajlar nedeni ile sektörde kabul görmeye başlamıştır 
(Sugasri ve Selvam, 2018). Her ne kadar hizmet sektöründe tüm servis süreçlerinin robot 
teknolojiler ile sağlanması mümkün görünmese de günümüzde belli süreçlerin robot teknolojisi 
ile yönetilmeye başlandığı görülmekte ve gelecekte de bunun artacağı tahmin edilmektedir. 

Robot, insan müdahalesi olmadan görevlerini yerine getirme yeteneğini ifade eder. Sensörler ise, 
bir robotun çevresi hakkında bilgi edinmesine ve onunla etkileşime girmesine izin veren yerleşik 
cihazlardır. Robotun temel görevi bu sensörler tarafından belirlenir. Amaçlanan uygulamaya 
göre robotlar endüstriyel robotlar ve servis robotları olarak ikiye ayrılır (Ivanov, Webster ve 
Berezina, 2017). Adından da anlaşılacağı üzere endüstriyel robotlar daha çok üretim ve 
üretimdeki diğer işler ile ilgili görevleri yerine getirmektedirler. Servis robotları ise insanları 
fiziksel ve sosyal etkileşimler yoluyla desteklemek ve onlara hizmet sunmak için 
tasarlanmışlardır. Bu çalışmada daha çok servis robotlarının turizm endüstrisindeki rolü ele 
alınmaktadır. Bu kapsamda çalışmada turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin ürün 
ve hizmet sunumunda kullanılan robot teknolojileri incelenmektedir. Ayrıca Endüstri 4.0 ile 
birlikte robot teknolojisinde yaşanan gelişmeler tartışılmaktadır. 

Ulusal literatür incelendiğinde turizm endüstrisinde robot teknolojisinin kullanımı ile ilgili çok 
fazla çalışmanın bulunmadığı gözlemlenmiştir. Konu ile ilgili yaygın çalışmaların bulunmaması, 
istatistiki yöntemler için yeterli ve uygun verilerin oluşmamış olması gibi düşünceler ile bu 
çalışma kuramsal olarak ele alınmış ve gelecekte yapılacak çalışmalara temel oluşturması amacı 
ile yapılmıştır. 

 

ENDÜSTRİ 4.0, ROBOT TEKNOLOJİSİ VE TURİZM ENDÜSTRİSİ 

Küresel ölçekte meydana gelen teknolojik gelişmeler her sektörde farklı ölçüde etkili olmakla 
birlikte farklı iş yapma ve çalışma süreçlerinde önemli değişimlere de neden olmaktadır. Son 
yıllarda üzerinde çokça konuşulmaya başlanan önemli bir kavram “Endüstri 4.0” dır. 

2011 yılında Hanover Fuarı’nda bahsi geçen ve ardından Federal Almanya Hükümeti’nin sanayi 
modernleşmesi olarak duyurduğu Endüstri 4.0 paradigması, tüm sektörleri derinden etkileyecek 
ve işgücü piyasasının yapısında önemli değişikliklere neden olacak köklü değişimleri ifade 
etmektedir (Çakır, 2018). Kavramın ortaya atılmasının ardından Nisan 2013’te Alman Ulusal 
Bilim ve Mühendislik Akademisi’nin konuyu manifesto olarak yayımlaması ile birlikte kuramsal 
çerçeveye kavuşmuştur (Tekin, 2018). Endüstri 4.0, üretimde makine öğrenmesinin yanı sıra 
sanal-dijital ve fiziksel dünyayı birbirine bağlamayı amaçlamaktadır (Özsoy, 2018). Endüstri 4.0 
birçok çağdaş otomasyon sistemini, veri alışverişini ve üretim teknolojilerini içeren kolektif bir 
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terim olarak da açıklanmaktadır (Özsoylu, 2017). Endüstri 4.0 kavramı yapay zekâ ile birlikte 
otomasyon sistemlerinin ve robot teknolojilerinin yeni bir boyut kazanmasını, ortaya çıkan 
büyük verilerin işlenip analiz edilerek değerlendirilmesini içeren çok geniş bir kavram olduğu 
anlaşılmaktadır. Endüstri 4.0 başta üretim süreçlerinde ve çalışma koşullarında olmak üzere pek 
çok alanda köklü değişimlere neden olacağı açıktır.  

Endüstri 4.0 ile birlikte robot teknolojisi de yeni boyut kazanmıştır. Türk Dil Kurumu robot 
sözcüğünü, “belirli bir işi yerine getirmek için manyetizma ile kendisine çeşitli işler yaptırılabilen 
otomatik araç” olarak tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2019). Amerika Robot Enstitüsü ise 
(1979) robotu, “çeşitli işleri yapabilmek için programlanmış hareketlerle malzeme, parça, alet 
veya özel cihazları taşımak için tasarlanmış çok işlevli, tekrar programlanabilir düzenek” olarak 
açıklamaktadır (Bilim ve Teknik, 2019). Robot, hareket edebilen ve belirli bir işlemi 
gerçekleştirebilen otomatik bir fiziksel cihaz olarak da tanımlanabilir. Robotik uygulamalar 
günümüzde evlerde, imalat sektöründe, ilaç sektöründe, pazarlama faaliyetlerinde, eğlence 
faaliyetlerinde vb. pek çok alanda farklı biçimde karşımıza çıkmaktadır. Turizm endüstrisi 
açısından bakıldığında da robot uygulamalarının farklı alanlarda pek çok örneklerini görmek 
mümkündür (Sugasri ve Selvam, 2018). Çalışmanın devamında bu örneklere yer verilmiştir. 

Robotların çeşitli iş süreçlerinde insanların yerini almaları ve bazı işlerde baskın olmaları pek çok 
fayda sağlarken, diğer yandan çalışanların yaşam standardını düşüreceği ve yıkıcı yan etkilerinin 
olacağı endişesi gün geçtikçe artmaktadır (Yılmaz, 2018). Robotlaşma ile birlikte çalışanların 
tehdit altında olduğu kaygılarına ışık tutan Dünya Ekonomi Forumu tarafından desteklenen 
“istihdamın geleceği” konulu araştırma 702 meslek için bilgisayarlaşmanın olasılığını tahmin 
edebilecek yeni bir metodoloji uygulamıştır. Buna göre bilgisayarlaşma ve robotlaşmanın 
olasılığının en yüksek görüldüğü örnek meslekler içerisinde restoran ve kafe garsonları da yer 
almıştır. Günümüzde pek çok yeni uygulamada insan robot işbirliğinde insan ve makine birlikte 
el ele çalışmaktadır. İnsan, üretimi kontrol ve takip işlerini yaparken, robotlar ise daha çok 
fiziksel olarak yorucu ve bilek gücüne dayanan işleri yapmaktadırlar (Fırat ve Fırat, 2017). Robot 
teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte bazı iş ve mesleklerde insana olan ihtiyaç azalırken bazı 
iş süreçlerinin de yeniden düzenlenmesini gerekli kılmıştır. 

Sanayi devriminin ardından başlayan teknolojik gelişmeler zamanla hizmet endüstrisinde de 
kendini göstermiş ve işletmelere önemli fırsatlar sunmuştur (Collier, 1983). Örneğin 
havalimanlarındaki self servis check-in kioskları yolcuların havalimanlarında bekleme sürelerini 
azaltmakta, uçuş kapısına daha hızlı ilerleme imkânı sunmakta ve dolayısıyla müşteri 
memnuniyetinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Benzer şekilde çeşitli mobil uygulamalar 
müşterilerin yakınlarındaki restoranlar için bekleme sürelerini göstermekte ve uzaktan sırada 
bekleme şansı tanımaktadır. Tüm bunlar robot teknolojisi ile birleştirildiğinde yepyeni üretim, 
hizmet ve iş yapma süreçleri ortaya çıkmaktadır. 

Mette Hjagler (2015) turizmi değiştiren ilk yüz yenilikten bahsederken; 1967 yılında elektrikle 
çalışan ilk robot havuz temizleyicisinden, 1989 yılında üretilen ve otellerde kullanılan ilk çim 
biçme makinelerinden söz etmektedir. Bunlar turizm endüstrisinde robotik uygulamaların 
ilklerinden sayılabilecek örnek uygulamalardır.  

Dünyanın önde gelen tur operatörlerinden biri olan TUI “Pepper” isimli robotu kullanmaya 
başlamıştır. Robotun şimdilik temel görevi çalışanlara, ziyaretçilere ve müşterilere yardımcı 
olmaktır. Ancak bunun bir ilk olduğu ve gelecekte nelerin yapılabileceği konusunda önemli 
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fikirler vereceği düşünülmektedir. Şirket yöneticileri otomasyon ve robotlaşmanın şirketlerinin 
geleceğinde önemli yer tutacağını ifade etmektedirler (www.turizmguncel.com). 

Singapur, turistlere bilgi ve yardım sağlamak amacı ile robotik sanal asistan Sara’yı (Singapore’s 
Automated Responsive Assistant) test etmiştir. Bu robot bir turistin yerini tespit ederek gerçek 
zamanlı yardım ve yönlendirme hizmeti sunabilmektedir (Niculescu vd., 2014). Sara, insanların 
yerini almak yerine insan kullanıcılar ile iş birliği yapmak için programlanmış bir robot olarak 
anlatılmaktadır. 

Cheung vd., (2017) robot teknolojisinin engelli bireylerin günlük hayatta yaşam kalitesini 
iyileştireceğini ve bireylerin seyahatlerini kolaylaştıracağını ifade ederken, Niteo vd., (2014) 
robotların turistler ve aracılar arasındaki özellikle dil sorununun çözülmesinde, iletişimin 
kolaylaşmasında önemli rol oynayacağını ileri sürmüşlerdir (Mil ve Dirican, 2018). Bu da robot 
teknolojilerinin turizm ve turistler üzerine olan etkilerinin bir diğer boyutudur. 

Robotların bulut bağlantısı sayesinde bağlı oldukları ağ aracılığı ile aralarında bilgi ve deneyim 
paylaşımı yapmaları söz konusu olabilmektedir. Bir turistin daha önce ziyaret ettiği bir tesisteki 
deneyim, memnuniyet, istek ve beklenti gibi kişisel durumları bu ağ üzerinden paylaşılması ile 
sonraki ziyaretlerinde daha kişiye özgü hizmet alması sağlanabilmektedir (Tung ve Law, 2017). 

2019 yılında İspanya’nın Seville şehrinde gerçekleşen Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (WTTC) 
zirvesinde teknolojik gelişmeler ve robotların kullanılması ile birlikte önümüzdeki 15 yılda iş 
dallarının yüzde 47’sinin değişeceğine vurgu yapılmıştır (www.turizmguncel.com).  Yine Bank 
of America tarafından yapılan bir araştırma sonuçlarına göre ise günümüzde robotlar üretim 
süreçlerinde %10’luk bir görev üstlenirken 2025’te bu oranın %45’lere kadar ulaşacağı 
öngörülmüştür (www.dijitalbursa.com). Bunun gibi pek çok gösterge robot teknolojisinin 
gelecekte öneminin artacağına işaret etmekte, farklı alanlarda köklü değişimlere neden olacağını 
göstermektedir. 

Konu ile ilgili ulusal kaynaklara bakıldığında robot teknolojisinin tıp, tarım, gıda üretimi gibi 
farklı alanlarda robot kullanımına ilişkin çeşitli çalışmalara rastlanılmaktadır (Görçün, 2018). 
Turizm alanında yapılan çalışmaların ise oldukça sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmanın 
devamında turizm endüstrisinin farklı alanlarında kullanılmaya başlanan robot teknolojileri 
örneklerle ele alınmaktadır. 

 

Otel İşletmelerinde Robotlaşma 

Robot teknolojisi, otel işletmeleri tarafından farklı alanlarda, farklı amaçlarla kullanılmaya 
başlanmıştır. Örneğin Japonya’daki Henn-na Otel tamamen otomasyon ve robot teknolojisi ile 
faaliyet göstermekte, giriş çıkış işlemleri robotlar tarafından yapılmakta ve konuklar hiçbir 
çalışan ile karşılaşmamaktadırlar. Tüm görevlileri robotlardan oluşan dünyanın ilk 
örneklerinden sayılan Japonya Nagasaki’deki Henn-na otel 2015 yılında faaliyete başlamıştır. 
Otele girişte dinozor robotlar tarafından karşılanan misafirlere yine odaların bulunmasına 
robotlar yardımcı olmaktadır (Ohlan, 2018). Misafirleri kapıda bir dinozor robotun karşıladığı 
otelde giriş çıkış işlemleri dâhil pek çok görev robotlar tarafından yerine getirilmektedir. Robotlar 
misafirler ile farklı dillerde iletişim kurabilmektedir. Misafirler oda numaralarını belirtmek sureti 
ile bavullarını teslim ettiklerinde robotlar misafirlerin bavullarını odalarına kadar 
ulaştırmaktadırlar (www.bbc.com). 
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Resim 1’de görülen robot otel içerisinde gezinebilmekte, asansörleri kullanabilmekte, müşteri 
isteklerini öğrenerek talepleri müşterinin kapısına kadar ulaştırabilmektedir (Ivanov, Webster ve 
Berezina, 2017). 

Resim 1: Otel Robotu 

 
Kaynak: (Ivanov, Webster ve Berezina, 2017) 

Hilton Otelleri IBM ile birlikte 2016 yılında “Connie” adını verdikleri concierge robotunu 
geliştirmiştir. Otel misafirleri robota kişisel sorular, yeme içme ve seyahat ile ilgili sorular 
sorabilmekte otel içi ve çevresi hakkında geniş bilgi alabilmektedir. Birçok dilden anlayabilen 
robot, misafirlere anında cevap verebilmektedir. Robot her insan ile etkileşimden yapay zekâ 
sayesinde yeni şeyler öğrenebilmekte ve bu bilgiyi ilerleyen süreçlerde hizmet kalitesini 
iyileştirme amaçlı kullanabilmektedir (Soicaltables, 2019). 

 

Resim 2: Hilton Otelleri Robotu Connie 

 
Kaynak: (www.businessinsider.com) 

Belçika’daki Marriott Otel’de çalışan 6 kg ağırlığında 57 cm boyundaki “Mario” adlı robot 19 dil 
konuşabilmekte, misafirlere oda anahtarlarını verip otelin içinde veya dışındaki etkinlikler 
hakkında misafirlere bilgilendirme yapabilmektedir (www.tuyed.org). Diğer yandan Alibaba, 
insansız ilk otelini Çin’de test etmeye başlamıştır. Otelde check-in işlemleri, misafirlere yemek 
servisi gibi pek çok işlem robotlar tarafından yapılmaktadır. Bardaki robot yirmiden fazla 
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kokteyli otomatik olarak hazırlayabilmekte ve hesabı misafirlerin yüzünü tarayarak otel 
faturasına ekleyebilmektedir (www.tourexpi.com). 

Robotlar, otel işletmelerinin farklı bölümlerinde misafirlere direk hizmet sunan ya da görevli 
çalışanlara destek sağlayan konumunda olabilmektedirler. Robotik resepsiyon görevlileri, valiz 
taşıyıcılar, bagaj muhafaza robotları, oda asistanları, elektrikli süpürge kullanan robotlar 
günümüzde otel işletmelerinde görülen robot teknolojilerinin örneklerinden bazılarıdır. Çeşitli 
oteller misafirlerin odalarına yiyecek içecek servisi ve benzeri hizmetler sunmak için robotlardan 
faydalanmaktadır. Ayrıca otel misafirlerinin giriş çıkış işlemlerini her hangi bir çalışana 
gereksinim duymaksızın yapılabilmesine olanak sağlayan işletmelerin varlığı her geçen gün 
artmaktadır. Bazı otel işletmeleri bunu bir adım daha ileri götürerek misafirlerine mobil cihazlar 
aracılığı ile check-in check-out yapma imkânı sunmaya da başlamıştır. 

Otel işletmelerinde robot teknolojisi her ne kadar çok fazla yaygınlaşmamış görünse de 
Japonya’da ki Hann-na otel Hilton’un Connie robotu gibi öncü uygulamalar sektör için örnek 
teşkil eder nitelikte oldukları görülmektedir. Robot teknolojisinin otellerin farklı 
departmanlarında yaygınlaşması ile birlikte işçilik maliyetlerinde azalma sağlayacağı gibi otel 
faaliyetlerinde verimliliği artıracağı ve otel işletmelerine çok yönlü fırsatlar sunacağı açıktır. 
Ancak bu konuda ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerin hemen anlaşılması mümkün 
olmayacaktır. Test aşamasındaki uygulamalardan elde edilen geri bildirimler sonucu olası riskler 
belirlenebilecek, çeşitli iyileştirmeler söz konusu olacaktır. 

 

Restoran İşletmelerinde Robotlaşma 

Restoran işletmelerinin hem yemek hazırlama hem de hazırlanmış yemeği misafirlere servis etme 
süreçlerinde robot teknolojilerinden yararlandığı görülmektedir. Robot teknolojisini kullanan 
restoranlarda misafir karşılama, yemek servisi yapma, yemek pişirme gibi pek çok görev robotlar 
tarafından yapılabilmektedir (Yu vd., 2012). ABD’nin Boston şehrinde açılan Spyce Restoran’ının 
mutfağında insan çalışan bulunmamaktadır. Restorana girişte self-servis ekranlarda misafirler 
tarafından verilen siparişler robotlar tarafından hazırlanarak misafirlere servis edilmektedir. 
Robotik mutfak, servis işlemini tamamladıktan sonra robotlar kendi temizliğini de 
yapabilmektedir (www.geleceksimdi.com). 

Çin’de 1,2 metre boyunda 10 adet robotun çalıştığı bir restoranda robotlar sipariş almakta, pilav 
pişirmekte, patates kızartması yapmakta ve bunları kibarca müşterilere sundukları bir restoran 
bulunmaktadır. Robotlar mutfak dışında restoranların tanıtım ve reklam kampanyalarında da 
kullanılmaktadır. Moskova’da bu yönteme başvuran bir restoranın satışlarını %40 oranında 
artırdığı görülmüştür (www.fortuneturkey.com). 

Pizza Hut restoran zincirlerinin uzak doğu halkasında “Pepper” adı verilen robot müşterilerden 
sipariş alıp tahsilat yapabilmektedir (Yılmaz, 2018). Pizza Hut Şangay’da denediği yeni 
konseptinde robotlar gelen misafirleri güler yüzle karşılamakta onlara masalarını göstererek eşlik 
etmektedir (www.cnnturk.com, 2019). “Pepper” müşteriler ile iletişim kurmak için ses tanıma ve 
yapay zekâ kullanmaktadır. Aynı zamanda Pizza Hut ile Master Card tarafından geliştirilen 
sistem sayesinde müşterilerden alınan siparişler kolaylıkla mutfağa iletilmekte ve süreç sonunda 
müşterilerden tahsilat yapılabilmektedir (Ivanov, Webster ve Berezina, 2017). 
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Resim 3: Çin’de Robot Garson 

 
Kaynak: (www.turkiyegazetesi.com.tr). 

Tayland’ta 2010 yılında toplam 4 robot garsondan oluşan Japon Hajime restoran açılmıştır. 
Hajime Restoran samuray gibi giyinmiş robotların yer aldığı temalı bir restorandır. Müşteriler 
siparişlerini kullanıcı dostu dokunmatik bir ekran üzerinden vermekte ardından robotlar 
mutfaktan aldıkları yiyecek ve içecekleri müşterilere servis etmektedirler (Pieska vd., 2013). 

Resim 4: Servis Robotu 

 
Kaynak: (Pieska vd., 2013). 

İran’ın başkenti Tahran’da açılan Robolşef Restoranda robot garsonlar misafirleri karşılamakta, 
siparişten servise tüm hizmetleri sunmakta, ödemeleri online yapabilmektedirler. Dijital 
masalardan oluşan restoranda sipariş bekleme esnasında oyun oynanabilmektedir. Mutfak 
bölümünden robotlar tarafından alınan siparişler masalar arasına döşenmiş olan raylı sistem 
aracılığı ile müşterilere servis edilmektedir (www.hurriyet.com.tr). 

“Ginger”, Nepalli bir girişimci tarafından tasarlanmış yaklaşık beş metre boyunda bir robottur. 
“Ginger”, mutfak ve restoran masaları arasında yemek servisi yapmak için tasarlanmıştır. Robot, 
şarj edilmesi gerektiğinde otomatik olarak şarj ünitesine geri dönebilme kabiliyetine sahiptir. 
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Robot, müşteriler ile İngilizce ve Nepalce dillerinde iletişim kurabilmektedir. Restoranda bir 
robotun hizmet veriyor olması insanlar için ayrıca bir çekicilik unsuru da oluşturduğu 
görülmüştür (www.gezengenc.com). 

Konya’da bir yazılım firması tarafından geliştirilen “Ada” isimli garson robot 2015 yılında bir 
kafede müşterilere hizmet vermeye başlamıştır. Müşterilerden sipariş alıp, mutfaktan temin ettiği 
siparişleri masalara servis edebilen robot müşteriler ile karşılıklı diyaloğa girebilme özelliğine de 
sahiptir (www.milliyet.com.tr). Yerli bir işletme tarafından geliştirilen robotların günümüzde 
satışına ve kiralanmasına başlanmıştır. Robotun genel kabiliyetleri arasında; broşür dağıtma, 
dans etme, garsonluk hizmeti sunma, karşılama hostesliği, hasta bakıcılık, basit mutfak işlerini 
yapma, resepsiyon görevlisi olarak çalışma bulunmaktadır (www.akinrobotics.com). 

Resim 5: Robot Garson Ada 
 

 

Kaynak: (www.akinrobotics.com) 

Restoran işletmelerinde robotlar; müşterileri karşılamak, yönlendirmek, yemek siparişi almak, 
yemek pişirmek ve yemek siparişi servis etmek gibi pek çok işin yanında aynı zamanda dans 
ederek şarkı söyleyerek müşterileri eğlendirmek gibi fonksiyonları da olabilmektedir (Jyh-Hwa 
ve Su Kuo 2008). Restoran işletmelerinin mutfaklarında robot teknolojisinin kullanılması 
porsiyonlama ve pişirme işlemlerinin tutarlı, doğru ve eşit bir şekilde yapılmasına da olanak 
sağlamaktadır. Diğer yandan robotlar rutin işleri yerine getirmek sureti ile restoran çalışanlarına 
misafirler ile daha yakından ilgilenme, daha anlamlı ve uzun vadeli ilişkiler kurma olanağı 
sağlamış olur. 
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Müzelerde Robotlaşma 

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan müzelerde robot rehberler tarafından ziyaretçilere rehberlik 
hizmeti verilmeye başlandığı görülmektedir. Tablo 1’de robot rehberlerin hizmet verdikleri 
müze, müzenin bulunduğu ülke ve robot isimleri verilmiştir. 

Almanya’nın Bonn şehrinde bulunan Deutsches Müzesi’nde gelen ziyaretçilere robot rehber 
hizmeti sunulmaktadır. “Rhino” adı verilen robot, ziyaretçilere interaktif bir biçimde müzede 
bulunan eserler hakkında bilgiler vermekte, web ara yüzü aracılığı ile dünyanın farklı yerlerine 
internet yolu ile bağlanarak görüntü aktarımı yapabilmektedir (Burgard vd., 1999). “Minerva” 
adlı robot ise Amerika’da Washington DC’de Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi’nde kullanılan 
ziyaretçilerin bilgi almalarını ve eğlenmelerini sağlayan bir diğer örnek robottur. Robotlar 
müzelere gelen özellikle çocuk ziyaretçilerin ilgisini de çekmektedir (Erbay, 2017). 

 

Tablo 1: Çeşitli Müzelerde Rehberlik Hizmeti Veren Robotlar 

Robot İsmi Hizmet Verdiği Müze Ülke 
Rhino Bonn Alman Müzesi  Almanya  
Minerva Smithsonian Ulusal Amerikan Tarih Müzesi  Birleşik Devletler  
Sage Carnegie Doğal Tarih Müzesi  Birleşik Devletler  
Chips Carnegie Doğal Tarih Müzesi  Birleşik Devletler  
Sweetlips Kuzey Amerika Vahşi Yaşam Merkezi  Birleşik Devletler  
Joe Historybot Heinz Tarih Merkezi  Birleşik Devletler  
Care-o-bot  İletişim Müzesi Almanya  
Hermes  Heinz Nixdorf Müzeleri  Birleşik Devletler  
Jinny  Ulusal Bilim Müzesi  Kore  
Robovie  Osaka Bilim Müzesi  Japonya  
Enon  Kyotaro Nishimura Müzesi  Japonya  
Urbano  Prens Felipe Müzesi  İspanya  
Indigo  Helenistik Dünya Vakfı  Yunanistan  
Cicerobot  Agrigento Arkeoloji Müzesi  İtalya  
Tawabo  Tokyo Kulesi  Japonya  
Unnamed  Tate Brtiatin  İngiltere  
Frog  The Royal Alcázar  İspanya  
Asimo  Miraikan Ulusal Bilim ve İnnovasyon Müzesi  Japonya  
Aggie  Batı Avustralya Sanat Galerisi  Avustralya 
Unnamed  Büyük Savaş Müzesi  Fransa  
Pepper  Smithsonian Müzesi  Birleşik Devletler  
Humanoid Robot  Jaipur Balmumu Müzesi  Hindistan  

Kaynak: (Yıldız, 2019: 171) 

Honda tarafından geliştirilen robot “Asimo” Japonya’da bulunan Miraikan Bilim Müzesi’nde 
rehberlik hizmeti veren bir diğer robot örneğidir. “Asimo”, müzedeki ziyaretçilerle etkileşime 
girebilen insansı görünümlü bir robottur. Robot çevreyi tavanda bulunan sensörler aracılığı ile 
yönlendirebilmektedir. Japonya’da diğer bir robot Tokyo kulesinde bulunan ve dört dil 
konuşabilen “Tawabo” isimli robottur. Gelen ziyaretçilere turla ilgili bilgiler aktarabilmekte, 
geniş ekran sayesinde gülümseyebilmektedir (Al-Wazzan vd., 2016). Rusya’da Polymus 
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Müzesinde “Sepulka” adı verilen robot gelen ziyaretçilere sergileri ve müzeyi tanıtmakla birlikte 
eğitim aktivitelerinde de aktif rol oynamaktadır (Boyraz, 2011). 

Toyota’nın en son geliştirdiği robotlardan birisi olan 1.2 metre boyunda ve 60 kg ağırlığındaki 
robot Japonya’nın Toyota şehrinde yer alan Toyota Kaikan Sergi Merkezi’nde gelen ziyaretçilere 
rehberlik hizmeti veren diğer bir robottur. İnsanların sahip olduğu bazı duygu ve jestlere sahip 
olan bu robot, resim tanımlama özelliği sayesinde ziyaretçilerini kullandıkları isim kartlarından 
kolaylıkla tanıyabilmekte, böylelikle tura katılmış olan herhangi bir ziyaretçi ile birebir iletişim 
kurabilmektedir (Yıldız, 2018: 4689). 

 

Turist Rehberliği Mesleğinde Robotlaşma 

Turist rehberliği mesleğinde robot kullanımı ile ilgili literatür incelendiğinde robot 
teknolojilerinin rehberlik mesleğindeki kullanımına ilişkin çalışmaların oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bu durum robot rehberlerin Türkiye’de henüz kullanılmamasından kaynaklı 
nedenlerle açıklanabilir. Ulusal literatür açısından bakıldığında Yıldız’ın (2019) yapmış olduğu 
“turist rehberliği mesleğinde robot rehberlerin yükselişi” konulu çalışma farkındalık yaratma 
açısından ulusal literatürde ilklerden sayılabilecek bir araştırmadır. Yıldız (2019) bu çalışmasında 
konuyu “turist rehberlerinin, robot turist rehberlerine yaklaşımı” ve “turistlerin, robot turist 
rehberlerine yaklaşımı” olmak üzere iki başlık altında tartışmıştır. Turist rehberleri, robot turist 
rehberlerini işini kolay hale getiren bir yardımcıdan ziyade kendisine rakip olarak görebileceğini 
ve bu yüzden işini kaybetme kaygısı yaşayabileceğini ifade etmiştir. Bu durum rehberin 
motivasyonunu ve performansını olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret etmiştir. Turist 
açısından bakıldığında ise; turistin gittiği yerin kültürünü, özelliklerini bir robottan öğrenme 
yerine insan-insan ilişkisini tercih edebileceğini dile getirmiştir. 

İnsan ilişkilerinin ön planda olduğu turizm sektörünün alt meslek dallarından biri olan turist 
rehberliği mesleği teknoloji alanında yaşanan gelişmelerden payına düşeni almaktadır. Bunun 
sonucu olarak dünyanın çeşitli yerlerinde müze ve sergi salonlarında rehberlik hizmetinin 
robotlar tarafından verildiği görülmektedir. Her ne kadar Türkiye’de robot rehberlik 
yaygınlaşmamış olsa da T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı bazı müze ve ören yerlerinde 
sesli rehber olarak da adlandırılan “audioguide”  ve radyo frekansı ile çalışan “head-set” olarak 
bilinen seyyar mikrofon ve kulaklık düzeneği ile çeşitli hizmetler sunulmaktadır (Yıldız, 2019). 
Günümüzde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 22 müze ve ören yerinde sesli rehberlik 
sistemi kullanılmaktadır (www.dosim.gov.tr). 

Günümüzde robot turist rehberlerinin çoğunlukla kapalı mekânlarda hizmet verdikleri 
görülmektedir. Japonya’nın Kyoto şehrinde ise rehberlik hizmeti sunan Robohon’un açık 
alanlarda rehberlik hizmeti sunan robot turist rehberlerinin öncüsü olarak görülmektedir. 
Nitekim rehberlik mesleği kapalı alanlar ile kısıtlı, yalnızca karşı tarafa bilgi aktarma ile sınırlı 
bir meslek olmadığı düşünüldüğünde, robotların rehberlerin yerini kısa vadede doldurmaları 
mümkün görünmese de uzun vadede gelişen teknoloji ile birlikte robot rehberlerin sektörde 
önemli rol oynayacağı söylenebilir (Yıldız, 2019).  
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Havalimanlarında Robotlaşma 

Dünyanın çeşitli yerlerinde havalimanlarında robot teknolojisinden faydalanıldığı 
görülmektedir. Münih Havalimanında “Josie Peppeer”, Seul Havalimanında “Troika”, Shenzen 
Havalimanında “Anbot”, Amsterdam Havalimanında “Spencer” havalimanlarında faaliyet 
gösteren önemli robot örnekleridir. Havalimanlarında robotlar; yolculara yönelik karşılama, 
danışmanlık yapma, bilgilendirme, yolculara eşlik etme, tercümanlık yapma, yolcuların 
bagajlarını taşıma, gümrüksüz alışveriş önerileri sunma gibi pek çok konuda bilgi ve hizmet 
sunmaktadırlar. Robotlar havalimanlarında çevre temizliğinde de kullanılmaktadır. Robotlar 
öncelikle temizliğe ihtiyaç olan alanları belirlemekte ardından temizlenmesi gereken alanlara en 
uygun rotalardan ulaşarak temizlik faaliyetlerini yerine getirmektedir. Ayrıca havalimanlarında 
devriye gezen robotlar güvenlik konusunda önemli rol oynamaya başlamışlardır. 

Güney Kore’de Seul Incheon Havalimanında seyahat eden yolculara uçağa biniş kapılarına kadar 
robotlar eşlik etmektedir. “Troika” adı verilen yaklaşık 140 cm boyundaki robot ismi 
çağrıldığında tepki verebilmekte, seyahat eden yolculara kapı numaralarını göstermekte, 
yolcuların seyahat edecekleri destinasyona ilişkin hava durumu, muhtemel uçuş gecikmeleri ve 
havalimanı haritası hakkında bilgiler aktarabilmektedir (www.turizmglobal.com). 

Çin’de detektör ve kamera ile donatılmış çok sayıda robot havalimanlarında devriye gezmeye 
başlamıştır. “Anbot” adlı robot Shenzen Havalimanında yolcuların ve havalimanının güvenlik 
ihtiyacını karşılamaktadır. Robot insan yüzlerini algılayıp hatırlayabilmekte, potansiyel 
suçluların tespitinde, şüpheli kişilerin takip edilip kayıtların tutulmasında önemli rol 
oynamaktadır (www.medium.com). 

“Spencer” adı verilen robot Schiphol Havalimanında KLM tarafından yolcuların uçuş kapılarına 
yönlendirilmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ve 2016-2017 yıllarında test edilmiştir. 
Yolcuların gecikme, dil engelleri ve yollarını kaybetmeleri gibi çeşitli zorlukların sıklıkla 
yaşanması işletme yöneticilerini bu tür arayışlara itmiştir. Avrupa Birliği ve çeşitli üniversiteler 
tarafından desteklenen proje ile gelecek yıllarda robot teknolojilerinden daha fazla 
faydalanılması amaçlandığı ifade edilmiştir (www.aerosociety.com). 

 

Resim 6: Spencer Yolcu Rehberlik Robotu 

 
Kaynak: (www.allplane.tv). 
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Japonya’nın Tokyo uluslararası havalimanında hizmet vermeye başlayan “Hitachi” isimli robot 
yolculara havalimanı içerisindeki havayolu işletmelerini bulma, mağaza ve restoranları bulma 
konusunda destek olmakta, yolcuları yönlendirebilmektedir. Bunun gibi pek çok örneğe 
dünyanın çeşitli havalimanlarında rastlamak mümkündür.  

Robot teknolojisinin havalimanları için oldukça elverişli olduğu anlaşılmaktadır. 
Havalimanlarında robot teknolojisi; yolcuların karşılanması, bilgilendirilmesi, bagaj işlemlerinin 
yapılması, yolculara duyuruların yapılması, havalimanı güvenliğinin sağlanması, temizlik 
işlerinin yapılması gibi pek çok farklı alanda daha geniş kapsamlı kullanılması mümkün 
görünmektedir. 

 

Turizmde Robot Teknolojisinin Geleceği 

Mobil cihazlar ile kontrol olanakları, elektronik bilet uygulamaları, mobil check-in işlemleri, 
mobil bankacılık, robot lobiler, self servis kioskları, elektronik erişim, e-lounge, akıllı telefon biniş 
kartları, optimizasyon hizmetleri, kişisel cihazlar ile farklı erişim olanakları devrim niteliğindeki 
en son teknolojik trendlerden bazılarıdır. Günümüzde bunun gibi pek çok örnek saymak 
mümkündür. Hızla gelişen teknoloji çağında turizm endüstrisinde pek çok alanda önemli 
değişimlerin yaşandığı ve yaşanmaya devam edeceği açıktır. Geçmişte imkânsız gibi görünen 
pek çok şeyin gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde gerçekleşmiş olduğunu görmek, gelecekte 
de imkânsız gibi görünen pek çok şeyin gerçekleşebileceğinin işaretçisidir. 

Gelecekte robotların yaygınlaşması ile birlikte insan ile robot etkileşimi artacaktır. Bu durum 
insan çalışanlar ile robot çalışanlar arasında daha uyumlu çalışmayı, daha verimli süreçler 
geliştirmeyi gerekli kılacaktır. Robot teknolojisi düşük iş gücü seviyesindeki rutin görevleri 
yerine getirerek diğer çalışanların ve yöneticilerin daha entelektüel anlamda üst görevler 
üstenmelerine olanak sağlayacaktır. Diğer bir açıdan bakıldığında robotlaşma ile birlikte 
insanların boş zamanları artacağı ve turizm hareketlerine katılımın da artacağı söylenebilir. 

Robot teknolojisinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve ucuzlaması ile birlikte önemi artarak farklı 
alanlarda yaygınlaşması kaçınılmazdır. Robot teknolojisi bir yandan pek çok umut barındırırken 
diğer yandan çok fazla endişeyi de beraberinde getirmektedir. Bu endişelerin başında güvenlik 
ve bazı mesleklerin ortadan kalkması olarak görülmektedir. Ancak robot teknolojisi yok olmasına 
neden olacağı mesleklerden çok, yeni mesleklerin ortaya çıkmasına neden olacağı ortaya atılan 
diğer bir görüştür. Pek çok iş ve iş sürecinin insanların elinden robotların kontrolüne geçmesi 
insanların daha çok kişiselleştirilmiş hizmetlere odaklanmasına fırsat tanımış olacaktır. 

Turizm işletmelerinde robot teknolojilerinin kullanımı aynı zamanda önemli bir veri bankası 
oluşturma aracı olarak da görülebilir. Kayıt altına alınan görüntüler, ses kayıtları, müşteri 
düşünceleri gibi pek çok verinin saklanmasına, analiz edilmesine ve daha iyi ürün ve hizmet 
sunulmasına olanak sağlayacaktır. Bu noktada elbette kişisel verilerin kullanımı ile ilgili yasal 
düzenlemelere ihtiyaç duyulacaktır. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Günümüzde turizm endüstrisine bakıldığında robotlar; Çin’de havalimanında turistlere uçuş 
bilgileri hakkında bilgi vermekte, yolcuları yönlendiren bir görev üstlenebilmekte, otel 
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resepsiyonlarında misafirleri karşılayıp odalarını göstermekte, otel odalarına çıkarak misafirlerin 
isteklerini yerine getirebilmekte, turizm enformasyon merkezlerinde ziyaretçilere farklı dillerde 
önemli bilgiler aktarabilmekte, restoranlarda yemek pişirip pişen yemeği misafirlere servis 
edebilmekte olduklarını görmek mümkündür. Sürekli gelişen teknoloji ile birlikte bu tür robot 
uygulamaların gelecekte yaygınlaşması da kaçınılmazdır. Nitekim robot teknolojisinden 
yararlanmanın işletmeler için pek çok avantajı söz konusu olduğundan işletmeler bu teknolojik 
uygulamalardan yararlanma yoluna gitmeye devam edeceklerdir. 

Bu çalışmada turizm endüstrisinde robot teknolojisinin mevcut kullanımı ve geleceğe yönelik 
öngörüler değerlendirilmiştir. Turizm endüstrisinde tüm süreçlerin robotlaşması elbette 
düşünülemez. Ancak mevcut durum ile robot ve yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeler dikkate 
alındığında turizm endüstrisinin pek çok kesiminde insan çalışanlara alternatif robot çalışanların 
sayısı her geçen gün artacağı anlaşılmaktadır. Turizm endüstrisinde robot teknolojisinin 
gelecekte günümüze göre çok daha fonksiyonel bir hal alacağı kesindir. 

Endüstri 4.0 ile birlikte artacak olan robotlaşma, turizm işletmelerine başta enerji ve kaynak 
verimliliği olmak üzere pek çok konuda önemli faydalar sağlayacağı düşünülmektedir. Endüstri 
4.0 ile birlikte ortaya çıkan dijital dönüşüm, üretim süreçlerini hızlandırmakta, kaynak 
kullanımını azaltmakta ve bu yönü ile sürdürülebilirliğe katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 
Yine de bu süreçte sürdürülebilirlik açısından ortaya çıkabilecek riskler konusunda araştırmalar 
yapılarak olası riskler karşısında önlemler alınmalıdır. 

Robot teknolojisinde yaşanan gelişmelerin turizm endüstrisi üzerinde dönüştürücü etkilerinin 
olacağı açıktır. Özellikle robot teknolojisinin işletmelerin rekabet ve karlılığı üzerindeki etkileri 
(Fırat ve Fırat, 2017) düşünüldüğünde işletmelerin bu gelişmelere kayıtsız kalması mümkün 
görünmemektedir. İşletmeler rekabet avantajı elde etmek, maliyetleri azaltmak, iş süreçlerini 
kolaylaştırmak, çekici unsurlar oluşturmak gibi pek çok nedenlerle robot teknolojisinden daha 
fazla faydalanma yoluna gideceklerdir. 

Görme ve insan tanıma, duyma, konuşma gibi kabiliyetleri ile broşür dağıtma, dans etme, 
garsonluk hizmetlerini yerine getirme, ürün tanıtımı yapma, misafir karşılama, eğitim ve 
bilgilendirme gibi faaliyetleri yerine getirebilen robotlar günümüz koşullarında yaygın bir 
şekilde üretilmeye başlandığı, ticari amaçlı satışlarının yapıldığı ve kiralandığı görülmektedir. 
Gelişen teknoloji ile birlikte bunların yaygınlaşması da kaçınılmazdır. Mevcut durumda robot 
teknolojisinin pahalı olması gelecekte ucuz olmayacağı anlamına gelmez. Robot üretim 
pazarındaki büyüme ve rekabet ilerleyen süreçlerde robot fiyatlarının düşmesini sağlayacaktır. 
Bu da farklı alanlardaki işletmelerin robot temin etme olanağını kolaylaştıracak ve artıracaktır. 

Robot teknolojisinin gelecekte etkinliğinin artacağı, bu teknolojinin pek çok alana nüfuz edeceği, 
günlük hayatın bir parçası haline geleceği, turizm endüstrisinde faaliyet gösteren otel, restoran 
işletmelerinde de yaygınlaşacağı öngörülmektedir. Bu durum beraberinde siber güvenlik ve 
kişisel verilerin korunması gibi bazı sorunları da beraberinde getireceği dile getirilmekte 
dolayısıyla bu yönde bazı önlemlerin alınması ve yeni düzenlemelerin yapması da 
gerekmektedir (Kayıkçı ve Bozkurt, 2018). Turizm otoriteleri, turizm işletme yöneticileri, kamu 
otoriteleri bu durumun farkında olmaları, çeşitli yasal düzenlemelere şimdiden gitmeleri ve 
riskler karşısında gerekli önlemleri önceden almaları gerekecektir. Ayrıca ilgili kesimlerin 
Endüstri 4.0 ve yapay zekâ ile birlikte ortaya çıkacak yenilikçi uygulamalar karşısında çok yönlü 
hazırlıklı olması gerekecektir. 
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Robot teknolojilerinin restoran işletmelerinde yaygınlaşmaya başlaması insan emeğine dayalı 
faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların işten çıkarılması konusunda endişeler doğurabilirken, 
üretici tarafından teknolojiyi iyi kullanmanın işletmelerin büyümesi ve daha fazla kar elde 
etmesini sağlayacağını savunmaktadır. Robot teknolojisinin mutfak tarafındaki rutin işlerin 
yerine getirilmesinde aktif olarak kullanılması ile insanların daha yaratıcı arayışlara 
odaklanmasını sağlayacağı düşünülmektedir. 

Robot teknolojilerin yaygınlaşması ile birlikte robot kullanan işletmelerde robotların muhasebe 
sistemi açısından durumu, robotların yasal konumları, robotlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek 
işletme ve müşteri zararları karşısında aksiyon planları, sigorta işlemleri gibi pek çok konunun 
çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekecektir. Ayrıca robotlardan kaynaklı ortaya çıkabilecek 
riskler belirlenmeli ve önlemler alınmalıdır. 

Artan robotlaşma ile birlikte üretim ve hizmet sunma süreçlerinin bir parçası olan insanın rutin 
işleri robotlara bırakması söz konusu olabilecektir. Bunun sonucu olarak insanlara daha vasıflı, 
daha beyin gücü gerektiren işler ile uğraşma imkânı doğacaktır. Günümüzde yapılan pek çok 
işin geçmişte mevcut olmadığı düşünüldüğünde gelecekte de bugün yapılan bazı işlerin yok 
olması son derece olasıdır. Bu noktada gelecekte ortaya çıkacak insan kaynağının 
gerekliliklerinin belirlenmesi ve bu gereksinimlere uygun planlamaların yapılması gerekecektir. 

Robot teknolojilerinin beraberinde bazı olumsuz etkileri getirmesi elbette kaçınılmazdır. Ancak 
bu olumsuz etkiler nedeni ile bireylerin, işletmelerin ya da toplumların bu teknolojilerden vaz 
geçmesi de düşünülemez. Turizm işletmelerindeki robotlaşma örneklerinin çoğunluğu sektörde 
bir ilk niteliğinde olduğundan robotlaşmanın olumlu ve olumsuz yanlarının tam olarak ortaya 
çıkması zaman alacaktır. Nitekim pek çok eksik ve olumsuz durum uygulama sürecinde ortaya 
çıkacaktır. Ortaya çıkan bu sonuçlar gelecekteki uygulamalara fikir verecek nitelikte olacaktır. 

Turizm endüstrisinde daha fazla yaygınlaşması beklenen robot uygulamaları karşısında 
tüketicilerin robot teknolojisi ile sunulan hizmetlere yaklaşımı şüphesiz gelecekte incelenmesi 
gereken en önemli konulardan birisi olacaktır. Bu nedenle tüketicilerin robotlardan hizmet 
almaya yönelik tutumlarının nasıl olduğu ve nasıl olacağı gelecekte araştırılması gereken bir 
konu olarak görülebilir. Robotların hizmet kalitesinin belirlenmesi, robotların işletmelerin 
finansal performansları üzerindeki etkileri gelecekte araştırılması gereken diğer konulardan 
bazıları olacaktır. Ayrıca robot teknolojisinin yaratacağı sosyal, ekonomik, toplumsal, psikolojik 
ve ekonomik etkilerin de çok yönlü olarak araştırılması gerekecektir. 
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Öz 
13. yüzyıldan bu yana varlıklarını sürdüren kuş sarayları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Kuş sarayları, Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Merhametin sembolü olan kuş saraylarının
güzide örnekleri İstanbul’da bulunmaktadır. 17. ve 18. yüzyılda örneklerinin arttığı kuş sarayları
Türk-İslam mimarisinin yanı sıra İstanbul’da yaşamış başka din ve medeniyetlerin de İstanbul’a
bıraktığı özel bir mirastır. Bu çalışma, son şans turizm akımı kapsamında kuş saraylarını ele
alarak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürel miras hakkında farkındalık oluşturmayı ve
İstanbul’da bir gezi rotası sunmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için kuş sarayları
ile ilgili literatür ile birlikte son şans turizm akımı hakkında literatür de taranmıştır. Elde edilen
bilgiler yoluyla İstanbul’da ziyaret edilebilecek kuş saraylarını içine alan bir rota
oluşturulmuştur. Çalışmada önerilen rotada, toplam 19 kilometrelik bir yürüme rotası ile 13
noktada kuş sarayları ziyaret edilmektedir. Ayrıca çalışma sonucunda kuş saraylarının yok
olmaması için kamu kurum ve kuruluşlarına, turizm endüstrilerine ve sonraki araştırmacılara
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Abstract 
The bird palaces which have existed since 13th century face the danger of extinction. They have 
an important place in the Turkish history. The precious examples of the bird palaces, which are 
the symbol of mercy, are located in Istanbul. The bird palaces which is increased in 17th and 18th 
century, not only the Turkish and Islamic architecture but also other religions and civilizations 
that lived in Istanbul, is the special legacy to left behind to Istanbul. This study aims to raise 
awareness on the cultural heritage of the bird palaces within the last chance tourism and to 
presents a tour route in Istanbul. To accomplish this aim, the literature on the bird palaces and 
the last chance tourism were also reviewed. By means of obtained information, a route including 
the bird palaces that is located in Istanbul, has been established. In the proposal route of this 
paper, bird palaces are visited at total of 19 kilometers with a walking route in the 13 points. As 
a result of the paper, in order to prevent the extinction of bird palaces, proposals were presented 
to public institutions and organizations, tourism industries and subsequent researchers. 
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GİRİŞ 

Küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle bazı bölgelerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalması, yeni turizm anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Küresel ısınma gibi iklim 
değişikliğine sebep olan olaylardan dolayı bazı turistik destinasyonların sonsuza kadar 
yeryüzünden silineceği düşünülmektedir. Bu düşünceyle beraber, yok olma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan destinasyonları görme arzusuyla son şans turizmi ortaya çıkmıştır. Son yıllarda 
gündemde olan “Son Şans Turizmi” (Last Chance Tourism) akımı, yok olmadan önce görülmesi, 
keşfedilmesi gereken destinasyonlar olarak benimsenmiş yerlere seyahat etmeyi ifade 
etmektedir. Bu seyahatler, nesli tükenmekte olan türleri doğal yaşam alanlarında görebilmeyi 
veya ekosistemin ölümüne tanık olabilme fırsatını sunmaktadır. Son şans turizm akımı, 
turistlerin çeşitli nedenlerden dolayı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bölgelere, alanlara 
veya türlere yönelik seyahat etme motivasyonuyla yapılan turizm hareketliliğidir (Lemelin vd., 
2012:3). Dünyada gerek seyahat acentaları ve tur operatörleri, gerekse kitle iletişim araçları ve 
sosyal medya aracılığıyla turistler, nesli tükenmekte olan türler, yeryüzünden silinmek üzere 
olan turistik destinasyonlar veya yok olmak üzere olan kültürler hakkında bilgi sahibi 
olabilmektedirler. Böylelikle meraklarını cezbeden ve yok olmadan önce ziyaret etmek istedikleri 
yeri görme motivasyonuyla harekete geçen turistler, son şans adı verilen turizm hareketliliğini 
meydana getirmektedirler.  

Turizmin içinde bir değer olarak yer alan kültürel ögeler önemli bir yere sahiptir. Türkiye 
topraklarının tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olması, bazı eşsiz kültürel ögeleri 
barındırmasına ve bu değerlerin nesilden nesile aktarılmasına neden olduğu bilinmektedir. 
Osmanlı İmparatorluğu’nda merhametin sembolü olarak kabul edilen kuş sarayları da önemli 
kültürel miraslar arasında yer almaktadır. Kültürel sürdürülebilirliğin sağlanamaması sebebi ile 
kuş sarayları da yakın zamanda kaybolma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu çalışma, son şans 
turizm akımı kapsamında kuş saraylarını ele alarak, kaybolmaya yüz tutmuş bu kültürel miras 
hakkında farkındalık oluşturmayı ve İstanbul’da bir gezi rotası sunmayı amaçlamaktadır.  
 
SON ŞANS TURİZMİ KAVRAMI 

1990’lı yıllardan beri yaşanan iklim değişikliği ve küresel ısınma sık sık duyulan 
kavramlardandır. Dünyanın yaklaşık 30 yıldır gündeminde olan küresel ısınma problemi tüm 
dünyada dikkat çeken konulardan biridir. Küresel ısınma probleminden doğal yaşam olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Doğal yaşamı etkileyen iklim değişikliği ve küresel ısınma sorununa 
dikkat çekme amacıyla ülkelerin, ulusal ve küresel emisyon bütçelerini arttırdığı, turizm ve 
havacılık paylarını genişlettiği görülmektedir. Bununla birlikte konuya dikkat çekme amacıyla 
2007’de yayınlanan Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (Intergovernmental Panel on 
Climate Change), Al Gore’nin Uygunsuz Gerçeği (Al Gore’s An Inconvenient Truth) yayınları ve 
Uluslararası Kutup Yılı (2007-2009) ile Uluslararası Resif Yılı (2008) gibi programlar konunun 
hızla yayılmasını sağlamıştır. Ardından yaşam ve gezi dergilerinde “görülmeye değer yerler” 
başlıklı yazılarla küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucunda tehlikeye giren destinasyonlar 
meselesi desteklenmiştir. Yapılan benzer çalışmalarla konuya farkındalık sağlanmış fakat 
olumsuzlukların yaşanmasına engel olunamamıştır (Eijgelaar vd., 2010:338). 

Yeryüzünde bulunan canlı ve cansız varlıkların başlangıç ve sonu olduğu gibi turistik 
destinasyon, endemik türler, yerel kültürlerin de bir yaşam ömrü bulunmaktadır. Yaşam ömrünü 
etkileyen iklim değişimi, doğal afetler, yenilenemeyen kaynakların aşırı tüketimi, yapılan 
göçlerle kaybolan kültürler gibi etkenler sonucunda bazı turistik ürünler sonsuza kadar 
yeryüzünden silinmektedir. Destinasyonların yaşam ömrünün tehlikeye girmesiyle, çevrenin 
büyük önem taşıdığı turizm endüstrisi, pek çok endüstri gibi bu durumdan olumsuz olarak 
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etkilenmiştir. Fakat doğal yaşam ve çevrenin karşılaştığı bu olumsuzluklar, destinasyon 
pazarlaması için bazı fırsatlara neden olmuştur. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
destinasyonları görmek amacıyla turistlerin talep göstermesi seyahat acentaları ve tur 
operatörleri için yeni pazarlara olanak sağlamıştır.  Yok olma tehlikesiyle karşı kaşıya kalan 
ürünlere/bölgelere duyulan ilgi ile ortaya çıkmış bir turizm türü olan son şans turizmi, literatürde 
“Doom Tourism” ve “Kıyamet Turizmi” olarak da bilinmektedir (Yıldız, 2018:231-232). 

Son şans turizmi, son yıllarda gündeme gelmiş bir konu olmanın yanı sıra 1990’lardan beri 
literatürde çalışılan konulardan biridir. Bu konu üzerine yazılmış olan kitaplar ve yapılmış olan 
pek çok çalışma bulunmaktadır. Birçok ünlü dergi, gazete ve televizyon gibi yayın organları da 
tehlike altında olan yerler hakkında yaptıkları yayınlar ile dikkat çekmeyi başarmışlardır. 
Douglas Adams ve Mark Carwadine’nin 1991 yılında yazmış oldukları “Görmek İçin Son Şans” 
(Last Chance To See) kitabı, daha sonra ise BBC’nin 2009 yılında “Görmek İçin Son Şans” 
televizyon programı ve programdan esinlenilerek aynı yıl içerisinde Carwadine’nin yazmış 
olduğu “Görmek İçin Son Şans: Douglas Adams’ın İzinde” kitabı ile Newsweek dergisinin 2010 
yılında yayınladığı “Kaybolmadan Önce Hatırlanması Gereken 100 Yer” özel sayısı gibi birçok 
yayın konu hakkında yapılmış çalışmalar olarak karşımıza çıkan örnekler arasında yer 
almaktadır (Lemelin vd., 2012:4).  Bununla birlikte son yıllarda artan internet ve sosyal medya 
kullanımı ile paylaşılan deneyimlerin hızla yayılmasıyla turistlerin yeryüzünden silinmek üzere 
olan destinasyonlar hakkında bilgi sahibi olmasına ve yok olmadan önce görülmesi gereken 
destinasyonları keşfetme isteğiyle son şans turizminin fenomen bir kavram haline geldiği 
görülmektedir.  

Dawson vd., (2010) göre; son şans turizminin turistlerin karar verme sürecine etki derecesini 
ölçtükleri bir çalışmada, turistlerin seyahat kararı verme sürecinde son şans turizmi bölgelerine 
öncelik verdiği sonuca ulaşılmıştır. Çünkü bir sonraki seyahat planlarında destinasyonun yok 
olma ihtimalinin bulunmasından dolayı turistler bu bölgelere öncelik verme gereksinimi 
duydukları tespit edilmiştir (Dawson vd., 2010:330). Son şans turizmi, artan ilgi ve sosyal 
medyada paylaşılan deneyimlerin destekleriyle de git gide artan bir popülerliğe sahip olduğu 
görülmektedir. Böylelikle turistlerin seyahat kararlarını etkileyen bu durum, tur operatörleri ve 
seyahat acentelerinin de ilgisini uyandıran bir turizm akımı olmuştur. Son şans turizmi, özellikle 
iklim değişiklikleri ve küresel ısınma kavramlarının uzun yıllardır gündem olmasından dolayı 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Kutuplar ve Antarktika, Galapagos Adası, Büyük Set 
Resifi, Maldivler gibi destinasyonlar için büyük ilgi uyandırmıştır. Buralara yapılan seyahatlerin 
artmasıyla beraber küresel ısınmayla ortaya çıkan problemlere karşı da farkındalığın artmasına 
neden olmuştur (Swartman, 2015:14). Antarktika’da yapılan bir çalışmada destinasyonun yok 
olma tehlikesi sebebiyle son 20 yılda gelen turist sayısında artış olduğunu belirtilmektedir. 
Turistlerin ilgisinin, yok olmak üzere olan destinasyonlar ve türlere çekilmiş olması son şans 
turizmi sayesinde bu bölgelere dair artan farkındalığın sonucudur (Vila vd., 2014:452).  

Son şans turizm akımı kapsamında yapılan çalışmalar iklim değişikliği ve küresel ısınma 
sebebiyle yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan destinasyonlara odaklanmaktadır. Ancak 
yalnızca iklim değişikliği ya da küresel ısınmadan dolayı değil, farklı sebeplerden dolayı da 
destinasyonlardaki doğal, kültürel ve tarihi değerler yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Turizmin fiziksel ve toplumsal çevre üzerindeki olumsuz etkileri doğal, kültürel ve tarihi 
değerlerin yok olmasına sebep olmaktadır. Bununla beraber destinasyonlarda çevresel ve 
kültürel sürdürülebilirliğin sağlanmamış olması, turistlerin bazı doğal, kültürel veya tarihsel 
değerleri ilerleyen yıllarda göremeyeceği anlamına gelmektedir. İklim değişikliği ve küresel 
ısınma haricinde de destinasyonların ya da destinasyonlardaki doğal, kültürel ve tarihi 
değerlerin yok olmasına sebep olan etkenlerin olduğu bilinmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan günümüze miras kalan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan kuş 
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sarayları bir örnek olarak değerlendirilebilir. Bu noktada son şans turizm kapsamının 
genişletilmesi gerekmektedir. 
 
KUŞ SARAYLARI  
Turizm faaliyetleri içerisinde deniz, kum ve güneş odaklı seyahatlerin dışında farklı 
motivasyonlarla da seyahate yönelim oldukça fazladır. Bu farklı motivasyonlar sağlık, eğlence, 
din veya gidilecek bölgenin kültürüne duyulan ilgi olabilmektedir. Turistik bir destinasyon için 
kültür son derece önemli bir husustur. Turistler ziyaret ettikleri bölgelerin kültürlerini, yerel 
ürünlerini, yaşam biçimlerini tanımak istemektedirler. Bu nedenle turizm hareketliliği 
kapsamında kültürel değerler önemli bir yer tutmaktadır. Nasıl ki doğal veya insani nedenlerden 
dolayı turistik destinasyonların bir yaşam ömrü var ise, geçmişten günümüze kalan kültürel 
değerlerin de toplumda bir yaşam ömrü bulunmaktadır. Şehirleşme, yaşam tarzlarının 
değişmesi, günlük ihtiyaçlarının farklılaşması gibi nedenler sonucunda bazı kültürel değerlerin 
zamanla yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur. Yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalan kültürel değerlerimizden birisi olan kuş sarayları; kuşların barınmaları 
amacıyla yapılan bir Osmanlı geleneğidir. 
 
Kuş Saraylarının Önemi 

Kuşların önemi Türk kültüründe yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Anadolu tarihinde kuşlara 
her dönem misafirperverlik gösterilmiş ve inançlar doğrultusunda da kutsal kabul edilmiştir. 
Kuş türlerine göre leyleklerin sıcak bölgelerden gelmesinden dolayı uğurlu olduğu, kumru ve 
güvercinleri kafeste beslemenin günah kabul edildiği, kırlangıçların saygı gördüğü, papağan, 
dudu kuşu ile muhabbet kuşu gibi türlerin ise ev ve konak kuşu olduğu gibi çeşitli inanışlar 
bulunmaktadır. Kötü ruhların gelmemeleri için evlerine gelen kuşların geri çevrilmediği, 
besleyerek kapıda yuva yapmalarına müsaade edildiği bilinmektedir (Aksel, 2009: 102). 

Kuşların önemi sadece Türk kültüründe karşılaşılan bir olgu değildir. Birçok inanç, kültür, millet 
gerek tarihte gerekse günümüzde kuşlara önem vermiştir. Fakat kuş saraylarının estetik 
görünümü dışında şehir hayatına ve insanlarla iç içe yaşamasına elverişli olan kültürlerin; 
dünyada sadece Türk ve Japon kültürü olduğu literatürde yer almaktadır (Çam, 2009:58-59). 
Kuşlara gösterilen bu hassasiyetle yapılan kuş saraylarının yanı sıra cami, türbe, medrese, köşk 
gibi yapılara inşa edilen kuş havuzları, su kapları veya yemliklerle Türk tarihi boyunca kuşlara 
her anlamda dikkat edildiği görülmektedir.  

Anadolu’da kuşlara verilen önem yalnızca onların barınmaları ve beslenmeleri için olmamıştır. 
Aynı zamanda hastalanmaları durumunda onları tedavi etmek için 19. yüzyılda Bursa’da 
dünyanın ilk hayvan hastanesi olan Gurabahane-i Laklakan (Düşkün Leylekler Evi) 
kurulmuştur. Bu hastane başta sakat leyleklerin ve göçmen kuşların bakımlarının yapılması 
amacıyla varlığını korumuştur (Duman, 2013:15). 

Anadolu, çok zengin kültür yelpazesine sahip topraklardan biridir. Farklı kültürleri içinde 
barındırması, çeşitli coğrafyalardan toplumlara kucak açması, yüzyıllarca pek çok medeniyete ev 
sahipliği yapması; geleneklerine ve kültürel öğelerine de yansımıştır. Kuş evleri veya kuş 
sarayları adı verilen Anadolu’da önemli bir yere sahip olan kültürün geçmişi 13. yüzyıla kadar 
uzanmaktadır. Türk sanatının özgün örneklerinden kuş sarayları Anadolu’da doğa ve hayvan 
sevgisinin en önemli göstergelerinden biridir. 

Anadolu’da yer alan medeniyetlerin çeşitli dini inançları ve bu inançlar kapsamında da belirli 
gelenekleri bulunmaktaydı. Kuş sarayı kültürü; Anadolu topraklarındaki medeniyetlerin 
inançları doğrultusunda kuşlara verilen önemin bir sonucudur. Yapılan bazı çalışmalar, kuşlara 
karşı gösterilen hassasiyetin medeniyetlerin inançlarından kaynaklandığını göstermektedir. 
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Şölenay ve Çelikoğlu’nun (2012) yaptığı çalışmaya göre; İslamiyet öncesi Türklerin sahip olduğu 
Gök Tanrı inancında kuşlar büyük önem taşımaktadır. Uçabildikleri için yükselerek Gök Tanrı’ya 
ulaşabilme imkanına sahip olduğu düşünülerek, kuşlar kutsal kabul edilmektedir. İslamiyet 
sonrası dönemle ilgili ise; güvercin ve serçe kuşlarının İslamiyet’in yayılışı sırasında Hz. 
Muhammed’e yardımcı olduklarının Kur’an’da belirtilmesinden dolayı kuşların kutsal olduğu 
düşünülmektedir. Kuşlara verilen bu önemden dolayı Anadolu’da yapılan kuş sarayları Batı 
medeniyetlerinde olduğu gibi sadece park ve bahçelerde dekoratif zenginlik amacıyla 
yapılmamaktadır (42-43). ‘Kuş sarayı’, ‘serçe sarayı’ ve ‘kuş köşkü’ adı verilen yapılar; kuşların 
fırtınadan, yağmurdan ve yakıcı güneşten korunması amacıyla binaların dış cephelerine yapılmış 
olan minyatür saraylardır.  Osmanlı’da sevgi ve merhamet göstergesi olarak yapılan kuş sarayları 
aynı zamanda Türk sanatına yön veren sanatçıların; ince zevkini, geniş hayal gücünü ve göz alıcı 
mimari anlayışlarını sergilemektedir (Albayrak, 2011:77).   

 

Kuş Sarayları Türleri 

Kuş sarayları, Anadolu topraklarında 13. yüzyıla kadar tarihlenen geleneklerden biridir. Bu 
Osmanlı geleneği kuşlar için barınak olacak nitelikle binaların kedi, köpek gibi hayvanların 
erişemeyecekleri yüksek yerlerine yapılan; çoğunlukla köşk, saray, cami, mescit, türbe, han, 
sıbyan mektebi, çeşme gibi yapıların duvarlarına inşa edilmektedir (www.beyaztarih.com). 13. 
Yüzyıla tarihlenen ilk örnekleri Sivas Şifaiye Medresesi’nde görülen kuş sarayları 15. yüzyılda 
klasik Osmanlı mimari ile şekillenmeye başlamıştır (Özen, 2012:1080). 

Tekin ve Oğuz’un 2016 yılında yaptığı çalışmaya göre; 16. yüzyılda yaygınlaşmaya başlayarak 
birçok yapıda görülmeye başlayan kuş sarayları; sanatsal değerini artık bir gelenek ve kültürel 
öğe olarak yerleştiği 17. ve 18. yüzyıllarda yapılan kuş sarayları ile kazanmıştır. Osmanlı 
Devleti’nde bir gelenek haline gelmiş olan kuş sarayları 2 şekilde inşa edilmektedir. Oyuk (Cove) 
tipi denilen kuş sarayları, dış yüzeyinde çok parçası bulunmayan ilk yapılardır. Yapının 
yüzeyinde bir veya birkaç kuşun girebileceği kadar boyutlandırılarak yan yana dizilmiş oyuklar 
olarak yapılmaktadır. Bu kuş sarayı tipinin boyutları kuş türüne göre değişiklik göstererek; kare, 
dikdörtgen ve yuvarlak şekillerle oluşturulmuş oyuklar şeklindedir. Oyuk tipi kuş saraylarının 
en güzel örnekleri İstanbul Süleymaniye Cami, Üsküdar Yeni Valide Cami ve Eminönü Yeni 
Cami’de görülmektedir. Oyuk tipi kuş saraylarına göre daha sanatsal olan çıkıntılı (Extension) 
kuş sarayları adı verilen yapılar, genellikle 18. yüzyıla ait değerlerdir. Oyuk tipi kuş sarayları gibi 
binaların yüksek güvenli bölgelerine yapılan ve yapıyla aynı materyallerden balkon, pencere, 
küçük odalar, pencere kafesleri gibi ince detaylarla yapılmaktadır. Sanatçıların ince ruhunu 
yansıtan bu yapılar; sarayların minyatürü gibi çatı, kubbe, kemerli pencere gibi detayları da 
içermektedir. Ayrıca kuşların beslenebilmeleri için yemlik ve su kapları da bulunmaktadır. 
Çıkıntılı kuş saraylarının en güzel örnekleri ise; Üsküdar Ayazma Cami, Üsküdar Yeni Valide 
Cami ve Üsküdar Selimiye Cami’nde görülmektedir (Tekin vd., 2013:322-323). Bu büyük 
yapıların dış cephelerinde bulunan kuş saraylarının inşası için genellikle tercih edilen malzeme 
taş ve tuğladır. Kuş saraylarının yapımında taşı çok fazla tercih eden ustalar, kolay yontulabildiği 
için küfeki taşını sıklıkla kullandıkları görülmektedir. Aynı zamanda ahşaptan yapılmış olan 
türleri bulunan kuş sarayları, taş veya tuğladan yapılanlara göre daha dayanıksız olduğu için 
günümüze ulaşamamıştır (Atak, 2017:325).  
 
İSTANBUL’DAKİ KUŞ SARAYLARI 

İstanbul yüzyıllarca Bizans, Doğu Roma, Osmanlı ve son olarak Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı 
imparatorluk ve devletlere ev sahipliği yapmış, tarih sahnesindeki yeri önemli olan şehirlerden 
biridir. Bu imparatorlukların benimsedikleri; inanç, kültür, yaşam tarzı ve bunlar gibi birçok 
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öğeyi benimsemiş ve döneminde yapılan han, hamam, ibadethane, saray, köşk gibi farklı mimari 
öğeleriyle de döneminin sanatını aktarmıştır. Bu nedenle İstanbul’un tarihi öğeleri, farklı birçok 
dönemi içinde barındırmaktadır (Karakuyu vd., 2010:33-34).  

Anadolu’nun, Bizans sanatı, klasik Osmanlı sanatı, Türk Barok sanatı, Rokoko sanatı gibi farklı 
sanat türleriyle karşılaşmış önemli coğrafyalardan biri olduğu bilinmektedir. Osmanlı 
Devleti’nin bulunduğu dönemde hâkim olan Türk-İslam sanatı da Anadolu’nun önemli 
eserlerini sergilediği sanat türlerinden biridir. Türk-İslam sanatının inceliklerini barındıran kuş 
sarayları yüzyıllar öncesinden Anadolu topraklarında bulunan ve günümüzde yok olmaya yüz 
tutmuş değerlerimizdendir. Anadolu’da 13. yüzyıldan itibaren görülen kuş sarayları; ilk 
dönemlerde serçe, saka, kırlangıç gibi kuşları koruma amaçlı yapılan, kuş saraylarına göre daha 
basit yapılardır. O yüzyıllarda cami, medrese, kütüphane, han, köprü, türbe gibi taş ve tuğladan 
yapılmış büyük yapıların güneş alan dış cephe yüzeylerine sert rüzgarlardan korunarak 
yapılmıştır. İlerleyen yüzyıllarda oldukça yaygınlaşmış olan kuş sarayları 17. ve 18. yüzyıllarda 
Osmanlı Devleti’nin usta sanatçılarının işçiliğiyle detaylandırılarak en güzel örneklerini 
vermiştir.  Sanatçıların ince işçiliğini ve estetiğini yansıtan kuş sarayları minyatür bir Osmanlı 
sarayı gibi; kuşların gezinmesi için yollar, yapının üstünün kapanması için çatı veya kubbe, gün 
ışığının içeri girebilmesi için pencereler, saraylarda olduğu gibi cumba biçimli çıkıntılar veya 
balkonlar yer almaktadır. Oldukça estetik ve ustalık gerektiren bu minyatür saraylar; büyük 
mimari yapılarda görülürken, 18. ve 19. yüzyıllarda bazı ev ve köşklerde de görülmektedir 
(Özözlü, 2000).  

Günümüzde en güzel örneklerinin İstanbul’da bulunduğu kuş saraylarının ilk örnekleri Bursa’da 
bulunduğu bilinmektedir. Binaların dış cephelerine çıkıntı olarak yapılan bu saraylar, oldukça 
hassas yapılar olduğu için bakıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu nedenle birçoğu bakımlarının iyi 
yapılamaması, çatlak ve kırıkların kontrol edilmemesi nedeniyle günümüze kadar ulaşamamıştır 
(www.kenanaydın.com).   

İstanbul kuş saraylarının en güzel örneklerini bulunduran bir şehir olmanın yanı sıra; Hristiyan 
ve Musevi yapılarında da kuş sarayı bulunan tek şehirdir. Kültür harmonisi sağlayan İstanbul, 
tipik Türk üslubuyla yapılmış kuş saraylarını İslamiyet dışındaki dinlerde de görmemizi 
sağlamaktadır. Kuşlar Hristiyanlıkta kutsal canlılardan biri olmamasına rağmen mimari 
yapılarda kuş ikonu, mozaikler ve kabartmalar içerisindeki kompozisyonlarla sergilenmektedir. 
Türk üslubuyla yapılan kuş sarayları İstanbul’daki bazı sinagog ve kiliselerde görülebildiği için 
kuş sarayları kültüründe bu şehrin önemli bir yeri olmuştur. Fener Ayios Manastırı’nda özgün 
bir üslupla yapılmış kuş sarayı ile Balat Ahrida Sinagog’unda bulunan kuş sarayı en güzel 
örnekleridir (www.beyaztarih.com). 

İstanbul nasıl ki Türk-İslam kültürünü Musevi ve Hristiyan yapılara aktarabilmişse, Osmanlı 
klasik dönem üslubu sergileyen kuş saraylarının da diğer medeniyetlerden etkilendiği 
görülmektedir. Müderrisoğlu’na (2009:153-154) göre, Osmanlı sanatının klasik döneminin 
yaşandığı 15. ve 17. yüzyıllarda Avrupa’da Aydınlanma Çağı başlamış; Rönesans ve ardından 
estetik değerlerin ön plana çıktığı Barok dönem yaşanmıştır. Barok akımından etkilenme süreci 
başlayınca bu üslup Osmanlı’da yaygın olarak kullanılmaya başlanır ve birçok mimari öğede 
görülmektedir. Mimari yapılarla beraber Barok akımı; yuvarlak hatlar, kıvrımlı naif özellikler ile 
kuş saraylarına da yansımıştır. İstanbul’da görülmenin yanı sıra; diğer küçük bölgelerde de bu 
yansımaları görülebilen bir üslup olarak Osmanlı klasik dönem sanatına etki etmiştir.  

Günümüzde Barok üslupla yapılmış olan kuş saraylarının en eskilerine; İstanbul Eyüp Cami 
duvarlarında bulunan kuş sarayları örnek gösterilebilmektedir. Burada bulunan kuş sarayları 
Eyüp Cami’nin yıkılıp ikinci kez yapılışıyla, Barok üslubun hâkim olması, duvarlarındaki kuş 
saraylarına da etki etmiştir. Kuş saraylarının üstlerini kapatmak için Türk-İslam mimarisinde 
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kullanılan kubbe yerine kuleye benzer şekillerin kullanılması ve kuş saraylarının üstünde ya da 
altında duvar saatlerine benzeyen şekillerin olması Barok üslubun kullanıldığını göstermektedir 
(Aksel, 2009:105). 

Üsküdar’da bulunan Selimiye Kışlasının yanına inşa edilmiş Selimiye Cami’sinde iki farklı kuş 
sarayı örneği görülmektedir. Bu kuş sarayları Eyüp Cami’sinde olduğu gibi Barok üslup niteliği 
taşımaktadır.  Selimiye Cami’sinde bulunan iki katlı köşk biçimiyle inşa edilmiş bu yapılar Barok 
üslubun önemli örneklerindendir. Kıble duvarında birbirine simetrik olarak yerleştirilmiş 2 adet 
kuş sarayı küfeki taşı ve mermer ile adeta dantel işler gibi heykelimsi bir biçimde yapılmıştır 
(Avunduk, 2009:191). Bunun dışında Üsküdar’da bulunan 18. yüzyılda inşa edilmiş Ayazma 
Cami’si içinde bulunan on yedi kuş sarayı ve çeşitli türleriyle dikkat çeken mimari yapılardan 
biridir. Geometrik şekillerde oluşturulmuş kafes biçimli açıklık olan ajur tekniği ile yapılmış kuş 
sarayları da Ayazma Camisinde görülebilmektedir (Müderrisoğlu, 2009:167). Üsküdar’da 
bulunan Yeni Valide Cami’nde kuş saraylarının kıymetli işçiliğinin başka bir örneği 
görülmektedir. Yeni Valide Cami’ndeki 4 kuş sarayı üç ve iki minareli, dışa doğru kabartmalı 
olarak inşa edilmiştir.   

Günümüze ulaşan en eski kuş sarayı örneklerinden biri Bali Paşa Cami’ndeki kuş sarayıdır. 16. 
yüzyıldan kalan fakat günümüzde özgünlüğünü büyük ölçüde yitirmiş olan önemli bir yapıdır 
(Avunduk, 2009:189). Avunduk’un çalışmasındaki Bali Paşa Cami kuş sarayı orijinal çizimine 
göre; ana kubbenin iki yanında kuleyi andıran iki sütun günümüze ulaşamamıştır. Ayrıca 
pencere açıklıklarında da bozulmalar olduğu görülmektedir.   

Cami örneklerinin dışında İstanbul’da bulunan türbelerin cephelerindeki kuş sarayları da büyük 
değer taşımaktadır. Akın’ın (2009:153-154) çalışmasına göre; Laleli’de Sultan III. Selim ve III. 
Mustafa’ya ait olan türbede bulunan kuş saraları iki katlı bir serçe sarayı olarak inşa edilmiştir.  
Bu yapıların ön cepheleri kemer gözü denilen açıklıklarla aydınlatılmış ve ikinci katlarda cumbalı 
çıkıntılar yapılarak oluşturulmuştur.  Günümüze korunmuş halde ulaşamasa da kuş sarayının 
sağ tarafında merdiven kalıntısı bulunmaktadır. Böylelikle kuşlar için yapılan bir merdivenin 
bulunduğu söylenebilmektedir. 

İstanbul’da farklı formlarda dikkat çeken kuş saraylarından bahsedilirken, literatürde en anıtsal 
ve görkemli olanları; Topkapı Sarayı’nın avlusundaki Eski Darphane-i Amire binası ve Taksim 
Meydanı’ndaki Taksim Su Maksemi olarak belirtilmektedir. Buradaki kuş sarayları birer şato gibi 
inşa edilmiş masalsı bir mimariyi yansıtmaktadır (İleri, 1988). Taksim Meydanı’nda bulunan su 
makseminin dış cephesinde bulunan iki kuş sarayı Sultan Mehmed döneminden kalma önemli 
eserlerdendir. Bu kuş saraylarının kubbeleri kulemsi biçimle küfeki taşından yapılmış az bulunan 
eserlerden olma özelliğine sahiptir.  İki katlı olarak inşa edilen bu kuş saraylarının alt ve üst 
katlarında pencereler bulunmaktadır ve alt üst katındaki pencereleri kapalı olarak dizayn 
edilmiştir. Kuşlar giriş çıkışlarını alt kattaki açıklıktan yapmaktadırlar (Aksel, 2009:129).  

Topkapı Sarayının birinci avlu kısmında bulunan Darphane-i Amire binasının dış cephesindeki 
kuş sarayının 3 cephesi bulunmaktadır. Bu yapı iki katlı olarak inşa edilmiş ve ışığın içeri 
girebilmesi için pencere detaylarına oldukça fazla sayıda yer verilmiştir. Sade bir görünüme 
sahip olan bu kuş sarayı darphane binasının dış avlusunda bulunmaktadır. İç avluda yer alan 
kuş sarayı ise dış avludakine göre daha süslü ve detaylı bir biçimli yapılmıştır.  3 katlı olarak inşa 
edilmiş bu kuş sarayını alt katında ince sütunlar desteklemektedir. Kemerli pencereleri, katlar 
arası geçiş için merdivenleri, sütunlarla desteklenmiş balkonları bulunmaktadır. Birçok kaynağa 
göre İstanbul’un en zarif kuş sarayı olarak Eski Darphane Binası’nın iç avluda kuş sarayı 
belirtilmektedir.   
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İSTANBUL’DAKİ KUŞ SARAYLARI İÇİN BİR ROTA ÖNERİSİ 
İstanbul’da kültürel sürdürülebilirliğin sağlanamıyor olması ilerleyen yıllarda hem somut hem 
de soyut birçok kültürel mirasın görülemeyeceği anlamına gelmektedir. Birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmış, eşsiz bir mirasa sahip olan İstanbul’da kuş saraylarının nadide örnekleri de 
bulunmaktadır. Ancak ilerleyen yıllarda kuş sarayları da yok olan kültürel miraslar arasında yer 
alacaktır. Çalışmanın temel sorusu kuş sarayları hakkında farkındalığın nasıl arttırabilir ve kuş 
saraylarını nasıl yaşatabilirizdir. Temel soru çerçevesinde İstanbul’da bir kuş sarayları rotası 
geliştirmek amaçlanmıştır. 

Fotoğraf 1: III. Mustafa Türbesindeki Kuş Sarayı 

 
Kaynak: www.canercangul.com, 2019 

İstanbul’da bir kuş sarayı rotası oluşturmak için öncelikle literatür taranmış ve kuş saraylarının 
tarihi ile toplumlar için önemi irdelenmiştir. Literatür taraması sonrasında İstanbul’da hala 
ziyaret edilebilir kuş saraylarının olduğu kültürel miraslar listelenmiştir. Bir sonraki adımda ise 
kuş sarayı bulunan kültürel miraslar tek tek ziyaret edilmiştir. Hala yapısında kuş sarayı bulunan 
kültürel miraslar, kuş sarayları rotasına dahil edilmiştir. Güncellenen kuş saraylarını barındıran 
kültürel miras listesi, İstanbul haritası üzerinde işaretlenerek en kolay gezilecek şekilde rota 
oluşturulmuştur.  

Fotoğraf 2: Yeni Valide Camindeki Kuş Sarayları 

 
Kaynak: www.canercangul.com, 2019 
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İstanbul’da kuş saraylarının şehrin hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında yer aldığı 
görülmektedir. Birbirine yakın olan kültürel miraslarda bulunan kuş saraylarını yürüyerek 
ziyaret etmek için 4 saat kadar süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Çalışmanın önerdiği rota ile 
Avrupa yakasında 15 kilometrelik, Anadolu yakasında ise 4 kilometrelik yürüme mesafesi ile 
İstanbul’da günümüze ulaşan kuş sarayları ziyaret edilebilmektedir. 
  

Harita 1: İstanbul’daki Kuş Sarayları İçin Önerilen Rota 

 
Kaynak: Google Haritalar yardımıyla yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 
 

Harita 1’de İstanbul’daki kuş saraylarını ziyaret edebilmek için önerilen rotada Avrupa 
yakasında bulunan Eyüp Cami, Balat Ahrida Sinagog, Bali Paşa Cami, Molla Zeyrek Cami, III. 
Mustafa Türbesi, Süleymaniye Cami, Eminönü Yeni Cami, Eski Darphane-i Amire binası ve 
Taksim Su Maksemi yer almaktadır. 15 kilometrelik yürüme mesafesine sahip olan rota, 
yürüyerek 3 saat civarında gezilebilmektedir. Eyüp, Fatih ve Beyoğlu ilçelerini kapsayan rotada 
kuş sarayları harici de birçok kültürel mirası ziyaret etme şansı mevcuttur. Avrupa yakasında 
önerilen kuş sarayları rotasında yer alan kültürel miraslar hakkında kısa bilgiler şu şekildedir;  

- Eyüp Cami: Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethedişinin ardından 1459 yılında 
yapılmıştır. Fakat 1766 yılında yaşanan deprem ile büyük hasar görünce cami binası yıkılıp 
yeniden yapılmıştır. 1800 yılında III. Selim tarafından ibadete açılan cami, külliyesiyle birlikte en 
çok ziyaretçi çeken yapılardan biri olmuştur (www.tas-istanbul.com). 
- Balat Ahrida Sinagogu: 15. yüzyılın başlarında yapılan sinagog Balat’taki en büyük ve 
görkemli sinagogdur. Makedonya’nın Ohri kasabasından gelen Yahudiler tarafından 
kullanıldığından dolayı ismi Ahrida olarak kalmıştır. 1987 yılında Korunması Gereken Kültür 
Varlıkları Listesine alınmıştır (www.turkyahudileri.com). 
- Bali Paşa Cami: Sultan II. Bayezid’in veziri Bali Paşa tarafından başlatılmış ve vefatı 
üzerine eşi Huma Hatun tarafından 1504 yılında tamamlanmıştır. Mimar Sinan tarafından 
yapılmıştır (www.fatih.gov.tr). 
- Molla Zeyrek Cami: Bizans dönemine ait Pantokrator Manastırı’nın bitişik üç 
kilisesinden oluşmaktadır. 1124 yılında İmparator II. Ioannes Komnenos’un eşi Eirene tarafından 
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yaptırılmıştır. Osmanlı döneminde cami olarak kullanılmış ve depremlerden hasar görmesinden 
dolayı pek çok restorasyon yapılarak günümüze ulaştırılmıştır (Yılmaz, 2013: 377). 
- III. Mustafa Türbesi: 1744 yılında Mimar Tahir Ağa tarafından yapılmıştır. Sultan III. 
Mustafa’nın yaptırmış olduğu Laleli Camii külliyesinin bir bölümünü oluşturan türbe III. 
Mustafa ve oğlu Sultan III. Selim’in kabrinin bulunduğu yerdir (www.tas-istanbul.com). 
- Süleymaniye Cami: Mimar Sinan’ın kalfalık eseri olarak tanımladığı Süleymaniye 
Camisi, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle 1551-1558 yılları arasında 
yapılmıştır. Süleymaniye Camisi, Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisidir. 
Her biri 3 şerefeli 75 metre yüksekliğinde 4 minareye sahip olan caminin kubbesi 53 metre 
yüksekliğindedir (kulturportali.gov.tr).  
- Eminönü Yeni Cami: Osmanlı mimarisine inşa edilmiş son büyük cami olma özelliğini 
taşımaktadır. 1597’de başlanan caminin yapımı 66 yıl sürmüştür. III. Mehmed ve III. Murad’ın 
annesi Safiye Sultan tarafından Mimar Sinan’ın kalfalarından Mimar Davud Ağa’ya 
yaptırılmıştır (Çobanoğlu, 2013: 439). 
- Eski Darphane-i Amire Binası: 1727 yılında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 
Darphane binası olarak yaptırılan bina günümüzde Tarih Vakfı tarafından restore edilerek sergi 
ve konferanslar için kullanılmaktadır (www.yeditepebienali.com). 
- Taksim Su Maksemi: Su sorununu çözmek amaçlı suyun şehre dağıtıldığı yer olan bina 
I. Mahmud tarafından 1732 yılında yaptırılmıştır. Sağ cephesinde ise I. Mahmud çeşmesi 
bulunmaktadır. Klasik Türk nakışlarının yer aldığı önemli örneklerden biridir (Aygün, 2018: 152). 
 

Fotoğraf 3: Eski Darphane-i Amire Binasındaki Kuş Sarayları 

 
Kaynak: Özözlü, 2010 

 
Anadolu yakasında ise kuş saraylarının Üsküdar ilçesinde yer aldığı görülmektedir. Ayazma 
Cami, Büyük Selimiye Cami ve Yeni Valide Cami olmak üzere üç durakta kuş sarayları ziyaret 
edilebilmektedir. Anadolu yakasındaki rota ise 4 kilometre civarında olup 50 dakikada ziyaret 
gerçekleştirilebilmektedir. Anadolu kıtasında kuş saraylarına yapılacak ziyaretlerin yanı sıra Kız 
Kulesi, Selimiye Kışlası, Çamlıca Tepesi gibi ilçenin turist akışı yoğun olan cazibeleri de ziyaret 
edilebilmektedir. Anadolu yakasında önerilen kuş sarayları rotasında yer alan kültürel miraslar 
hakkında kısa bilgiler ise şu şekildedir;  
- Ayazma Cami: Sultan III. Mustafa tarafından 1760-61 yılları arasında Mimar Tahir 
Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Caminin bulunduğu yerde Bizans döneminde Ayazma Sarayı olduğu 
için bu ismi almıştır. Cami stil olarak batı etkilerinin görüldüğü mimari bir örnektir (www.tas-
istanbul.com). 
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- Büyük Selimiye Cami: Sultan III. Selim tarafından Selimiye kışlasının yanına 1801-1805 
yılları arasında inşa edilmiştir (tas-istanbul.com). Selimiye Kışlasında kalacak askerlere gerekli 
ibadethane ve sosyal imkanları sağlamak amacıyla yapılmıştır.  
- Yeni Valide Cami: Osmanlı mimarisinin son ve Lale Devri’nin en önemli örneğidir. 1708-
1711 yılları arasında III. Ahmet'in annesi Emetullah Râbi'a Gülnûş Sultan tarafından 
yaptırılmıştır. Diğer valide sultan külliyelerinden ayırt edilebilmesi için bu isimle anılmaktadır 
(Orman, 2013: 433). 

 
Fotoğraf 4: Yeni Valide Camindeki Kuş Sarayı 

 
Kaynak: www.canercangul.com, 2019 

İstanbul’da önerilen kuş sarayları rotası gezilirken kullanabilecek toplu taşıma hatlarına 
bakıldığında birden fazla seçeneğin olduğu görülmektedir. Avrupa yakası ve Anadolu yakası 
arasında geçiş yapmak için Eminönü ve Karaköy’den kalkan Şehir Hatları Vapuru ile Turyol 
Turizm ve Seyahat Acentasının deniz motorları kullanılabilmektedir. Ayrıca kıtalar arasında 
Sirkeci – Üsküdar arası Marmaray kullanılarak geçiş sağlanabilmektedir. Avrupa yakasında yer 
alan kuş saraylarını ziyaret ederken kullanılabilecek toplu taşıma hatları T1 Kabataş -Bağcılar 
Tramvay Hattı, M1a Yenikapı – Atatürk Havalimanı Metro Hattı ve M1b Yenikapı – Kirazlı Metro 
Hattı’dır. İlerleyen yıllarda Eminönü ve Alibeyköy arasında hizmete başlayacak T5 kodlu 
tramvay hattı da İstanbul’daki kuş saraylarının bulunduğu kültürel miraslara ulaşım için 
kullanılabilecektir.  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türklerin tarihinde kuşların kutsal olarak kabul edilmesi İslamiyet’i kabul etmelerinden önceye 
dayanmaktadır. Türklerin, kuşların Gök Tanrı’ya ulaştıklarını düşünüyor olması kuşların kutsal 
olarak görülmesine sebep olduğu literatürde sıklıkla rastlanmaktadır. İslamiyet’in kabulü ile 
beraber de Türklerin kuşlara değer vermeye devam ettiği görülmektedir. Kuşların yaşamlarını 
kolaylaştırmak için inşa edilen kuş saraylarının örnekleri Anadolu topraklarında 13. yüzyılda 
görülmeye başlamaktadır. Anadolu coğrafyasında hâkim olan Türk – İslam sanatının güzide 
örneklerinden olan kuş saraylarının yaygın olarak inşa edilmesi ise 17. ve 18. yüzyıla denk 
gelmektedir. Sadece Türk- İslam eserlerinde değil, farklı din ve medeniyetlerin de İstanbul’a kuş 
saraylarını miras bıraktığı görülmektedir. Kuş sarayları, İstanbul’da adeta hoşgörünün ve 
merhametin simgesidir.  
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Bulunduğu dönemin sanat akımlarını üzerinde taşıyan ve günümüze başarılı bir şekilde 
aktarabilen kuş saraylarını sadece sanat çerçevesinde değerlendirmek yetersiz olacaktır. Kuş 
saraylarının ilk örneklerinin Osmanlı taş ustalarının tutumluluğu sayesinde ortaya çıkmış olması 
buna örnek olarak gösterilebilmektedir. Taş yontulurken köşesi kopunca ustaların taşları atmak 
yerine daha sonra kullanmak üzere kenara ayırmasıyla hepsini birleştirince taşların ortalarında 
oyuk olması sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu sayede ortaya çıkan kuş sarayları, zamanla kuşların 
dışkılarının cepheye değmemesi için çıkıntılı olarak inşa edilerek bir sanat haline gelmiştir. 
Osmanlı ustalarının merhametini ve tutumluluğunu görebildiğimiz bu kültürel yapılar, yalnızca 
sanat açısından bakılacak kadar basit olmamakla beraber Osmanlı’nın ince düşüncelerini de 
içinde barındırmaktadır.  

İstanbul’da çalışmada yer verilen 13 kültürel mirasta günümüze ulaşmış kuş sarayları ziyaret 
edilebilmektedir. Ancak bu kuş saraylarının bazıları yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Mevcut kuş saraylarının restore edilmemesi, koruma altına alınmaması, ilerleyen yıllarda bu 
kültürel mirasın yok olmasına sebep olacaktır. Ayrıca günümüz mimarisinde artık kuş sarayları 
inşa edilmemektedir. Günümüz mimarisinde kuş saraylarının yer bulamıyor olması, bu kültürel 
mirasın yok olma sürecini hızlandırmaktadır.  Bu durum kuş sarayları ziyaretlerinin son şans 
turizmi kapsamında değerlendirilmesine sebep olmaktadır.  

Tüm dünyada kültür turizmi motivasyonu ile turizm hareketliliğinin yıllar içerisinde arttığı 
birçok ulusal ve uluslararası turizm örgütlenmesinin raporlarında görülmektedir. İstanbul İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 2016 yılında yayınladığı ‘Turist Profili ve Davranış 
Araştırması’ raporuna göre İstanbul’u ziyaret eden turistlerin yarısından çoğu seyahat, eğlence 
ve tatil amacıyla şehre gelmektedir. Dolayısı ile kuş sarayları, gelen turistlerin ziyaret etmek 
isteyeceği yerler arasında yer alabileceği düşünülmektedir. Kültür ve tarih turizmi motivasyonu 
ile seyahat eden turist profili kuş saraylarını ziyaret etmek isteyecektir. Yine ‘Turist Profili ve 
Davranış Araştırması’ raporuna göre İstanbul’a gelen turistlerin yarısından fazlası Sultanahmet 
Cami, İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Galata Köprüsü, Ayasofya Müzesi ve Topkapı Sarayı’nı 
ziyaret etmektedir. İstanbul’da önerilen kuş sarayları rotası turistlerin çoğunluğunun halihazırda 
ziyaret ettiği kültürel miraslarda veya yakınındaki kültürel mirasları kapsamaktadır. Bu da kuş 
saraylarının pazarlanmasını kolaylaştırılabilmektedir.  

Kuş saraylarının sonraki nesillere aktarılabilmesi ve bu kültürel mirasın yaşayabilmesi için 
sürdürülebilir kılınması gerekmektedir. Öncelikle yapılması gereken İstanbul’daki kuş 
saraylarının envanterinin çıkarılmasıdır. Ardından envanteri çıkarılan kuş saraylarının restore 
edilmesi ve günümüze sağlam ulaşmış kuş saraylarının ise güçlendirilmesi gerekmektedir. Kuş 
sarayları hakkında projeler üretilmesi gerekmektedir. Kuş sarayları hakkında hazırlanacak bir 
belgesel, konu hakkında farkındalığın artmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca araştırmacılar, kuş 
sarayları ile ilgili yayınlar üretmeleri için teşvik edilmelidir. Anadolu coğrafyasında yer alan kuş 
saraylarının örneklerinin sergilendiği bir müze kurulmalıdır. Anadolu’daki farklı 
coğrafyalarında var olan veya var olmuş kuş sarayı örneklerinin kopyaları sanatçılar tarafından 
üretilip kuş sarayı müzesinde sergilenebilir. Ziyaretçi sayısı çok olan müzelerde kuş sarayları için 
bir bölüm açılması da düşünülmelidir. Kuş sarayları kültürünün yaşaması için yapılabilecek bir 
uygulama da kamunun yapmış olduğu binalarda kuş saraylarına yer vermesidir. Bu uygulama 
kuş saraylarının yaşamasına ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca turizm endüstrisi kapsamında 
inşa edilecek binalarda da kuş saraylarına yer verilmesi turistlerin kuş sarayları hakkında 
farkındalık kazanmasına sebep olacaktır. Sonraki araştırmacılar ise kuş saraylarının farklı şehir 
ve ülkelerdeki örneklerini inceleyebilecekleri gibi, kamu ya da özel sektörün bu konu hakkındaki 
farkındalıklarını ölçebilirler. Ayrıca turizm eğitimi alan öğrencilerin konu hakkında bilgi ve 
farkındalıklarını arttıracak çalışmalar yapabilirler.  
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GİRİŞ 

Destinasyonların resmi web siteleri, turistlerin karar verme süreçleri için önemli bir bileşendir. 
Aynı zamanda kullanıcıların geçmişteki ve gelecekleri seyahat deneyimlerini ve fikirlerini 
doğrudan kolayca paylaşabilecekleri kanal görevi görmektedir. Böylece destinasyonların 
markalaşma faaliyetlerine kullanıcı katılımını sağlamaktadır. Çoğu destinasyon, resmi web 
siteleri aracılığıyla destinasyona ilişkin resim, bilgi vb. somut olmayan ürün tedarik etmekte ve 
destinasyon için önemli bilgi kanalı haline gelmektedir (Chung vd., 2015).  

Kamu ve özel kuruluşlar aracılığıyla destinasyon pazarlama örgütleri (DPÖ), destinasyona turist 
çekmeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Kapsam olarak DPÖ, belirli bir destinasyonu 
potansiyel turistlere tanıtmakta ve pazarlama görevini üstlenmektedir (Choi vd., 2007). Geçmişte 
destinasyonları tanıtmak için broşür, televizyon ve basılı reklam unsurlarını kullanılırken 
günümüzde internetin ivme kazanmasıyla online bilgi akışı tercih edilmektedir. Potansiyel 
turistlerin çoğu güzergah, etkinlik takvimi, yerel ulaşım kanalları, konaklama olanakları, 
konuşulan dil, para birimi ve vize bilgileri gibi seyahat bilgilerini online olarak araştırmayı tercih 
etmektedir (Jang, 2005). Dahası, insanlar artık bilet satış noktalarından ziyade, online olarak uçak 
bileti satın almayı tercih etmektedir (Novabos vd., 2015).  

Destinasyon web sitelerinin turizmde ne kadar önemli olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya 
konmaya çalışılmaktadır (Scharlr vd., 2003; Park ve Gretzel, 2007; Park vd., 2007; Luna-Nevarez 
ve Hyman, 2012; Pranić vd., 2014). Bu çalışmalardan Chiou vd. ve Lin vd. (2009) web sitelerin 
seyahat acentelerindeki önemini ele alırken, Schmidt vd. (2008); Díaz ve Koutra (2013); Escobar-
Rodríguez ve Carvajal-Trujillo (2013); Akincilar ve Dagdeviren (2014); Salavati ve Hashim (2015); 
(Law) ve Virginia Phelan vd., (2011) web siteleri oteller açısından irdelemektedir. Turizm 
işletmelerinin yanı sıra destinasyon web sitelerini ele alan çalışmaların sayıları da oldukça fazla 
olmakla birlikte, bu çalışmalar web siteleri farklı açılardan değerlendirmektedir (Bhat ve Milne, 
2008; Bornhorst vd., 2010; Law vd., 2010; Lee ve Gretzel, 2012; Luna-Nevarez ve M. Hyman, 2012; 
Tang vd., 2012; Ibrahim vd., 2013; Lončarić vd., 2013; Pike ve Page, 2014; Del Vasto-Terrientes 
vd., 2015; Fernández-Cavia ve Castro, 2015; Jadrić ve Jadrić, 2015; Míguez-González ve 
Fernández-Cavia, 2015; Novabos vd., 2015; Minde ve Jani, 2016; Paul vd., 2017; Foroudi vd., 2018; 
Hinson vd., 2018; Malenkina ve Ivanov, 2018).   

Destinasyon web siteleri ile ilgili yapılan çalışmalardan Alcántara-Pilar vd., (2017) çalışmalarında 
destinasyonun kültürel değerlerinin, potansiyel turistlerin destinasyon web sitelerinden 
edindikleri deneyimleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Foroudi vd. (2018), Luna-
Nevarez ve Hyman (2012, Lee ve Gretzel (2012) ise destinasyonların web siteleri ile destinasyon 
imajı arasında ilişkinin olduğuna dikkat çekmişlerdir.  

Destinasyon web sitelerinin tasarım ve içerik açısından birbirinden farklı özellikler göstermesi, 
yapılan çalışmaların ortak noktasını oluşturmaktadır. Aynı zamanda, web site etkinliklerinin 
kendi içinde değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, destinasyon web 
sitelerinin içerik ve tasarım açısından değerlendirilmesi, web sitelerin etkinlikleri için önem arz 
etmektedir. Web sitelerin tanımlanması DPÖ’ye, destinasyon web sitelerinin içerik ve tasarım 
eksikliklerini gidererek, potansiyel turistlerin isteklerini karşılayan etkin bir destinasyon web 
sitesi tasarımı yapma olanağı sunmaktadır.  

Çalışma, içerik1 ve tasarım etiği2 açısından destinasyon resmi web sitelerinin sahip olması 
gereken parametrelerin belirlenmesini ve bu parametreler doğrultusunda İstanbul ve Barselona 
resmi web sitelerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada ilk olarak alanyazın 
                                                             
1 Destinasyon web sitelerinde sunulan bilgileri ifade etmektedir.  
2  Grafik tasarım alanında kullanılan temel ilkeleri ifade etmektedir.  
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incelemesiyle, “Destinasyon resmi web sitelerinin tasarım etiği nasıl olmalıdır?” ve “Destinasyona özgü 
hangi temel bilgileri (konaklama, seyahat planlama, online rezervasyon, yöresel mutfak, müze biletleri, vb.) 
içermelidir?” sorularına cevap verilmeye çalışılmış ve değerlendirme formu oluşturulmuştur. 
Arkasından uzman görüşleri ile kapsam geçerliği sağlanan değerlendirme formu doğrultusunda 
İstanbul ve Barselona resmi web siteleri değerlendirilmiştir.  

 

DESTİNASYON WEB SİTELERİNİN ÖNEMİ 

Destinasyon web siteleri herhangi bir şehir, bölge ya da ülke hakkında bilgiler sunarak turistleri 
çekmeye çalışmakta ve bu alanlardaki seyahat ve konaklama hizmetlerinin ticarileşmesine 
yardımcı olmaktadır (Gretzel vd., 2006). Bu web siteler kar amaçlı olmayıp, destinasyon marka 
tutundurmasından da sorumludur (Blain vd., 2005). Resmi destinasyon web siteleri genellikle 
destinasyon pazarlama örgütleri (DPÖ) tarafından destinasyon hakkında bilgi sunmak 
(çekicilikler, ulaşım, tarihi turistik yerler, konaklama, kültür, gelenekler, tarih, yasal konular vb.) 
amacıyla kurulmaktadır. Aynı zamanda destinasyon imajının oluşumunda ve destinasyona 
turist çekme konusunda önem arz etmektedir. Fernández-Cavia ve Castro'nun (2015: 168) 
belirttiği gibi, destinasyon web siteleri destinasyon yönetiminden tutundurmaya ve ticarileşmeye 
kadar etkili olan karmaşık yapıya sahip iletişim araçlarıdır. Küresel gelişmelerle dünyanın 
herhangi bir yerinden gelen turistlerin çoğu tatillerini internet üzerinden planlamakta, 
rezervasyonlarını ve hizmet alımlarını yapmakta ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu yüzden, 
resmi web siteleri çeşitli yönlerden vazgeçilmez bir kanal işlevi görmektedir (Díaz-Luque, 2009; 
Fernández-Cavia ve Huertas-Roig, 2009) Resmi web sitelerin başlıca sunduğu işlevler aşağıdaki 
gibidir.  

• İlgi alanları, önemli etkinlikler, gidilecek yerler, seyahat güzergâhı, müzeler, müze giriş 
bilgileri, turistik yerler, konaklama olanakları ve ziyaret edilmesi önerilen alanların çalışma 
saatleri ve fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen potansiyel veya mevcut turistlere bilgi 
sağlamak.  

• Destinasyon markalaşmasında, destinasyona yönelik marka değerlerini ve özelliklerini 
aktarmak. 

• Potansiyel turistleri ikna etmek için bir araç olmak. 
• Ürün ve hizmetlerin pazarlanmasında kanal görevi görmek. 
• Turist deneyimlerinin paylaşıldığı platform sayesinde bilgi alışverişini sağlamak.  

Sarı ve Kozak (2005:258), destinasyonlarla ilgili olarak internette en belirgin olan faaliyetleri, söz 
konusu destinasyonun kültürel, tarihi ve turistik çekiciliklerine dikkat çekmek, bölgenin yöresel 
etkinliklerini tanıtmak, bölgeyle ilgili ulaşım, konaklama, yeme-içme, eğlence vb. konularda bilgi 
vermek amacıyla internet ortamında oluşturulmuş web siteleri olarak ifade etmektedir.  

 

DESTİNASYON WEB SİTELERİNDE İÇERİĞİN ÖNEMİ 

Destinasyonlar, internet aracılığı ile yalnızca olası turistlerle değil, seyahat acenteleri, tur 
operatörleri, otel, restoran gibi turizm işletmeleri ile de hızlı iletişim kurabilmektedir. 
Destinasyon web siteleri, turizm işletmeleri için bilgi kaynağı işlevini görmektedir (Özdemir, 
2007: 890). Destinasyonların imaj oluşumunda etkili olan web siteleri, destinasyonu ziyaret 
edecek olan turistlere ihtiyaç duyulan her konuda bilgi sağlayabilecek potansiyele sahiptir. 
Üstelik internet sayesinde bu tanıtım, daha az maliyetli ve kolay bir şekilde yapılmaktadır (Çiçek 
vd., 2013: 1). Destinasyon imajına ve karar sürecini doğrudan etkilemesinden dolayı destinasyon 
web siteleri önemlidir. Destinasyonların web site içeriklerinin kapsamlı olması, web sitelerin 
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interaktif olarak kullanılmasını artırmaktadır. Aynı zamanda web sitelerde çoklu arama 
seçeneklerinin, çok yönlü ve kolay bir menünün olması, dolaşımda ve aranan bilgiye ulaşmada 
kolaylık sağlaması önemlidir (Atılgan ve Karapınar, 2015: 119).  

Turistlerin büyük bir çoğunluğu ulaşım (uçak, tren, otobüs, feribot), konaklama, tur ve transfer 
bilgilerini edinmek için destinasyonların resmi web sitelerini takip etmektedir. Web sitelerin, 
destinasyonlar hakkında ekstra bilgileri içermesi turistlerin seyahat planlarını daha kolay 
yapmasını sağlamaktadır (Xiang vd., 2015).  Tanıtım filmleri, fotoğraf galerileri, sanal gezintiler, 
bilgilendirici haritalar, animasyonlar, tanıtım CD’leri, e-kitap, e-dergi, e-bülten, e-broşür, e-
gazete, haberler, haritalar, duyurular, promosyonlar, istatistikler, ulaşım, hava durumu ve iklim, 
yerel saat, döviz kurları, araçlar, e-mailler, istek-öneri-şikâyet formu, anketler, sıkça sorulan 
sorular, ziyaretçi defteri, forum, tavsiye etme, bilgi edinme, ziyaretçi sayacı, site içi arama, site 
haritası, online rezervasyon, müşteri hizmetleri, insan kaynakları, yabancı dil ve linkler tanıtım 
sitelerinde ziyaretçinin kullanımına sunulabilecek unsurları oluşturmaktadır (Çakır ve Yalçın, 
2012: 17; Atılgan ve Karapınar, 2015: 121). Destinasyonun resmi web sitesi, sadece iyi tasarım ve 
kolay kullanımla kalmayıp, aynı zamanda destinasyonu diğer destinasyonlardan farklılaştıran 
değerleri etkin bir şekilde aktarmakla birlikte potansiyel turistler olarak kabul edilen web site 
kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre bilgiler sunmaktadır (Malenkina ve Ivanov, 2018).  

Destinasyonların web siteleri özel ya da kamu kuruluşları DPÖ’ ler tarafından tasarlanmakta ve 
takip edilmektedir. Ülkesel bazlı olmasından kaynaklı olarak destinasyonların web siteleri 
tasarım açısından farklı olsa da içerik bakımından birbirine benzer nitelik göstermektedir. Nitelik 
açısından çoğunlukla içerik kısmında ele alınan bilgiler; destinasyon ismi ve logosu, iklimi, hava 
durumu, otel ve ulaşım aracı rezervasyonu, güncel etkinlik takvimi, şehir haritası, görseller, alışveriş 
olanakları, eğlence imkanları, müze ve ören yeri giriş biletleri, para birimi, yöresel mutfak, arama motoru 
ve dil seçenekleridir. Siteler, içerdiği bilgiler açısından önemli olmasa da dil seçeneklerinin yetersiz 
olması bu bilgilere erişimi kısıtlamaktadır. Bu nedenle, hedef kitle ve bireylere yönelik yeterli dil 
seçeneğinin bulunması gerekmektedir. Destinasyona yönelik, medya unsurlarını kullanan diğer 
ilgili tüm sitelerle bağlantılı, misafirlerin tüm isteklerine karşılık vermeye ve plan yapmaya izin 
veren bir site interaktif olarak kullanımı daha kapsamlı kılmaktadır. Özellikle sitenin içerdiği 
bilgilerin, kesinlikle tartışılmaz olması ve ziyaretçilere güven telkin etmesi (Çakır ve Yalçın, 2012) 
gerekmektedir.  

Destinasyon web siteleri, farklı nitelikte olmasından dolayı (ulusal, bölgesel ve yerel) daha önceki 
çalışmalarda destinasyon web sitesi etkinliğini değerlendiren bilimsel bir metrik yoktur. Örneğin, 
ABD ve Kanadalı turistler; şehirlerin web siteleri için konaklama olanakları, sunulan fırsatlar, 
etkinlikler, turistik yerler/geziler, etkinlikler, gece hayatı, turizm büroları, hava durumu, kültür, 
harita ve konum hakkında aktardığı bilgileri en ilgi çekici detaylar olarak görmektedir (Choi vd., 
2007). Tayvan destinasyon web siteleri hakkında düşüncelerini belirten Batılı turistler ise; 
indirme hızı, grafikler/resimler, ilgili destinasyon bilgileri (tarihi ve kültürel sit alanları, anıtlar, 
kültürel etkinlikler vs.), haritalar, güzergahlar, seyahat acentesi iletişimi ve otel rezervasyon 
sisteminin gerekliliğinin daha ön planda olduğunu vurgulamıştır (Davidson ve Yu, 2004). 
Bununla birlikte, araştırmacılar turizme bağlı web sitelerinin bazı yönlerini daha kapsamlı olarak 
araştırmışlardır. 153 çalışmanın meta-analizi, bu tür sitelerin en yaygın olarak değerlendirilen 
yönlerinin kullanım kolaylığı, yanıt verme, yerine getirme, güvenlik / mahremiyet, kişiselleştirme, görsel 
görünüş, bilgi kalitesi, güven ve etkileşim olduğunu göstermektedir (Park ve Gretzel, 2007). 
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DESTİNASYON WEB SİTELERİNDE TASARIMIN ÖNEMİ 

Son on yıldır hemen her alanda ihtiyaç duyulan ve kullanılan web siteleri, içerik açısından 
olduğu kadar tasarım açısından da önemli hale gelmektedir. Geniş internet ağı içerisinde hedef 
kitlesi ile buluşmak isteyen kurum ve kuruluşlar için tasarımın estetiği, enerjisi ve güven 
duygusu iletişimi kuvvetlendirici etmen olarak kullanılmaktadır. Buna rağmen web site 
tasarımlarında yapılan bazı hatalar kurumların imajı açısından olumsuzluk yaratmaktadır.  

Tasarımı doğru şekilde yapılan web siteleri tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe 
destinasyon pazarlaması açısından son derece önemlidir. Başarılı bir web site tasarımında dikkat 
edilmesi gereken noktalar şunlardır;  

• Firma logosu orantılı boyutlarda ve her sayfada bulunmalıdır. 
• Yerleşim düzeni hedef kitlenin yönelimlerine uygun ve yönlendirmeler anlaşılır 

olmalıdır.  
• Kullanılan renkler kurumsallığa ve hedef kitleye göre ayarlanmalıdır.  
• Sayfalar aranan bilgiyi kısa ve kolay anlaşılır şekilde yansıtmalıdır. 
• Kullanıcıların istedikleri bilgilere ulaşmaları için giriş sayfasından ikinci, üçüncü 

sayfalara geçişler olmalıdır.   
• Destinasyon fotoğrafları sitede yer almalıdır. Ancak küçük boyutlarda fotoğraflar 

koymak yerine fotoğraf sayfasına bağlantı sağlanarak ürünlerin büyük boy 
fotoğraflarına ve kullanıcıların gereksinim duyacakları bilgilere yer verilmelidir.  

• Fotoğrafların çözünürlüğü ziyaretçiyi rahatsız etmemeli ve net görünür olmalıdır. 
• Tasarımda kullanılan yazı karakteri her dilde rahat okunabilir olmalıdır. 
• Bağlantı butonlarına açıklama ifadeleri koyarak, vurgulayıcı özellikte olmalıdır. 
• Kullanıcıların site içerisinde ulaşmak istedikleri bölümlere rahat ulaşabildiklerinden 

emin olunmalıdır.  

Web sitelerin tasarımında en fazla yapılan hatalar şunlardır ( Nielsen, 2004: 46): 

• Ziyaretçilerin ana sayfa boyutunu ayarladığı değişken bir tasarımın ihmal edilmesi, 
• Ziyaret edilen ve edilmeyen linkleri belirten renklerin kullanılmaması, 
• Gerçek içeriği ifade eden grafikler yerine dekor amaçlı grafiklerin kullanılması, 
• Ana sayfada ana sayfaya yönlendiren aktif link imlecinin yer almasıdır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı, destinasyon web sitelerinin sahip olması gereken içerik ve tasarım 
özelliklerinin ortaya konması ve destinasyon web sitelerinin bu özelliklere göre 
değerlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaya çıkan araştırma soruları aşağıdaki gibidir.  

AS1: İncelenen destinasyon resmi web sitelerin tasarım etiği nasıldır? 

 AS2: İncelenen web siteleri destinasyonlara özgü hangi temel bilgileri (konaklama, seyahat planlama, 
online rezervasyon, yöresel mutfak, müze biletleri, vb) içermektedir? 

 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırma analiz öncesi ve sonrası olarak iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda alan yazın 
incelemesiyle araştırma sorularına cevap verilmeye çalışılmış ve belirli parametreler 
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oluşturulmuştur. İkinci kısımda, örnek destinasyon web siteleri olarak ele alınan Barselona ve 
İstanbul resmi web siteleri oluşturulan parametreler doğrultusunda karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir. Barselona ve İstanbul destinasyonlarının örneklem olarak seçilmesinin 
nedeni ise, birbirine benzer nitelikte olması ve her yıl yakın sayılarda  (2017 yılı verilerine göre 
Barselona 7,4 milyon turist; İstanbul 10 milyon turist) ziyaretçi ağırlamış olmalarıdır.  

Barselona web sitesi, 1996 yılında “seyahat hizmetlerinde en iyisi” sloganıyla Barselona’ya 
seyahat etmek isteyen potansiyel turistlere bilgi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Web sitenin 
temel hedefi seyahat ve konaklama hakkında bilgi sağlamada önde gelen web site kimliğine 
sahip olmaktır. Barselona’yı her yıl ortalama 7,4 milyon turist ziyaret etmekte ve 25 000 civarında 
otel rezervasyonu yapılmaktadır.  

İstanbul web sitesi, 1995 yılında “İstanbul seni çağırıyor” sloganıyla yerli kullanıcıya ve yabancı 
turiste İstanbul’u tanıtan web site olmak amacıyla kurulmuştur. “Deneyimle, Keşfet ve Tadını 
Çıkar” ara yüzleriyle kullanıcılara İstanbul hakkında bilgi sunmaktadır. İstanbul, 2017 yılında 10 
milyon turist ağırlamasına rağmen gelecek yıllarda beklentisi bu orandan daha yüksektir.  

Alan yazın incelemesiyle daha önceki yapılan çalışmaların (Sarı ve Kozak, 2005; Choi vd., 2007; 
Bhat ve Milne, 2008; Bornhorst vd., 2010; Law vd., 2010; Lee ve Gretzel, 2012; Luna-Nevarez ve 
Hyman, 2012; Tang vd., 2012; Ibrahim vd., 2013; Lončarić vd., 2013; Pike ve Page, 2014; Del Vasto-
Terrientes vd., 2015; Fernández-Cavia ve Castro, 2015; Jadrić ve Jadrić, 2015; Míguez-González 
ve Fernández-Cavia, 2015; Novabos vd., 2015; Minde ve Jani, 2016; Paul vd., 2017; Foroudi vd., 
2018; Hinson vd., 2018; Malenkina ve Ivanov, 2018) verilerine göre 30 içerik, 13 tasarım etiği 
parametresi geliştirilmiştir.  

 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın uygulama olarak iki destinasyon web site üzerinde gerçekleşmesi, araştırmanın 
kısıtlılığını oluşturmaktadır. Araştırma verileri, Temmuz-Ağustos 2018 tarihleri arasında söz 
konusu web sitelerden elde edildiğinden değerlendirmeler bu kapsamda yapılmıştır. Bu 
tarihlerden sonra, web sitelerde yapılan içerik ve tasarımsal değişiklikler dikkate alınmamıştır.  

Veri Toplama Aracının Geçerliği 

Parametrelerden oluşan değerlendirme formunun kapsam geçerliğinin sağlanması için 8 alan 
uzmanından görüş alınmıştır. Uzmanlardan alınan görüşlerle, Kapsam Geçerlik Ölçütü (KGÖ) 
sağlandığından daha fazla sayıda uzman görüşüne gerek duyulmamıştır. Lawshe tekniğine göre 
8 uzman görüşüne göre Kapsam Geçerlik Ölçütü (KGÖ), Tablo 1’de görüldüğü gibi 0,05 
anlamlılık düzeyinde 0,75 olarak verilmektedir (Lawshe, 1975: 568). 

Tablo 1. 0,05 Anlamlılık Düzeyinde Kapsam Geçerlik Oranları için Minimum Değerler 

Uzman sayısı Minimum değer Uzman sayısı Minimum değer 
5 .99 13 .54 
6 .99 14 .51 
7 .99 15 .49 
8 .75 20 .42 
9 .78 25 .37 
10 .62 30 .33 
11 .59 35 .31 
12 .56 40 .29 

Kaynak: Lawshe (1975: 568) 
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Formül-1 eşitliğine göre değerlendirme formundaki kırk beş maddenin ikisinin Kapsam Geçerlik 
Oranları (KGO) negatif sonuç verdiği için değerlendirme formundan çıkarılması uygun 
görülmüştür.  

𝐾𝐺𝑂 = %&
%/(

− 1					      𝐸ş𝑖𝑡𝑙𝑖𝑘. 1  

Nu: Maddeye ‘uygun’ diyen uzman sayısı 
N: Toplam uzman sayısı 
KGO: -1 (mutlak red) ile +1 (mutlak kabul) arasında değere sahip olan Kapsam Geçerlik Oranı 

Maddelerin KGO’ları üzerinden alınan Kapsam Geçerlik İndeksi (KGİ) 0.83 olarak 
hesaplanmıştır.  Verilere göre KGİ,  KGÖ’den yüksek olduğu  (0.83>0.75) için kırk üç maddeden 
oluşan formun kapsam geçerliği, istatistiksel olarak α=0,05 anlamlılık düzeyinde sağlanmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında veri analizlerine ve değerlendirme parametrelerine yer verilmiştir. 
Analiz kısmı hem içerik hem de tasarım olarak iki kısımdan oluşmaktadır.  

Destinasyon Web Sitelerinin Tasarım Açısından Değerlendirilmesi 

Bu bölümde destinasyonların resmi web siteleri tasarım açısından incelenmiş olup temel grafik 
tasarım ilkeleri ve kullanım kolaylığı açısından değerlendirmeye alınmıştır. Değerlendirme 
sonucunda ulaşılan veriler aşağıdaki gibidir. 

Tablo 2. Tasarım parametreleri açısından Barselona ve İstanbul resmi web sitelerinin uygunluğu 
 Barselona Web Sitesi İstanbul Web Sitesi 

Parametreler Temel Grafik 
T. ilkeleri 

Kullanım 
kolaylığı 

Temel Grafik 
T. ilkeleri 

Kullanım 
kolaylığı 

Tanıtım logosu  Uygun Değil -- Uygun -- 
Logo bir markanın, kurumun veya kuruluşun müşterilerine karşı oluşturduğu ilk görsel 
imajdır. Hedef kitlelerine en iyi imajı çizmek için logolarını çok dikkatli ve titiz bir şekilde 
hazırlamalıdır. Markalaşma sürecinde logonun önemi bir yandan da kurumun bütün 
özelliklerini, kültürel motiflerini ve markanın bütün özelliklerini yansıtabileceği bir görsel 
tema olmasıdır. Sadece bu görsel tema bile logoda yansıtılan kültürel motifleri taşıyan 
tüketicinin de beyninde yer edecektir. Ele alınan web sitelerde kullanılan logolar 
değerlendirildiğinde, Barselona web site logosunun sitedeki konumu açısından İstanbul web 
site logosuna göre grafik tasarım ilkelerine uygun olmadığı ortaya çıkmıştır. Logo, kullanıcıya 
herhangi bir kolaylık sağlamayacağından dolayı bu kısımlar  “--” nötr olarak 
değerlendirilmiştir.  
 
Yerleşim Düzeni Uygun Uygun Uygun Uygun 

Bir kurumun web sitesi görünümü, yerleşimi, renkleri, yazı büyüklükleri ve resimleri aldığı 
trafiği çok değiştirmektedir. Siteye giren insan sayısı yani trafiği de başarı ve kayıp arasındaki 
farkı temsil etmektedir. Doğru tasarım veya yapılabilecek ufak değişiklikler ile grafik tasarım 
ve kullanıcı açısından büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Her iki resmi web sitesi yerleşim 
düzeni açısından uygunluk teşkil etmektedir.  
Kullanılan renklerin bir 
biriyle uyumu Uygun   Uygun Değil Uygun Değil 

Uygun 
Değil 

Renk seçiminde web sitesinin hizmet verdiği sektör ve amacı büyük rol oynamaktadır. Sektöre, 
hizmete veya hedef kitleye uygun olmayan renk seçimi sitenin ziyaretçileri üzerinde olumsuz 



Meltem ALTINAY ÖZDEMİR ve Emir KARAGÖL 

 444 

bir etki yaratmaktadır. Bu noktada web site tasarımında renk seçimi, potansiyel ziyaretçilerin 
demografik özelliklerine ve temel grafik tasarım ilkelerinde yer alan renklerin psikolojik 
etkilerine göre ayarlanmalıdır. Barselona web sitesi kullanılan renk seçimleri grafik tasarım 
ilkeleri açısından uygun olmakla birlikte kullanıcı açısından kontrastlık ve hedef kitleye 
uygunluk açısından zorlayıcı olarak görülmektedir. İstanbul resmi web sitesi ise her iki açıdan 
da uygun değildir.  
Kullanılan metinlerde uygun 
renk kullanımı  Uygun Uygun Uygun Uygun 

Kullanılan metinlerde uygun renk kullanımı genel renk kurallarını kapsamakla birlikte en 
çok dikkat edilmesi gereken nokta maksimum kontrast sağlanarak okumayı 
kolaylaştırmaktır. Bununla birlikte renklerin zıtlık uyumu kuralına da uygun olması 
gerekmektedir. Her iki resmi web sitesindeki renkler bu kurallara uygun şekilde 
kullanılmıştır. 
Sitelerde yer alan metinler ile 
arka plan renk uyumu Uygun Uygun Uygun Uygun 

Web sitelerinde özellikle metinler koyu renk ise arka plan mutlak açık tonlardan oluşması 
gerekmektedir.  Kurumsal tonlara bağlı kalarak açık tonlardan oluşması gereken arka plan 
renk uyumu incelenen sitede grafik tasarım ve kullanım kolaylığı açısından uygun 
durumdadır. 
Kullanılan yazı karakteri 
okunabilirliği Uygun Uygun Uygun Uygun 

Web sitelerinde doğru yazı karakteri kullanımı kuşkusuz ilk bakışta anlaşılabilir kolayca 
okunabilir ve ziyaretçileri hedefine hızlıca yönlendirebilecek şekilde seçilmelidir. Her iki resmi 
web sitesinde bu kurala uygun fontlar seçilmiş olup grafik tasarımı ilkeleri ve kullanım 
kolaylığı açısından uygunluğu sağlanmıştır.  
Metinlerin sayfadaki görsel 
öğelerle uygun şekilde 
hizalanması 

Uygun Değil  Uygun Değil Uygun Uygun 

Web sitelerinde metinlerin görsel öğelerle uygunluğu hizalama, metin boşluğu, okunurluk ve 
estetik açıdan değerlendirilmesi gereken bir konudur. İncelenen web sitede metinler görsel 
öğelere belli noktalarda sola, belli noktalarda ise ortalı olarak hizalanmıştır. Bu durum grafik 
tasarım ilkeleri açısından "Bütünlük" kuralına uymamakta, kullanıcı açısından ise karışık 
görüntü oluşturarak dikkati dağıtmaktadır. İstanbul resmi sitesi ise her iki boyut açısından 
uygun bütünlüğü sağlamaktadır.  
Arka planda doku kullanımı Uygun Uygun Uygun Uygun 
Web sitelerde doku kullanımı grafik tasarım ilkeleri "oran orantı" ve "bütünlük" kavramları 
açısından bazı durumlarda problem yaratmaktadır. Ayrıca kullanıcı açısından arka planda 
doku kullanımı web sitesi hızını yavaşlatacağı gibi dikkati gereksiz bir noktaya çekerek 
dağıtabilir. Her iki web sitede böyle durum söz konusu değildir.   
Önemli unsurlar için 
vurgulama Uygun Değil  Uygun Değil Uygun Uygun 

Tasarımlarda önemli bilgiyi vurgulamak (öncelemek) tipografi ile çeşitli kurallara uygun 
yapılabilmektedir. İçeriklerde vurgulanmak istenen bölümler sözcükler diğerlerinden farklı 
biçim, renk, doku öğelerinden yararlanarak öne çıkarılabilmektedir. Barselona web sitesinin 
bazı bölümlerinde vurgulama unsurları eksik ve yetersiz kullanılmıştır. Bu yüzden kullanım 
kolaylığı ve grafik tasarım ilkelerine uygunluk göstermemektedir. Ancak İstanbul web 
sitesinde gerekli yerlerde vurgulamaya dikkat edilmiştir.  
Kullanılan fotoğrafların sayfa 
bütünlüğüne uygunluğu Uygun Uygun Uygun Uygun 
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Web sayfalarında görsellik, sayfanın içeriğinde bulunan metinler, renkler, illüstrasyonlar ve 
konuyla ilgili fotoğraflar tarafından desteklenmektedir. Sayfa içinde genel tasarım etkileri 
kadar kullanılan fotoğraflar da sayfa bütünlüğüne doğrudan etki etmektedir. Her iki resmi 
web sitesinde fotoğraflar sayfa bütünlüğüne uygun yerleştirilmiştir.   
Kullanılan fotoğrafların 
çözünürlüğü Uygun Değil  Uygun Değil Uygun Değil Uygun 

Fotoğraflar görsel tasarımın önemli bir parçası olarak tüm tasarım mecralarında en önemli bir 
done olarak kullanılmaktadır. Özellikle turizm sektörü gibi görsel açıdan kişilerin dikkatini 
çekmeyi, tanıtmayı ve pazarlamayı amaçlayan sitelerin hedef kitleyi etkilemek adına bu öğeyi 
en doğru şekilde kullanması gerekmektedir. Barselona web sitesindeki bazı fotoğraflarda bu 
konunun yetersiz olduğu gözlemlenmiştir. İstanbul web sitesindeki fotoğraflar grafik tasarım 
ilkelerine uygun olmamasına rağmen kullanıcı açısından uygun nitelik taşımaktadır.  
Kullanılan illüstrasyonların 
sayfa bütünlüğüne 
uygunluğu 

Uygun Uygun Uygun Uygun 

Sayfa tasarımlarında hedef kitlenin dikkatini çekmek belli kısımlara yönlendirmek ve durağan 
tasarımlardan akıcı tasarım haline dönüştürme konusunda tasarımcıların kullandığı en önemli 
grafik tasarım unsuru olan illüstrasyonlar göze hoş gelen, kurumun marka ve vizyonu 
hakkında çağrışımlar yapan, doğru renklere ve çizgilere sahip olması durumunda oldukça 
fayda sağlamaktadır. Her iki resmi web sitesinde kullanılan illüstrasyonlarda grafik tasarım 
ve kullanım kolaylığı açısından herhangi bir olumsuz durum gözlemlenmemiştir.  
Site tasarımının mobil 
cihazlara uygunluğu 

Uygun Uygun Uygun Uygun 

İletişim, reklam ve birçok sektörde teknolojinin yoğun kullanımı çok büyük bir demografik 
kitleyi kapsamaktadır. Bu bağlamda tasarımı yapılan web siteleri, veri tabanlarını bu gerçeğe 
göre ayarlamakta veya güncellemelerini bu durumu göz ardı etmeyecek şekilde 
yapmaktadırlar. İletişimde akıllı cihazlar olarak bilinen mobil akıllı telefonlar ve tabletlerden 
istenilen mecralara ulaşımın uygunluğu hedef kitle tarafından önemli yargıdır. Her iki resmi 
web sitesinin mobil cihazlara uygunluğu potansiyel turistlere bilgi erişiminde kolaylık 
sağlamaktadır.  

İstanbul ve Barselona web sitelerinin tasarım etiği ve kullanım kolaylığı açısından uygunluğu 
Tablo 2’de verilmiştir. Aşağıda on üç temel grafik tasarım ilkesinden ve on iki kullanım kolaylığı 
tasarım parametresine dair değerlendirme puanları “uygun değil: 0”; “uygun: 1” olarak 
kodlanmıştır.  

Tablo 3. Destinasyon web sitelerinin tasarım parametrelerine göre yeterlilik puanları 

Web Site Temel Grafik T. 
ilkeleri (13) % Kullanım 

kolaylığı (12)3 % Toplam 
(25) % 

Barselona 9 69,23 8 66,66 17 68 
İstanbul 11 84,61 11 91,66 22 88 

Tasarım parametreleri açısından Barselona web sitesi temel grafik tasarım ilkeleri açısından 
%69,23; kullanım kolaylığı açısından %66,66 düzeyinde uygunluk göstermektedir (Tablo 3). 
İstanbul web sitesi ise, temel grafik tasarım ilkeleri açısından %84,61; kullanım kolaylığı 
açısından %91,66 düzeyinde uygunluk göstermektedir. Tasarım parametreleri doğrultusunda ele 

                                                             
3 Tasarım parametreleri temel grafik tasarım ilkeleri (13) ve kullanıcı kolaylığı (12) olarak değerlendirilmiştir. Tanıtım 
logosu, kullanıcı kolaylığı açısından ele alınamayacağından bu değerlendirmeye dâhil edilmemiştir.  
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alınan toplam puanlara göre, İstanbul web sitesi hem grafik tasarım ilkeleri hem de kullanım 
kolaylığı açısından Barselona web sitesine göre daha çok uygunluk göstermektedir.  

 

Destinasyon Web Sitelerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi 

Bu bölümde destinasyonların resmi web siteleri içerik açısından incelenmiş olup potansiyel 
turistlerin ya da web site ziyaretçilerinin seyahat ve tatil planlamalarında bilgilendirici, 
yönlendirici olan detayların incelemesi yer almaktadır. Destinasyon web sitelerini kullanan 
ziyaretçiler için en önemli unsur kullanım kolaylığı ve istenilen istediği bilgilere en kısa yoldan 
ulaşmaktır. Bunun için bahsi geçen tasarım etiği kayda değer öneme sahiptir. Tasarımın işlevsel 
bazlı olması ve estetik değerlere sahip olması ziyaretçilerin bilgiye ulaşımını kolaylaştırırken; 
web sitenin sunmuş olduğu içerik tatil öncesinde karar verme, tatil esnasında deneyimleme ve 
tatil sonrasında anımsama gibi işlevleriyle ziyaretçiyi/turisti her zaman kendine 
bağlayabilmektedir. Bu nedenle ziyaretçinin web siteyi kullanma sıklığı sitenin tasarımına ve 
içeriğine bağlıdır. Tablo 4’te destinasyon web sitelerinin içerik açısından 30 ifadeden oluşan 
değerlendirme parametreleri ve puanları yer almaktadır.  

İçerik açısından değerlendirildiğinde, her iki web sitenin de maksimum puana ulaşamadığı 
görülmüştür. Web sitelerde, ziyaretçilere sunulan içerikler yukarıdaki gibi olması gerekirken her 
iki sitede de eksik bilgiler bulunmaktadır. İki destinasyon web sitesi arasında 7 puanlık fark söz 
konusudur. Hava durumu, turistik haritalar, ulaşım ile ilgili bilgiler, online müze bileti satın alma 
platformu, üye olma özelliği, online interaktif bilgi desteği, etkinlik takvimi ve bülten içerikleri 
Barselona web sitesinde mevcutken; İstanbul web sitesinde yer almamaktadır. Geçmiş 
uygarlıklar hakkında bilgiye İstanbul web sitesi yer verirken; Barselona web sitesi bu konuda 
herhangi bir bilgi vermemektedir.  

Ulaşılan verilere göre, Barselona web sitesi içerdiği bilgiler açısından İstanbul web sitesine göre 
daha zengindir (%73,33). Fakat her iki sitenin de iklim, gerçek tur görüntüleri ve videoları, deniz 
sıcaklığı, para dönüştürücüsü, turizm ofisi arama motoru gibi önemli içeriklere yer vermediği 
görülmektedir. Teknolojinin gelişmesi ve sanal ortamların genişlemesiyle bu bilgilerin web 
sitelerde yer alması, destinasyonların daha iyi tanınmasına ve ziyaretçilerin destinasyon 
tercihlerinde “güvenirlik ve güvenlik” algılarının pozitif yönde oluşmasına katkı sağlayacaktır.  

 “Gitmek istenilen destinasyon hakkında destinasyon resmi web sitesinden hangi bilgilere ulaşılmak 
istenmektedir?” Ziyaretçiler açısından bu sorunun sınırsız cevabı bulunmaktadır. Çünkü, 
ziyaretçiler ulaşmak istedikleri bilgilere destinasyon resmi web siteleri üzerinden daha kolay ve 
daha hızlı şekilde erişebilmektedir. Ancak ziyaretçilerin destinasyon web sitelerinden 
beklentileri ne olursa olsun, bu web sitelerin sağlaması ve içermesi gereken temel içerikler vardır.  
Yukarıda değerlendirmeye alınan kriterler de aslında yukarıda sorulan soruyu değil “Destinasyon 
web siteleri destinasyona özgü hangi temel bilgileri (konaklama, seyahat planlama, online rezervasyon, 
yöresel mutfak, müze biletleri, vb.) içermelidir?” sorusunu cevaplamaktadır. Değerlendirmeye göre 
bu soruya en iyi cevap verebilen web sitesi ise Barselona web sitesidir. 

Turizm ofisleri, gidecekleri ülkede rahat hissetmeleri ve bilgi paylaşımını (harita, ulaşım, otogar, 
havalimanı vb.) yüz yüze alması bakımından turistler için çok önemlidir. Bu yüzden 
destinasyonların web sitelerinde turizm ofislerinin adres bilgilerine ya da arama motoruna yer 
vermesi önemlidir. Bu içeriğe yer vermese bile turizm ofislerinin vermekte olduğu hizmetleri 
destinasyon web sitelerinin karşılaması gerekmektedir. Fakat incelenen web sitelerinde 
Barselona web sitesi bunu sağlarken; İstanbul web sitesi sağlamamaktadır. Bu da bilgi açısından 
eksikliği ifade etmektedir.  
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Tablo 4. İçerik parametreleri açısından Barselona ve İstanbul resmi web sitelerin yeterlilik 
puanları 

Website İçeriği Barselona Web 
Sitesi 

İstanbul Web 
Sitesi 

Tarihi yerleşim yerleri hakkında bilgi  1 1 
Geçmiş uygarlıklar hakkında bilgi 0 1 
İklimi hakkında bilgi 0 0 
Müzeler hakkında bilgi 1 1 
Yerel mutfak hakkında bilgi 1 1 
Veri tabanı arama motoru 1 1 
Seyahat planlayıcısı 1 1 
Online rezervasyon platformu 1 1 
Görsel broşürler 1 1 
Gerçek tur görüntüleri 0 0 
Destinasyon video görüntüleri 0 0 
Çoklu dil seçeneği 1 1 
Hava durumu bilgileri 1 0 
Turistik haritalar 1 0 
Ulaşım ile ilgili bilgiler 1 0 
Konaklama olanakları hakkında bilgiler 1 1 
Deniz sıcaklığı bilgisi 0 0 
Para birimi dönüştürücüsü 0 0 
Son güncelleme bilgisi 0 0 
Online müze bileti satın alma platformu 1 0 
Üye olma özelliği 1 0 
Online interaktif bilgi desteği 1 0 
Rekreasyonel aktiviteler hakkında bilgi 1 1 
Alışveriş olanakları hakkında bilgi 1 1 
Spor, Kültür ve Festival etkinlik takvimi 1 0 
Bülten 1 0 
Sosyal medya platformları  (Twitter, Facebook vb.) 1 1 
Genç, yetişkin ve çocuklu aileler için tatil olanakları 
hakkında bilgi 1 1 

Turizm ofisi arama motoru 0 0 
Tur satın alma platformu 1 1 
Toplam  22 15 
Yüzde  %73,33 %50 
1: Yeterli; 0: Yeterli değil    

Destinasyon web siteleri son yıllarda yapmış oldukları güncellemelerle “üye olma” sekmesini 
mümkün kılmakta ve interaktif olarak kullanıcıya özgü bilgiler verilmektedir. Bu da web site 
ziyaretçisini özel hissettirmektedir. Bu özellik, seyahat etmek istenilen tarihlerde gerçekleşecek 
etkinlik takvimini, saatler ve günler bazında turistin destinasyonda kullanabilecekleri ulaşım 
araçları için geçerli “pass card” biletlerini, müze ve ören yerlerinin biletleri için satın alma 
platformunu sağladığı için destinasyona olan ilgiyi arttırması bakımından önemlidir. Barselona 
web sitesi bu özellikleri sağlarken, bu durum İstanbul web sitesi için rekabet edilebilirlikte ve 
destinasyona turist çekmek açısından eksiklik olarak kabul edilebilmektedir.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Destinasyon pazarlamasında büyük önemi olan destinasyon web siteleri potansiyel turistlerin 
seyahat öncesindeki davranışlarında etkileyici role sahiptir. Aynı zamanda destinasyon 
hakkında kapsamlı bilgiler sunması turistlerin tatil planlarında ve psikolojik güvenlerinin 
sağlanmasında yardımcı olmaktadır. Bu nedenle, destinasyon web sitelerinin turistlere 
destinasyon hakkında bilgiler sunması ve destinasyon imajının oluşumunu sağlaması açısından 
önem arz etmektedir.  

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, İstanbul web sitesi %84-92 arasında daha yüksek 
düzeyde uygunluğa sahiptir. Bu kapsamda tasarım açısından İstanbul web sitesinin tasarım 
yeterliliği, Barselona web sitesine göre daha yüksek çıkmıştır.  Web site tasarımlarının işlevsel 
olarak estetik değerlere sahip olması, site ziyaretçilerinin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmaktadır. 
Bir diğer deyişle, web site tasarımları içerik sunumlarını da etkilemektedir. Fakat tasarımın 
uygun olması, web sitenin etkinlik açısından yeterli olduğunu göstermemektedir. Bu yüzden, 
web sitelerin hem tasarım hem de içerik bakımından etkin olması gerekmektedir.  

Web sitelerin içerik olarak değerlendirilmesinde kullanılan parametrelere göre, iki web sitenin 
maksimum puana ulaşamadığı dikkat çekmiştir. Bununla birlikte, 30 puan üzerinden on üç 
puanın aynı parametrelerden alındığı görülmüştür (Müzeler hakkında bilgi, yerel mutfak hakkında 
bilgi, veri tabanı arama motoru, seyahat planlayıcısı, online rezervasyon platformu, görsel broşürler, çoklu 
dil seçeneği, konaklama olanakları hakkında bilgiler, rekreasyonel aktiviteler hakkında bilgi, alışveriş 
olanakları hakkında bilgi, sosyal medya platformları, genç, yetişkin ve çocuklu aileler için tatil olanakları 
hakkında bilgi, tur satın alma platformu). Ancak iki web site, yedi parametreden (iklim hakkında bilgi, 
gerçek tur görüntüleri, destinasyon video görüntüleri, deniz sıcaklığı bilgisi, para birimi dönüştürücüsü, 
son güncelleme bilgisi, turizm ofisi arama motoru) hiç puan alamamıştır. Diğer yandan bu veriler, 
web site ziyaretçilerinin aradıkları her bilgiye ulaşamadıklarını göstermektedir.  

Destinasyon web sitelerinden Barselona web sitesinin daha yüksek puan almasıyla yedi puanlık 
fark ortaya çıkmıştır. Bu farklılık hava durumu, turistik haritalar, ulaşım ile ilgili bilgiler, online 
müze bileti satın alma platformu, üye olma özelliği, online interaktif bilgi desteği, etkinlik 
takvimi ve bülten içeriklerinin  İstanbul web sitesinde bulunmamasından kaynaklanmaktadır. 
Ancak, İstanbul web sitesi de geçmiş uygarlıklar hakkında bilgiye yer vermesi açısından 
Barselona web sitesinden yüksek puan almıştır. İçerik açısından, Barselona web sitesinin içerik 
yeterlilik puanı %73,33 oranındayken, İstanbul web sitesinin puanı %50 oranındadır. Araştırma 
sonuçlarına göre, tasarım açısından İstanbul web sitesi; içerik açısından Barselona web sitesi daha 
uygun bulunmuştur.  

Sonuçlara göre, destinasyon web sitelerinin etkinliğinin sağlanması için hem tasarıma hem de 
içeriğe aynı düzeyde önem verilmelidir. Özellikle turizmde değişen koşullara ayak uydurmak 
için destinasyon web siteleri olağandan farklı bilgileri de ziyaretçilerine sunmalıdır. Potansiyel 
bir turist için destinasyonun iklimi, gerçek tur görüntüleri ve videoları, yerel para 
dönüştürücüsü, turizm ofisi arama motoru gibi önemli interaktif içeriklerin olması önemlidir. 
Fakat bu bilgilere her iki sitede de yer verilmemesi büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.  
Teknolojinin gelişmesiyle bu bilgilerin web sitelerde yer alması destinasyonların daha iyi 
tanınmasına ve ziyaretçilerin destinasyon tercihlerinde “güvenirlik ve güvenlik” algılarının 
pozitif yönde oluşmasına katkı sağlayacaktır. Başarılı bir destinasyon web sitesinin tasarlanması 
için DPÖ’ ler, operasyonel faktörler (Örn. İşlevsellik, kullanılabilirlik) ve görsel öğeler (Örn. 
Grafikler, multimedya, düzen) dâhil olmak üzere kritik öğeleri tanımlamalıdır.  

Akademik yönden bu konuda araştırma yapmak isteyen araştırmacıların bu konuya dikkat 
çekmesi, destinasyon web sitelerinin turistler açısından ne derece önemli olduğunu bilimsel 
açıdan ortaya koyacaktır. Yanı sıra farklı destinasyon web sitelerinin incelenmesi ve bilimsel 
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yönden farklı bakış açısıyla konunun ele alınması destinasyon web sitelerinin etkinliklerine yeni 
yaklaşımlar getirebilir. Aynı konuda yapılan araştırmaların artmasıyla çeşitli ülkelerin ve 
şehirlerin web sitelerinde izledikleri politikalar ortaya konabilir. Ayrıca farklı örneklem 
gruplarında potansiyel turistlerin web sitelerden ne elde etmek istedikleri ve tasarımın ne derece 
önemli olup olmadığı tespit edilerek bu araştırmanın sonuçları ile arasındaki farklılıklar daha net 
ortaya çıkacaktır. Gelecekte yapılacak çalışmalar ile destinasyonların pazarlama örgütleri, web 
sitelerini ziyaret eden potansiyel turistlerin özelliklerine göre destinasyonlarını geliştirme 
şansına sahip olabilecektir. 
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GİRİŞ 

İş hayatında rekabetin getirdiği “fırsatçı” olma kavramı, gelişmekte olan ülkeler için farklı 
biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Etik olmadığı bilinmesine rağmen, “kayırmacılık” ne yazık ki 
önlenemeyen bir gerçekliktir (Barut, 2015). Her sektörde olduğu gibi insan kaynağının önemli 
olduğu turizm sektöründe de insan kaynağı seçimi işletmeler için hayati derecede önem arz 
etmektedir. Etik olmayan bir süreçle iş görenlerin seçilmesi işletmelerde çalışanlar arasında 
motivasyon bozucu olarak algılanmakta bu durum da nihai ürün olan hizmetin kalitesine 
yansımaktadır.  

Konaklama işletmeleri bünyesinde birçok departmanı bulundurmaktadır. İnsan kaynaklarından 
güvenlik departmanına, finansal yönetimden yiyecek içecek departmanına kadar işlemenin 
niteliğine ve niceliğine bağlı olarak farklı departmanlar işletmeleri oluşturmaktadır. Bu 
departmanlardan biri de mutfak departmanıdır. Özellikle belirli bir bilgi birikimine ve deneyime 
ihtiyaç duyulan bu departmanda kalifiye personele olan ihtiyaç bu departman yöneticileri 
tarafından üzerinde durulan önemli bir konu haline gelmiştir. Bu noktada insan kaynağının 
seçiminden başlayarak işten ayrılma sürecine kadar geçen zaman diliminde iş görenlerin yaşamış 
oldukları deneyimler, işletmelerin başarı durumlarını doğrudan etkilemektedir. İş görenlerin 
motivasyonları, yapmış oldukları işten aldıkları tatmin ve işten ayrılma niyetleri arasındaki 
ilişkiler işletmelerin örgütsel başarısı açısından anahtar rol oynamaktadır. Bu amaçla iş 
görenlerin kronizm algıları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiler 
araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır.  

Çalışmada giriş bölümünden sonra, kronizm, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti kavramları ilgili 
literatür taraması ile elde edilen bilgiler aktarılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bu konular 
ile ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar hakkında özet bilgiler ve araştırma hipotezleri de bu 
bölümde yer almaktadır. Metodoloji bölümü ile araştırmanın amacı ve yöntemi hakkında bilgiler 
verilmektedir. Bu bölümden sonra verilerin analizlerine yer verilmektedir. Sonuç ve tartışma 
kısmında, araştırma sonucu elde edilen bulgular ve hipotezlerin değerlendirilmesi 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca araştırmadan çıkan genel sonuç ve öneriler de burada 
aktarılmaktadır.  

 

LİTERATÜR TARAMASI VE ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

Kronizm kavramı, Yunanca “khronios”, İngilizce “crony” kelimelerinden gelmekte ve uzun 
süreli arkadaşlık, dostluk anlamına karşılık gelmektedir (Özer ve Çağlayan, 2016). Kronizm 
kelimesinin Türkçe karşılığı olarak kullanılabilen en temel sözcük “kayırmacılık” olarak ifade 
edilebilir. “Kayırmacılık” kavramı temel anlamda Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü 
(2019)’nde İngilizce bir kelime olan “favoritism” kökünden “Belli bir birey, küme, düşünce ya da 
uygulamayı, bir başkasıyla karşılaştırıp aralarında bir seçim yapmak gerektiğinde nesnellikten 
uzaklaşıp yan tutma” şeklinde tanımlanmıştır. Kronizm, insanların yetenekleri, bilgileri ile değil 
de kişisel ilişkilere, kişilerarası bağlantıya dayanarak bir yerlere geldiği ve sonuçta insanların 
verimliliğini ve performansını düşürdüğü bir gerçeklik olarak tanımlanabilmektedir (Khatri vd., 
2003). Bazen iş görenlerin verimliliğini artırmak için kronizm kullanılabilir. İşe alım sürecinde iş 
görenlerin eş-dost ilişkisi ya da kişisel bağlantı ile işe alındıklarında, yüksek performans 
göstermeleri beklenir, bu da kurumlardaki diğer insanları daha iyi performans göstermeleri için 
motive edebilir.  

Kronizm birçok örgütte gerçekleştiği bilinmektedir. Yapılan araştırmalar, kronizmin yalnızca 
kamu sektörü örgütlerinde değil, aynı zamanda özel sektör örgütlerinde de iş doyumu ile 
ilişkisinin negatif bir bağlantısı olduğunu göstermiştir (Araslı vd., 2006; Araslı ve Tümer 2008). 
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Özellikle hizmet sektörünün bir alt kolu olan turizm sektöründe de kronizm etkileri 
hissedilmektedir. Sektörün insan odaklı olması ve sektörde yer alan işletmelerin hizmet 
üretebilmesi için en çok ihtiyaç duyduğu unsurlardan birinin insan kaynağı olması ister istemez 
kronizme maruz kalma ihtimali arttırmaktadır. İş görenlerin adil olmayan bir işe alım süreci ile 
işe alınması işletmelerde hali hazırda çalışan iş görenleri olumsuz etkilemektedir. Bu durum iş 
görenlerin motivasyonlarını düşürmekte ve sonuç olarak işten ayrılma sürecini 
hızlandırmaktadır.    

İş tatmini, insan kaynakları literatüründe en çok çalışılan konulardan biridir. İş tatmini, “birinin 
mesleğinin iş değerlerini elde etmek veya kolaylaştırmak” olarak değerlendirilmesinden 
kaynaklanan süreç olarak tanımlanabilir (Locke, 1969). Konaklama işletmelerinde, özellikle 
müşterilerle direk temas halinde çalışanlar müşterilerle doğrudan etkileşime girerler ve müşteri 
memnuniyeti ve sadakati geliştirmede büyük rol oynarlar. Bu sebeple müşterilerle etkileşime 
geçen çalışanların, kaliteli hizmet sunmak ve müşterileri memnun etmek için yaptıkları işten 
tatmin olmaları önemlidir (Spinelli ve Canavos, 2000). Arches (1991) iş tatminini, çalışanların 
işlerine olan doyumları şeklinde ifade etmektedir. İş tatmini, sadece çalışanların performansını 
etkileyen bir süreç değil aynı zamanda işletmelerin kar elde etmeleri için de önemlidir. İş tatmini, 
çalışanın ücret, yönetim ve sorumluluklarla ilgili iyimser tepkisidir (Wanous ve Lawler, 1972; 
French, 1982; Tziner ve Vardi, 1984). Kurumların başarılı bir şekilde işletilmeleri ve maksimum 
kar elde etmeleri için memnun çalışanlara ihtiyacı vardır. Örgütlerin gelişimi örgütte yer alan iş 
görenlerin verimliliğine bağlıdır. İş tatminini etkileyen birçok faktör vardır. İş tatmini yalnızca 
bir faktöre bağlı değildir; biri için pozitif, diğeri için negatif olabilir (Spector, 1997). Bu faktörler 
uzun yıllara dayanan bilimsel çalışmalarla kuramlaşmış ve farklı yaklaşımlarla kabul görmüştür. 
Motivasyon araçları olarak da kabul gören bu yaklaşımlar işletme yöneticileri tarafından 
uygulanmakta ve işletme başarısı için önemli bir yol haritası mahiyeti taşımaktadır. İş görenin 
işletme performansı işletmenin başarısı ile doğru orantılıdır. Bu sebeple işletme yöneticilerinin iş 
görenleri motive etmede kullandıkları araçların varlığı ya da yokluğu/eksikliği hem iş gören 
açısından hem de işletme açısından üzerinde durulması gereken yönetsel faaliyetleri 
oluşturmaktadır. Motivasyon araçlarının yeterince olmaması, işletmede adalet eksikliği, iş 
görenler arası kayırmacılık zamanla iş görenlerin motivasyonunu bozarak sonuç olarak 
işletmeden ayrılmalarına sebep olmaktadır.  

İşletmenin sürdürülebilir bir ömüre sahip olmasında şüphesiz iş görenlerin rolü büyüktür. İş 
gören devir hızının yüksek olması işletme ömrünün uzamasına engellerken bu oranın düşük 
olması işletme ömrünün uzamasına katkı sağlamaktadır. Bu durum turizm sektörü özelinde ele 
alındığında sektörün emek yoğun hizmet işletmelerden oluşması iş görenlerin işten ayrılma 
sürecini de hızlandırmaktadır. Bu sebeple otel işletmelerinde, iş gören devamlılığı için hem 
maliyetler açısından hem de işletme başarısı ve kesintisiz kaliteli hizmet açısından, diğer 
işletmelere göre görece olarak önemli olduğu söylenebilir (Zopiatis vd., 2014). Ayrılma niyeti, bir 
bireyin bir kuruluşta kalma veya ayrılma olasılığını ifade etmektedir (Cotton ve Tuttle, 1986). Tett 
ve Meyer (1993)’e göre kuruluştan ayrılma konusunda iş görenler bilinçli ve kasıtlı bir isteklilik 
içindedirler. Araştırmalar, işten ayrılma niyetinde gönüllülüğün karar verme sürecinde etkili 
olduğunu göstermiştir (Griffeth vd., 2000; Price, 2001; Lambert vd., 2001).  İşten ayrılma niyeti ile 
ilgili birçok örgüt içi ve örgüt dışı faktör vardır. Örgüte güven (Keleş vd., 2015), iş gören 
performansı (Bouckenooghe vd., 2013), örgütsel özdeşleşme (Topçu ve Basım, 2015), örgütsel 
adalet (Turan vd., 2019) bu faktörlerden bazılardır. Ayrıca iş görenler arasında işten ayrılma 
niyetini açıklayan en önemli faktörlerden biri de iş tatminidir (Biswas, 2010).  

Literatürde kayırmacılığın iş tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini araştıran birçok 
çalışma bulunmaktadır. İş tatmini ve işten ayrılma niyetinin değerlendirilmesi ile ilgili 
konaklama işletmeleri sınır birim çalışanları üzerine yapılan bir araştırmada iş tatmini ve işten 
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ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki olduğu ifade edilmektedir (Sökmen ve 
Ceyhun Sezgin, 2017). Psikolojik sermaye, performans, ayrılma niyeti ve iş tatmini etkileşimi ile 
ilgili cinsiyetin düzenleyici rolü üzerine yürütülen çalışmada psikolojik sermayenin işten ayrılma 
niyetini azalttığı, algılanan performansı ve iş tatminini artırdığı, bununla birlikte psikolojik 
sermaye ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde iş tatmininin bir aracılık rolü olduğu belirlenmiştir 
(Çetin ve Varoğlu, 2015). Kadın çalışanlarda cam tavan yansıtıcılarından kurum ikliminin, iş 
tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisi ile ilgili konaklama işletmelerinde bir araştırma yapılmış, 
araştırma sonucunda örgüt iklimi ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki ve etki tespit edilmiştir (Sökmen ve Akar Şahingöz, 2017). İş yaşamında iş tatmini, örgütsel 
özdeşleme ve işten ayrılma niyeti ile ilgili Erzurum’da bir kamu kurumunda yapılan çalışmada 
iş tatmini ile işten ayrılma niyeti arasında ve örgütsel özdeşleşeme ile işten ayrılma niyeti 
arasında ise negatif yönlü ilişki görülmüştür (Çınar vd., 2016). Medya yöneticilerinin iş tatmin 
düzeylerinin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi ile ilgili yürütülen çalışmada medya 
yöneticilerinin sahip oldukları içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini düzeylerinin işten ayrılma 
niyetleri üzerinde negatif etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (Karaca vd., 2017). Bu 
bilgilerden hareketle literatürde iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ile ilgili farklı alanlarda 
çalışmaların yapılmış olduğu görülmekle birlikte konu kapsamında kronizm algılarının iş 
tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik geliştirilen hipotez şu 
şekilde ifade edilebilir: 

Hipotez 1: Kronizm algılarını oluşturan her bir boyut, (H1a: genel kronizm algıları, H1b: işlem 
kronizmi, H1c: terfide kronizm, H1d: işe alma sürecinde kronizm, H1e: ücret kronizmi, H1f: 
performans değerlemede kronizm) iş tatmini üzerinde etkilidir. 

Hipotez 2: Kronizm algılarını oluşturan her bir boyut, (H1a: genel kronizm algıları, H1b: işlem 
kronizmi, H1c: terfide kronizm, H1d: işe alma sürecinde kronizm, H1e: ücret kronizmi, H1f: 
performans değerlemede kronizm) işten ayrılma niyeti üzerinde etkilidir. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Bu bölümde, araştırmanın amacı ve kapsamı, araştırmanın örneklemi ve kullanılan veri toplama 
aracı hakkında bilgiler yer almaktadır. İş görenlerin kronizm algıları ile iş tatmini ve işten ayrılma 
niyetleri arasındaki ilişkilerin tespiti araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Gerçekleştirilen bu 
araştırmada iş görenlerin kronizm boyutları ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti ile ilgili 
ifadelerden ne algıladıklarının belirlenmesinin yanı sıra bu faktörler arasındaki etki düzeylerinin 
de ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda oluşturulan araştırma modeli (Şekil 1) şu şekildedir: 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Marmaris ilçe merkezinde yer alan konaklama işletmelerinin mutfak 
departmanı çalışanları oluşturmaktadır. Marmaris’te işletme belgeli; 3 adet tatil köyü, 16 adet beş 
yıldızlı otel, 25 adet dört yıldızlı otel, 30 adet üç yıldızlı otel, 12 adet iki yıldızlı, 1 adet bir yıldızlı 
otel, 25 adet apart otel ve 2 adet butik otel olmak üzere toplam 114 konaklama işletmesi yer 
almaktadır. Ayrıca yatırım belgeli; 1 adet tatil köyü, 4 adet beş yıldızlı, 6 adet dört yıldızlı, 4 adet 
üç yıldızlı, 2 adet bir yıldızlı ve 4 adet butik otel olmak üzere toplam 21 adet konaklama işletmesi 
vardır. Marmaris’te işletme ve yatırım belgeli toplamda 135 konaklama işletmesi bulunmaktadır 
(Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). Ana külteyi temsilen örneklem seçiminde 
olasılıksız örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklemden 
elde edilen verilerin tüm ana kütleyi yansıtamama kısıtı bulunmaktadır. Örneklemin ana kütleyi 
temsil etme oranını belirlemek amacıyla araştırmacılar farklı yaklaşımlar önermektedir. Bazı 
araştırmacılar ölçekte yer alan madde sayısının 10 katı örneklem olması gerektiğini savunurken 
(Nunnally, 1978); bazı araştırmacılar 4 katı olmasının yeterli olduğunu ifade etmektedir 
(MacCallum vd., 2001). Madde sayısının en az 5 katı olması gerektiğini savunan araştırmacılar 
da literatürde görülmektedir (Tavşancıl, 2006; Doğan ve Başokçu, 2010). Bu araştırmada 
kullanılan ölçekte madde sayısının 46 olduğu düşünüldüğünde elde edilen anket sayısının 286 
olması istatistiki işlemler için yeterli sayıya ulaşıldığı şeklinde ifade edilebilir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Verilerin elde edilmesinde veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan anket formunda tanımlayıcı bilgiler, genel kronizm algıları, iş tatmini ve işten ayrılma 
niyeti bölümleri yer almaktadır. Araştırma ölçeğinin hazırlanması amacıyla literatür taraması 
sonucunda Karataş (2013)’ın otel işletmelerinde kronizmin iş tatmini ve işten ayrılma niyeti 
üzerine etkisinin anlaşılabilmesi için geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. Anket formu dört bölümden 
oluşmaktadır. İlk bölümde iş görenlerle ilgili tanımlayıcı bilgileri elde etmek amacıyla 9 soru yer 
almaktadır. İkinci bölümde genel kronizm algıları ölçeği ile ilgili 28 önerme yer almaktadır. 
Üçüncü bölümde iş tatmini ile ilgili 3 önerme son bölümde ise işten ayrılma niyeti ile ilgili 6 
önerme formda kullanılmıştır. 5’li Likert tipi derecelendirme ölçeği kullanılmış olup 1-Kesinlikle 
Katılmıyorum, 5-Kesinlikle Katılıyorum’u ifade etmektedir. Karataş (2013) tarafından yapılan 
araştırmada kronizm algıları 6 boyut olarak değerlendirilmiştir. Bunlar; genel kronizm algıları, 

-Genel Kronizm Algıları 

-İşlem Kronizmi 

-Terfide Kronizm 

-İşe Alma Sürecinde Kronizm 

-Ücret Kronizmi 

-Performans Değerlemede Kronizm 

İş Tatmini 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 
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işlem kronizmi, terfide kronizm, işe alma sürecinde kronizm, ücret kronizmi, performans 
değerlemede kronizmdir. Bu araştırmada yapılan analizler Karataş (2013) tarafından belirlenen 
boyutlar üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuştur. 

 

Veri Toplama Süreci 

Ölçeğin daha önce kullanılmış olması geçerlilik güvenilirlik sorununu ortadan kaldırmaktadır. 
Ancak ölçeğin daha önce konaklama işletmelerinde kullanılması sebebiyle araştırma konusuna 
uygunluk göstermesi ve ölçeğin yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi için önermelerde 
düzenlemeler yapılmıştır.  Bu amaçla yiyecek içecek alanında çalışmaları olan bir akademisyen 
ile iki mutfak şefi tarafından anket formu değerlendirilmiş, yapılan düzenlemeler sonrasında 
ölçek örneklem üzerinde uygulanmıştır. Çalışma evrenine uygun olarak 16 Eylül 2018 – 30 Ekim 
2018 tarihleri arasında anketler uygulanmış, analize uygun olmadığı tespit edilen 17 anket 
çıkartılarak 286 anket analize tabi tutulmuştur. 

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırma sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve araştırmanın amacına uygun olarak 
oluşturulan hipotezlerin sınanması bu bölümde yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Tanımlayıcı Bilgileri 

Cinsiyet Frekans Yüzde İşletme Deneyimi Frekans Yüzde 
Kadın 87 30,4 2-4 191 66,8 
Erkek 199 69,6 5-7 52 18,2 
Eğitim  Frekans Yüzde 8-10 21 7,3 
İlköğretim 33 11,5 11 ve üstü 22 7,6 
Lise 78 27,3 Yaş Frekans Yüzde 
Ön lisans 138 48,3 20 ve altı 89 31,1 
Lisans 32 11,2 21-30 103 36,0 
Lisansüstü 5 1,7 31-40 46 16,1 
Departman Frekans Yüzde 41-50 41 14,3 
Soğuk 
mutfak 

61 21,3 51 ve üstü 7 2,4 

Sıcak mutfak 72 25,2 Sektör Deneyimi Frekans Yüzde 
Alakart 60 21,0 2-4 102 35,7 
Kahvaltı 21 7,3 5-7 80 28,0 
Personel 
mutfağı 13 4,5 8-10 45 15,7 

Pastane 38 13,3 11 ve üstü 59 20,6 
Diğer 21 7,3    

 

Araştırmanın verileri IBM SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 
Araştırma amacına yönelik oluşturulan hipotezler %95 güven aralığında test edilmiştir. 
Araştırmada yer alan katılımcıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, işletme deneyimi, çalıştıkları 
departman ve sektör deneyimlerine yönelik tanımlayıcı bilgiler yukarıda Tablo 1’ de 
sunulmaktadır. 
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Katılımcıların %30,4’ü kadınlardan, %69,6’sı erkeklerden oluşmaktadır. Katılımcıların neredeyse 
yarısı ön lisans mezunudur. Katılımcıların daha çok sıcak mutfak, soğuk mutfak ve alakart 
departmanında çalıştıkları görülmektedir. Bununla birlikte pastane, kahvaltı, personel mutfağı 
ve diğer departmanlarda çalışan katılımcılar araştırmada yer almaktadır. İşletme deneyimi 
olarak katılımcıların daha çok 2-4 yıllık deneyime sahip olduğu görülmektedir. Yaş aralığında ise 
20 yaş altı ve 21-30 yaş aralığı çoğunluğu oluşturmaktadır. Sektör deneyimi olarak katılımcıların 
daha çok 2-4 ve 5-7 yıllık deneyime sahip katılımcıların yoğunluğu dikkati çekmektedir.    

Tablo 2. İş Görenlerin Kayırmacılık Algıları 

Soru Değişken  Frekans Yüzde 
Kayırmacılık 
Var mı? 

Evet 144 50,3 
Hayır 142 49,7 

İşletme Sahibi 
veya 
İşletmecisi ile 
Yakınlığınız 

İşletme Sahip veya Kurucusuyla Hiçbir Kan Bağı 
Yakınlığım Yok 236 82,5 

Arkadaşım / Dostum 30 10,5 
Diğer Akrabalarım (anne, baba ve kardeş hariç 
diğerleri) 4 1,5 

Babam / Annem / Kardeşim 16 5,5 

İş görenlere 
Yapılan 
Kayırmacılık 
Türleri 

Bazı Çalışanların Mekân/Oda/Yer Avantajları Var. 99 34,6 
Bazı iş görenler Daha Esnek Çalışma Saatlerine 
Sahiptir. 103 36,0 

Bazı Personel Daha Fazla İzin Alabilmektedir. 51 17,8 
Bazı iş görenlerin Kullandıkları araç ve gereçler (örn. 
bıçak seti, önlük) daha iyi / daha yenidir. 23 8,0 

Diğer 10 3,5 

Katılımcıların çalışmakta oldukları işletmedeki deneyimlerinden yola çıkarak kayırmacılıkla 
ilgili değerlendirmeleri Tablo 2’de görülmektedir. “İşletmenizde kayırmacılık var mı?” sorusuna 
katılımcıların %50,3’ü evet cevabı verirken, %49,7’si hayır cevabı vermiştir. “İşletme sahibi veya 
işletmecisi ile yakınlığınız nedir?” sorusuna katılımcıların %82,5’i işletme sahip veya 
kurucusuyla hiçbir kan bağı yakınlığım yok cevabını vermiştir. “İş görenlere yapılan 
kayırmacılık türleri nelerdir? sorusuna katılımcıların %36’sı “bazı iş görenler daha esnek çalışma 
saatlerine sahip” cevabını vermiştir. Yine bu değerlendirmeye %34,6’lık bir oranla yakın olan 
“bazı çalışanların mekân/oda/yer avantajları var.” ifadesi dikkati çekmektedir.  

 

Tablo 3. Kronizm Ölçeklerinin Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler  Cronbach’s Alpha 
(α)  Önerme Sayısı 

Genel Kronizm Algıları 0,859 7 
İşlem Kronizmi 0,897 7 
Terfide Kronizm  0,903 5 
İşe Alma Sürecinde Kronizm 0,889 4 
Ücret Kronizmi 0,814 3 
Performans Değerlemede Kronizm 0,786 2 
İş Tatmini 0,876 3 
İşten Ayrılma Niyeti 0,914 5 
Tüm Değişkenler  0,955 37 
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Tablo 3 ele alındığında, tüm ölçekte yer alan 37 önermenin güvenilirlik katsayısın 0,955 olduğu 
görülmektedir. Tüm ölçek grup bazında ele alındığında tüm ölçeklerin alfa değerleri 0,786 ile 
0,914 arasında değişmektedir. Bu ifadeden hareketle tüm ölçeğin iç tutarlılık sağladığı 
görülmektedir.    

 

Tablo 4. Önerme Bazında Tüm Ölçeğe İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmalar 

Ölçek 
Grupları  Önermeler Aritmetik 

Ortalama 
Standart 
Sapma 

Genel 
Kronizm 
Algıları 

Eş – dost / arkadaş kayırmacılığı, bu işyerinde sıkça 
tartışılan konulardan biridir. 2,75 1,37 

Yönetimde tanıdığı olan iş görenlerin yanında ne 
söylediğime dikkat ederim. 3,15 1,47 

Bu işletmede bazı iş görenler, yönetim 
kademesindeki kişilerle arkadaşlık ilişkilerinden 
dolayı işe alınmışlardır. 

3,10 1,30 

Eş – dost / arkadaş kayırmacılığı, örgüt çalışanlarının 
motivasyonunu olumsuz yönde etkiler. 3,49 1,39 

Bu işletmenin değerleri, eş – dost / arkadaş 
kayırmacılığına dayalıdır. 2,76 1,28 

Bu işyerindeki geleceğim, eş – dost / arkadaş 
kayırmacılığına dayalı ilişkilerden dolayı oldukça 
sınırlıdır. 

2,82 1,33 

Bu işletmede yöneticiler, kendi tanıdıkları / 
arkadaşları olan iş görenlerin fikirlerine daha fazla 
değer vermektedir. 

3,05 1,25 

İşlem 
Kronizmi 

Bu işletmenin yönetim kadrosunda tanıdığı / 
arkadaşı olan çalışanlar, diğer kişilerden itibar 
görmektedir. 

2,94 1,31 

Bu işletmede, yöneticilerin tanıdıklarını / 
arkadaşlarını işten çıkarmanın veya onlara ceza 
vermenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum. 

3,10 1,28 

Bu işletmede yetki ve sorumluluk, öncelikle 
yöneticilerin tanıdıklarına / arkadaşlarına 
devredilmektedir. 

2,86 1,32 

Bu işletmenin yönetim kademesinde tanıdığı / 
arkadaşı olanlar, işletmenin kaynaklarından daha 
kolay yararlanmaktadır. 

3,05 1,25 

Bu işletmede yöneticilerin arkadaşı konumunda olan 
çalışanların, diğer çalışanlara göre bir ayrıcalığı 
vardır. 

2,96 1,33 

Bu işletmede, yöneticilerin tanıdığı / arkadaşı olan 
kişilerden çekinirim. 2,58 1,32 

Departman yöneticileri, üst yönetimle arkadaşlık 
ilişkileri olan çalışanlardan çekinirler. 2,85 1,26 

Terfide 
Kronizm  

Bu işletmede çalışanların terfi ettirilmesinde, 
yöneticilerle olan arkadaşlık ilişkileri öncelikle 
dikkate alınır. 

2,95 1,32 
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Bu işletmede, işletme yöneticilerinin tanıdıklarının / 
arkadaşlarının terfi etmesinin daha kolay olduğunu 
düşünüyorum. 

3,07 1,28 

Bu işletmede çalışanların terfi etmesinde bilgi, beceri 
ve kabiliyetler ikinci planda kalmaktadır. 3,05 1,28 

Bu işletmede yöneticiler, işletmeye katkısına veya 
performansına bakmaksızın, kendi tanıdıklarını veya 
arkadaşlarını daha iyi pozisyona getirmektedirler. 

3,05 1,22 

Bu işletmede ne kadar başarılı olursam olayım, 
işletme yöneticilerinin tanıdıklarının / arkadaşlarının 
önüne geçemem. 

2,85 1,30 

İşe Alma 
Sürecinde 
Kronizm 

Bu işletmeye eleman alımında, işletme yönetiminin 
arkadaşları / tanıdıkları önceliklidir. 3,15 1,27 

Bu işletmede bazı görevlere, yalnızca işletme 
sahibinin veya yöneticisinin arkadaşları / tanıdıkları 
getirilmektedir. 

3,01 1,31 

Bu işletmeye eleman alımında, işletmede tanıdığı / 
arkadaşı olanlar seçim sürecinde zorlanmazlar. 

3,12 1,22 

Bu işletmedeki bir boş pozisyona, yöneticinin 
herhangi bir tanıdığı / arkadaşı başvuru yaptığında, 
hemen işe alınır. 

3,07 1,28 

Ücret 
Kronizmi 

Bu işletmede eş – dost / arkadaş kayırmacılığına 
dayalı bir ücret politikası vardır. 2,86 1,30 

Bu işletmede, tüm çalışanlar için geçerli adil bir 
ücretlendirme politikası olduğunu düşünmüyorum. 3,02 1,33 

Bu işletmede uygulanan ücret politikasında, 
arkadaşlık ilişkileri söz konusudur. 2,84 1,27 

Performans 
Değerlemede 
Kronizm 

Bu işletmede, objektif bir performans değerlemeden 
bahsedilemez. 2,97 1,22 

Bu işletmede performans değerlemesi yapılırken, 
yöneticilerin tanıdıklarına / arkadaşlarına ayrıcalık 
tanınır. 

2,94 1,23 

İş Tatmini 
İşimi severek yaparım 4,10 1,35 
Mutluluğu işimdeyken buluyorum 3,83 1,27 
Mevcut işimden çok memnunum 3,80 1,33 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Daha iyi bir iş bulur bulmaz ayrılacağım. 2,33 1,35 
Her an istifa kararı verebilirim. 2,13 1,30 
Şu anda aktif bir şekilde dışarıda iş arıyorum. 2,11 1,38 
Alternatif iş tekliflerini kabul edebilirim. 2,78 1,43 
Ciddi bir biçimde işten ayrılmayı düşünüyorum. 2,09 1,30 
Sıklıkla işimden ayrılmayı düşünüyorum.   2,12 1,32 

 

Tablo 4 değerlendirildiğinde, iş görenlerin kronizm algılarının 5’li Likert ölçeğinin 
“katılmıyorum” ve “karasızım” seçenekleri arasında gerçekleştiği görülmektedir. Sadece “İşimi 
severek yaparım” önermesinde “katılıyorum” seçeneğinin değerlendirilmesi ise dikkati 
çekmektedir. Genel kronizm algıları ölçeğinde en yüksek oran 3,49 ile “Eş – dost / arkadaş 
kayırmacılığı, örgüt çalışanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkiler” önermesinde 
olmuştur. İş görenlerin kararsız olduğu görülmektedir. En düşük oran ise 2,75 ile “Eş – dost / 
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arkadaş kayırmacılığı, bu işyerinde sıkça tartışılan konulardan biridir” önermesindedir. Bu oran 
iş görenlerin bu ifadeye katılmadıklarını göstermektedir.  

İşlem kronizmi ölçeğinde ise en yüksek oran 3,10 ile “Bu işletmede, yöneticilerin tanıdıklarını / 
arkadaşlarını işten çıkarmanın veya onlara ceza vermenin oldukça zor olduğunu düşünüyorum” 
önermesidir. Bu önermeye katılımda kararsız katılımcılar çoğunluğu oluşturmaktadır. En düşük 
oran ise “Bu işletmede, yöneticilerin tanıdığı / arkadaşı olan kişilerden çekinirim” önermesidir. 
Bu önermeye katılımcılar katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Terfide kronizm ölçeğinde ise en yüksek oran 3,07 ile “Bu işletmede, işletme yöneticilerinin 
tanıdıklarının / arkadaşlarının terfi etmesinin daha kolay olduğunu düşünüyorum” önermesidir. 
Kararsız katılımcılar ortalamayı oluşturmaktadır. En düşük oran ise 2,85 “Bu işletmede ne kadar 
başarılı olursam olayım, işletme yöneticilerinin tanıdıklarının / arkadaşlarının önüne geçemem” 
önermesidir. Katılımcılar bu önermeye katılmadıklarını ifade etmişlerdir.  

İşe alma sürecinde kronizm ölçeğinde tüm oranlarda katılımcıların karasız olduğu 
görülmektedir. En yüksek oranın 3,15 ile “Bu işletmeye eleman alımında, işletme yönetiminin 
arkadaşları / tanıdıkları önceliklidir” önermesi ve en düşük oranın 3,01 ile “Bu işletmede bazı 
görevlere, yalnızca işletme sahibinin veya yöneticisinin arkadaşları / tanıdıkları getirilmektedir” 
önermesi şeklinde değerlendirildiği görülmektedir.  

Ücret kronizmi ölçeğinde en yüksek oran 3,02 ile “Bu işletmede, tüm çalışanlar için geçerli adil 
bir ücretlendirme politikası olduğunu düşünmüyorum” önermesidir. Karasızlık ön plandadır. 
En düşük oran ise 2,84 ile “Bu işletmede uygulanan ücret politikasında, arkadaşlık ilişkileri söz 
konusudur” önermesidir.  

Performans değerlemede kronizm ölçeğinde ise iki önerme yer almak ve bu iki önermede de 
katılımcılar önermelere katılmadıklarını ifade etmektedirler. “Bu işletmede, objektif bir 
performans değerlemeden bahsedilemez” önermesi 2,97 oranına, “Bu işletmede performans 
değerlemesi yapılırken, yöneticilerin tanıdıklarına / arkadaşlarına ayrıcalık tanınır” önermesi 
2,94 oranına sahiptir.  

İş tatmini ölçeğinin aritmetik ortalamasına bakıldığında en yüksek oranın 4,10 ile “İşimi severek 
yaparım” önermesi başı çekmektedir. İş görenlerin yaptığı işten memnun oldukları söylenebilir. 
En düşük oran ise 3,80 ile “Mevcut işimden çok memnunum” önermesidir. Her ne kadar 
kararsızım ortalaması dikkati çekse de katılıyorum seçeneğine yakın bir ortalama iş görenlerin 
memnun oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

İşten ayrılma niyeti aritmetik ortalamaları incelendiğinde tüm önermelere kararsız katılım ifadesi 
dikkati çekmektedir. En yüksek oran 2,78 ile “Alternatif iş tekliflerini kabul edebilirim” 
önermesidir. En düşük oran ise 2,09 ile “Ciddi bir biçimde işten ayrılmayı düşünüyorum” 
önermesidir. Bu ifadeler ile iş görenlerin yaptıkları işe devam etme niyetinde oldukları 
söylenebilir.   

 

Korelasyon Analizi 

Kronizm ölçeğinin her bir boyutu ile iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında ilişki olup 
olmadığını ölçmek amacıyla korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. 
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Tablo 5. Değişkenler Arasındaki İlişki Testi Sonuçları 

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 
Genel 
Kronizm 
Algıları 

1        

İşlem 
Kronizmi 

0,807* 
(0,000) 1       

Terfide 
Kronizm  

0,734* 
(0,000) 

0,838* 
(0,000) 1      

İşe Alma 
Sürecinde 
Kronizm 

0,746* 
(0,000) 

0,830* 
(0,000) 

0,838* 
(0,000) 1     

Ücret 
Kronizmi 

0,595* 
(0,000) 

0,706* 
(0,000) 

0,717* 
(0,000) 

0,733* 
(0,000) 1    

Performans 
Değerlemede 
Kronizm 

0,633* 
(0,000) 

0,746* 
(0,000) 

0,765* 
(0,000) 

0,755* 
(0,000) 

0,794* 
(0,000) 1   

İş Tatmini 0,53 
(0,369) 

0,29 
(0,630) 

0,21 
(0,725) 

0,42 
(0,484) 

-0,16 
(0,791) 

0,009 
(0,873) 1  

İşten Ayrılma 
Niyeti 

0,307* 
(0,000) 

0,348* 
(0,000) 

0,390* 
(0,000) 

0,372* 
(0,000) 

0,313* 
(0,000) 

0,318* 
(0,000) 

-0,374* 
(0,000) 1 

*Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. (2-tailed). 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, kronizmin her bir boyutunun işten ayrılma niyeti ile anlamlı bir ilişki 
içinde olduğu, iş tatmini boyutu ile ise negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu 
görülmektedir. Kronizm ile iş tatmini boyutunda ise anlamlı bir ilişki görülmemektedir. İşten 
ayrılma niyeti ile kronizm boyutları arasında ise p<0,01 düzeyinde anlamlı ve pozitif yönlü, işten 
ayrılma niyeti ile iş tatmini arasından ise r=-0,374 ve p<0,01 düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü 
bir ilişki vardır. Erdem ve Karataş (2015) tarafından yapılan çalışmada ise kronizmin hem iş 
tatmini hem de işten ayrılma niyeti ile ilişkisi tespit edilmiştir.  

 

Hipotez Testleri  

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan hipotezlere ilişkin basit doğrusal regresyon 
analizleri gerçekleştirilmiştir. Hipotez testleri ile ilgili analiz sonuçlar Tablo 6’da ve Tablo 7’de 
verilmektedir.  

Tablo 6 incelendiğinde iş tatmininin kronizm algılarını oluşturan hiçbir boyut üzerinde anlamlı 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda H1 hipotezleri reddedilmiştir.   

Tablo 7 incelendiğinde işten ayrılma niyeti ile kronizm algılarını oluşturan her bir boyut üzerinde 
anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu veriler ile H2 hipotezleri (H2a: genel kronizm 
algıları, H2b: işlem kronizmi, H2c: terfide kronizm, H2d: işe alma sürecinde kronizm, H2e: ücret 
kronizmi, H2f: performans değerlemede kronizm, H2g: kronizm ölçeği toplam) kabul edilmiştir.  

Araştırma analiz sonuçlarına göre iş tatmini ile kronizm algılarını oluşturan her bir boyut 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülürken; işten ayrılma niyeti ile kronizm algılarını 
oluşturan her bir boyut üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Kronizm algılarının 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri sırasıyla incelendiğinde; terfide kronizm (β = 0,390; 
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p<0.01), işe alma sürecinde kronizm (β = 0,372; p<0.01), işlem kronizmi (β = 0,348; p<0.01), 
performans değerlemede kronizm (β = 0,318; p<0.01), ücret kronizmi (β = 0,313; p<0.01) son olarak 
genel kronizm algıları (β = 0,307; p<0.01) yer almaktadır. Araştırma hipotezlerinin sonuçları 
durumları Şekil 2’de araştırma modeli üzerinde gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Kronizm Algılarını Oluşturan Her Bir Boyut ile İş Tatmini Üzerindeki Etkisini Ölçmek 
Amacıyla Yapılan Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken: İş Tatmini 
Bağımlı 
Değişken  R2 F β t p Durbin 

Watson 
Genel Kronizm 
Algıları  0,003 0,808 0,053 0,899 0,369 1,481 

İşlem Kronizmi 0,001 0,233 0,029 0,483 0,630 1,484 
Terfide Kronizm  0,000 0,124 0,021 0,352 0,725 1,490 
İşe Alma 
Sürecinde 
Kronizm 

0,002 0,491 0,042 0,701 0,484 1,487 

Ücret Kronizmi 0,000 0,070 -0,016 -0,265 0,791 1,500 
Performans 
Değerlemede 
Kronizm 

0,000 0,025 0,009 0,160 0,873 1,494 

Kronizm Ölçeği 
Toplam  0,001 0,288 0,032 0,537 0,592 1,485 

 
Tablo 7. Kronizm Algılarını Oluşturan Her Bir Boyut ile İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisini 
Ölçmak Amacıyla Yapılan Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken: İşten Ayrılma Niyeti 
Bağımlı 
Değişken  R2 F β t p Durbin 

Watson 
Genel Kronizm 
Algıları  0,094 29,598 0,307 5,440 0,000 1,663 

İşlem Kronizmi 0,121 39,163 0,348 6,258 0,000 1,677 
Terfide Kronizm  0,152 50,805 0,390 7,128 0,000 1,638 
İşe Alma 
Sürecinde 
Kronizm 

0,138 45,590 0,372 6,752 0,000 1,651 

Ücret Kronizmi 0,098 30,842 0,313 5,554 0,000 1,644 
Performans 
Değerlemede 
Kronizm 

0,101 32,039 0,318 5,660 0,000 1,624 

Kronizm Ölçeği 
Toplam  0,147 48,804 0,383 6,983 0,000 1,658 
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Şekil 2. Hipotez Testi Sonuçlarına İlişkin Şematik Gösterim 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırmada mutfak departmanında çalışan iş görenlerin kronizm algıları ile iş tatmini ve işten 
ayrılma niyeti üzerindeki etkileri ölçülmeye çalışılmıştır. Başka bir ifade ile mutfak departmanı 
çalışanlarının eş-dost kayırmacılığı algıları ile ne ölçüde bir iş tatmini sağladıkları ve sonuç olarak 
işten ayrılma niyeti üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu araştırılmıştır.   

Araştırma sonucunda iş görenlerin kronizm algıları ile iş tatmini arasında istatiksel olarak 
anlamlı bir ilişki görülmezken, kronizm algıları ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki 
görülmüştür. Kronizm boyutlarını oluşturan terfide kronizm (β = 0,390; p<0.01), işe alma 
sürecinde kronizm (β = 0,372; p<0.01), işlem kronizmi (β = 0,348; p<0.01), performans değerlemede 
kronizm (β = 0,318; p<0.01), ücret kronizmi (β = 0,313; p<0.01) ve genel kronizm algıları ile işten 
ayrılma niyeti arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında araştırma 
örnekleminde yer alan mutfak departmanı iş görenlerinin özellikle işten ayrılmaya karar 
vermelerinde eş-dost kayırmacılığının etkisinin önemli bir payı olduğu düşünülmektedir. 
Araştırma sonucu olarak işten ayrılma niyeti üzerinde ortaya çıkan kayırmacılık etkisinin 
literatür taramasında sırasında elde edilen bulgularla da örtüşü görülmektedir (Arye vd., 2002; 
Kocabaş ve Baytekin, 2004; Vural ve Sohodol, 2004; Büte, 2011; Keleş vd., 2011; Erdem ve Karataş 
2015; Yücekaya vd., 2016).  

İş görenler kayırmacılık ile ilgili olarak en çok esnek çalışma saatlerinde ve bazı çalışanlara 
mekân/oda/yer avantajı sağlandığı noktasında kayırmacılık yapıldığı ifade edilmiştir. Esnek 
çalışma saatlerinde yapılan kayırmacılık sonucu ile Erdem, Ceylan ve Saylan (2013) tarafından 
yapılan çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Erdem, Çeribaş ve Karataş (2013) ile Arslaner, Erol 
ve Boylu (2014) tarafından yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar görülmüştür.  

Kronizm ölçeği önerme bazında ele alındığında, en yüksek ortalamaya sahip “eş – dost / arkadaş 
kayırmacılığı, örgüt çalışanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkiler” önermesi dikkati 
çekmektedir. İş görenler çalışanların motivasyon kaybında kayırmacılığın önemine vurgu 

-Genel Kronizm Algıları 

-İşlem Kronizmi 

-Terfide Kronizm 

-İşe Alma Sürecinde Kronizm 

-Ücret Kronizmi 

-Performans Değerlemede Kronizm 

İş Tatmini 

İşten 
Ayrılma 
Niyeti 

Kabul =  
   Red =   
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yapmaktadırlar. En yüksek ikinci ortalamaya sahip iki önerme vardır. Bu önermelerden biri 
“yönetimde tanıdığı olan iş görenlerin yanında ne söylediğime dikkat ederim” ifadesidir. Bu 
sonuçla, iş görenlerin çalıştığı ortamda örgüt içi iletişim açısından zorlandıkları sonucuna 
varılabilir. Diğer önerme ise “bu işletmeye eleman alımında, işletme yönetiminin 
arkadaşları/tanıdıkları önceliklidir” şeklinde ifade edilmiştir. Buradan hareketle insan kaynakları 
açısından da kayırmacılık olduğu anlaşılmaktadır. Yeh (2013) tarafından yapılan çalışmada da 
benzer sonuçlar yer almaktadır.     

Araştırma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda bazı önerilerde bulunulmaktadır. 
Departman yöneticileri, öncelikle çalışma saatlerinde ve iş görenlere mekan/oda/yer sağlama da 
adalet algılarını zedelemeyecek bir sistem oluşturmalıdırlar. İş görenlerin işten ayrılma niyetleri 
kayırmacılık algıları ile doğrudan etkileşim içindedir. Bu sebeple iş görenler arasında örgütsel 
adalete önem verilmeli, motivasyon koşulları herkes için eşit uygulanmalıdır. İş görenlere terfide 
daha adil sistem sunulmalı ve işe alma sürecinde eşit uygulamalar ile personel seçimi 
yapılmalıdır. Mutfak departmanında önemli noktalardan birinin kalifiye personel olduğu 
varsayıldığında adil bir sistemin varlığı örgüt başarısını sürdürülebilir hale getirmede önemli bir 
etken olarak görülebilir. Örgüt içi iletişimde iş görenlerin daha kolay iletişim kurmasına zemin 
oluşturulmalıdır.  

Araştırmanın en önemli kısıtını mutfak departmanında çalışan iş görenlerin bilimsel çalışmayı 
gereksiz görmeleri ve zaman ayırmada isteksiz olmaları şeklinde ifade etmek mümkündür. 
Araştırma sonuçları örneklemi oluşturan katılımcı görüşleri ile sınırlıdır. Araştırmanın 
genellenebilmesi için farklı örneklem grupları ile kıyaslamalar yapılabileceği gibi daha 
derinlemesine bilgi alınabilmesi için araştırma nitel araştırma yöntemleri ile de tekrarlanıp yeni 
bilgiler literatüre kazandırılabilir.  
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turizm eğitimi veren tüm liselerdeki 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma 2017-
2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca uygulanmış ve turizm liselerinde öğrenim gören 
292 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler staj 
kavramını ifade etmek için 67 metafor üretmişlerdir. Öğrencilerin oluşturduğu metaforlar üç 
temada toplanmıştır. Bunlar; olumsuz, olumlu ve hem olumlu hem olumsuz algılardır. 
Araştırmada, öğrencilerin staj deneyimlerini ağırlıklı olarak olumsuz algıladıkları saptanmıştır. 
Söz konusu olumsuz metaforlar arasında “amelelik ve kölelik” öne çıkan metaforlar olmuştur. 
Sonuç olarak öğrenciler kendileri için beceri, bilgi ve tutum değişimi yaratacağı düşünülen staj 
deneyimini ağırlıklı olarak kölelik ve amelelik ile ilişkilendirmiştir. 
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Abstract 

This study aims to depict the metaphorical perceptions of students in tourism vocational high 
schools. Accordingly, we benefited from the qualitative method and employed descriptive 
research model. The data were collected via an open-ended questionnaire consisted of two 
questions. The participants of the study are high school students 3rd and 4th grade in Turkey. 
The questionnaire was distributed to students through 2017- 2018 fall semester and the total 
sample was 292. The students generated 67 metaphors to Express training experience in total. The 
metaphors were classified in three themes. These are, namely, positive, negative, and mixed 
perceptions (perceptions work both ways). The study identified that the majority of the students 
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GİRİŞ 

Türkiye’de lisans düzeyinde turizm eğitimine yönelik zengin bir literatür bulunmaktadır. Bu 
literatür, daha çok nitelikli insan kaynağı “yetiştirmeye” odaklanan ve bir anlamda yüzü sektörel 
beklentilere ve turizmin ekonomik kalkınmadaki rolüne dönük, pragmatik bir literatürdür 
(Sezerel ve Tonus, 2017). Eğitimden anlaşılan ise, genel olarak, işletmelerin beklentilerini 
karşılayan, nitelikli işgücü yetiştirme faaliyetidir (Emir vd., 2008; Solmaz ve Ulama, 2014:102). Bu 
durum yalnızca lisans eğitimi için geçerli olmayıp; nitelikli “ara eleman” yetiştirme prensibi ön 
lisans öğrencileri için de geçerli görünmektedir (Saçılık vd., 2016: 90). Orta öğretim için de aynı 
örüntüyü izlemek mümkündür. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Başkanlığı; Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine ilişkin yayınladığı raporda 
(MEB, 2006: 1), sektörün “üretim malzemesi” olan öğrencileri “kabullenmediğini” bunun 
nedeninin ise, (okullarda) sektörün istediği üretimin gerçekleşmediği, bu nedenle de sektörün 
ucuz işgücü temin etme yoluna gittiği belirtmektedir (MEB, 2006). Eğitimi düzenleyen resmi 
makamların görüşleri, akademik çalışmalarla koşut gitmektedir. Özetle, lisans, ön lisans ve orta 
öğretim kurumlarında turizm eğitiminin amacı, nitelikli “eleman” ve yönetici adayları 
yetiştirmektir.  

Nitelikli işgücü yetiştirme hedefi, söz konusu öğretim kurumlarını; müfredat oluşturma, ders 
içeriklerinin hazırlanması ve okulun mimari yapısının tasarımında da çift yönlü bir amaca 
yönlendirmektedir. Bu amaç ise, teorik ve pratik (uygulamalı) eğitimin birbirini destekler 
nitelikte olmasıdır. Gelgelelim, turizm eğitimi ile ilgili tartışmalarda en çok ortaya konan sorun, 
teorik bilgiden ziyade, uygulama bilgisine dönük eksikliklerdir. Bunun üstesinden gelinmesi için 
yararlanılan başlıca kavram ise staj kavramıdır.  

Türkiye’de zorunlu staj, turizm eğitimi sunan orta öğretim kurumlarında, önlisans ve lisans 
programlarında mesleki eğitimin bir parçası olarak görülmektedir. Staj; eğitimin “ayrılmaz bir 
parçası” olarak değerlendirilmekte (Akay vd., 2018: 232) ve olağan bir uygulama haline 
gelmektedir. Aynı doğrultuda, ortaöğretim kurumları için işletmelerde mesleki eğitim ve stajı 
düzenleyen yönetmelik (MEB, 2013) stajı:  

“İşletmelerde mesleki eğitime gönderilemeyen öğrencilerin diploma alabilmek için öğretim programlarıyla 
kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, 
iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları toplam 
40 iş günü süreli mesleki çalışma”, olarak tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşılacağı gibi, kısa bir 
süre de olsa “gerçek” iş yaşamında bulunularak; bilgi, beceri, tutum ve davranışların iş 
yaşamının gereklerine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçların gerçekleşmesinin 
yegâne koşulu ise, öğrencilerin, eğitimleri sonunda turizm ve ilgili sektörlerde çalışmasıdır. 
Bununla birlikte, turizm stajlarının konaklama endüstrisinde kalma isteklerini nasıl etkilediğine 
ilişkin detaylı çalışmalar sınırlı görünmektedir (Chen ve Shen, 2012: 31).  

Turizm öğrencilerinin turizm endüstrisine ilişkin tutumlarının bilinmesi gelecekte bu endüstride 
çalışıp çalışmayacaklarını tahmin etmede yardımcı olacağı düşünülmektedir (Kusluvan ve 
Kusluvan, 2000). Bu doğrultuda yerli ve yabancı literatürde yapılan çalışmalar, bu düşünceyi 
doğrular niteliktedir (Duman vd., 2006; Lam ve Ching, 2007; Köşker ve Unur, 2017; Farmaki, 
2018). Lisans düzeyinde birinci sınıfa gelen öğrenciler ile mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin 
turizm endüstrisine bakış açılarında, endüstriyle kurdukları ilişki önemli bir fark yaratmaktadır. 
Bu aşamada, stajlar önemli bir rol oynamaktadır (Kumar vd., 2014). Kimi araştırmalar (Emir vd., 
2008; Mercan vd., 2015; Ulama vd., 2015) turizmde çalışma konusunda olumlu görüşleri 
örneklerken; kimi araştırmalar bu tutumların okula başlarken geliştirilen tutumlarla (Ikechukwu, 
2017) ilişkilendirmektedir.  
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Yapılan literatür incelemesinde, çok sayıda olmasa da lisans ve ön lisanstaki staj deneyimine 
ilişkin araştırmaların bulunduğu fakat ortaöğretim kurumlarında staj konusundaki çalışmaların 
sınırlı olduğu görülmüştür. Lisans ve önlisans düzeyindeki çalışmaların ise genellikle nicel 
araştırma modelini benimsediği, belirli illerle sınırlı kaldığı sonucuna varılmıştır. Bu nedenlerle, 
hem turizm ortaöğretim kurumlarında staj konusundaki literatüre katkıda bulunmak hem de 
öğrencilerin deneyimlerini kendi kavramlarıyla anlayabilmek amacıyla, bu çalışmada, turizm 
öğrenimi göre ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin staja yönelik deneyimleri metafor 
analizleri yoluyla incelenmiştir. Araştırma soruları ise aşağıdaki gibidir:  

1. Öğrenciler staj deneyimine ilişkin sahip oldukları algıları hangi metaforlar aracılığı ile 
açıklamaktadır? 

2. Metaforlar hangi kategori ve temalarda sınıflandırılıp, açıklanabilir?  

 

LİTERATÜR  

Turizm, Çalışma ve Staj 

Turizmde çalışmanın temel, ayırt edici özellikleri bulunmaktadır. Tüzünkan (2018: 104) literatür 
taramasında bu özellikleri temel olarak; düşük ücretler, kötü çalışma koşulları, düzensiz ve uzun 
çalışma saatleri, sezonluk çalışma, yüksek işgücü devir oranı, düşük iş tatmini, motivasyon 
faktörlerinin eksikliği, iş güvenliğinin düşük olması, mesleki eğitimin yetersiz oluşu, mesleki 
imajın kötü olması, kariyer potansiyelinin düşük olması ve düşük statüde çalışma olarak 
sıralamaktadır. Nickson (2007: 5); aynı doğrultuda, turizm ve konaklama endüstrilerinde 
paradoksal olan bir duruma işaret ederek, çalışma koşullarının bir başka özelliğini 
göstermektedir. Buna göre; “doğası gereği”, turizm ve konaklama işletmeciliğinde turistlerin 
algıladığı hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri, söz konusu işletmede turistle 
birebir ilişki kuran çalışanlardır. Öte yandan, en düşük statüde görülen bu işlerde, en düşük 
ücreti alan ve en eğitimsiz kişiler çalışmaktadır. Evrensel olan bu çalışma koşulları, Türkiye 
özelinde de varlığını sürdürmektedir.  

Söz konusu çalışma koşulları, turizm eğitimi almanın anlamını sorgulanır hale getirmektedir. 
Nitekim, Duman vd., (2006: 52), ilgili alan literatüre dayanarak, turizm eğitimi alan kişilerin 
turizm sektöründe çalışmadığını ya da çalışmak istemedikleri sonucunu çıkartmaktadır. Bu 
isteksizliğin başında ise kariyer imkanlarının yetersizliği ya da öğrencilerin turizm sektöründe 
kariyer yapmaya yönelik olumsuz tutumları gelmektedir. Sektörde çalışmaya yönelik olumsuz 
tutumlar, işe alınma durumlarıyla da benzerlik göstermektedir. Sözgelimi, Lam ve Ching (2007) 
turizm öğrencilerinin turizm endüstrisinde işe alınma oranlarının düşüşte olduğunu 
belirtmektedir.  

Bu çalışmada, staj konusu, işe alınma konusuyla ilişkili düşünülmektedir. Gerek turizmi 
müstakbel çalışanları olan öğrenciler için gerekse sektörde işverenler için staj önemli bir buluşma 
noktasıdır. Farmaki (2018) kariyer niyetleri ile staj deneyimleri arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında, staj deneyiminin etkili olduğunu saptamıştır. Bunu destekleyen bir araştırmada, 
(Köşker ve Unur, 2017) öğrencilerin turizm sektöründe çalışma eğilimlerinin staj ve/veya mesleki 
deneyimle birlikte düştüğü, bir diğer deyişle, olumsuz çalışma koşullarının sektörde çalışmaya 
yönelik istekleri törpülediğini ifade etmektedir. Bu durum, lisans öğrencileri arasında meslekte 
kalma niyetleri açısından neredeyse yarı yarıyadır (Çatı ve Bilgin, 2013). Kusluvan ve Kusluvan 
(2000) turizm endüstrisinde çalışmanın farklı boyutlarına ilişkin olumsuz tutumları tespit 
etmiştir. Güzel (2010: 3420-21), öğrencilerin mesleğe yönelik tutumlarının olumsuz oluşunu, 
temel motivasyon ögelerinden yoksun olan çalışma ortamına bağlamaktadır. Ucuz iş gücü olarak 
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görülme, sigortalarının yatmaması ile izin günlerinde çalıştırılmaya eşlik eden konaklama ve 
beslenme sorunları henüz mesleğin başında olumsuz tutumlar geliştirmektedir.  

Tüzünkan (2018) Güney Kore’de lisans öğrencilerinin turizmde çalışmaya yönelik algılarını 
incelemiştir. Bu öğrenciler de bu araştırmanın katılımcılarına benzer biçimde, staj ya da kısa 
dönemli çalışmalar aracılığıyla turizmde çalışmıştır. Araştırma katılımcılarının turizm endüstrisi 
hakkında bilgi sahibi olduğunu ve turizm bölümlerini kendi istekleriyle seçtiklerini 
belirtmektedir. İşin yapısı, uzun çalışma saatlerinin aile hayatlarını olumsuz etkilediğini, ek 
olarak, başka insanlar tatil yaparken onlara hizmet etmenin “köleliğe” benzediğini dile 
getirmektedir. Öğrencilerin diğer çalışanları eğitimsiz olarak algıladığı ve kendilerinin eğitimli 
oldukları için kıskanıldıkları da ifade etmektedir. Bunun yanında, uzun ve düzensiz çalışma 
saatlerine göre alınan ücretin düşük olduğu rapor edilmiştir. Turizm işleri, ilginç, yapmaya 
değer, insanın beceri ve yeteneklerini kullanabileceği çalışırken zevk veren işler olmakla birlikte, 
sosyal kabulü düşük işlerdir. Öğrenciler, turizmde çalıştıklarını yakınlarına söylemekten imtina 
etmektedir.  

Öte yandan, yerli literatürde; lisans düzeyindeki öğrencilerin turizm endüstrisi içinde çalışmayı 
düşündüğünü saptayan çalışmalar (Ulama vd., 2015) yer almaktadır. Yine tek fakülte 
kapsamında yapılan kimi araştırmalar (Mercan vd., 2015; Olcay vd., 2015) turizm stajlarının genel 
anlamda öğrenciler tarafından olumlu olarak algılandığını saptamaktadır.  

Seyitoğlu ve Çakar (2017) eğitimcilerin öğrencilerin staj deneyimlerine daha fazla odaklanması 
gerektiğini belirtmekte ve metafor analizlerinin bu kapsamdaki önemine vurgu yapmaktadır. 
Yerli literatürde ise, Kalsen vd., (2017) mesleki ve teknik liseleri 12. Sınıfta okuyan öğrencilere 
yönelik gerçekleştirdikleri araştırmada metafor analizine başvurmuştur. Bir il sınırlılığında 
gerçekleştirilen araştırmanın bulguları, öğrencilerin staja yönelik genel olarak olumsuz bir 
değerlendirme yaptıkları ve ağırlıklı olarak “kölelik”le ilişkilendirdiklerini göstermektedir.   

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemine başvurulmuş ve betimleyici araştırma deseni 
benimsenmiştir.  

Metafor Analizi 

Metaforlar, insanın dünyayı nasıl algıladığını, nesneler, olaylar ve hareketler hakkında ne 
düşündüklerini görme veya düşünme biçimi olarak ifade edilmektedir (Morgan, 1998). Son 
yıllarda kişilerin mesleklerine ilişkin algısal durumları ortaya çıkarmak amacıyla yaygın bir 
şekilde metafor analizi kullanılmaktadır. Miller (1987: 219) metaforların öğrencilerin belirli 
konular hakkında daha farklı düşünmelerini sağladığını, öğrenme sürecinde yararlı bir araç 
olduğunu, daha rahat ve fazla açıklama yapabildiklerini belirtmektedir. Bu doğrultuda 
çalışmada da öğrencilerin staj deneyimine ilişkin sahip oldukları algıları metaforlar aracılığı ile 
açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Veri Toplama Aracı 

Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz dönemi boyunca uygulanmıştır. Form elektronik 
ortamda hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de turizm eğitimi veren tüm liselerdeki 
3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Her liseden bir hoca ile iletişime geçilerek öğrencilerine 
elektronik ortamda hazırlanan formu doldurtmaları sağlanmıştır. Araştırma turizm liselerinde 
öğrenim gören 292 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, Excel dosyası 
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halinde elde edilmiş, kelime bulutu ve frekanslar için Nvivo 11 programından yararlanılmıştır. 
Öğrencilere gönderilen soru formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, (yaş, cinsiyet, okul 
bilgisi, il bilgisi) demografik verilerden oluşmaktadır. İkinci bölümde ise üç soru sorulmuştur. 
Birinci soruda ve ikinci soruda boşluk doldurmaları istenmiştir: “Turizm sektöründe staj yapmak 
“…”benzer,  Çünkü “…dır/dir”. Son soruda ise isteğe bağlı açıklamaları sorulmuştur.  

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde Yıldırım ve Şimşek (2011) tarafından önerilen ve yerli literatürde 
(Hacıfazlıoğlu vd., 2011: 103-104; Çetinkaya, 2014: 140) başvurulan aşamalardan yararlanılmıştır:  

A. Kodlama ve ayıklama: Araştırmacılar tarafından hazırlanan soru formu, web aracılığıyla 
okullardaki öğretmenlere gönderilmiş, öğretmenlerden alınan sözlü onaylardan sonra, 
öğrencilere okulda bilgisayar odasında doldurmaları için anket linki gönderilmiştir. 
Anketlerin doldurulmasının ardından, otomatik olarak excel programına aktarılan 
veriler, metaforlar ve demografik veriler olarak ikiye ayrılmıştır. Metafor belirtmeyen ve 
eksik doldurulan formlar elenmiştir. Metaforlar A’dan Z’ye sıralanmıştır. Metaforların 
analizi sırasında benzerlik gösteren metaforlar bir araya toplanmıştır. Bu metaforlar 
Tablo 3, 4 ve 5’te belirtilmektedir. Kodlama ve ayıklama aşamasında veriler benzer 
kavramlar altında toplanmıştır. Örneğin; yenilik kodunda yeni doğmuş çocuk, yeni şeyler 
öğrenme, yeni bir şeyler keşfetme, yeni bir hayat birleştirildi. Toplantıda bulunma kültür ve 
kültür alışverişi birleştirilmiştir. Aktarılma ve farklı kültürlerle karşılaşma olduğu için. 
Hayat normal bir hayat birleştirildi. 2 okul metaforu öğrenmeyi gerekçe olarak gösterdiği 
için birleştirildi. Eş anlamlı sözcükler (deneyim, tecrübe) birleştirildi. yakın anlamdaki 
sözcükler birleştirildi (Pekiştirme, tekrar yapma). İşe benzemek, iş yapmaya benzemek, 
işe yaramak, iş yeri, iş öğrenmek, işleyiş personel olma, ucuz iş vb. Kat çıkma, zemin 
atma. İnşaat ile birleştirildi. Tiyatro kavramsal olarak doğaçlamalarla ilerlemediği halde 
katılımcının ifadesi olduğu gibi korundu. Katılımcıların ürettikleri metaforlar 
incelendiğinde; Katılımcıların ürettikleri metaforlar, metaforun konusu, kaynağı, kaynak 
ve konu arasındaki ilişki açısından incelenmiştir. Ancak veriler değerlendirilirken 
metafor belirtilmeyen, metafor belirtilmiş olsa da nedeni belirtilmeyen ve anlamsız 
metafor belirten 111 form elenerek araştırma kapsamı dışına bırakılmış ve analizler 181 
öğrenciden toplanan formlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Elenen formların yüksek 
sayıda olması dikkate değerdir. Bu durum, tartışma bölümünde ele alınmaktadır. 
Öğrenciler tarafından üretilen metaforlar; gerekçeleri ve öğrenciler tarafından belirtilen 
görüşler ile birlikte değerlendirilerek bir temada toplanmıştır.  

B. Sınıflandırma ve Kategori Geliştirme: Yukarıda söz edilen kodlama ve ayıklama 
aşamasının ardından araştırma amaçlarına daha iyi hizmet edeceği düşünülen bir 
sınıflandırmaya gidilmiştir. Buna göre, öğrencilerin staja yönelik kurdukları metaforlar; 
olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olmak üzere üç gruba ayrılmıştır.  

C. Güvenirlik: Bir üst kategoride öğrencilerin kurdukları metaforlar üç gruba ayrılmıştır. 
Çalışmada güvenilirliği sağlamak adına, oluşturulan bu üç grup altındaki metaforların, 
söz konusu grupları temsil edip etmediğini belirleyebilmek amacıyla uzman bir öğretim 
üyesinin görüşüne başvurulmuştur. Araştırmacıların geliştirdikleri gruplar ile uzman 
tarafından gerçekleştirilen eşleştirmeler karşılaştırılmıştır. Güvenilirlik hesaplaması 
Miles ve Huberman, (1994) önerdiği formüle göre; Güvenirlik = Görüş Birliği / (Görüş 
Birliği + Görüş Ayrılığı) hesaplanmıştır. Uzman, araştırmacılardan farklı olarak iki 
metaforu farklı bir gruba yerleştirmiştir. Bu doğrultuda ortalama güvenilirlik %98 olarak 
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bulunmuştur. Bu oran Miles ve Huberman (1994)’e göre güvenilir olarak kabul 
edilmektedir.  

D. Verilerin gösterimi: Bu aşamada, elde edilen metaforlar, öncelikle kelime bulutuyla 
analiz edilmiş ve öne çıkan kavramlar sorgulanmıştır. Ardından, sınıflandırma ve 
kategori geliştirme aşamasında elde edilen bulgular, frekans ve yüzdeleriyle birlikte 
sunulmuştur.  
 

Araştırma Katılımcıları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %61si lise 3 %39’u lise 4’te eğitim hayatına devam etmektedir. 
Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%83) stajlarını otel işletmelerinde yapmayı tercih etmiştir. %15’i 
restoran işletmesinde %2’si de seyahat acentesinde stajını tamamlamıştır.   

Tablo 1. Demografik veriler 
Değişken Gruplar (n) (%) 

Sınıfı 
Lise 3 110 61 
Lise 4 71 39 

Çalıştığı İşletme 
Türü 

Otel 150 83 
Restoran 27 15 
Seyahat Acentesi 4 2 

Çalıştığı Departman 

F&B departmanı ve Restoran (Servis, Bar, 
Mutfak) 

107 59 

Kat Hizmetleri 38 21 
Ön büro 27 15 
Seyahat Acentesi (Operasyon) 3 2 
Müşteri İlişkileri 2 1 
Güvenlik  2 1 
Teknik Servis 2 1 

Staj Yaptığı İl 

Antalya 84 46,3 
Muğla 21 11,6 
Aydın 21 11,6 
İzmir 15 8,8 
İstanbul 10 5,4 
Diğer İller  30 16,3 

 

Öğrencilerin stajlarını yaptıkları departmanlara bakıldığında yarısından fazlasının (%59) yiyecek 
içecekle ilgili departmanları, %21’inin kat hizmetleri, %15’inin ön büro departmanını tercih ettiği 
görülmektedir. Öğrencilerin staj yaptıkları illerin büyük çoğunluğu Akdeniz ve Ege bölgesinde 
yer almaktadır. En fazla tercih edilen il %46,3 ile Antalya daha sonra %11,6 ile Muğla ve Aydın 
takip etmektedir. 

 

Kelime Bulutu 

Elde edilen veri setinde, en fazla sayıda hangi sözcüklerin bulunduğunu saptayabilmek için 
kelime bulutu analizi yapılmıştır.  Tablo 2’de kelime bulutundan çıkan sonuçlar gösterilmektedir.  

 

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 471-483. 

 478 

Tablo 2. Öğrencilerin Staj Algıları ile ilgili Öne Çıkan Metaforları 

 
 

Kelime bulutu analizinde, “gibi” “çünkü” “için” “çok” “daha” veri setinden çıkarılmıştır. Staj 
deneyimlerini tanımlayan sözcükler; amelelik (n: 24), kölelik (n: 18), iş (13), hayat (13) ve öğrenme 
(n: 10) olarak öne çıkmaktadır.  

Kelime bulutunda elde edilen genel bakışla tüm sözcüklerin frekanslarına bakılmış ve veriler 
araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlanmıştır. Elde edilen kodların staja ilişkin algılarının 
yönelik olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem de olumsuz olarak değerlendirilebilecek anlamlar 
taşıdığı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Buna göre, öğrencilerin verdikleri yanıtlar üç 
temada toplanmaktadır. Bunlar; olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olarak 
adlandırılmıştır.  

Olumlu algılarda; öğrenme kodu öne çıkmaktadır. Olumlu algılar altında en çok öğrenme 
kodunun ifade edilmesi, stajın eğitsel hedefleri düşünüldüğünde iyimser bir sonuç ortaya 
koymaktadır. Öğrenmeye eşlik eden ve yine staj yapmanın hedeflerine uygun olan; pişmek, 
hazırlık, inşaat, kelebek lavrası, maraton, gelişim, keşif ve uzay kodları öğrencilerin stajlarda 
istendik bir algı geliştirdiklerini göstermektedir. Diğer bir deyişle; bilgi, beceri ve tutum 
değiştirme amaçlarıyla uyumlu bir staj deneyimi geçirdiklerini göstermektedir. Buna ek olarak; 
öğrencilerin belirttikleri, eğlence, dans, rüzgar ve su gibi kodlar, staj deneyiminin duyuşsal 
alanda da olumlu olarak algılandığını göstermektedir. 
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Tablo 3. Öğrencilerin Staj Algılarına Yönelik Geliştirdikleri Olumlu Metaforlar 
Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) 

1.  Aile 1 1,9 14 Kültür 4 7,5 
2.  Öğrenme 10 18,9 15 Maraton 1 1,9 
3.  Şans 1 1,9 16 Mutluluk 3 5,7 
4.  Dans 1 1,9 17 Hazırlık 2 3,8 
5.  Disiplin 1 1,9 18 Pişmek 1 1,9 
6.  Eğlence 5 9,4 19 Rüzgar 1 1,9 
7.  Misafir 1 1,9 20 Su 1 1,9 
8.  Gezi 2 3,8 21 Tatil 1 1,9 
9.  Güzel (lik) 4 7,5 22 Ressam 1 1,9 
10.  İnşaat 2 3,8 23 Ustalaşmak 1 1,9 
11.  Karınca 1 1,9 24 Uzay 1 1,9 
12.  Kelebek lavrası 1 1,9 25 Vücut 1 1,9 
13.  Gelişim 4 7,5 26 Keşif 1 1,9 

Toplam 53 

 

Tablo 4. Öğrencilerin Staj Algılarına Yönelik Geliştirdikleri Olumsuz Metaforlar 
Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) 

1.  Amelelik 24 29,6 13 İkiyüzlülük 1 1,2 
2.  Bencillik  1 1,2 14 Kölelik 18 22,2 
3.  Yük 1 1,2 15 Hatıra 1 1,2 
4.  Sorumluluk 1 1,2 16 Ölüm  5 6,2 
5.  İşkence 4 4,9 17 Oyuncak 1 1,2 
6.  Çıraklık 1 1,2 18 Rezillik  1 1,2 
7.  Evlatlık 1 1,2 19 Salaklık 1  1,2 
8.  Eziyet 6 7,4 20 Saygısızlık 2 2,5 
9.  Haksızlık  1 1,2 21 Yaprak 1 1,2 
10.  Hamallık 3 3,7 22 Dalış 1 1,2 
11.  Hapishane 1 1,2 23 Zindan 3 3,7 
12.  Hiçlik 1 1,2 24 Zulüm 1 1,2 

Toplam 81 

 

Çalışmada elde edilen ikinci başlık, olumsuz algılardır. Bu başlıkta ifade edilen kodlardan 
amelelik ve kölelik kodları olumsuz algıya dönük kodların yarısını oluşturmaktadır. Öğrenciler 
bu kodlara ek olarak; haksızlık, oyuncak-mış gibi muamele görmek, sözlü ve sözsüz saygısızlık 
davranışlarını algılamaktadır.  Amelelik ve kölelik metaforlarının ardından vurgulanan çarpıcı 
metaforlar ise; ölüm, işkence ve eziyet kodlarıdır. Bu kodlar; stajların öğrencileri iş yaşamına 
hazırlamak ve öğrenme amaçlarından uzaklaştığını göstermektedir. Ayrıca, bu kodlar, staj 
yaşantısının öğrencileri meslekten uzaklaştıran ve öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor 
gelişimlerini engelleyen yanlarına dikkat çekmektedir.  

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 471-483. 

 480 

Tablo 5. Öğrencilerin Staj Algılarına Yönelik Geliştirdikleri Hem Olumlu Hem Olumsuz 
Metaforlar 
Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) Metafor 

No 
Metafor Adı (n) (%) 

1.  Askerlik  3 6,4 10 Mum 1 2,1 
2.  İş  13 27,7 11 Paragraf 1 2,1 
3.  Denge bozukluğu 1  2,1 12 Pekiştirme 2 4,3 
4.  Futbol oynamak 1 2,1 13 Sabır 1 2,1 
5.  Deneyim 

(tecrübe) 
3 6,4 14 Şekersiz Çay 1 2,1 

6.  Gökyüzü 2 4,3 15 Zor (luk) 1  2,1 
7.  Hayat 13 27,7 16 Sıkıcı (hayat) 1 2,1 
8.  His 1 2,1 17 Tiyatro (drama) 1 2,1 
9.  Kitap 1 2,1 Toplam 47 

 

Üçüncü başlık ise, iki yönlü düşünülebilecek olan kodlardır. Burada öne çıkan iki temel kod ise 
iş ve hayattır. Öğrencilerin ürettikleri metaforları açıklarken kullandıkları “çünkü……..” ifadeleri 
ile metaforlara yönelik yazdıkları açıklamalar, olumlu ve olumsuz algıları birlikte sunmaktadır. 
Stajın geçiciliği ve iş yaşamıyla ilişkisi, bu metaforların ortaya çıkışındaki temel unsur olarak 
görülmektedir.    

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Bu araştırma, orta öğretim kurumlarında turizme yönelik staj ile ilgili öğrenci algılarını 
sunmaktadır. Araştırmanın turizm eğitimi alanında ortaöğretim düzeyinde birden fazla ile 
metafor analizi yoluyla öğrenci görüşlerini sunan ilk çalışmalardan biri olması nedeniyle 
kuramsal; elde ettiği verilerle politika yapıcılara öneriler sunması açısından ise uygulamaya katkı 
sunacağı umulmaktadır. Araştırmada elde edilen metaforlara ilişkin üç tema belirlenmiştir. 
Bunlar; olumsuz, olumlu ve hem olumlu hem olumsuz algılardır.   

İlk tema olumsuz algılardır. Araştırmada, öğrencilerin staj deneyimlerini ağırlıklı olarak olumsuz 
algıladıkları saptanmıştır. Öğrencilerin ürettikleri metaforlar staj sürecinin istendik 
sonuçlarından ayrıştığını göstermektedir. Elde edilen metaforlar ve öğrencilerin yaptıkları 
açıklamalar; öğrencilerin staj deneyimini otellerde “background” çalışması ile sınırlı yaşadığını 
ortaya koymaktadır. Bu durum, mevcut otelcilik işgücüyle koşutluk göstermektedir. Bu nedenle, 
turizm stajlarının eğitim yönünün sektörün temel sorunlarına benzer biçimde zayıf olduğu 
görülmektedir (Poulston, 2008). Oysaki stajlar, tanımları gereği öğrencilerde bilgi ve beceri 
arttırma için eğitim kurumları tarafından zorunlu kılınan süreçlerdir. Bu açıdan bakıldığında, 
stajların istenen ya da beklenen etkiyi sağlamadığı görülmektedir. Öğrencilerin ürettikleri toplam 
181 metaforun yarısına yakınının (81) olumsuz oluşu dikkate değerdir. Öğrenciler kendileri için 
beceri, bilgi ve tutum değişimi yaratacağı düşünülen staj deneyimini ağırlıklı olarak kölelik ile 
ilişkilendirmektedir. Kölelik teması Tüzünkan (2018) çalışmasını teyit etmektedir. İnsanların tatil 
yaptığı bir mekanda onlara hizmet etmek, Güney Koreli öğrenciler tarafından da “kölelik” olarak 
algılanmaktadır. Kalsen vd., (2014) çalışmasında da kölelik metaforu öne çıkan bir metafor 
olmuştur. Öğrencilerin staj deneyiminden istedikleri ölçüde yararlanamadıkları da not 
edilmektedir. Örneğin, yabancı dillerini geliştirme beklentisinin gerçekleşmemesi, yaptıkları 
işlerle ilgili önerilerinin dikkate alınmaması ve örgütsel adalet algılarının düşük olması bu algının 
nedenlerindendir (Akay vd., 2018).  
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İkinci grup metaforlar ise stajın olumlu yönlerini vurgulamaktadır. Bu grup içinde yer alan 
gökyüzü benzetmesi olumlu bakışı özetlemektedir: “Staj, gökyüzüne benzer çünkü birçok deneyim 
vardır ve ne ile karşılaşacağımızı bilemeyiz”. Yapılan stajın mezuniyet sonrası iş yaşamlarında 
başarılı olmalarında katkı sağlayacağını, mesleki açıdan kendilerine olan güvenlerini arttırdığını, 
iş yaşamlarını tanımalarında yardımcı olduğunu da belirtmişlerdir. Staj süresince sosyal ve beşeri 
ilişkiler hususunda tecrübe kazandıklarını, iş bulma imkânını arttıracağını düşündüklerini, staj 
eğitiminin yeni bilgi ve beceriler kazandırdığını, iş disiplini ve iş ahlakı kazandıklarını 
belirtmişlerdir. İşletmenin lojman kapasitesinin yeterli olmadığını, haftalık izinlerin düzenli 
verildiğini, stajdan sonra bu sektörde tekrar çalışmayı istediklerini ortaya koymaktadır (Akay 
vd., 2018). 

Üçüncü grup metaforlarda ise hem olumlu hem de olumsuz yönleri öne çıkmaktadır. Bu grubu 
en iyi özetleyen metaforlardan biri aşktır. Bir öğrenci staj sürecini aşka benzeterek, duygularınızı 
iyi ya da kötü etkileyen bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bu gruptaki metaforlar öğrencilerin 
metaforlarla iki yönlü (ambivalent) bir ilişki kurduğunu göstermektedir. Staj süreci zorluklara 
sahiptir ama öte yandan geliştiricidir. Staj sonrası öğrencilerin eğitim aldıkları bölüme olan 
ilgileri ile turizmde çalışmaya yönelik bakış açılarında olumlu gelişmeler olduğu, işletmelerin işi 
öğrenmelerinde bilgi ve beceri kazanmalarında gerekli ortamı hazırlama konusunda etkili 
konularında kararsız oldukları ortaya çıkmaktadır (Akay vd., 2018). 

Bu çalışmada literatür taraması ve görgül bulgulardan elde edilen sonuçlardan birisi de staj ve 
mesleki eğitim konusunda başlıca paydaş olmasına karşın, öğrenci görüş ve deneyimlerinin göz 
ardı edilmesidir. Staj programlarının yapılandırılmasında, bu konudan birincil olarak etkilenen 
ve süreci bizzat deneyimleyen öğrencilerin stajların planlanmasında ve politikaların 
oluşturulmasında daha fazla söz sahibi olmaları gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bunun iki önemli 
gerekçesi bulunmaktadır. Birincisi, etik açıdan bir bireyin üstelik henüz yetişkinliğe geçmeden 
ve zorunlu olarak staj programına alınması olağan değil, tartışmalı bir durumdur. Bu nedenle, 
işgücü konumunda görülerek kötü koşullarda ve eğitimden yoksun olarak işletmelerde zaman 
geçirmeleri pedagojik olarak da tartışmayı hak etmektedir. İkincisi, çalışmanın başında 
belirtildiği gibi yönetimci ya da işletmeci bakış açısıyla da sorunludur. Bunun nedeni, turizm 
işletmelerinde stratejik olarak fark yaratan en önemli unsurun insan kaynağı olmasıdır. 
Potansiyel beşeri sermaye henüz orta öğretim aşamasında bir iş kolundan uzaklaşmaktadır.  

Mesleğe yönelik olumsuz tutumların giderilmesi için literatürde sıralanan pek çok öneri 
bulunmaktadır. Lam ve Ching (2007) konaklama işletmeciliğinde staja yönelik gerçekleştirdikleri 
araştırmada, takım çalışması ve katılımcılık ile özerklik ve danışman desteğinin staja yönelik 
tatmini etkilediğini saptamıştır. Bu nedenle, stajlarda, öğrencilerin daha fazla bireysel inisiyatif 
kullanabileceği çalışma ortamının hazırlanması ya da bunun bir çalışma ortamı olduğu kadar bir 
eğitim ortamı olduğunun da akıldan çıkarılmaması gerekmektedir. Güzel (2010), öğrencilerin 
işyerinde diğer çalışanlarla aynı işleri yapmalarına karşın daha düşük ücret almalarını ve 
aldıkları eğitimi işyerinde uygulamamalarını sorun olarak görmekte ve motivasyona ilişkin 
temel problemlerin ortadan kaldırılmasının mesleğe yönelik olumlu tutumlara neden 
olabileceğini belirtmektedir.  

Hemen tüm araştırmalarda olduğu gibi, bu araştırmanın da bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, her ne kadar metafor çalışması, katılımcıların görüşlerini rahat ve özgür 
biçimde ortaya koymalarını sağlasa da metafor çalışmasına katılım, bir aşinalık gerektirmektedir. 
Öncelikle gerek ortaöğretimde veri toplamının güçlüğü ve ilgili literatürün sınırlılığı bu 
çalışmanın araştırmacılarını metafor analizi ile bir başlangıç yapmaya teşvik etmiştir.  

İlerleyen çalışmalarda, öğrencilerle yapılacak görüşmeler, ortaöğretim kurumlarında turizm 
alanına ilişkin bir ölçek hazırlanması ve hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin bir arada 
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işe koşulmasının daha kapsamlı bilgi sunacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, elde edilen 
metaforların hem ülke içinde hem de yurtdışında kültürel karşılaştırmalar yapılmasının yararlı 
olacağı görülmektedir. Böylece turizm alanında staj yapmaya yönelik bilgi birikimine daha fazla 
katkı yapılabileceği düşünülmektedir.  
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Abstract 

The aim of this study is to determine the effects of local food tastes, satisfaction and satisfaction 
on the post-purchase behaviors of the local tourists visiting Cunda Island. Cunda Island 
restaurants were pre-tested and a local food scale was created. A survey on local food, customer 
satisfaction and behavioral intentions and descriptive characteristics of participants was 
conducted on 406 domestic tourists and expected effects were analyzed by structural equation 
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in customer satisfaction and behavioral intentions. 
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GİRİŞ 

Dünya’da turizm sektörü hızla gelişmektedir ve turizm sektörünün alt bileşenleri sektörün 
büyüme oranını artırmakta, mal ve hizmetlerini farklılaştırarak, yeni müşteri tipolojilerine daha 
kaliteli şekilde hizmet sunmaktadır. Dolayısıyla sektörün alt bileşenlerinden olan ve 
günümüzde büyük ilgi odağı haline gelen gastronomi turizmi ve gastronomi turizmi içerisinde 
sunulan yöresel ürünler, turistlerin yeni destinasyonları keşfetmeleri ve o destinasyonlarda 
sunulan yöresel lezzetleri araştırmalarında en önemli motivasyon kaynakları olarak 
gösterilmektedir (Dalgıç, Güler ve Birdir, 2016). Yedikleri ve içtikleri ile daha ilgili olmaya 
başlayan turistlerin memnuniyeti açısından, bu hizmetleri sunan restoranlar ise ürünlerinin 
hazırlanması, lezzetlerinin artırılması, mekânların ambiyansının iyileştirilmesi ile misafirlerinde 
olumlu bir etki yaratarak, sadık müşteriler yaratmaya çalışmaktadır (Lin ve Mattila, 2006). Bu 
çalışmada da rekabetin yoğun olarak yaşandığı turizm sektöründe faaliyet gösteren 
restoranların sunduğu yöresel yiyecekler, bu yiyeceklerden dolayı edinilmiş memnuniyet ile 
memnuniyetin Cunda Adası’nı tekrar ziyaret etme ve eş, dost ya da akrabalarına tavsiye etme 
niyeti araştırılmıştır. 

Günümüzde dünya turizmindeki harcamalar incelendiğinde, tatile çıkan turistlerin temel 
harcamalarının %28’sini yeme içme gereksinimlerine harcadıkları gözükmektedir. Ancak 
Gastronomi turizmi içerisinde seyahatlerini gerçekleştiren turistlerin temel yeme – içme 
harcamaları %35 olarak karşımıza çıkmaktadır (Gastronomi Turizmi Derneği, 2018). Bu 
durumla ilişkili olarak Türkiye turizminin yeme içme gelirleri 2002 – 2017 yılları arasında 
incelendiğinde; yeme içme gelirlerinin, turizm gelirleri içerisindeki payı %20’dir (TÜİK, 2018). 
Türkiye bu gelirler ile turizm sektöründe en yakın rakibi olan Yunanistan’ın dahi gerisinde 
kalmaktadır. Gastronomi turizmi gelirlerinin artırılması noktasında önemli rol üstlendiği 
varsayılmaktadır. Bununla birlikte, yöresel yiyecekler ile ilgili izlenimler tüketici hakkında o 
destinasyona ait fikirler oluşmasına sebep olmaktadır. Diğer bir söyleyişle yöresel yiyecekleri 
tecrübe eden turistlerin memnun olarak restoranlardan ayrılması, turistlerin o restoranları ve 
dolayısıyla o destinasyonları tekrar ziyaret etmesine ve tavsiye etmesine etki edecektir. Buradan 
hareketle, yöresel yiyeceklere yönelik tüketici memnuniyetinin destinasyonu tekrar ziyaret ve 
tavsiye etme üzerindeki etkisinin belirlenmesi araştırmanın temel problemini, ilgili literatürde 
ulaşılan ve memnuniyetle tekrar ziyaret arasındaki etkileşimi ortaya koyan sonuçlara ilaveten 
bu memnuniyetinin yöresel yiyecek kanalıyla oluşturulduğunun ortaya koyulması da 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır.  

Literatür incelendiğinde müşteri memnuniyetinin davranışsal niyetleri etkilediğine dair (Kozak 
ve Rimmington, 2000; Bigne vd., 2001; Kozak 2001; Petrick vd., 2001; Yüksel, 2001; Feng ve Jang, 
2004; Yoon ve Uysal, 2005; Duman ve Özturk, 2005; Zabkar vd., 2010; Heung ve Gu, 2012; Shi 
vd., 2014; İlban vd., 2015) birçok araştırma yer almasına karşın, bu etkinin yöresel yiyecek 
beğenileri kanalıyla oluşturulduğunu gösteren çalışmalara pek fazla rastlanılmamaktadır. 
Buradan hareketle çalışmanın evrenini oluşturan; Cunda Adasını ziyaret eden yerli turistlerin 
yöresel yiyecek beğenileri ve yöresel yiyecek beğenilerinin etki etiğini varsaydığımız müşteri 
memnuniyeti ve davranışsal niyetler kavramları araştırılması gereken bir konu olarak 
değerlendirilmektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yöresel Yiyecekler 

İnsan yaşamında yeme – içme mecburiyeti, mutfak alanında belli kurallar geliştirilmesine ve bu 
kurallar da mutfak kültürünün gelişmesine neden olmuştur. Mutfak kültürü, insanların doyma 
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gereksinimlerini karşılayan yiyecek içecek çeşitlerinin hazırlanması, pişirilmesi, tüketilmesi ve 
saklanması işlemlerini kapsayan bir süreçtir. Bununla birlikte, yiyecek ve içecekler için yapılan 
faaliyetlerinin uygulandığı yer, geçmişten gelen yeme – içme alışkanlıkları, donanım, inanç ve 
uygulamalar kendine has kültürel bir yapıyı da anlatmaktadır. Kültürün en önemli 
parçalarından biri de kuşkusuz yöreye ait yemeklerdir (Lopez ve Sanchez, 2012). Turistlerin 
tatile gitmek için tercih ettikleri destinasyonların bölgesel kültürleri, karar verme noktasında 
önemli etkenlerin başında gelmektedir. Bölge kültürünün önemli bir bölümünü de yörenin 
yemek kültürü oluşturmaktadır (Yetiş 2015). Bu durumla ilişkili olarak turistler, yöresel tatlarla 
bir araya getirilmiş yemekleri tüketmek istekliliğindedir (Warde, 1997). 

Yöresel yiyecekler, insanların uzun yıllar bir bölgede birlikte yaşamaları sonucunda, daha çok 
özel günlerde tüketilen, yöre halkının diğer yiyeceklerden üstün tuttuğu ve genel olarak bir 
olay sonucu kültürlerde yer edinmiş yiyeceklerdir (Hatipoğlu vd., 2013). Yöresel yiyecekler, 
turistleri bölge kültürüne yakınlaştıran, o bölgeyi hissetmelerini sağlayan, ait olduğu yörenin 
sembolik özelliklerini yansıtan ve destinasyonun çekiciliğini artıran ürünler olarak ifade 
edilmektedir (Au ve Law, 2002). İçerisinde bulunduğumuz zamanda, bir bölge için oluşabilecek 
çekicilik unsurlarının arasında bölgenin mutfak kültürü, gün geçtikçe önemini artırmaktadır 
(Doğdubay vd., 2011). Bir bölge ya da yöre adına farkındalık oluşturabilecek unsurların 
arasında bölge veya yöreye özgü yemekler ilgi çekici unsurlar olarak gösterilmektedir. Bölge ya 
da yöreye gelen ziyaretçiler, yöresel olarak hazırlanan yiyecek ve içeceklerin deneyimlenmesine 
öncelik göstermektedirler. Yöresel ürünler ile elde edilen yemekler ve yörede yetiştirilen gıda 
ürünlerinin tüketimine turistlerin hassasiyet gösterdikleri bilinmektedir (Deveci vd., 2013). 
Dolayısıyla, yöresel yiyecekler, bölgede turizm sektöründe hizmet veren işletmeler açısından 
bir kaynak olarak değerlendirilmektedir (Kim vd., 2012). 

Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyetinin en temel iki öğesinden biri olan müşteri kavramı literatürde çeşitli 
çalışmalarca tanımlanmaya çalışılmıştır (Zeithalm vd., 1996; Oliver, 1981; Parasuraman vd., 
1991; Baytekin, 2005). Parasuraman, Zeithalm ve Berry (1991) çalışmalarında müşteriyi; 
bilânçoda gösterilmese de bir işletmenin sahip olduğu en değerli varlıklardır şeklinde 
tanımlamışlardır. Başka bir ifadeyle, işletmenin bir bölümünün çıktılarını kullananlar veya bu 
çıktıların etkilediği insanlar, organizasyonlar, sistemler veya süreçler de birer müşteridir. 
Müşteri memnuniyetinin diğer bir öğesi olan memnuniyet kavramı, yaygın olarak “tüketicilerin 
beklentileri ile tüketim sonrası ortaya çıkan algılarının kıyaslanması sonucunda ortaya çıkan 
psikolojik durum” olarak tanımlanmaktadır (Oliver, 1981). Memnuniyet üzerine literatürde 
birçok araştırma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan birinde memnuniyet tanımı “algılanan 
performans ya da kalite ile beklentiler arasındaki fark” olarak açıklanmaktadır (Baytekin, 2005).  

Müşteri ve memnuniyet temel kavramalarından oluşan müşteri memnuniyetini Zeithmal ve 
Bitner (2000) çalışmalarında, ‘bir ürünün müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılayıp 
karşılamaması açısından değerlendirilmesi’ olarak tanımlamaktadır. Müşteri, tüm işletmelerde 
üretilecek ürün ya da uygulamaya sokulacak kararların alınmasından önce düşünülmesi 
gereken en önemli etkendir. Dolayısıyla tüm sektörlerde müşteri memnuniyeti büyük önem arz 
etmektedir. Aynı zamanda hizmet endüstrisinde bulunan işletmeler açısından müşteri 
memnuniyeti önemli bir verimlilik göstergesi olarak kabul edilmektedir. Araştırmanın temel 
alanını oluşturan yiyecek işletmelerinde de müşterilerin memnuniyet seviyesini, o an içerisinde 
bulunduğu restoranın ambiyansından, ona sunulan üründeki damak lezzetine kadar birçok 
değişken etkileyebilmekte ve dolayısıyla işletmeler ürünün hazırlanma aşamasından 
sunumuna, fiyatından, hijyen ve sanitasyon uygulamalarına kadar tüm süreci iyi analiz ederek 
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müşterilerinin gereksinim ve beklentileri doğrultusunda memnuniyet yaratarak rekabet 
avantajı elde etmeye çalışmaktadır.  

 

Davranışsal Niyetler 

Davranışsal niyetler, bir tüketicinin, deneyimlediği üründen sonra, o ürünü bir sonraki 
deneyimi için isteyip istemediğini gösteren bütünsel davranışlardır (Yang vd., 2011). Başka bir 
deyişle davranışsal niyet, kişinin bir sonraki davranışta gerçekleştirmeyi ya da 
gerçekleştirmemeyi planladığı davranış derecesi olarak tanımlanabilmektedir. Davranışsal 
niyet öngörülemeyen olaylarda ya da zamanda değişebilmesine rağmen, gerçek davranışın ön 
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Deneyimlenen bir mal ya da hizmetin sonucunda 
memnuniyet veya memnuniyetsizlik meydana gelmektedir. Memnuniyetin bir çıktısı olan 
davranışsal niyetlerde; ağızdan ağıza iletişim ve şikâyet gibi davranışlar gösteren müşterilerin 
etkilendiği davranışlar bütünü olarak ifade edilebilmektedir (Lyon ve Powers, 2004). 

Davranışsal niyetler, herhangi bir tüketicinin tecrübe ettiği ürüne ya da ürünü üreten 
kuruluşlara dair geri bildirimlerini ifade eden davranışları kapsamaktadır. Bu noktadan 
hareketle; tüketicilerin deneyimlerinden edindiği tatmini ifade etmelerine örnek teşkil eden 
ağızdan ağıza iletişim, tavsiye etme ve tekrar ziyaret etme istekliliği davranışsal niyetlerin 
olumlu boyutlarını, ürünü ya da işletmeleri şikayet etme, işletmeyi ya da ürünü değiştirme 
istekliliği ise davranışsal niyetlerin olumsuz boyutlarını ifade etmektedir (Zeithalm vd., 1996). 

Literatür incelendiğinde müşteri memnuniyeti ile davranışsal niyetlerin ilişkili olduğuna dair 
(Kozak, 2001; Yüksel, 2001; Yoon ve Uysal, 2005; Zabkar vd., 2010; Heung ve Gu, 2012; İlban 
vd., 2015) birçok çalışma bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti ve davranışsal niyetler 
kavramlarının birbirleri ile olan ilişkisine dair birçok çalışma bulunmasına rağmen bu 
araştırmalara ilave edilebilecek yöresel yiyecekler ile ilişkin çok fazla çalışmaya 
rastlanılmamaktadır. Dolayısıyla bu iki kavrama eklenebilecek yöresel yiyecekler ile ilgili 
yapılan bu çalışma, literatürde yer alan eksikliğin giderilmesi adına önem arz etmektedir. 

 

İlgili Araştırmalar ve Hipotezler 

Wakefield ve Blodgett (1996) yaptıkları çalışmada üç farklı eğlence mekânında gelen 
müşterilerin memnuniyet düzeylerinin, davranışsal niyetleri üzerine etkileri ölçülmüştür. Bu 
mekânlarda aldığı hizmet ve ürünlerin kalitesinden memnun olan müşterilerin işletmeye olan 
davranışsal niyetleri de olumlu ölçüde etkilenmiştir. Sonuç olarak, müşterilerde hizmet ve 
ürünlerin verildiği işletmede daha fazla zaman geçirme isteği, yeniden satın alma eğilimi ve bu 
ürün ve hizmetlere daha fazla ücret ödemeye gönüllü yatkınlıklar gözlemlenmiştir. 

Hong Kong’da işletilen bir yiyecek içecek işletmesinde, misafirlerin memnuniyetlerinin, 
tüketim sonrası davranışları üzerinde etkili olduğu tespit edilen bir başka çalışmada Heung ve 
Gu tarafından 2012 yılında gerçekleştirilmiştir. Zabkar, Brenčič ve Dmitrović’in (2010) 
Slovenya’da 1056 katılımcı ile dört değişik destinasyonda gerçekleştirdikleri çalışmada da 
müşteri memnuniyetinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi yinelenmiştir. Yukarıdaki 
çalışmalardan ve literatürde yer alan ilgili (Kozak ve Rimmington, 2000; Bigne vd., 2001; Kozak, 
2001; Petrick vd., 2001; Yüksel, 2001; Feng ve Jang, 2004; Yoon ve Uysal 2005; Duman ve Öztürk, 
2005; Zabkar vd., 2010; Heung ve Gu, 2012; Shi vd., 2014; İlban vd., 2015; İlban vd., 2016) 
çalışmalardan hareketle, turizm endüstrisinde memnuniyetin davranışsal niyetler üzerinde 
etkili olduğu düşünülmüştür. 
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Bununla birlikte, literatürde yöresel yiyeceklerin turist memnuniyeti ve davranışsal niyetleri 
üzerine yapılan doğrudan veya dolaylı çalışmalar, ise oldukça sınırlıdır. Ulaşılabilen 
çalışmalardan biri olan Chi ve arkadaşlarının 2013 yılında gerçekleştirdiği araştırmalarında 
Malezya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin görüşleri ile Malezya’nın yöresel yiyecek imajını 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, destinasyonu ziyaret eden ve ilgili 
destinasyon kültürüne yabancı bir ülkeden gelen turistlerin o yörenin yöresel yiyeceklerine 
karşı beklentilerinin karşılandığı ve bunun sonucunda ise ziyaretlerine ilişkin algıladıkları 
memnuniyet düzeylerinin arttığı belirtilebilir. Konu üzerine yapılan bir başka çalışmada ise 
Kim, Eves ve Scarles (2009), bir destinasyonun kendine özgü yiyecek ve içeceklerinin tüketimini 
etkileyen unsurları belirlemeye çalışmışlardır. Kavramsal bir model etrafında geliştirilen bu 
çalışmada, turistlerin seyahatleri boyunca gittikleri yörenin yiyecek ve içeceklerini 
tüketmelerinin üç önemli değişkenin birleşiminden oluştuğu sonucunu ortaya koymuşlardır. 
Bu değişkenler; turisti yöresel yiyecek ve içecekleri tüketmeye güdüleyen motivasyon kaynağı, 
demografik özellikler ile turistin davranış ve tutumlarıdır. 

Kivela ve Crotts (2006)’un çalışmalarında turistlerin seyahat ettikleri destinasyon ile ilgili yerel 
yiyecekler ve gastronomik beklentilerinin turistik deneyimleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. 
Çalışma sonuçlarında gastronomik deneyimlerden kaynaklı memnuniyet hissinin seyahat 
etmek için önemli bir motivasyon kaynağı olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmada da müşteri 
memnuniyetinin davranışsal niyetler üzerindeki etkisi yinelenmiştir. Yukarıdaki çalışmalardan 
ve literatürde yer alan ilgili çalışmalardan hareketle, (Rimmington ve Yüksel, 1998; Nield vd., 
2000; Ryu ve Jong, 2006; Kivela ve Crotts, 2006; Kivela ve Crotts, 2009; Kim vd., 2009; Ling vd., 
2010; Karim ve Chi, 2010; Lertputtarak, 2012; Chi vd., 2013) turizm endüstrisinde yöresel 
yiyeceklerin doğru satış ve tutundurma teknikleri ile turistlerin seyahat deneyimlerine olumlu 
katkıda bulunduğu düşünülmüştür.  İlgili Literatürden hareketle turistlerin yöresel yiyecek 
beğenilerinin memnuniyeti, memnuniyetinde davranışsal niyetleri olumlu etkilediği 
varsayılmış ve aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Turistlerin yöresel yiyecek beğenilerinin, müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve 
olumlu bir etkisi vardır. 
H1a: Turistlerin yöresel ot beğenilerinin, müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve 
olumlu bir etkisi vardır. 
H1b: Turistlerin deniz ürünleri beğenilerinin, müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve 
olumlu bir etkisi vardır. 
H1c: Turistlerin meze beğenilerinin, müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumlu 
bir etkisi vardır. 
H1d: Turistlerin salata beğenilerinin, müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı ve olumlu 
bir etkisi vardır. 
H2: Müşteri memnuniyetinin, davranışsal niyet üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi 
vardır. 

 
YÖNTEM 

Örneklem ve Veri Toplama 

Bu araştırmada kullanılan tüm analizler, Balıkesir ili Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası’nı 
ziyaret eden yerli turistlerin, etki altında kalmadan kendi düşünceleri ile doğru olarak 
doldurduğu varsayılan veriler ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında oluşturulan anket 
formlarının, katılımcılara ulaştırılması ve katılımcılar tarafından geri dönüşünün sağlanması 
Temmuz-Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 430 katılımcıya ulaştırılan anket 
formlarından elde edilen verilerle gerçekleştirilen uç değer analizleri sonucunda, araştırma 
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sonuçlarına olumsuz anlamda etki edebileceği tespit edilen 24 anket formu analiz kapsamından 
çıkartılmış, yapılan analizler 406 katılımcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Anket formu iki 
ayrı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım; katılımcıların demografik bulguları ve yiyecek içecek 
işletmeleri alışkanlıklarını ifade eden bilgilerden oluşmaktadır. Anket formunun ikinci 
kısmında ise araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan ve dört alt boyut ile ölçümlenen 22 
ifadeli yöresel yiyecekler ölçeğinden meydana gelmiştir. Bununla birlikte araştırmada bağımlı 
değişken rolü üstlenen üç ifade ile ölçülen memnuniyet ile araştırmanın sonuç değişkenlerini 
oluşturan ve yine üç ifade ölçülen davranışsal niyet ölçeği de anketin ikinci kısmında yer 
almaktadır.  

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçekler ve İfadeleri 
Yöresel Otlar Ölçeğin Edinildiği Çalışma 

Akkız (Şevket-i Bostan) 

Yerli Turist ve Cunda’da 
faaliyet gösteren işletme sahip 

ve yöneticileri ile yüz yüze 
görüşülerek gerçekleştirilen Ön 
test sonucunda elde edilmiştir. 

Hindiba 
İstifno 
Turp Otu 
Hardal Otu 

Deniz Ürünleri 
Levrek 
Çupra 
Barbun 
Mercan 
Papalina 
Tekir 
Kalamar 
Ahtapot 
Karides 

Yöresel Mezeler 
Acılı Ezme 
Haydari 
Fava  
Börülce 
Patlıcan Közleme 

Salatalar 
Mevsim Salata 
Yeşil Salata 
Çoban Salata 

Müşteri Memnuniyeti Ölçeğin Edinildiği Çalışma 
Cunda’daki Restoranlarda Yediğim Yemeklerden Çok 
Mutlu Oldum 

Yoon vd. (2010) Cunda’daki Restoranlarda Yediğim Yemeklerden 
Oldukça Memnunum. 
Genel Olarak Cunda’daki Yemeklerden Memnuniyet 
Duydum. 

Davranışsal Niyetler Ölçeğin Edinildiği Çalışma 
Cunda’ya Tekrar Gelip Yemek Yemek İsterim. 

İlban vd. (2015) Arkadaşlarıma Cunda’yı Tavsiye Ederim. 
Eşimi, Dostumu Cunda’ya Getirip Yemek Yedirmek 
İsterim. 
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Araştırmada kullanılan ölçekler Tablo 1’de gösterilmektedir. Araştırma kapsamında veri tabanı 
oluşturulabilmesi adına edinilen veriler elektronik ortama aktarılmış ve aktarılan veriler SPSS 
ve AMOS programları ile analizlere tabi tutulmuştur. Araştırma modelinde kullanılan 
ölçeklerden yöresel yiyecekler ölçeği; Cunda Adası’nda yer alan restoranlarda kullanılan 
ürünlerin isimlerinin, kullanım sıklıklarının ve hangi gruplarda menülerde yer aldığının 
belirlenmesi amacıyla 50 katılımcı ile kapalı görüşme tekniği ile gerçekleştirilen röportaj 
uygulamasından elde edilmiştir. Belirlenen gruplar anket formunda da ayrı ayrı yer almaktadır. 
Yine 50 katılımcı ile gerçekleştirilen pilot uygulama ile de son hali verilmiş ve 22 ifade ile dört 
alt boyuttan oluşmaktadır. Modelde yer alan müşteri memnuniyeti ölçeği Yoon ve 
arkadaşlarının (2010) gerçekleştirdiği çalışmadan alınmış ve üç ifadeden oluşmaktadır. 
Davranışsal niyetler ölçeği ise İlban ve arkadaşlarının (2015) gerçekleştirdiği çalışmadan alınmış 
ve bu ölçekte üç ifadeden oluşmaktadır. Araştırma modeline göre yöresel yiyecekler 
boyutlarının her birinin, memnuniyet ölçeği üzerindeki ayrı ve doğrudan etkileri incelenmiştir. 
Bununla birlikte memnuniyet ölçeğinin davranışsal niyet üzerinde beklenilen etkileri de 
modelde yer almıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma kapsamında veri tabanı oluşturulabilmesi adına edinilen veriler elektronik ortama 
aktarılmış ve aktarılan veriler SPSS ve AMOS programları ile analizlere tabi tutulmuştur. 
Araştırmada kapsamında ifade edilen demografik bulguların ortaya çıkartılması adına yüzde 
ve frekans analizlerinden, araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlik kat sayılarının 
incelenmesi açısından Cronbach alpha değerlerinden, araştırmada kullanılan ölçeklerin ayrışma 
analizlerinin yapılabilmesi bakımından açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden ve 
araştırmada kullanılan ifadelerin araştırma veri tabanında normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek amacıyla Skewness ve Kurtosis değerlerinden yararlanılmıştır. 
Araştırma modelinde yer alan değişkenler arası etki düzeylerinin belirlenmesi amacı ile de 
yapısal eşitlik modeli analizi uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Normallik varsayımının veri tabanında sağlanmasından sonra (Yöresel otlar, Ç: -0,361, B: -0,733, 
Deniz Ürünleri, Ç: -0,512, B: 0,142, Yöresel Mezeler, Ç: -0,124, B: -0,961 ve Salatalar: Ç: -0,301, B: 
-0,806) AFA’ya geçilmiştir. Yöresel yiyecekler ölçeğini oluşturan toplam 22 ifadeye uygulanan 
açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre KMO; 0,895 ve Barlett testinin p değeri ise 0,001 olarak 
elde edilmiştir. Analizin sonucunda yöresel yiyecekler ölçeğinin açıkladığı toplam varyans 
%58,985 olarak bulgulanmıştır. Ölçeklerde bulunan önermelerin en düşük faktör yükü 0,508 en 
yüksek 0,846 olarak bulgulanmıştır. Açıklanan toplam varyansı açıklama güçlerine göre 
boyutlar; yöresel otlar boyutu %17,201, deniz ürünleri %16,660, mezeler boyutu %13,105 ve 
salatalar boyutu %12,021 olarak sıralanmaktadır. Bağımlı değişkenleri altı önerme 
(memnuniyet:3, davranışsal niyet:3) ile ifade eden verilere istinaden yapılan AFA sonucunda; 
KMO; 0,752 ve Barlett testinin p değeri ise 0,001 olarak elde edilmiştir. İki ölçeği ifade eden 
önermelerin faktör yükleri 0,730 ve 0,905 arasında değişmektedir. Analizin sonucunda 
ölçeklerin açıkladığı toplam varyans %73,511 olarak bulgulanmıştır. Açıklanan toplam 
varyansı, açıklama güçlerine göre; davranışsal niyetler %41,406 ve müşteri memnuniyeti 
%32,105 olarak sıralanmaktadır. 
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Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Araştırma verilerine uygulanan AFA sonucunda elde edilen yöresel yiyecekler, müşteri 
memnuniyeti ve davranışsal niyetler isimli üç ölçek ve 25 önerme AMOS programı ile DFA’ya 
tabi tutulmuştur. Tüm modele yönelik DFA çıktıları Şekil 1’de gösterilmiştir. 

   

Şekil 1. Tüm Modelin DFA Çıktıları 

Tüm model üzerine yapılan DFA sonucunda, hiçbir ifade modelden çıkartılmayarak DFA 
tamamlanmıştır. Şekil 1’de gösterilen parametre değerleri incelendiğinde, en düşük değerin 
0,58, en yükseğin ise 0,90 olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar standardize edilmiş kat sayıların 
ideal değerlerde olduğunu göstermektedir. Tüm model üzerine uygulanan DFA’nın, uyum 
iyiliği değerleri incelemeye alınmış ve bu çıktılar Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 2.  Tüm Modele Uygulanan DFA Sonucunda Elde Edilen Uyum İyiliği Değerleri 
Uyum 
Ölçütleri 

Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum Ölçeğin Uyum 
Değerleri 

c2/df 0≤ c2/df ≤2 2≤ c2/df ≤3 2,080 
RMSEA 0≤RMSEA ≤0,05 0,05 ≤RMSEA ≤0,08 0,052 
RMR 0≤ SRMR <0,05 0,05 ≤ SRMR <0,10 0,044 
NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1 0,90 ≤ NFI < 0,95 0,909 
CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1 0,95 ≤ CFI < 0,97 0,950 
GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,80 ≤ GFI < 0,95 0,927 
AGFI 0,90 ≤AGFI≤1 0,85 ≤ AGFI ≤0,90 0,902 

Kaynak: Scherbelleh-Engel ve Moosbrugger (2003), Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk (2012), 
Meydan ve Şeşen (2011). 

Tablo 2’de DFA sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri incelendiğinde; SRMR ve AGFI 
değerlerinin mükemmel uyum, geriye kalan bütün uyum iyiliği değerlerinin ise kabul edilebilir 
(c2/df, CFI, NFI, RMSEA, GFI) uyum iyiliği değerleri gösterdikleri anlaşılmaktadır. Buradan 
hareketle DFA sonucunda verilerin iyi bir uyuma sahip olduğu anlaşılmaktadır.  

Tüm modele dair gerçekleştirilen DFA sonucunda hem yakınsak hem de ıraksak açıdan 
geçerliliğinin olduğunu anlayabilmek için modelin geçerlilik, güvenilirlik ve korelasyon 
katsayıları incelenmiştir. Ölçeğin yakınsak geçerliliğinin anlaşılabilmesi adına AVE değerinin 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 484-498. 

 493 

0,50’nin üzerinde, CR değerinin ise 0,70 üzerinde olması ve CR değerinin AVE değerinden 
yüksek olması gerekmektedir (Hair vd., 2014). Ölçeklerin yakınsak geçerliliğinin sağlanabilmesi 
için korelasyon matrisini oluşturan korelasyon katsayılarının 0,85’den küçük olması 
gerekmektedir (Kline 2005; Akt: Akbıyık ve Coşkun, 2013). Bu bilgiler ışığında ortaya çıkan 
sonuçlar Tablo 3’te gösterildiği gibidir. 

 
Tablo 3’te araştırma modelinde yer alan tüm değişkenlerin CR değerinin 0,70’in üstünde 
olduğu görülmektedir. Tablo 2’de modelde yer alan tüm değişkenlere ait AVE değerlerinin 
0,50’den yüksek ve CR değerlerinin de AVE değerlerinden yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 
Tablo 3 incelendiğinde korelasyonların en yükseğinin 0,609 ile deniz ürünleri ve mezeler 
boyutları arasında olduğu ve saptanan bu değerin 0,85’den küçük olduğu görülmektedir. 

 

Ölçeklerin Normal Dağılım Sonuçları 

Parametrik hipotez testlerinin uygulanabilmesi için sağlanması gereken en önemli koşullardan 
birisi verilerin normal dağılım gösterip göstermediğidir. Normallik varsayımının 
gerçekleşebilmesi için basıklık ve çarpıklık değerlerinin +1,50 ve –1,50 değerleri arasında olması 
gerekmektedir (Tabachnick ve Fidel 2013). Yöresel yiyecekler ölçeğinin alt boyutlarının basıklık 
ve çarpıklık değerleri (Yöresel otlar, Ç: -0,361, B: -0,733, Deniz Ürünleri, Ç: -0,512, B: 0,142, 
Yöresel Mezeler, Ç: -0,124, B: -0,961 ve Salatalar: Ç: -0,301, B: -0,806) bu koşulu sağlamaktadır. 
Bununla birlikte araştırmada kullanılan diğer ölçeklerden müşteri memnuniyeti ve davranışsal 
niyetler ölçeklerinin basıklık ve çarpıklık değerleri (Müşteri Memnuniyeti, Ç: -0,407, B: 0,511, 
Davranışsal Niyetler, Ç: -0,439, B: -0,668) kullanılan ölçeklerin normal dağılıma sahip 
olduklarını göstermektedir.  

 

Ölçeklerin Güvenilirlik Katsayıları 

Araştırma modelinde yer alan üç ölçek ve bu ölçeklere bağlı dört alt boyut için cronbach alpha 
katsayıları ayrı ayrı analiz edilmiştir. Analiz sonucunda her bir ifadenin kendi ait olduğu 
boyutun güvenilirliğine herhangi bir olumsuz katkısının olmaması ve bununla birlikte alpha 
değerlerinin 0,714 ve 0,899 arasında olması (Hair vd., 1995) araştırma sonuçları için beklenen 
bulguları doğrular niteliktedir. Bu sonuçların dışında ölçek üzerine uygulanan genel 
güvenilirlik kat sayısının (Cronbach's Alpha =0,902) yüksek olması, ölçeğin kendi içerisinde 
tutarlı olduğunu göstermektedir. Araştırmada kullanılan değişkenlerin güvenilirlikleri Yöresel 
Otlar; 0,811, Deniz Ürünleri;0,807, Mezeler; 0,780, Salatalar; 0,805, Memnuniyet; 0,714 ve 
Davranışsal Niyetler; 0,899 şeklindedir.  

 

 

Tablo 3. Tüm Modele Uygulanan DFA sonuçlarına dair CR, AVE ve Korelasyon Katsayıları 
 CR AVE 1 2 3 4 5 6 

Memnuniyet (1) 0,720 0,503 (1)      
Yöresel Otlar (2) 0,706 0,524 0,477* (1)     
Deniz Ürünleri (3) 0,795 0,510 0,497* 0,733* (1)    
Salatalar (4) 0,772 0,629 0,346* 0,552* 0,510* (1)   
Mezeler (5) 0,808 0,585 0,430* 0,491* 0,609* 0,532* (1)  
Dav. Niyet (6) 0,899 0,748 0,361* 0,285* 0,284* 0,183* 0,190* (1) 

*Korelasyon anlamlılık katsayısı 
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Hipotezlerin Testi 

Araştırma amacında belirlenen etkilerin test edilebilmesi amacıyla yapısal eşitlik 
modellemesinden (YEM) yararlanılmıştır. Araştırma modeli içerisinde karmaşık ilişkileri test 
edebilmek için, öncelikle araştırma modeli verilerinin anlamlı ve geçerli olup olmadığı 
değerlendirilmek için uyum iyiliği değerlerinden yararlanılmıştır. YEM analizinin uyum iyiliği 
değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. 

 

Tablo 4’de YEM sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri incelendiğinde; SRMR ve AGFI 
değerlerinin mükemmel uyum, geriye kalan bütün uyum iyiliği değerlerinin ise kabul edile 
bilir uyum iyiliği değerleri gösterdikleri anlaşılmaktadır. Buradan hareketle YEM sonucunda 
verilerin iyi bir uyuma sahip olduğu anlaşılmaktadır. YEM’e bağlı olarak yol analizi sonuçları 
Tablo 5’de gösterilmektedir. 

*H1 hipotezlerine ilişkin sonuçlar: H1 hipotezi H1a, H1b, H1c ve H1d hipotezleri olarak dört alt 
hipotez şeklinde değerlendirilmeye alınmıştır. Bunun sonucunda; yöresel yiyeceklerin, yöresel 
otlar (p:0,04; β:0,19) ve deniz ürünleri (p:0,04; β:0,24) alt boyutlarının, memnuniyet üzerinde 
pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Ancak, yöresel yiyeceklerin; mezeler (p:0,50; 
β:0,05) ve salatalar (p:0,07; β:0,15) alt boyutlarının memnuniyet üzerinde pozitif bir etkisi 
olmasına rağmen anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

*H2 hipotezlerine ilişkin sonuçlar: Memnuniyet değişkenin (p:0,01; β:0,38) davranışsal niyet 
değişkeni üzerinde anlamlı ve pozitif yönlü bir etkisi bulunmaktadır.   

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzde; yöresel yiyeceklere olan ilgi ve talebin hızla artması bölge tanıtımı ve 
ekonomisinde büyük bir katma değer yapabilecek potansiyel taşımaktadır. Konu ile ilgili 

Tablo 4. Tüm Modele İlişkin Elde Edilen Uyum İyiliği Değerleri 
Uyum 

Ölçütleri 
Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir Uyum Modelin Uyum 

Değerleri 
c2/df 0≤ c2/df ≤2 2≤ c2/df ≤3 2,064 

RMSEA 0≤ RMSEA ≤0,05 0,05 ≤RMSEA ≤0,08 0,051 
RMR 0≤ SRMR <0,05 0,05 ≤ SRMR <0,10 0,047 
NFI 0,95 ≤ NFI ≤ 1 0,90 ≤ NFI < 0,95 0,908 
CFI 0,97 ≤ CFI ≤ 1 0,95 ≤ CFI < 0,97 0,950 
GFI 0,95 ≤ GFI ≤ 1 0,80 ≤ GFI < 0,95 0,926 

AGFI 0,90 ≤AGFI≤1 0,85 ≤ AGFI ≤0,90 0,902 

Kaynak: Scherbelleh-Engel ve Moosbrugger (2003), Çokluk, Şekercioğlu ve 
Büyüköztürk (2012), Meydan ve Şeşen (2011). 

 

Tablo 5. Hipotez Sonuçları 

Hipotez Yapısal İlişki Std. Regresyon 
Kaysayısı (β) 

Std. Hata Anlamlılık Hipotez 
Kabul/Red 
Durumu H1a Mem.<--- Yör.Ot. 0,194 ,071 0,044* KABUL 

H1b Mem.<--- Den.Ür. 0,244 ,156 0,047* KABUL 

H1c Mem.<--- Mezeler 0,052 ,074 0,505 RED 

H1d Mem.<--- Salatalar 0,153 ,080 0,073 RED 

H2 Dav. <--- Mem. 0,386 ,065 0,001** KABUL 

Anlamlılık: *P<0,05, **P<0,01 
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literatürde yapılan birçok çalışmada, (Rimmington ve Yüksel, 1998; Nield vd., 2000; Ryu ve 
Jong, 2006; Kivela ve Crotts, 2006; Kivela ve Crotts, 2009; Kim vd., 2009; Ling vd., 2010; Karim 
ve Chi, 2010; Lertputtarak, 2012; Chi vd., 2013) çalışma sonuçlarına paralel şekilde yöresel 
yiyeceklerin doğru satış ve tutundurma teknikleri ile turistlerin seyahat deneyimlerine olumlu 
katkıda bulunduğu belirtilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre, turist memnuniyeti üzerinde 
istatistiki olarak anlamlı ve pozitif etki bırakan iki bağımsız değişkene rastlanmıştır. Bu 
değişkenler: deniz Ürünleri ve yöresel otlardır. Diğer iki değişken olan Cundanın meze ve 
salataları ise memnuniyet üzerinde anlamlı bir değişim gösterememişlerdir. Bir tüketici olarak 
turist, gerek yaşadığı yörede gerekse tatili esnasında meze ve salata gibi kolayda erişilebilecek 
besinleri rahatlıkla bulup tüketebilir. Bu da bu tür besinlerin turistin gözünde memnuniyet 
ölçüsü olmamaktadır. Ancak yöreye ait olan ve yöre tarafından iyi pazarlanan yöre menşeili 
ürünlere karşı turistin tutumları farklılık göstermektedir. Nitekim, bu durum, Cunda’nın deniz 
ürünlerini ve yöresel otlarını tadan turistlerde kendini göstermiştir. Cunda’nın deniz 
ürünlerinin göreceli olarak zengin olması bir sahil ve balıkçı kasabası kimliği taşıması ve deniz 
ürünleri satışı üzerine profesyonelleşmiş yiyecek ve içecek işletmelerinin nicel anlamda 
yoğunluğu gibi nedenler deniz ürünlerine duyulan beğeninin turist memnuniyeti üzerindeki 
anlamlı ve olumlu etkisini açıklamaktadır. Sonuç olarak; bu çalışmada turistlerin yöresel 
yiyecek beğenilerinin, memnuniyetleri üzerindeki etki, literatürde yer alan diğer çalışma 
sonuçları ile paralel olarak bulgulanmıştır (Ryu ve Jong, 2006; Kivela ve Crotts, 2006; Kim vd., 
2009; Ling vd., 2010; Chi vd., 2013). 

Çalışmanın ikinci bir amacı olan turist memnuniyetinin turistin davranışsal niyeti üzerine 
etkileri literatürde ön görüldüğü gibi (Kozak, 2001; Yoon ve Uysal, 2005; Zabkar vd., 2010; 
Heung ve Gu, 2012; İlban vd., 2015; İlban vd., 2016) sonuçlanmıştır. Araştırma sonucuna göre 
turist memnuniyetindeki bir birimlik değişim satın alım sonrası gerçekleştireceği davranışsal 
niyeti üzerinde 0,40 oranında bir etki göstermektedir (B:0,386). Seyahatinden ve seyahati 
boyunca yaşadığı deneyimlerden haz duyan bir turist bu duygulanımını davranışsal boyutta 
yöreyi tekrar ziyaret etme isteği, o yöre ürün ve hizmetlerini tekrar satın alma niyeti ve eş dost, 
akrabalarına tavsiye etme isteği ile dışa vurur. Buradan hareketle, bu çalışma özelinde, 
Cunda’yı ziyaret eden yerli turistler için Cunda’nın yöresel lezzetlerini tatmak, seyahatleri için 
birincil motivasyon kaynağı olmayabilir. Ancak bu ürünlerin satın alımından sonra 
geliştirdikleri davranışlar, memnuniyet düzeyini olumlu etkileyerek, Cunda’ya yapacakları 
ikinci bir ziyaret için temel motivasyon kaynaklarının başında gelebilmektedir. Böylesi bir 
durum, ağırlıklı olarak ekonomik ve istihdam kaynağı olan turizm sektörü üzerine inşa edilir 
bir yer olan Cunda ve Ayvalık’ın geleceği için yüksek bir katma değer yaratabilir. 

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi; Türkiye iç turizmi değerlendirildiğinde önemli destinasyonlardan 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak; iç turizm bağlamında hareket eden turistlerin 
Ayvalık ya da Cunda Adası özelinde bulunan yöresel tatları bilmemeleri yeme – içme 
harcamaları noktasında Ayvalık turizm gelirlerinin istenilen seviyeye gelmemesine sebep 
olmaktadır. Bu duruma alternatif olarak tüm turizm paydaşları, günümüz yerli turistine ve çok 
daha önemlisi gelecek nesillerin turizm hareketliliği içerisinde bulunabilecek turistlerine, 
bölgenin yöresel lezzetlerinin tanıtımı ve tecrübe edinimi faaliyetlerini sağlayarak Cunda 
yöresel tatlarının bilhassa iç turizmde bilinirliğinin arttırılmasında önemli rol oynayabilir. 
Cunda’nın özellikle deniz ürünleri ve yöresel otları bakımından yoğun çeşitlilik göstermesi ve 
talep görme potansiyeli taşıması etkili bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir. Yörede 
yapılacak ve konsepti yine yörede yetişen otlar üzerine olacak bir festival veya etkinlik özel ilgi 
turizmi kapsamında değerlendirilebilir. Araştırmaya konu edilen Cunda Adası yöresel 
yiyecekleri için gastronomi atölyeleri kurularak, üreticilerin ve yerel halkın, doğru envanterler 
kullanarak yapabileceği füzyon mutfak uygulamaları ile yeni lezzetlere ulaşılabilir.  
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Yapılan bu çalışma özelinde gastronomi turizmi ile ilgili tek, pazarlama literatürü ile ilgili iki 
temel değişken kullanılmıştır. Gelecekte yapılabilecek araştırmaların içerisinde farklı 
değişkenlerin kullanımı (Algılanan hizmet kalitesi, ürün ilgilenimi, imaj vb.) ile araştırmalar 
zenginleştirilebilir. Araştırma Cunda özelinde yapılmıştır ve herhangi bir destinasyonla 
karşılaştırılması yapılmayarak sınırlandırılmıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı 
destinasyonların kullanımı ve kullanılan destinasyonların diğer destinasyonlar ile 
karşılaştırılması önemli sonuçlar doğurabilir.  
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Öz 

Seyahat acentaları, müşterilerine daha kaliteli ve değerli hizmetler sunmak adına, ürünlerini 
müşterilerinin kişisel istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmektedir. Müşterilerle uyumlu 
üretimin ön koşulu müşterilerin üretimde ortak üretici rol üstlenmesidir. Müşteriler acentaların 
üretim sürecinin farklı aşamalarına fikirsel, fiziksel ve davranışsal katkıda bulunarak ortak 
üretici rol edinmektedir. Müşterilerin acentaların üretim aşamalarına katılımı tur paketlerinin 
müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda esnekleştirilmesini ve kişiselleştirmesini 
sağlamaktadır. İşletme ve müşteri arasında artan etkileşimin bir sonucu olarak kişiselleştirilmiş 
üretim, seyahat acentalarının üretim yapısında değişimi beraberinde getirmektedir.  Bu değişim 
acentalarda üretimde hâkim anlayış olan kitlesel ve kitlesel bireyselleştirilmiş üretimden 
kişiselleştirilmiş üretime geçiş sürecini hazırlamaktadır. Bu çerçevede hazırlanan araştırmada, 
müşterilerle üretim stratejisinin turistik ürünlerin kişiselleştirilmesindeki rolü ve önemi 
tartışılmaktadır. Bu çalışma amacına ulaşılması adına literatür taraması yapılmıştır. Elde edilen 
bulgular müşterilerin üretime katılımı yoluyla hizmetlerin kişiselleştirilmesinin sunulan ve 
algılanan hizmet çıktılarını etkileyerek, işletmelerin rekabet gücü ve devamlılığında önemli 
belirleyici olduğunu göstermektedir. Ulusal literatür dikkate alındığında acentalarda üretim 
konusunun kitle, alternatif ve özel ilgi turları üzerinden incelendiği, kişiselleştirilmiş üretim 
konusunda seyahat acentaları için teorik ya da pratik rehberlik sağlayabilecek bir araştırmanın 
hazırlanmadığı görülmektedir. Mevcut araştırma, göze çarpan bu açığın kapatılması ve 
kişiselleştirilmiş üretim konusuna çerçeve oluşturulması açısından önemlidir. 
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Abstract 

Travel agencies, in order to provide more quality and valuable services to their customers, it 
adapting its products with the personal wishes and needs of its customers. The pre-requisite for 
production compatible with customers is that the customers is take on the role as co-creators of 
in production. Customers have a co-creative role by contributing intellectual, physical and 
behavioral contributions to the different stages of the production process of travel agencies. The 
participation of the customers in the production phases of the travel agencies enables the tour 
packages to be flexible and customized in line with the customer preferences, demands and 
needs. Customized production as a result of increasing interaction between business and 
customer which is brings about a change in the production structure of travel agencies. This 
change prepares the transition process from mass and mass individualized production, which is 
dominant in production, to customized production in agencies. In this study, the role of 
customers co-creative strategy in customizing touristic products is discussed. For this purpose, a 
literature review was conducted. The findings show that the customization of services through 
the participation of customers in production, affects the service outputs that are presented and 
perceived, and it is an important determinant in the competitiveness and continuousness of the 
business. Considering the national literature, it is seen that the subject of production in agencies 
is examined through mass, alternative and special interest tours, and there is no research which 
can provide theoretical or practical guidance for the travel agencies regarding customized 
production. The current research is important for closing this remarkable gap and for creating a 
framework for customized production. 
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GİRİŞ 

Turistik taleplerin, turistlerin istek, ihtiyaç, tercih ve davranışları üzerinden yeniden 
tanımlandığı günümüzde, turizm işletmeleri müşterilerinin kişisel ihtiyaçlarına uygun turistik 
deneyimler üretebilmek için müşteri merkezli iş modellerine yönelmektedir (Jin vd., 2012: 266). 
Müşteri merkezli iş modelleri, tüketici ve üretici rollerinin kesin sınırlarla ayrıldığı, üretimin 
sadece işletme egemenliğinde gerçekleştiği ve çalışanların işletmelerde üretimin temel kaynağı 
olarak algılandığı anlayıştan ziyade bilgi, etkileşim, iş birliği ve müşterilerle ilişkiler üzerine 
temellenmiş bir yaklaşımdır (Vargo ve Lusch, 2004: 5). Müşteriyi odağına alan bu iş modellerinin 
uygulandığı yenilikçi iş stratejilerinden biri müşterilerle üretimdir (Kruja ve Gyrezi, 2011: 77). 
Müşterilerle üretim, müşterilerin işlemsel kaynak olarak işletmelerin üretim süreçlerine fikirsel, 
davranışsal ve fiziksel olarak katkı sunmasını açıklamaktadır (Stevens vd., 2017: 173). İşletmeler 
sektörel alanda farklılaştırıcı bir iş stratejisi olan müşterilerle üretim yoluyla müşterilerinin 
beklenti ve ihtiyaçları doğrultusuna üretimler gerçekleştirirken, hizmetlerini belirli düzeylerde 
kişiselleştirme olanağı elde etmektedir (Tseng ve Chiang, 2016). Kişiselleştirilmiş üretimler, 
müşterilerin istekleri, ihtiyaçları, arzuları, tercihleri ve karakteristik özellikleriyle daha uyumlu 
üretimleri sağlamaktadır (Kruja ve Gyrezi, 2011: 77).  

Turizm sektöründeki üretici konumu itibariyle seyahat acentaları, müşterilerle üretim ve turistik 
hizmetlerin kişiselleştirilmesi bağlamında merkezi konumdadır. Seyahat acentalarının 
üretimlerinin büyük bir bölümünün önceden üretilmiş paket turların pazarlanması üzerine 
koşullandığı bilinmektedir (Arıca, 2017). Buna karşın günümüzde genişleyen ve belirsizliğin 
arttığı pazarda rekabet gücünü geliştirme ve devamlılığını sağlamak isteyen acentalar, üretim 
biçimlerini tüketicilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda esnekleştirme ve kişiselleştirme 
yoluyla pazara uyum sağlamaya çalışmaktadır (Kruja ve Gyrezi, 2011: 77). Değişen turistik 
talebin bir sonucu olarak kişiselleştirilmiş üretimler, acentalarda kitlesel üretim ve kitlesel 
bireyselleştirilmiş üretimden farklı olarak turistik ürünlerin müşteri istek ve ihtiyaçları ekseninde 
hazırlanmasını ifade etmektedir. Acentalarda üretimlerin kişiselleştirilmesi ise müşterilerin ortak 
üretici olarak görüldüğü müşterilerle üretim stratejisiyle mümkündür. Müşterilerle üretim 
turistlerin üretim sürecine bilgi aktarımını sağlayarak, acentaların talebin istek ve ihtiyaçlarıyla 
uyumlu üretimler gerçekleştirmesini ve hizmetlerini kişiselleştirmesini sağlamaktadır (Arıca ve 
Kozak 2018). Müşterilerle üretim yoluyla hizmetlerin kişiselleştirilmesi, işletme ve hizmet 
performansıyla birlikte hizmet çıktılarını olumlu etkilemektedir (Grissemann ve Stokburger-
Sauer, 2012; Tseng ve Chiang, 2016; Arıca ve Kozak, 2019). Hizmetlerin kişiselleştirilmesi hizmet 
fiyatlarını azaltma, işletme satış ve gelirlerini arttırma ve müşteri hizmetlerini geliştirme (Wang 
ve Fesenmaier, 2004; Beldona vd., 2014) gibi işletme çıktılarını farklı düzeylerde etkilemektedir. 
Öte yandan hizmetlerin kişiselleştirilmesi algılanan kalite (Prebensen ve Dahl, 2013; Beldona vd., 
2014; Lin vd., 2019), algılanan değer (Salvado vd., 2011; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; 
Tseng ve Chiang, 2016), müşteri tatmini (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Tseng ve 
Chiang, 2016; Buonincontri vd., 2017; Lin vd., 2019) ve yeniden satın alma (Wang ve Fesenmaier, 
2004; Salvado vd., 2011; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Tseng ve Chiang, 2016; Park ve 
Ha, 2016) gibi müşteri çıktılarının geliştirilmesinde önemli bir role sahiptir.  

Birçok açıdan işletmeler ve müşteriler için fayda sağlayan acentalarda kişiselleştirilmiş üretim 
konusu uluslararası literatürde sıkça incelenirken, bu çalışmalarda işletmelerin ve müşterilerin 
kişiselleştirilmiş üretimler yoluyla elde ettiği çıktılara ilişkin tespitler yapılmıştır. Ulusal 
literatürde ise acentalarda üretim çalışmalarının daha çok paket tur, alternatif ve özel ilgi 
turlarının üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Müşterilerle üretim ve kişiselleştirilmiş üretim 
konusuna ilişkin araştırmalar sınırlık kalmakla beraber, bu noktada literatürde bir boşluk vardır. 
Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan mevcut araştırmada, literatür taraması yoluyla 
uluslararası teori ve yaklaşımlar ekseninde seyahat acentalarında kişiselleştirilmiş üretim 
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kavramına çerçeve çizilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda teorik anlamda kişiselleştirilmiş 
üretim, süreç ve çıktılarına ilişkin çerçeve oluşturularak, uygulayıcılara öneriler sunulması 
hedeflenmektedir.  

 

LİTERATÜR 

MÜŞTERİLERLE ÜRETİM 

Müşterilerle üretim, işletme güdümünde ortaya çıkan ürüne yönelik işletme girdilerini azaltarak 
müşteri girdilerini arttırmanın yoludur (Parks vd., 1981: 1001). Tüketim kültürü ve pazar 
yapısındaki değişimin bir neticesi olan müşterilerle üretim, müşterilerin istek, ihtiyaç ve 
tercihlerini üretim sürecinin her aşamasında ifade etme ve uygulamaya koyma fırsatı bulmasını 
sağlayan, etkili ve verimli ürün geliştirmeyi mümkün kılan bir iş stratejisidir (Brandsen ve 
Pestoff, 2006: 494). Müşteri odaklılık, müşteri ilişkileri yönetimi, niş pazarlama, doğrudan 
pazarlama, veri tabanlı pazarlama ve mobil pazarlama gibi müşteri merkezli anlayışların 
katkısıyla gelişim gösteren müşterilerle üretim stratejisinin teorik temelleri geçmişe 
dayanmaktadır (Wikström, 1995).  

Müşteri ve işletme arasındaki üreticilik ilişkisini açıklayan müşterilerle üretim konusuna yönelik 
literatürde öncü araştırmalar Fuchs (1965 ve 1968) tarafından hazırlanmıştır. Fusch’a göre (1968) 
hizmetlerin üretim ve tüketimlerinin eş zamanlı gerçekleşmesi, hizmetlerin üretiminde üretici ve 
tüketici arasında iş birliğini ve üretim sürecine kollektif katkıyı gerekli kılmaktadır. Bu durum 
müşterileri üretim sürecinin bir paydaşı olarak sürece katkı sunan öğeler olarak 
değerlendirilmesini elzem kılmaktadır (Fusch, 1968). Toffler (1980) bu görüşü bir adım öteye 
taşıyarak, tüketicileri ‘prosumer’ üreten tüketiciler olarak izah etmiştir. Araştırmacıya göre, bilgi 
ve iletişim teknolojilerindeki hızlı ve önü alınamaz gelişimle üretici ve tüketici arasındaki 
sınırların belirsiz hal alması üretim sürecinde birbirinden kesin sınırlarla ayrılan üretici ve 
tüketici rol ve işlevlerinin belirsiz bir yapı kazanmasına yol açmıştır. Tüketiciler eski tüketicilere 
göre daha sofistike ve teknolojik açıdan aktif, üretimde etkin rol alabilen bireyler olarak, 
işletmelerin maliyeleri azaltma ve üretimden elde edilecek faydayı arttırmasında önemli işleve 
sahiptir (Toffler, 1980). Müşterileri işletmenin çalışanı olarak değerlendiren Bowers vd.’e göre 
(1990), müşteriler işletmenin üretim süreçlerine katılan, kendi deneyimlerini üreten, 
deneyimleyen ve bu sayede çıktı üreten bireylerdir. Normann (2001: 98) ise tüketicilerin üretici 
rolünü daha öteye taşıyarak, tüketicileri üretimin ve üretim sürecinin tamamlayıcısı olarak 
değerlendirmiştir. Araştırmacıya göre, tüketiciler üretimin tüm aşamalarında (araştırma ve 
geliştirme, tasarım, üretim, teslim, yönetim ve değerlendirme) üretici rol üstlenebilmektedir. 
Normann (2001) ise tüketicileri üretim sürecinde üreticilerle birlikte yer alabilen öğeler olarak 
inceleyerek, müşteri istek ve ihtiyaçlarını daha basit bir anlayışla karşılanmasına olanak tanıyan 
ve müşterilerle üretimin kapsam, içerik ve çerçevesinin temellendiği yaklaşım olan hizmet 
egemen anlayışı tanımlamıştır. Hizmet egemen anlayış sadece işletme çıktılarını geliştirmek için 
değil, aynı zamanda üretim ve değer üretimi sürecinde işletmelerin müşteri girdilerinin 
kullanılmasını açıklamaktadır (Lusch, 2011: 14).  

Normann’ın vurguladığı hizmet egemen fikir, Vargo ve Lusch (2004) tarafından ürün üretimiyle 
hizmetlerin üretimi arasındaki farklar üzerine yeniden kurgulamıştır. Araştırmacılar ürün 
egemen anlayıştan hizmet egemen anlayışa geçiş sürecinin çerçevesini çizmiştir. Geleneksel ürün 
egemen pazarlama anlayışında temel kural işletme tarafından çerçevesi çizilen müşteri istek ve 
ihtiyaçlarını karşılamak bu sayede satış ve kâr arttırma iken, pazarlama girişimleri işlenen 
kaynaklar, ürün ve değişim odaklıdır. Ancak değişen pazar yapısıyla iş birliği, bilgi ve 
yeteneklerin pazarda artan önemi, hizmetleri değişim sürecinin ortak böleni haline getirirken 
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hizmet egemen anlayışın temelleri atılmıştır (Vargo ve Lusch, 2004). Ürün egemen anlayışın 
evrimleştiğini öne süren hizmet egemen anlayışa göre üretimin kaynakları ürün egemen 
anlayışta savunulduğu üzere sadece maddi öğeler, yerleşik değer ve işlemlerden ibaret değildir 
(Lusch, 2011). Günümüz iş sistemlerinde ürün merkezli anlayışta üretimin temel kaynakları 
olarak görülen işlenen kaynaklar, hizmet merkezli anlayışta üretimin temel kaynakları yetenek, 
bilgi ve tecrübe, özel yetkinlikler gibi soyut kaynaklardan oluşan işlemsel kaynaklarla 
bütünleşmiştir (Vargo ve Lusch, 2004). Bu nedenle, ürün egemen anlayışın temelinde yer alan 
mal değişimi ve işlenen kaynaklardan ziyade hizmet egemen anlayışta işlemsel kaynaklar, iş 
süreçleri, etkileşimler, kaynak entegrasyonu, iş birliği, ortak üretim, ortak değer ve deneyim 
yaratımı gibi kavramlar işletmelerin iş odağına yer almaktadır (Fitzpatrick vd., 2013). Hizmet 
egemen anlayış, ürün egemen anlayışın üretici ve tüketici rollerini kesin bir şekilde ayrıldığı bir 
yapıdan ziyade işbirlikçi bir yapıyı savunmaktadır. Bu yapıda müşteriler bilgi, fikir ve 
yetenekleriyle üretim kaynaklarına değer katabilen, üretimi etkileyen ortak üretici ve değer 
yaratıcı bir sermayedir (Lusch ve Vargo, 2006). İşletmeler ise yaratıcı fikirleri geliştiren, değer 
teklifleri hazırlayan, müşteri odaklı ve müşterilerin kişiselleştirilmiş taleplerine cevap veren 
öğeler olarak pazarda konumlanmaktadır (Vargo ve Lusch, 2004). Bu anlayışa göre mevcut 
pazarda tüketicinin üreticiden ayrı, üretim süreçlerinin pasif bir öğesi olarak düşünülmesi yanlış 
bir fikirdir (Lusch ve Vargo, 2006). Dolaysıyla üretimde etkinlik ve verimliliği arttırma 
işletmelerde üretim sürecinin bir yandan müşteriler öte yandan işletmeler kaynak ve 
yetkinlikleriyle katkılarıyla gerçekleşmesiyle olasıdır (Urban, 2014: 27).  

 
Şekil 1: Müşterilerle Üretimin Kaynakları 

Kaynak: Arıca, 2017 

Müşterilerle üretimde işletmeler kaynakları ve yetkinliklerini; müşteriler yetenek, bilgi, deneyim 
ve yetkinliklerini işlemsel kaynak olarak üretime sürecine dâhil etmektedir (Arnould, 2008). 
Dolaysıyla müşterilerle üretimin işletmenin başarısı verimli kaynak entegrasyonlarıyla 
mümkündür (Baron ve Harris, 2008). İşletmeler, kaynak entegrasyonlarıyla işletme ve müşteri 
kaynaklarını işlemselleştirerek verimli ve efektif üretim sayesinde performans ve rekabet gücünü 
geliştirebilmektedir (Canestrino vd., 2018: 24). Müşterilerle üretim ilişkisinde kaynak 
entegrasyonlarının gerçekleştirilmesi ve yaygınlaşmasında temel araç bilgi ve iletişim 
teknolojileridir (Galvagno ve Dalli 2014; Xiang vd., 2015; Rihova vd., 2018). 

Literatürde müşterilerle üretimi değerlendiren birçok araştırmacı, işletme ve müşterileri 
arasındaki kaynakların paylaşım ve entegrasyonunu sağlayıcı işlevinden ötürü, teknolojinin 
önemli bir araç olduğunu savunmaktadır (Li ve Petrick, 2008; Schmidt-Rauch ve Schwabe, 2014; 
Xiang vd., 2015; Rihova vd., 2018). Teknoloji insana, ürüne, iş yapısına ve iş süreçlerine etkisi 
bağlamında önemlidir (Parks vd., 1981). Kitle iletişim araçları, web tabanlı teknolojiler, taşınabilir 
teknolojik araçlar, sosyal iletişim araçları, mobil teknoloji, giyilebilir teknoloji alanındaki 
gelişmelerle mekanik ortamdan dijital ortama geçiş, pazarın üretim ve talep ayağında önemli 
değişime yol açmıştır (Wang vd., 2014; Xiang vd., 2015). Gelişen teknoloji tüketicilerin bilgi 
arama, hizmet karşılaştırma, planlama, üretim, satın alma ve değerlendirme karar süreçlerinde 
önemli bir vazife görürken, sektörlerin üretim ayağını temsil eden işletmelerin müşterilere 
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ulaşması ve ürünlerini tanıtma noktasında satış ve pazarlama stratejilerinin revize etmesini 
elzem kılmıştır (Kotler vd., 2014). Teknolojik gelişmelerle bilginin pazarda edindiği stratejik 
konum, bilginin sağlayıcısı olarak müşterileri önemli bir güç haline getirirken (Galvagno ve Dalli 
2014), müşteriler hayatın her alanında etkili sosyal iletişim araçlarıyla zaman ve mekân 
sınırlamasından uzak olarak bilgi edinebilen ve bilgi paylaşabilen bir konuma erişmiştir (Parks 
vd., 1981). Teknolojik araçların sağladığı dinamik ve etkileşimli ortam, işletmelerin ürünün 
üretimi ve satışı üzerine odaklanan, müşterilerin üretim aşamalarına katılımını sınırlayan, 
tüketici ve üretici rollerinin kesin sınırlarla ayrıldığı iş planlamaları ve pazarlama stratejilerinde 
değişimi gerekli kılmıştır. Yeni iş planlamalarıyla müşterilerin üretim aşamalarında aktif rol 
aldığı, hizmetlerin müşteri istek, ihtiyaç ve tercihleri ekseninde hazırlandığı müşterilerle üretim 
uygulamaları gelişim göstermiştir (Flores ve Vasquez-Parraga, 2015). Li ve Petrick’ göre (2008) 
bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmelerle müşterilerin üretim sürecinde aktif 
rol alması kolaylaşmış, müşteriler hizmet arama, karşılaştırma ve satın alma işlemleri, hizmete 
ilişkin görüş ve önerilerini sosyal ağlarda paylaşma eylemleriyle üretim sürecinde aktif rol 
edinmiştir. Ayrıca, müşterilerin sosyal iletişim ağları üzerinden üretim aşamalarına bilgi, fikir, 
kaynak ve yetenekleriyle katılımı, kendisiyle uyumlu, istek ve ihtiyaçlarını karşılayan üretimler 
elde etmesini sağlamıştır. 

Sistematik temelleri teknolojik gelişmelerle atılan müşterilerle üretimin stratejisinin gelişimi bazı 
bakış açılarına göre makro ve mikro ölçekli birçok etkenle yakından ilişkilendirilmiştir. Parks vd., 
(1981) piyasalarda artan rekabet, verimlilik sorunları, müşteri tercihlerindeki değişim, alternatif 
ürünler üretme gerekliliği gibi bileşenlerin baskısıyla işletmelerin müşterilerle üretim stratejisine 
geçişe eğilim gösterdiğini savunmaktadır. Sridhar’a göre (1998) işletmelerin müşterilerle üretime 
yönelimine yol açan başat etken günümüz pazar yapılarında işletmelerin sadece birbiriyle değil, 
müşterilerle de rekabet içerisinde olmasından ötürü müşterilerin değişen davranış ve tercih 
yapısı anlama ve analiz etme gereksinimidir. Bir diğer araştırmaya göre, pazardaki rekabet 
koşullarının güçleşmesi ve müşterilerin farklılaşan isteklerini karşılayarak rekabet gücü elde 
etme gerekliliği işletmeler için müşterilerle üretimi kaçınılmaz kılmıştır (Bharwani ve Jauhari, 
2013). Etgar (2008) ise müşterilerle üretim stratejisinin gelişimini müşteri odaklı değerlendirirken, 
araştırmacıya göre makro çevre koşullarında yaşanan gelişmelerle tüketim kültüründe yaşanan 
değişim, müşterileri üretime katılıma yönelten faktörlerin gelişmesi ve ortamın oluşması, 
müşterilerle üretimden sağlanan çıktılar ve ekonomik faydalar müşterilerin üretime katılımını 
teşvik etmektedir.  

Müşterinin üretim mekanizmasında sahip olduğu üretici rol, bu rolünün gelişimi ve gelişimine 
etki eden etkenler dikkate alındığında, stratejinin gelişen pazar koşullarında yenilikçi üretim 
fikirlerinden biri olarak, bir taraftan işletmelerin öte taraftan müşteriler için birtakım çıktılar 
üretme ekseninde gelişim gösterdiği görülmektedir. Üretim sürecine ortak üretici rolüyle katılan 
işletmeler ve müşteriler, sosyal değişim sürecinde gösterdikleri çabanın ve katlandıkları 
maliyetlerin nihayetinde fayda elde etme beklentisi içindedir (Etgar, 2008). Grissemann ve 
Stokburger-Sauer’a göre (2012: 1490) müşterilerle üretim yoluyla işletme ve müşteri arasında 
yaşanan sosyal değişim, kazan-kazan anlayışı çerçevesinde şekillenirken kurulan değişim 
ilişkisinde işletmeler kazanç elde etme, iş süreçlerinde ve üretim çıktılarında verimliliği sağlama 
amacı güderken, müşteriler ekonomik fayda ve daha nitelikli hizmet çıktıları elde etmeyi 
arzulamaktadır. Bu noktada literatürde müşterilerle üretimin üretim ve hizmet sektörleri 
kapsamında değerlendirildiği araştırmaların önemli bir bölümünde stratejinin uygulanmasıyla 
sağlanan çıktılar iki odakta incelenmiştir. Bir kısım araştırmada müşterilerle üretim stratejisinin 
müşteri yönlü çıktıları (Parks vd., 1981; Kelley vd., 1990; Baqer, 2006; Arıca ve Kozak, 2018), bir 
kısım araştırmada strateji işletme çıktılarını ekseninde değerlendirmiştir (Ford ve Heaton, 2000; 
Ladhari ve Michaud, 2015; Silva vd., 2016). 
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Müşteri odaklı çıktıların incelendiği araştırmalarda müşterilerle üretimin algılanan deneyim 
değerini olumlu yönde etkilediği (Flores ve Vasquez-Parraga, 2015; Canestrino vd., 2018), 
algılanan kaliteyi geliştirdiği (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Arıca, 2017), müşteri 
tatminini arttırdığı (Baqer, 2006; Prebensen ve Dahl, 2013; Flores ve Vasquez-Parraga, 2015; Lin 
vd., 2019) ve müşteri sadakatini geliştirdiği belirlenmiştir (Silva vd., 2016; Arıca ve Kozak, 2018). 
Bununla birlikte araştırmalarda, müşterilerle üretim sayesinde müşterilerin hizmet üzerindeki 
kontrolünün arttığı (Wikström, 1995) ve alınan hizmet fiyatlarının düşürülebildiği tespit 
edilmiştir (Jin vd., 2012). Müşterilerin üretime katılımıyla elde edeceği çıktılarında yaşanan 
iyileşmenin olumlu etkisi hizmet sağlayıcının çıktılarının gelişimini olanaklı kılacaktır 
(Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Silva vd., 2016). 

Literatürde işletmelerin farklılaşma ve verimliliği geliştirmek adına faydalandığı müşterilerle 
üretimin, işletmelere sağlayacağı ekonomik katkılar ve girdi yaratma potansiyeliyle birlikte 
rekabet gücünün arttırılmasında önemli bir strateji olduğu belirlenmiştir (Lusch, 2011; Silva vd., 
2016; Liua vd., 2018). Müşterilerle üretim bir yandan örgütsel düzeyde öğrenme (Lusch ve Vargo 
2006; Etgar, 2008) ve çalışan performansını geliştirirken (Liua vd., 2018), öte yandan hizmetlerin 
verimlilik, nitelik ve performansını geliştirmektedir (Whitaker, 1980; Grissemann ve Stokburger-
Sauer, 2012; Beldona vd., 2014). Müşterilerin üretim aşamalarına dâhil olması, müşteri ve işletme 
arasındaki iletişimi geliştirerek esnek ve kişiselleştirilmiş üretim sağlamaktadır (Kelley vd., 1990; 
Prebensen ve Dahl, 2013; Arıca ve Kozak, 2019). Müşterilerin istek ve ihtiyaçları ekseninde 
yapılanan üretimler sunulan kalite (Parks vd., 1981; Bowers vd., 1990; Ford ve Heaton, 2000) ve 
sunulan değeri (Bowers vd., 1990; Ford ve Heaton, 2000) olumlu etkilemektedir. Tüm bunlarla 
birlikte, müşterilerle üretim müşteri ihtiyaçlarını anlaşılır kılarak, işletmelerin müşterilerinin 
arzuladığı ve talep ettiği hizmetler ortaya koyarak üretim maliyetlerini azaltmasına yardımcı 
olmaktadır (Ford ve Heaton, 2000).  

Kuşkusuz müşterilerle üretim stratejisi odaklı iş modellerinin benimsenmesi işletmeler için 
birtakım fırsatlarla beraber dezavantajları da beraberinde getirecektir. Parks vd.’ göre (1981) 
müşterilerle üretim ekstra ödemelere yol açarak müşterilerin tatminsizliğine neden olur. Bir diğer 
araştırmada çalışanların müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak bilgi düzeyinde olmaması, müşteri 
beklentilerini karşılama noktasındaki eksik ve yeteneksiz olmaları, müşterilerle üretimin 
çıktılarının olumsuzlaşmasına yol açabilecektir (Mills vd., 1983). Kelley vd., (1990) müşterilerle 
üretimin verimlilik, etkinlik ve kaliteyi düşürebileceği, bununla birlikte müşterilerin çalışanlara 
karşı kaba tutum sergilemesine yol açabileceğini tespit etmiştir. Bir diğer araştırmada 
müşterilerle üretim stratejisini benimseyen işletmeler için farklı taleplerin varlığı, iş süreçlerini 
çeşitlenmesi ve karmaşıklaşması gibi olumsuzlukların ortaya çıkabileceği belirlenmiştir (Ford ve 
Heaton, 2000). Arıca’ya göre (2017) müşterilerin üretime katılımı işletmeden beklentilerini 
arttırarak tatmin düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır.  

İşletme ve müşteriler açısından olumlu ve olumsuz çıktılar barındıran müşterilerle üretim 
stratejisinin en önemli çıktılarından biri kişiselleştirilmiş üretimler sağlamasıdır. Whitaker (1980: 
242) müşterilerin üretime katılımı istek ve ihtiyaçlarını anlaşılır kılarak, işletmelerin üretimlerini 
önceden tanımlanan davranış kalıpları ekseninde müşteri beklentilerine karşılık vermek üzere 
kurgulamasını, müşterilerle uyumlu ve kişiselleştirilmiş üretim gerçekleştirmesini 
sağlamaktadır. Kişiselleştirilmiş üretimler kitle üretimlere nispeten, karmaşıklaşan tüketici 
ihtiyaçları ve bireyselleşen tüketim kültürüne karşılık vermek adına günümüz pazarında 
işletmeler açısından önemlidir (Babu, 2014: 116). Nitekim literatür incelendiğinde, müşterilerle 
üretim stratejisi yoluyla üretimin kişiselleştirilmesi konusu son yıllarda yoğun bir biçimde 
tartışılırken, kişiselleştirilmiş üretimin üretim ve hizmet sektöründe geçmişten günümüze birçok 
uygulamada görüldüğü belirlenmiştir (Jin vd., 2012; Beldona vd., 2014). Üretim sektöründe 
müşterilerin edindiği ortak üreticilik rolü Nike ID hizmetlerinden yararlanan müşterilerin ürün 
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tasarım sürecine katılarak, kendi stili, renk tercihleri ve ayakkabı logosunu kişiselleştirerek 
kendine özel ayakkabıyı üretmesi şeklinde gerçekleşmektedir (Ertimur ve Venkatesh, 2010). 
Ayrıca Volvo araç şirketinin müşterilerine kendi araçlarını tasarlama imkânı tanıması 
müşterilerin ürünü kişiselleştirmesini sağlayan uygulamalardandır (Wikström, 1995; Etgar, 
2008).  Hizmet sektöründe müşterilerle üretim ilk uygulamaları yerel hizmetlere vatandaşların 
katılımı şeklinde görülürken (Parks vd., 1981), 1930’lu yılların ardından müşterilerin 
süpermarketlerden ürün seçme, taşıma ve teslim aşamalarında yer alması hizmet sektöründe 
müşterilerin üretim sürecine katılımını örneklemektedir (Bendapudi ve Leone, 2003: 14). Hizmet 
sektörünün yapısı gereği üretim ve tüketim eş zamanlı gerçekleşmesi bu alanda hizmet sunan 
tüm işletmelerde çalışan ve müşteri etkileşimi kaçınılmaz kılmakta ve kişiselleştirmeye olanak 
tanımaktadır (Mills vd., 1983).  

Bilhassa turizm gibi müşteri ve işletme arasındaki etkileşiminin ve müşterilerin üretim 
aşamalarına katılımının yüksek seviyelerde olduğu sektörlerde, hizmetlerin kişiselleştirildiği 
uygulamaların sık görülmektedir (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012). Turizm sektöründe 
yiyecek içecek işletmelerinde 1970’li yıllardan beri süregelen self service restoran uygulamaları 
ve fast food restoranlarda müşterilerin üretim süreçlerine katılımı, istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda üretimleri kişiselleştirilmeyi örneklemektedir (Bowers vd., 1990; Ford ve Heaton, 
2000; Beldona vd., 2014). Bununla birlikte turizm sektöründe kişiselleştirilmiş üretimlere, 
müşterilerin restoranlarda yiyecek ve içeceklerdeki vitamin ve kalori miktarlarını kişisel istekleri 
doğrultusunda yönetebilmesi, otellerde müşterilerin oda dekorasyonlarını tercih edebilmesi, 
müşterilerin acentalardan aldıkları hizmetlerde gidecekleri turistik bölgeyi, bölgedeki 
aktiviteleri, yiyecek içecekleri ve ulaşım araçlarını tercih edebilmesi örnektir (Babu, 2014). Aynı 
zamanda günümüzde yiyecek içecek işletmelerinde yaygın olarak görülen, müşterilerin yiyecek 
içeceklerinin içeriğini oluşturan unsurları tercihleri ve yiyeceklerinin içerisinde istemedikleri bir 
tadın yer vermemeleri ve yiyecek içeceklerinin üretim süreçlerinde yer almaları (doğrama, 
pişirme gibi) turizm sektöründe kişiselleştirilmiş üretimi örneklemektedir (Stevens vd., 2017). 
Bununla birlikte otel, restoran ve seyahat hizmetlerinde mobil uygulama destekli uygulamalara 
eğilim ve müşterilerin mobil uygulamalar vasıtasıyla hizmetlerinin tüm aşamalarına kişisel istek 
ve ihtiyaçlarını aktarabilmesi turizm sektöründe kişiselleştirilmiş üretimi izah eder niteliktedir 
(Lin vd., 2019).  

 

SEYAHAT ACENTALARINDA KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRETİM 

Seyahat acentaları turizm arz ve talep öğeleri arasında aracılık vazifesi gören hizmet 
işletmeleridir (Mısırlı, 2010). Hizmet üreten işletmeler olmasından ötürü, acentaların faaliyet 
alanları oldukça geniştir. Rezervasyon ve biletleme işlemleri, seyahat planlama, tur ve gemi 
rezervasyonu, otel ve resort rezervasyonu, araç kiralama faaliyetleri, seyahat sigortası işlemleri 
gibi birçok farklı nitelik ve fiyat düzeylerindeki faaliyetleri bir araya getirip müşterilerine geniş 
bir yelpazede seçenekler sunarak gelir elde edebilmektedir (Arıca, 2013). Tüm bunlarla birlikte, 
acentalarda üretimin başat öğesi kitlesel üretimin bir parçası olan paket turlardır. Paket tur, farklı 
turizm işletmeleri tarafından üretilen ulaştırma, transfer, konaklama, yeme-içme, animasyon ve 
rehberlik gibi hizmetlerin arada sunulduğu turlardır (Küçükaslan, 2009: 6). Tarihsel geçmişi 
Grand Tour’a (Büyük Tur) kadar uzanan ilk paket turların bugünkü yapısıyla 1841 yılında 571 
kişiden oluşan turist kafilesinin İngiltere’nin Leicester kentinde organize edilen geleneksel dini 
törene, Thomas Cook tarafından trenle götürülmesiyle başlamıştır (Mısırlı, 2010). Önceden 
organize edilmiş ve birçok tüketicinin katılımıyla gerçekleşen paket turlar 1980’li yıllara değin 
turistik üretimi domine etmiştir (Geva ve Goldman, 1989: 44). Bu süreci takiben bir yandan 
seyahat sektöründeki rekabet öte yandan talebin değişen yapısı ve eğilimleri acentaları kitle 
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üretimlere nispeten daha küçük turistik gruplara hizmet eden farklılaştırılmış ürün oluşturmaya 
yöneltmiştir (Stankova, 2010: 760). Acentalar bilindik tur anlayışı yerine kültür, sağlık, inanç, 
spor, doğa temelli tur formlarından oluşan alternatif turistik ürünler; golf, termal, paraşüt, 
trekking gibi özel ilgi turlarıyla kitle turizm anlayışına seçenekler sunan üretimlere ürün 
yelpazesinde yer vermiştir (Weaver, 2001). Günümüzde gelinen nokta itibariyle, hem internet 
teknolojisi ve buna bağlı olarak gelişen sistemler hem de parçalanan ve dalgalan turistik talebin 
alışılmış turistik aktivitelerden uzaklaşma yönlü eğilimleri neticesinde, turistlerin kendiyle 
özdeşleşen ve uyumlu turistik ürün talepleri, acentaları mevcut üretimlerde farklı arayışlara 
itmiştir (Stankova, 2010; Babu, 2014). Acentalar kitlesel ve kitlesel bireyselleştirilmiş üretimlerden 
öte müşterilerinin değişken ve benzer nitelik taşımayan istek, tercih ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 
kişiselleştirilmiş üretimlere yönelmiştir (Geva ve Goldman, 1989: 50). Kişiselleştirilmiş üretim, 
acentaların operasyonel yeteneklerini bireylerin özel istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu ve bireyleri 
tatmin edecek hizmet teklifleri üretmek üzere kullanmasıdır (Babu, 2014: 116). 

Özetle 1950’li yılları takiben büyük gelişim gösteren kitlesel üretim odaklı turistik üretimlerin, 
günümüze gelindikçe daha butik ve küçük grupların istek ve ihtiyaçlarına karşılık verecek 
kitlesel bireyselleştirilmiş üretimlere, en nihayetinde kişiselleştirilmiş üretimlere doğru geçiş 
yaşadığı görülmektedir (Arıca, 2017). 

 
Şekil 2: Acentalarda Üretim Biçimleri 

Kaynak: Arıca, 2017 

Grissemann ve Stokburger-Sauer’a göre (2012) acentalarda kişiselleştirilmiş üretimin yolu 
müşterilerle üretimdir. Müşterilerle üretim, turistlerin işbirlikçi rolüyle istek ve ihtiyaçlarını 
üretim sürecine aktarabildiği, müşterilerin kendiyle uyumlu ve özdeşleşen üretimler elde 
etmesine olanak tanıyan ve turistik hizmetlerin kişiselleştirilmesini sağlayan üretim anlayışıdır 
(Arıca ve Kozak, 2018). Acentalarda müşterilerin üretime katılım göstererek ortak üretici rol 
edindiği ilk uygulamaların müşterilerin acentaların ofis ortamında yüz yüze yaptıkları 
görüşmelerle tatil seçenekleri hakkında bilgi alıp, tatil kararlarına bireysel ve özel istek, ihtiyaç 
ve tercihleri ekseninde yön vermesi biçiminde görülmüştür. Geva ve Goldman (1989: 45) acenta 
müşterilerinin bu rolünü paket tur aşamalarında üretime aktif katılımıyla ilişkilendirmektedir. 
Araştırmacılara göre, paket tur üretim sürecinin farklı aşamalarında müşterilerin talepleriyle 
turun yapısı, süreci ve çıktılarını etkilemesi, müşteriyi işletmeler için üretici bir öğe rolüne 
bürümektedir. Ancak bu katılım işletmelerin öngördüğü sınırlarda gerçekleşmektedir. 
Müşterilerin üretime katılımcı rol üstlendiği bir diğer katılım türü ise teknolojik araçların 
kullanımının düşük olduğu dönemlerde müşterilerin satın aldığı hizmete yönelik seyahat sonrası 
yaptığı değerlendirmelerle yakın çevresi ve potansiyel müşteriler için bilgi üretmesi şeklinde 
iken, bu üretimin alanı sınırlı kalmıştır (Rihova vd., 2018). Günümüzde gelinen nokta itibariyle 
bilhassa gelişen internet teknolojileriyle daha verimli bilgi kanallarının oluşması, teknolojik 
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araçlarla zaman ve mesafe kavramlarının ortadan kalkması hızlı etkileşimlere ve sıklaşan 
ilişkilere olanak tanıyarak, birlikte üretim alanını genişletmiştir (Babu, 2014; Flores vd., 2015). 
Teknolojik araçların üretim sürecinin tasarım, üretim, sunum ve değerlendirme aşamalarında 
kullanımı, müşterilerin bilgi arama ve paylaşma faaliyetlerini görmesi müşterilerle üretimi 
teknolojik ortama taşımıştır (Poria ve Oppewal, 2003; Smaliukiene vd., 2015).  

Teknolojik gelişmelerle müşterilerin edindiği ortak üretici rolün ilk örnekleri, müşterilerin sosyal 
iletişim kanalları ve sanal paylaşım alanlarında kurdukları online etkileşimlerle turistik 
deneyime ilişkin memnuniyet ve şikâyet görüşlerini paylaşarak, potansiyel müşteriler ve 
işletmeler için bilgi üretimi biçiminde gerçekleşmiştir (Kim ve Fesenmaier, 2017; Rihova vd., 
2018). Müşteriler deneyimlediği her unsura ilişkin olumlu ve olumsuz düşüncelerini sanal 
ortamlarda anında paylaşabilmesi, müşteriden müşteriye üretimde temel bilgi ve pazarlama 
kaynaklarından biri haline gelmesini sağlamaktadır (Poria ve Oppewal, 2003). Sanal ortamlarda 
deneyime ilişkin bilgi paylaşımı potansiyel müşterilerin karar alma davranışlarını etkilerken, 
işletmeler için değer üretmektedir (Smaliukiene vd., 2015). Wang ve Fesenmaier (2004: 710) 
müşterilerin online ortamlarda tur deneyimlerine ve turu arz eden işletmeye ilişkin 
değerlendirmelerini işletme ekseninde ele alındığı araştırmaya göre, müşteri 
değerlendirmelerinin acentaların pazardaki müşterilere ilişkin bilgiler elde etmesini sağlayarak, 
müşterilere gelecekte nasıl hizmet etmesi gerektiğine dair ipuçları sunmaktadır. Rihova vd. 
(2015) müşteriden müşteriye üretimi şöyle izah etmektedir: teknolojik gelişmelerle benzer ilgi 
alanı, motivasyon ve amaçlar çerçevesinde kümelenen turistlerin sosyal iletişim ağlarında 
işbirlikçi, düzeltici, önerici olarak, bilgi, görüş, deneyim ve tercihlerini paylaşarak potansiyel 
turistler için bilgi ve değer üretmektedir. Sosyal iletişim kanallarında bilgi elde eden müşteriler 
bu bilgiler vasıtasıyla gelecekte yaşayacağı turistik deneyime ilişkin tehdit ve fırsatları 
değerlendirmektedir (Kim ve Fesenmaier, 2017). Müşterilerin sosyal iletişim kanalları ve sanal 
paylaşım alanlarında turistik deneyime ilişkin yaptığı paylaşımlarla bilgi arama eğiliminde olan 
müşteriler için bilgi ve değer üretmesi müşteriden müşteriye üretimi, işletmelerin bu bilgilerden 
faydalanması müşteriden işletmeye üretimi açıklamaktadır (Rihova vd., 2018). 

İşletmeden müşteriye, müşteriden müşteriye üretimin sınırlarının aşıldığı günümüzde 
müşteriler işletmelerin seyahat düzenleme sürecinin tasarım, üretim, sunum ve değerlendirme 
aşamalarına fikir, bilgi, deneyim ve kaynaklarıyla girdi sağlayarak ortak üretici rol 
üstlenebilmekte ve hizmetlerini kişiselleştirebilmektedir (Etgar, 2008; Kim ve Fesenmaier, 2017; 
Arıca, 2019). Navarro vd., (2015: 631) seyahat acentalarında müşterilerin üretime katılımıyla 
gerçekleşen üretimi şöyle açıklamaktadır: müşterilerle üretim müşterilerin seyahat öncesi bilgi 
araması; seyahat esnasında istek, ihtiyaç ve değişiklik taleplerini sürece yansıtması; seyahat 
sonrasında ise deneyime ilişkin öneri, memnuniyet ve şikâyet geri bildirimlerini işletme veya 
arkadaşları/akrabaları ve potansiyel turistlerle paylaşması şeklinde gerçekleşmektedir. 
Günümüzde en yaygın görülen müşterilerine üretime katılım biçimi, müşterilerin online 
ortamda acentalardan turistik ürün satın alma sürecinde üretimin tasarım ve üretim aşamalarına 
istek, ihtiyaç ve tercihlerini aktarması biçimindedir (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; 
Babu, 2014). Müşterilerin üretime istek ve ihtiyaçlarını bildirme gönüllüğünün esas olduğu bu 
yapıda (Vargo ve Lusch, 2004), acentaların tailor-made olarak isimlendirilen ortak üretim web 
portalına sahip olması gereklidir. Babu (2014: 116-118) acentaların web sayfalarında gerçekleşen 
müşterilerle üretimleri şöyle ifade etmektedir: tüketiciler acentaların web sayfalarında yer alan 
tailor-made olarak isimlendirilen yazılımlar vasıtasıyla turistik ürünün bileşenlerini (turistik 
bölge, konaklama, ulaşım gibi) içeren bir listeden istek ve ihtiyaçlarına göre tercihler 
yapabilmektedir. Müşterilerin bu sayede gereksiz gördüğü bileşenleri tur paketinden 
çıkarabilmekte veya tur paketinde yer almayan ancak kendisi için önemli bileşenleri tur paketine 
ekleyerek turistik üretimleri kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirebilmektedir. 
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Müşteriler tasarım ve üretim süreçlerinde paket tur içeriğini oluşturarak üretime katılım 
gösterebileceği gibi (Stevens vd., 2017) deneyim esnasında turistik gezi planlarında değişiklikler 
yapabilmekte, turları kendi istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirebilmektedir. Cabiddu vd. 
(2013: 100) bu durumu şu örnek üzerinden açıklamaktadır: İtalya’nın Sardinya Adasında yaşanan 
turistik hareketliliği tüm aylara yaymak isteyen işletmeler, turistlere istek, ihtiyaç ve yetenekleri 
doğrultusunda farklı üretim aşamalarına katılarak tüm geziyi planlama imkânı tanımıştır. Bu 
kapsamda turistler otel seçimi, araç kiralama, ziyaret edilecek mekânların tercihini yapabilirken, 
istediği zaman otel değiştirme ve kişiselleştirilmiş gezi planları oluşturma olanağına sahiptir. Bu 
uygulamada, turistler istedikleri aşamada turun yapısında değişiklikler gerçekleştirebilmekte ve 
ortak üretici rol üstlenebilmektedir. Örneğin, bir turist gezi esnasında otelini, başka bir otelle 
değiştirebilmektedir. 

Bu bilgilerden hareketle, geçmişten günümüze uzanan süreçte birçok uygulamada acentalar ve 
müşteriler arasında ortak üreticilik ilişkisinin müşterilerin üretim sürecinin farklı aşamalarına 
katılımı biçiminde görüldüğü aşikârdır. Müşterilerin seyahat acentalarında üretim sürecine veya 
üretim sürecinin farklı aşamalarına beş farklı şekilde dâhil olarak üretici rol edinebildiği 
söylenebilir. Birinci katılım türü; müşterilerin acenta ofisine giderek satın alacağı turistik ürünün 
tasarım ve üretim aşamalarına katılımı biçimindedir. İkincisi; müşterilerin turistik deneyimlerini 
ağızdan ağıza iletişim yoluyla akraba ve arkadaşlarıyla paylaşması şeklindedir. Üçüncüsü; 
teknolojik gelişmelerin ardından müşterilerin sosyal iletişim kanalları ve sanal paylaşım 
alanlarında turistik deneyime ilişkin öneri, memnuniyet ve şikâyet görüşleriyle değerlendirme 
aşamasına katılarak bir yandan işletmeler öte yandan potansiyel müşteriler için üretici rol 
üstlenmesi biçiminde görülmüştür. Dördüncüsü; müşterilerin tailor-made olarak isimlendirilen 
ortak üretim modülü ve web portalları aracılığıyla acentalardan turistik ürün satın alırken 
üretimin tasarım ve üretim aşamalarına istek, ihtiyaç ve tercihlerini aktarmasıdır. Beşincisi ise 
müşterilerin ürün sunum sürecinde turistik ürünün içeriğine ve yapısına ilişkin değişiklikler 
talep etmesi olarak görülmektedir.  Müşteriler işlemsel kaynak olarak yer aldığı bahsi geçen tüm 
ortak üretim girişimleri sayesinde ihtiyaç, istek ve tercihlerini karşılayan ve süreçleri kendileriyle 
uyumlu kişiselleştirilmiş üretimlere ulaşabilmektedir (Prebensen ve Dahl, 2013). 
Kişiselleştirilmiş üretimler müşterilerin tur paketinin içeriğinde istek ve ihtiyaçlarına uygun 
olmayan bileşenleri paketten çıkarması, uygun olan bileşenleri pakete ilave etmesi şeklinde 
gerçekleşebilirken, doğrudan kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılayan turları acentalardan talep 
etmesi biçiminde de görülmektedir. Müşteriler bir yandan turun niteliklerini ekonomik 
özellikleriyle uyumlu olacak şekilde düşürebilirken, öte yandan turun niteliklerini kendi 
karakteristik ve ekonomik özellikleriyle uyumlu hale gelecek şekilde yükseltebilmektedir. İki 
açıdan da düşünüldüğünde müşterilerin üretime katılımıyla turistik hizmetler müşterinin 
nezdinde kişiselleşmekte, bu süre hem müşteriler hem de acentalara için birtakım fayda ve 
çıktılar sağlamaktadır (Jin vd., 2012).  

Acentalar tarafından kişiselleştirilmiş üretimi olanaklı kılan uygulamaların desteklenmesi ilk 
olarak, uzun süreli üretim performansının gelişmesini (Santos-Vijande vd., 2012) üretimde 
verimliliğin artmasını (Prebensen ve Dahl, 2013), daha düşük ücretler ve risklerle pazara uyum 
sağlanmasını olanaklı kılmaktadır (Bendapudi ve Leone, 2003; Santos-Vijande vd., 2012; Rihova 
vd., 2018). İkinci olarak, kişiselleştirilmiş üretimler acentaların standart ürünlere nispeten 
müşterilere eşsiz ve unutulmayacak deneyimler sunarak (Babu, 2014), algılanan kaliteyi 
(Prebensen ve Dahl, 2013; Tseng ve Chiang, 2016; Arıca ve Kozak, 2018), algılanan değeri 
(Salvado vd., 2011; Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Tseng ve Chiang, 2016; Arıca ve 
Kozak, 2018), müşteri tatmini (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Tseng ve Chiang, 2016; 
Buonincontri vd., 2017), müşteri sadakatini (Wang ve Fesenmaier, 2004; Salvado vd., 2011; 
Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Park ve Ha, 2016) ve olumlu işletme algısını 
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geliştirmesini sağlamaktadır (Santos-Vijande vd., 2012). Üçüncü olarak, hizmetlerin 
kişiselleştirilmesi müşterilerin hizmetlere daha fazla ücret ödemeye gönüllü olmasını sağlayarak 
acentaların satış, gelir, kâr ve pazar payının artmasına olanak tanımaktadır. Tüm bu girişimler 
acentaların yenilikçi üretimlerle rekabet gücünü geliştirmesini ve devamlılığını sağlamasında 
önemlidir (Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Santos-Vijande vd., 2012; Babu, 2014: 118; 
Silva vd., 2016; Rihova vd., 2018).  

 

SONUÇ 

Gelişim ve değişim hızı yüksek olan turizm pazarında, tüketici ihtiyaç ve davranış biçimleri 
karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu durum sektörel belirsizliğin ve rekabetin artmasına, turistik 
tercih, istek ve ihtiyaçların günden güne daha karmaşık bir hal almasına yol açmaktadır. 
Karmaşıklaşan ve bireyselleşen tüketim kültürüne sahip bugünün turistlerini standartlaşmış 
turistik tekliflerle tatmin etmek güç hal almaktadır. İşletmelerin sektörel düzeyde başarısı 
müşteriyi anlamayı, ihtiyaç ve isteklerine yeni ve yaratıcı tekliflerle karşılık vermeyle eşdeğer hal 
almaktadır (Kotler vd., 2014). Bu noktada, turizm endüstrisinde üretici role sahip seyahat 
acentalarının değişen talep yapısına karşılık vermek adına üretim stratejileri değişim 
göstermekte, acentalarda standart üretimin yerini yenilikçi ve yaratıcı üretim yaklaşımları 
almaktadır. Acentalar kitlesel üretim odağında koşullanan ve müşterilerini belli bir turistik ürün 
seçeneğini satın almaya zorunlu tutan üretimlerden uzaklaşarak, farklılaştırılmış ve 
kişiselleştirilmiş hizmetler oluşturmak ve ürettikleri hizmetleri pazara sunmak yolunu 
benimsemektedir. Araştırmanın odak noktasını oluşturan müşterilerle üretim, acentaların 
farklılaşan ve bireyselleşen turistik tercih, istek ve ihtiyaçlara ilişkin derin bilgi elde edebildiği, 
bu bilgileri üretim süreçlerine aktarıp müşterilerle uyumlu üretimler gerçekleştirebildiği üretim 
stratejilerindendir. Müşterilerle üretim, bir yandan işletme bilgi, kaynak ve yeteneklerinin öte 
yandan müşteri bilgi, kaynak ve yeteneklerinin üretim aşamalarına dâhiliyle turistik taleplere 
tasarlanmış üretimler yerine kişiselleştirilmiş hizmetlerle karşılık vermenin yoludur (Arnould, 
2008). Bu çıkış noktasından hareketle hazırlanan araştırmada; müşterilerle üretim stratejisinin 
turistik ürünlerin kişiselleştirilmesindeki rolü ve önemi tartışılmaktadır. Araştırmada literatür 
odağında yapılan değerlendirmelerle, acentaların üretim faaliyetlerine müşterilerini dâhil 
etmesinin ve arz unsurlarını müşterilerin kişiselleştirilmiş tercih, istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda konumlandırmasının işletme ve müşteri odaklı çıktılara etkisi, acentalarda 
müşterilerle üretim stratejisinin geliştirilmesi noktasındaki gereksinimler değerlendirilmektedir. 

Seyahat acentalarında müşterilerin üretime katılımları incelendiğinde, beş farklı katılım türünün 
olduğu belirlenmiştir. Bunlardan ikisi müşteriden müşteriye doğrudan bilgi ve değer üretimini 
ve müşterilerin işletmeler için dolaylı bilgiler üretimini açıklarken, üçü müşterinin doğrudan 
işletmeye tercih, istek ve ihtiyaçlarına ilişkin bilgi sunmasını izah etmektedir. Müşteriler tatil 
dönüşünde yakın çevresine tatil deneyimlerine ilişkin bilgi sunarak (Rihova vd., 2018) veya 
sosyal iletişim kanalları ve sanal paylaşım alanlarında turistik deneyime ilişkin öneri, 
memnuniyet ve şikâyet değerlendirmeleriyle bir yandan potansiyel turistler öte yandan 
işletmeler için bilgi üreterek üstlendiği ortak üretici rol müşteriden müşteriye bilgi ve değer 
üretimini açıklamaktadır (Poria ve Oppewal, 2003; Kim ve Fesenmaier, 2017; Rihova vd., 2018). 
Bununla birlikte müşterilerin acentalarla iş birliği yaptığı ortak üretim uygulamaları da 
mevcuttur. Bunlardan ilki; müşterilerin ofis ortamında acenta personeline arzuladığı deneyime 
ilişkin bilgi sunarak, ortak üretici rol edinmesi biçimindedir (Geva ve Goldman, 1989). 
Standartlaşmış paket turun içeriğinde değişiklikler yapılması yoluyla gerçekleşen bu ortak 
üreticilik ilişkisinde müşteri istek, ihtiyaç ve tercihleriyle turistik deneyimde yapısal değişiklikler 
talep edebilmektedir. İkincisi; acentaların web sayfalarında bulunan ortak üretim modülleri 



Reşat ARICA 

 
 

511 

(tailor-made) aracılığıyla müşterilerin turistik ürününü kendi tasarlaması ve üretmesidir (Babu, 
2014). Müşteriler ortak üretim modülünde bulunan seçeneklerden istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda tercihler yaparak, ortak üretici rol üstlenmekte ve deneyimini 
kişiselleştirebilmektedir. Üçüncüsü ise; turistlerin deneyim esnasında karşılaştığı bir olumsuzluk 
veya memnuniyetsizlik karşısında gezi planını, turun içeriğini, konaklama mekânını vb. 
değiştirme olanağına sahip olduğu ortak üreticilik biçimidir (Cabiddu vd., 2013). Bahsi geçen 
tüm ortak üretim ilişkilerinde, müşterilerin üretim sürecinde edindiği ortak üreticilik rolü karar 
alma süreçlerinin veya hizmetlerin kişiselleştirilmesine katkı sunmaktadır. Katılım ve 
kişiselleştirme girişimleri sürecinin nihayetinde işletme ve müşterilerin süreçten bir beklenti ve 
fayda isteği doğmaktadır. Nitekim kişiselleştirilmiş üretim bir yandan işletmeler öte yandan 
müşteriler için birtakım çıktıları beraberinde getirmektedir.  

Sektörel ölçekte değerlendirildiğinde, müşterilerin üretime katılımıyla üretimlerin 
kişiselleştirilmesi, acentaların rakiplerine nispeten farklılaştırılmış üretimler gerçekleştirmesini 
sağlamaktadır. Sektörde sunulan hizmetlerin çoğunun türdeş olduğu dikkate alındığında 
kişiselleştirilmiş hizmetler acentaların, mevcut pazarda benzeşen tekliflere farklılaştırılmış 
seçenekler sunması ve rakiplerinden farklılaşması adına önemlidir. Farklılaştırılmış teklifler ise 
acentaların bir yandan yeni turist potansiyelinin öte yandan mevcut turistik taleplerini 
karşılaşmasında büyük öneme sahiptir. Araştırmalarda kişiselleştirilmiş üretim yoluyla 
farklılaştırılmış hizmetleri talep eden turistlerin gelir ve eğitim düzeyi yüksek olduğuna ilişkin 
tespitler bulunmaktadır (Wang vd., 2011; Park ve Ha, 2016; Buonincontri vd., 2017). Dolaysıyla 
acentaların kişiselleştirilmiş üretimlerle hizmetlerini farklılaştırması satış gelirlerini arttırması ve 
eğitim düzeyi yüksek turist kitlesine hizmet sunmasını adına önemlidir. Öte yandan geleceğin 
turistik talep potansiyelini oluşturacak olan günümüz gençlerinin teknolojik uyum düzeyinin 
yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Müşterilerle üretimin teknolojik temelli bir strateji olduğu 
dikkate alındığında, kişiselleştirilmiş üretimlerin işletmelerin geleceğin turistik talebine karşılık 
vermesi adına önem atfedeceği aşikârdır. Bununla birlikte müşterilerle üretim turistlerin özel, 
istek ve ihtiyaçlarıyla uyumlu kişiselleştirilmiş üretimleri gerçekleştirmenin bir yoludur. 
Literatürde müşterilerin kendini ifade eden ve kendi istekleri doğrultusunda kişiselleştirilmiş 
üretimlerle karşılaşmasının, hizmet niteliklerine atfettiği önemi arttırdığı, kalite ve değer 
algılarını, tatmin ve sadakat düzeylerini olumlu yönde geliştirdiğine yönelik tespitler mevcuttur 
(Grissemann ve Stokburger-Sauer, 2012; Arıca ve Kozak, 2018). Bu noktada bilhassa günümüzde 
kendine özel olanı isteyen turistlerin isteklerinin karşılanması ve bu sayede hizmet çıktılarının 
geliştirilmesinde kişiselleştirilmiş üretimlerin önemli işlev göreceği aşikârdır. Tüm bunlarla 
birlikte kişiselleştirilmiş deneyimler, acentaların günümüz turistik talebinin istek ve ihtiyaçlarını 
karşılarken, oluşturulacak veri tabanlarıyla geleceğin talep yapılarına ilişkin öngörülerde 
bulunabilmesi noktasında büyük öneme sahiptir. Nitekim müşterilerle üretim yoluyla turistik 
istek ve ihtiyaçlara dair elde edilecek bilgiler geleceğin turistik taleplerine ilişkin doğru tespitlerin 
ve değerlendirmelerin yapılmasında yardımcı olacaktır. Bu nedenle kişiselleştirilmiş üretimler 
günümüz ihtiyaçlarını karşılayan bir plan olmakla beraber, işletmelerin geleceğe dair uzun vadeli 
stratejilerini yönlendirmesi adına büyük öneme sahiptir. Tüm bunlardan hareketle 
kişiselleştirilmiş üretimlerin müşteri odaklı ve işletme odaklı çıktılar sunacağı dikkate 
alındığında, acentaların müşterilerle üretim yoluyla hizmetlerini kişiselleştirilmesinin 
işletmelerin finansal ve finansal olmayan performansını geliştireceği önemli bir gerçektir. Bu 
noktada müşterilerle üretimin acentalara sağlayacağı fırsatlar açısından iki noktada belirleyici 
olabileceği anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki: acentaların uzun vadeli rekabet avantajı elde etmesi, 
ikincisi: sürdürülebilir gelişim sağlamasıdır. 

Seyahat acentalarının bahsi geçen faydalardan maksimum düzeyde istifade edebilmesi 
noktasında operasyonel düzeyde dikkate alması gereken birtakım gereklilikler mevcuttur. 
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Bunlarda ilki; acentaların organizasyonel yapısında müşterilerin üretime katılımını 
kolaylaştıracak entegre sistemlerin kurulmasıdır (Salvado vd., 2011). Günümüz müşterilerle 
üretim uygulamalarında teknolojik araçlar müşterilerin hizmet kişiselleştirme aşamalarına 
katılımını sağlamada temel araçlardır (Liua vd., 2018: 156). Bu kapsamda öncelikle teknolojik 
sistemlerinin iş süreçlerine entegre edilmesinin, ortak üretim platformlarının geliştirilmesinin, 
bilgi yönetimi, bilgi paylaşımı ve depolama süreçlerinin efektif yönetiminin süreçten elden edilen 
faydanın arttırılmasına yardımcı olacağı aşikardır. İkincisi; işletmenin organizasyonel 
kültürünün müşterilerle üretim stratejisiyle uyumlulaştırılmasıdır. Bu bağlamda temel öncelik 
insan kaynaklarının ortak üretim noktasındaki yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesidir (Ford 
ve Heaton, 2000). Şöyle ki, işletme çalışanları müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde 
anlamlandırıp hizmete dönüştürdüğü ölçüde işletmeler ortak üretim sürecinden verim elde 
etmektedir (Liua vd., 2018). Bununla birlikte çalışanların üretim öncesi, üretim esnası ve üretim 
sonrası karşı karşıya kalabilecekleri sorunları teşhis etme ve çözme konusundaki başarısı, sosyal 
değişimi barındıran süreçten elde edilen faydada önemlidir. Üçüncüsü; sürecinin tüm 
aşamalarında paydaşlarla verimli, etkili, koordine ve işbirlikçi faaliyetlerdir (Tseng ve Chiang, 
2016). Nitekim üretim sürecinde turistik arz edici kaynaklı yaşanacak bir problem tüm üretici 
paydaşları ve üretim aşamalarını etkileyebileceği gibi müşterilerin ortak üretime katılım 
noktasında isteklerini kırabilecektir. Sürecin aşamalarında verimliliğin artması ise müşterilerin 
katılım noktasındaki isteğini arttıracaktır.  

Müşterilerle üretimin acentalara sunduğu fırsatlara karşın, turizm sektöründeki yapılanmalarda 
müşterilerle üretim yoluyla kişiselleştirilmiş hizmet üretimini benimseyen seyahat acentaların 
nisbi oranı düşüktür. Bu durum acentaların üretim faaliyetlerinin kitle üretim üzerine 
koşullanması, kişiselleştirilmiş üretimin gerekli kıldığı teknoloji ve insan kaynağı yatırımlarının 
yüksek maliyetli olmasıyla yakından ilişkilidir. Geleceğin acentalarına ilişkin somut 
göstergelerden biri, üretimin teknolojik ortama taşınacağıdır. Taşınamaz teknoloji, taşınabilir 
teknoloji, mobil teknoloji ve en nihayetinde giyilebilir teknolojiye geçişin yaşandığı, hayatın tüm 
aşamalarında dijital çağın egemen olduğu günümüzde hiç şüphesiz üretimin teknolojik ortama 
taşınması, müşterilerin ortak üretime katılımını ve acentaların bu kapsamdaki girişimlerini de 
geliştirecektir. Günümüzde mobil cihazların kuşattığı tüketici yapıları ve işletmelerin buna 
karşılık vermek adına iş süreçleri ve insan kaynaklarında gerçekleştirdiği teknoloji merkezli 
yenilikçi girişimler bunun en önemli kanıtlarındandır. Bilhassa Facebook, Twitter, Instagram ve 
gezi danışmanı gibi sosyal medya kullanım alanlarının artışı, işletmelerin bu alanlarda 
konumlanmasını, tüketicilerle sanal paylaşım ağlarında ilişkileri yönetecek uzmanlar istihdam 
etmesi günümüzde işletmelerin ortak üreticilik adına attığı gerçekleştirdiği önemli 
girişimlerdendir. Bununla birlikte müşterilerle üretilen turistik ürünlere yönelik talebin belirsiz 
ve düşük olması işletmeleri eğilim noktasında isteksiz kılmaktadır. Bu noktada acentaların 
müşterilerini üretime dâhil ederek üreteceği turistik ürünlere nasıl talep yaratacağı sorusu 
gündeme gelmektedir. Buna karşın, turistik taleplerin bireyselleştiği ve turistik hizmetlerde 
bölünmenin durdurulamaz bir süreç olarak karşımıza çıktığı bugünün pazarında 
kişiselleştirilmiş üretimin gerek butik gerekse kitle tur düzenleyen seyahat acentaları için 
uzmanlaşma ve turistik ürün farklılaştırmada önemli bir üretim stratejisi olacağı aşikârdır. 
Ayrıca turizm sektöründe üretim yapısının kitle tur odaklı koşullandığı düşünüldüğünde 
müşterilerin üretime katılarak hizmetleri talepleri doğrultusunda kişiselleştirmesi paket tur 
sisteminde görülen gereksiz hizmet ve işgücünden tasarruf sağlayarak ülke ekonomisine katkıyı 
arttıracaktır. Nitekim turistler üretime katılarak önceden belirlenmiş çerçevede turistik ürün 
almaktan ziyade, kendi seçtikleri çerçevede hizmetleri kişiselleştirerek gereksiz hizmetleri 
programdan elimine edebilecektir.  
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Araştırma gelecekte müşterilerle üretim ve kişiselleştirilmiş üretim konusunda çalışma yapacak 
araştırmacılar için rehber nitelik taşıması açısından öneme sahiptir. Bununla birlikte teknolojinin 
önü alınamaz gelişimi ve geleceğin dijital çağın egemenliğinde şekilleneceği düşünüldüğünde 
işletmeler için müşterilerin üretime katılımının yeni fırsatların elde edilmesi adına atfedeceği 
önem anlaşılır olacaktır. 
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Öz 

Araştırmanın amacı Göller Yöresinin önemli iki ili olan Burdur ve Isparta illerinde turistik destinasyon 
yönetiminde oldukça fazla önemi olan turizm paydaşlarının birbirleriyle ilişkilerinin boyutunu etkili 
yönetişim bağlamında tespit etmektir. Araştırmanın amacına uygun olarak nitel araştırma yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme, katılımcı gözlem ve ilgili yöreye ilişkin yazılı ve 
görsel dokümanların incelenmesiyle toplanmıştır. Verilerin analizi tümevarımsal içerik analizi 
yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları yörenin oldukça fazla turizm avantajı olmasına 
rağmen, bu avantajdan yeteri kadar faydalanılamadığını ortaya koymuştur. Aynı zamanda yörede 
turizminin alt ve üst yapısı, tanıtım ve pazarlaması, imajı, yatırım ve projeleri, paydaşların birbirleriyle 
ilişkileri konularında yetersizliklerin olduğu ve bunun sonucunda etkili destinasyon yönetişimin 
yörede sağlanmadığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla, yörede etkili destinasyon yönetişimin sağlanması ve 
yöre turizminin gelişmesi için paydaşlar arası ilişkilerin planlama, liderlik, koordinasyon, iş birliği, 
iletişim, kararlara katılım, bilgi paylaşımı ve bağlılık konularında artırılması gerekmekte olduğu 
bulgusuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 

The aim of the study is to determine the size of the relations between the tourism stakeholders of Burdur 
and Isparta provinces, which are two important cities of the Region of Lakes, in the context of effective 
governance. Qualitative research method was used for the purpose of the study. Data were collected 
through semi-structured interview form, participant observation, written and visual documents related 
to the particular region and analyzed through inductive content analysis. Findings of the study show 
that though the region has a lot of tourism advantages, these advantages are not utilized adequately. 
Besides, it is argued that the region is unable to provide effective destination governance due to the 
deficiencies on the sub and super structure of tourism, promotion and marketing, public opinion, 
investment and projects, relationship of the stakeholders. Therefore, it has been found that inter-
stakeholder relations need to be increased in terms of planning, leadership, coordination, cooperation, 
communication, participation in decisions, information sharing and commitment to ensure effective 
destination governance in the region and development of local tourism.  
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GİRİŞ 

Teknolojik olanakların artması, gelişen ekonomiler, globalleşme ile birlikte ortaya çıkan sosyal 
değişimler, uluslararası sınırların ortadan kalkması, insanların daha uzak bölgelere seyahat etmesi gibi 
nedenler beraberinde bazı problemleri ortaya çıkarmaya başlamıştır (Acar vd., 2017: 295). Turizm 
sektörü esnek ve kırılgan yapısından dolayı ortaya çıkan problemlerden diğer sektörlere göre daha fazla 
etkilenmektedir (Çakar, 2018:1). Özellikle değişken küresel yapı ile birlikte turizm sektöründe ortaya 
çıkan sorunlara karşı hazırlıklı olma ve hızlı bir şekilde çözüm ortaya koyabilecek, geleceğe dönük 
önleyici ve önceden karar alıcı, fırsatları değerlendiren, olumsuzlukları minimuma indiren rekabet 
üstünlüklerini koruyan, gelecekteki eğilimleri inceleyen stratejik planlamalara dayalı, katılımcı 
ilişkilerin olduğu sürdürülebilir ve disiplinli politikaların yer aldığı yönetim anlayışına ihtiyaç 
duyulmaktadır (Göymen, 2000: 1040; Ruhanen vd., 2013: 220). 

Devletin rolü kapsamlı, etkin turizm planlaması ve politikası, uzun süreli stratejik yaklaşımların ortaya 
konulması, sektörel dağınıklığın üstesinden gelmek ve turistik ürün geliştirmek için önemlidir. Fakat 
turizmin çok fonksiyonlu yapısı, her destinasyonun farklı turistik özellikler sergilemesi ve farklı turistik 
ürünlerin ortaya konulmasında farklı paydaşların katkısına ihtiyaç duyulması gibi etmenler sektörde 
destekleyici devlet yapısının var olduğu kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının paydaşlarının 
yer aldığı bütünleşik bir destinasyon yönetimi yapısına ihtiyaç duyulmaktadır (Beirman, 2003: 18-19; 
Yılmaz vd., 2012: 167; Aslan, 2017: 248). 

Bu doğrultuda araştırma, iyi bir destinasyon yönetişimi sergilemek ve rekabetçi bir pozisyon elde etmek 
için aralarındaki ilişkilerin oldukça önem arz ettiği paydaşların; koordinasyon, liderlik, planlama, 
iletişim, iş birliği, kararlara katılım, bilgi paylaşımı, güven, bağlılık, bağımlılık ve çatışma yönetimi 
konularında var olan ilişkilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, birçok alternatif 
turizm türlerine sahip olan ve aynı zamanda çok fazla turistin talep ettiği Antalya destinasyonuna çok 
yakın bir mesafede bulunan, 2023 Turizm Stratejilerinde de “Göller Bölgesi Eko-turizm Gelişim Bölgesi” 
olarak da ifade edilen yörede gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın ortaya koymuş olduğu veriler doğrultusunda, Göller Yöresi destinasyonunun, turizminin 
gelişim süreci ve gelişim aşamalarını ortaya çıkarması ve 2023 Turizm Stratejilerinde önerildiği gibi 
turizmin kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının birbirleriyle daha etkin bir şekilde ilişki 
kurarak yönetilebilmesi, yöredeki turizm yönetimi ve diğer konularda sorunların üstesinden 
gelinebilmesi bu bağlamda yörede etkili yönetişimin sağlanabilmesi için yöredeki turizm paydaşlarına 
yol gösterici bir niteliğe sahip olması bakımından önem arz etmektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Destinasyon ile ilgili literatür incelendiğinde araştırmacılar tarafından farklı tanımlarının yapıldığı 
görülmektedir (Yılmaz, 2014: 277). Tinsley ve Lynch (2001: 372), destinasyonu, turist topluluğunun yerel 
toplumun içinde olduğu coğrafik bir yer olarak ifade etmektedir. Diğer bir tanımda ise destinasyon, 
amacı seyahat olan bir topluluğun gereksinimlerini karşıladığı farklı doğal çekicilikleri bünyesinde 
bulunduran coğrafi bir yer olarak tanımlanmaktadır (Güripek, 2013: 45; Coltman, 1989). Buhalis (2000: 
97) ise, destinasyonları karmaşık turistik bir ürün olarak ele almış ve turistlere bütünleşik bir deneyim 
sunduğunu ifade etmiştir. Daha kapsamlı olarak destinasyon; turizmin göreceli olarak bir eylem alanı 
olduğu ve turizmin ekonomik, sosyal ve fiziksel etkilerinin ortaya çıktığı alanlar (Semerciöz vd., 2007: 
151), şehirler (özellikle tarihi kültürel, turistik şehirler), köyler ve küçük kasabalar, tatil yerleri, koruma 
alanları (özellikle doğal çekiciliklerin olduğu kırsal alanlar), yöreler ve ülkeler (ayrıntılı olarak 
kendiliğinden oluşmayan ülkeler) (Howie, 2004: 78) olarak adlandırılabilir ve en genel tanımıyla, 
turistik mal ve hizmetlerin ve elde edilen turistik deneyimlerin birleşiminden oluşan çok boyutlu ve 
algısal bir coğrafi alan olarak ifade edilebilir (Öztürk, 2013: 4).  

Destinasyonların yönetilmesinde paydaşlar oldukça etkili olan bir unsurdur. Aynı zamanda paydaşlar, 
özellikle organizasyonlar ile toplum veya organizasyonlar arasındaki ilişkilerin anlaşılması açısından 
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temel bir fikir olarak ortaya çıkmaktadır. Kavram olarak paydaş, ilk kez “görev çerçevesi” olarak Dill 
(1958) tarafından ortaya atılmıştır. Daha sonra paydaş teorisini geliştiren Freeman (1984) bu kavramı, 
organizasyon faaliyetlerinden yarar sağlayan veya zarar gören; hakları ihlal edilen veya saygı ile 
karşılanan kişi ya da gruplar olarak ifade edilmektedir (Tak, 2009: 47-48). Diğer bir tanımında ise 
paydaş, organizasyonun hedeflenen başarı sürecini etkileyen veya etkilenen birey ya da gruplar olarak 
ele alınmıştır (Freeman, 1984: 25; Scholl, 2001: 737; Dönmez, 2008b: 92; Freeman vd., 2010: 31). Turizmde 
paydaş kavramı ise, turizmin yapısı gereği sayısı oldukça fazla aktörün katılımını ele aldığı için 
işletmelerdeki paydaş kavramından farklılık göstermektedir (Çakar, 2018: 2). Bu kavram turizmde ilk 
defa 1 Ekim 1999 yılında Dünya Turizm Örgütünün gerçekleştirdiği “The Global Ethics For Tourism” adlı 
13. Genel Toplantıda açık bir şekilde kullanılmış, farklı paydaş davranışları için bir çerçeve ortaya 
konulmuş ve “Turizm Paydaşları” genel kavramı bariz bir şekilde kabul edilmiştir (Liu ve Xu, 2010: 1065) 
ve “destinasyonlarda belirli bir sorun alanı ile ilgilenen bireyler, gruplar veya organizasyonlar” olarak 
tanımlanmıştır (Cooper vd., 2009: 35). 

Destinasyonların etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesinde paydaşlar arası ilişkilerin rolü oldukça 
fazladır. Paydaşların birbirleriyle olan ilişkileri yönetimde yönetişim kavramını ortaya çıkarmıştır. 
Yönetişim, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum ve gönüllü sektör kuruluşlarını içine alan 
kapsamlı ve karmaşık bir sistemi ve bunların kendi içindeki ilişkiler ağını ve birbirleriyle olan 
etkileşimini ifade etmek için kullanılan bir kavram olarak ifade edilebilir (Cope vd., 1997: 447; Ökmen 
vd., 2004: 41-42). Turizmde ise; merkezi olmayan aşağıdan yukarıya doğru gelişip, yerel halka ve 
işletmelere yönetimde sorumluluklar yükleyen diğer bir ifadeyle turistik destinasyonlarda politika ve 
strateji geliştirme aşamasında kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplumun birleşimi ve sürdürülebilir 
turizmde paydaşların sürece katılımının sağlanmasının bir unsuru (Ruhanen, vd., 2010: 5-6; Zhang ve 
Zhu, 2014: 125; Çakar, 2018: 938) olarak ifade edilmiştir. 

Turistik destinasyonlarda ve diğer alanlarda iyi bir yönetişimin sağlanabilmesi için ve aynı zamanda 
paydaşlar arası ilişkilerde başarıyı etkileyen unsurlar olarak bilinen yönetişim boyutlarıyla ilgili 
literatürde farklı sınıflandırmaların yapıldığı görülmektedir. Yönetişimin boyutlarıyla ilgili olarak 53 
makale üzerinde meta analiz yapan (Ruhanen vd., 2010: 8-9) yönetişimin boyutlarını hesap verebilirlik, 
şeffaflık, bağlılık, planlama, etkililik, güç, verimlilik, merkeze bağlı kalmama (ademi merkeziyetçilik), 
hissedar hakları, bilgi yönetimi, meşruiyet, liderlik, yetki, iletişim, performans, sorumluluk, hukuki 
kurallar, güven, dayanışma, eşitlik, aidiyet, yetki, fikir birliği geliştirme, karar alma, stratejik vizyon, 
denetim, iç barış, bağlılık, uyma, çatışmaların çözümü, plan yapma, emir, değişim, esneklik, resmi 
olmayan ilişkiler, yenilik, pazarlama, risk yönetimi ve eğitim olarak ifade etmektedir. Benzer bir 
çalışmada Graham vd., (2003: 3) uygulamada yönetişimin boyutlarını 10 grupta kategorize etmiştir. 
Bunlar; kararlara katılım, fikir birliği uyumu, ortak vizyon, paydaşlara cevap verebilirlik, etkinlik, 
verimlilik, paydaşlara ve topluma karşı hesap verebilirlik, şeffaflık, eşitlik ve yasal yükümlülüktür. Bu 
araştırmada da tüm bu araştırmalar bağlamında paydaşlar arası ilişkilerde başarıyı etkileyen faktörler 
olarak yönetişimin boyutları, planlama, koordinasyon, liderlik, iş birliği, iletişim, kararlara katılım, bilgi 
paylaşımı, güven, bağlılık, bağımlılık ve çatışmaların yönetimi boyutlarında incelenmiştir. 

 
ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Son yıllarda artan rekabet ortamında ülkeler turizm ile öne çıkabilmek adına var olan kaynakların etkin 
kullanımı ile yeni turistik ürünler oluşturarak turistlerin farklı istek ihtiyaç ve beklentilerini karşılama 
yoluna gitmişlerdir. Böylelikle turistler için farkı ürün seçenekleri ortaya çıkmış ve farklı ürünlerin 
meydana getirilmesiyle alternatif turizm kavramı geliştirilmiştir (Zengin ve Eker, 2014: 3). Bu kavram, 
yeşil turizm, soft turizm, eko turizm gibi kavramlarla aynı anlamda kullanılsa da (Tekin, 2016: 1095), 
tüm bu kavramları kapsamaktadır (Albayrak, 2013: 38). Günümüzde küreselleşme, küresel ısınmanın 
ortaya çıkaracağı olumsuzluklara yönelik beklentiler, teknolojinin gelişmesi, insanların kendi 
kültürlerinden farklı kültürleri görme isteği, eğitim düzeyinin atması, yaşam kalitesinin artması, 
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kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlere bağlı olarak da bireyler deniz, kum, güneş üçlüsünden ziyade 
alternatif turizm kaynaklarına yönelmeye başlamıştır (Kahraman ve Türkay, 2014). 

Bu doğrultuda araştırma, iyi bir destinasyon yönetişimi sergilemek ve rekabetçi bir pozisyon elde etmek 
için paydaşların; koordinasyon, liderlik, planlama, iletişim, iş birliği, kararlara katılım, bilgi paylaşımı, 
güven, bağlılık, bağımlılık ve çatışma yönetimi konularında var olan ilişkinin boyutunu yörenin 
destinasyon yönetimi kapsamında paydaşlar arası ilişkilerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırma ortaya koymuş olduğu veriler doğrultusunda, Göller Yöresi destinasyonunun, turizminin 
gelişim süreci ve gelişim aşamalarını ortaya çıkarması ve 2023 Turizm Stratejilerinde önerildiği gibi 
turizmin kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarının birbirleriyle daha etkin bir şekilde ilişki 
kurarak yönetilebilmesi için önemlidir. Aynı zamanda yöredeki turizm yönetimi ve diğer konularda 
sorunların üstesinden gelinebilmesi, yöre turizmi ile ilgili proaktif tedbirlerin alınabilmesi ve bu 
bağlamda yörede etkili yönetişimin sağlanabilmesi ve yöredeki turizm paydaşlarına yol gösterici bir 
niteliğe sahip olması bakımından önem arz etmektedir. 

 
ARAŞTIRMANIN ALANI 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, “Türkiye Turizm Stratejisi (2023)” raporuna göre, Türkiye’de 
strateji kapsamında 9 adet tematik bölge önerilmektedir. Bu tematik bölgelerden biri de “GÖLLER 
BÖLGESİ Eko-turizm Gelişim Bölgesi” olarak ortaya konulmuştur.  2023 Türkiye Turizm stratejileri 
kapsamında “Göller Bölgesi”, “Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun tam ortasında olup Konya, Isparta, 
Afyon ve Burdur İllerini kapsamaktadır” (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007: 44-47). Bilgin (2002: 317-
318)’e göre ise Göller Bölgesi, Akdeniz Bölgesi içerisinde, Antalya bölümünün iç kısmında, Batı Toros 
Dağları’nın birbirine yaklaşan değişik doğrultudaki sınırlarının buluştuğu yerde tektonik çukurlar 
içerisinde yerleşmiş olan birçok gölün bulunduğu yer olarak ifade edilmektedir. Göller Bölgesi sınırları 
içerisinde Burdur ili ile Isparta ili topraklarının tamamı yer alırken, Afyon, Konya, Denizli ve Antalya 
illerinin çok küçük bölümleri yöre içerisindedir. Yöre nüfusunun büyük bir miktarı (% 95’lik kısmı), 
Burdur ve Isparta illerinde yaşamaktadır (Göller Bölgesi olarak ifade edilen yer bu çalışmada bilimsel 
olarak doğruluğu araştırılarak Göller Yöresi olarak ele alınmıştır). Bu nedenle bu çalışmada yöre de 
önemli bir coğrafi alana sahip olan ve aynı zamanda benzer kültürü ve turistik kaynakları bünyesinde 
bulunduran Burdur İli ve Isparta İli uygulama alanı olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak araştırmanın 
sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından araştırmacının Göller Yöresi’nde yer alan 
Burdur ilinde ikamet etmesi ve yöre hakkında bilgi sahibi olması da araştırma alanının Göller Yöresi 
olarak planlanmasında önemli bir etken olmuştur. 

 
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Destinasyon yönetimi kapsamında Göller Yöresinde yer alan paydaşlar arası ilişkileri incelemek amacı 
ile gerçekleştirilen araştırmada öncelikle ilgili literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Literatür taraması 
sonucunda destinasyon yönetimi kapsamında paydaşlar arası ilişkilerin ortaya konulabilmesi için bu 
araştırmada altı farklı araştırma sorusu belirlenmiştir. Bu sorular;   

• Göller Yöresi’nin turizm potansiyeli nedir? 
• Göller Yöresi’nde turizm gelişim süreçleri ve gelişim aşamaları nelerdir? 
• Göller Yöresi’ndeki turizm destinasyonu olarak paydaşları kimlerdir? 
• Göller Yöresi’nde turizm destinasyonu olarak paydaşlar arası ilişkiler ve paydaşların 

rolleri nelerdir?  
• Göller Yöresi’nde turizm destinasyonu olarak paydaşların turizm ile ilgili kararlara 

katılımı söz konusu mudur? 
• Göller Yöresi’nde paydaşlar arası ilişkilerde başarıyı etkileyen faktörler nelerdir? 

Şeklinde oluşturulmuştur.  
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Araştırma sorularına derinlemesine cevap bulabilmek için nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. 
Örnekleme yöntemi olarak da nitel araştırmaların yapısına uygun olarak örnekleme sayısının da kısıtlı 
olmasından dolayı amaçlı örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmalarda verilerin 
toplanması süreci doküman incelemesi, odak grup görüşmesi,  gözlem ve görüşme aracılığı ile 
gerçekleştirilebilir (Merriam, 2013). Bu araştırmada da doküman incelemesi, gözlem ve görüşme veri 
toplama araçları kullanılmıştır. Verilerin analizinde de içerik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda ilk olarak 
“Göller Yöresi’nin turizm potansiyeli nedir?” ve “Göller Yöresi’nin turizm gelişim süreçleri ve gelişim 
aşamaları nelerdir?” sorularına cevaplayabilmek amacı ile doküman incelemeleri gerçekleştirilmiştir. 
Doküman incelemelerinden elde edilen verilerin analizi ile ulaşılan bulgular görüşme aşamasında 
kullanılacak soruların belirlenmesi ve yarı yapılandırılmış soru formunun hazırlanması için yol 
gösterici olmuştur. Araştırmada daha sonra geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile Göller 
Yöresi’nde turizm destinasyon paydaşlarından oluşan bir örneklem kapsamında görüşmeler yapılmış 
ve görüşmeler esnasında gözlem gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak araştırmanın sürecini takip etmek 
için bir araştırma günlüğü tutulmuştur. Araştırma doğrultusunda ilgili literatürde de yer aldığı gibi 
turizm paydaşları olarak il kültür turizm müdürlüğü, belediye, üniversite, müze, kalkınma ajansı, otel, 
acente, restoran, doğa koruma ve rehabilitasyon merkezi (kırsal turizm), medya, pansiyon, ev 
pansiyonu, turizm derneği, ticaret ve sanayi odası gibi kamu-özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
paydaşlarıyla birlikte yerel halk paydaş olarak belirlenmiş ve 30 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın 30 kişiyle sınırlandırılmasının sebebi araştırma sürecinde elde edilen kavram ve 
süreçlerin bir noktadan sonra kendini tekrar etmesi ve alanda bu konuda uzman tüm kişilerle 
görüşüldüğü kanısına varılarak doyuma ulaşılmasıdır. Bu kapsamda araştırmada örneklem sayısının 
yeterli olduğu sonucuna varılabilir. 

 

VERİLERİN ANALİZİ 

Nitel araştırma yönteminin tercih edildiği bu araştırmada, elde edilen veriler tümevarımsal içerik 
analizinden yararlanılarak çözümlenmiştir. İçerik analizi analiz ünitesinin tanımlanması, kategorilerin 
seçilmesi, materyallerin kodlanması, materyallerin tablolaştırılması ve materyallerin sunulması 
aşamalarından oluşmaktadır (Coşkun vd., 2015: 326). Bu bağlamda, araştırmada katılımcılar K1 den 
K30’a kadar kodlanmış ve katılımcılarla ortalama 40,541 dakika görüşülmüş ve katılımcılardan 
ortalama 11,53 sayfa ve 4056 sözcük transkript elde edilmiştir. Daha sonra elde edilen kavramlar içerik 
analizi yöntemiyle kategorilere ve alt kategorilere ayrılarak rapor haline getirilmiştir. Aynı zamanda 
verilerin daha sağlıklı bir şekilde anlaşılıp yorumlanması için doğrudan alıntılarla veriler 
desteklenmiştir.  

Araştırmanın diğer bir boyutunu oluşturan sonuçların inandırıcılığı, bilimsel araştırmaların en önemeli 
ölçütlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Geçerlilik ve güvenilirlik bu açıdan bilimsel araştırmalarda 
kullanılan en önemli ölçüttür. Nicel araştırmalarda olduğu gibi nitel araştırmalarda da geçerlilik ve 
güvenilirlik oldukça önem arz eden bir konudur. Geçerlilik, araştırma sonuçlarının doğruluğunu konu 
edinen bir ölçüt olarak ifade edilirken, güvenilirlik, ise kısaca araştırma sonuçlarının tekrar 
edilebilirliğini ifade eden bir ölçüt olarak tanımlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 289). 

Bu araştırmanın iç geçerliliğini sağlama adına yüz yüze görüşme, doküman analizi ve katılımcı gözlem 
gibi çeşitli veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Dış geçerliliği sağlama adına ise veri toplama 
araçları, veri toplama süreci, verilerin çözümlenme süreci detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Araştırmanın 
iç güvenilirliğini sağlama adına verilerin kodlama süreci iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Kodlama sürecinin sonunda da Kappa analiziyle tutarlılık oranı hesaplanmış ve değer 0,84 olarak elde 
edilmiştir ve bu durum kodlamacılar arasında çok iyi düzeyde bir uyumun olduğunu ortaya 
koymuştur. Araştırmanın dış güvenilirliğini sağlamak adına da tüm veri toplama araçları, ham veriler, 
kodlamalar, görüşme ve gözlem notları dışarıdan bağımsız bir uzman kişinin incelemesine sunularak 
teyit etmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda bu araştırmanın geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini sağladığı 
ifade edilebilir.   
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ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırma bulguları kendi içerisinde, doküman analizi bulguları, katılımcı gözlem bulguları ve 
görüşme bulguları olarak üç bölüme ayrılmıştır.  

Doküman Analizi Bulguları 

Araştırmanın doküman analizi bulguları doğrultusunda bu yöreyle ilgili olarak oldukça fazla turizm 
çekiciliğinin olduğu tespit edilmiştir. İlgili web sayfaları incelendiğinde, yöre ile ilgili tarihi ve turistik 
yerler hakkında bilgi verildiği görülmektedir. Yörenin turistik tanıtımı için web sayfası, kitap, dergi, 
broşür gibi basılı görsel ve basılı kaynakların kullanıldığı tespit edilmiştir. Özellikle, Burdur Yöresinde 
yer alan İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Burdur Müzesi’nin web sayfasının güncel olmadığı ve tanıtım 
açısından oldukça yetersiz olduğu söylenebilir. Yörede öne çıkan Sagalassos Antik Kenti, Salda Gölü 
ve Kayak Merkezi gibi alanlarla ilgili tanıtım faaliyetlerinin oldukça yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 
Buna karşılık yörede gerçekleştirilen “Lisinia Doğa Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi” yörenin 
turizm amaçlı gelişmesi açısından oldukça önem arz ettiği görülmektedir. Isparta İli ile ilgili 
dokümanların yeterli olmamakla birlikte reklam ve tanıtım açısından daha iyi olduğu tespit edilmiştir. 
Bu bilgilere özellikle Göller Yöresi’ni turistik amaçlı ziyaret eden turistlere enformasyon sağlamak 
amacıyla yer verildiği anlaşılmaktadır. Genel açıdan bakıldığında ise, bulguların yöre turizmiyle ilgili 
öneri, bilgi verme, tanıtım, eğitim ve koruma amaçlı bilgiler sunduğu tespit edilmiştir.  

 

Katılımcı Gözlem Bulguları 

Araştırmada, yörenin turizminin genel durumu açısından oldukça fazla önemi olan Ağlasun, Yeşilova, 
Eğirdir, Güneykent, Burdur Müzesi, Lisinia Doğa Koruma ve Rehabilitayon Merkezi Projesi (kırsal 
turizm) destinasyonlarında gözlem formuyla yapılan katılımcı gözlem bulgularına göre genel olarak 
yörenin sahip olduğu turistik değerlerin kullanılamadığı, alt ve üst yapının yetersiz olduğu, coğrafi 
konum avantajından yararlanılamadığı, yöreyi yeteri kadar yerli ve yabancı ziyaretçinin ziyaret 
etmediği, yerel halkın turistleri sıcak karşıladığı ve katılımcıların genel olarak araştırmacıya sıcakkanlı 
ve samimi davrandığı yörede gözlemlenmiştir.  

 

Görüşmelere Ait Bulgular 

Katılımcılara ait demografik bulgular incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu erkeklerden 
oluşmaktadır. Katılımcıların yaşları 20 ile 64 yaş arasında değiştiği görülmektedir. Eğitim durumlarına 
bakıldığında büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların profesör, 
yüksekokul müdürü, otel genel müdürü, ev pansiyonu sahibi, belediye başkanı, enformasyon memuru, 
dernek başkanı, seyahat acentesi müdürü, müze müdürü gibi çeşitli görevlerde bulundukları 
görülmektedir. Çalışanların ortalama iş deneyimleri 1 ile 43 yıl arasında; Göller Yöresindeki iş deneyimi 
ise 1 ile 33 yıl arasında olduğu tespit edilmiştir. Ortalama gelirleri ise 500 TL ile 10.000 TL arasında 
değişmektedir. 

Araştırma katılımcıları ile yapılan görüşmeler doğrultusunda elde edilen verilerin içerik analizi ile 
analiz edilmesinden sonucu ulaşılan kategori ve alt kategori bulguları Tablo 1’de sunulmuştur. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda 3 adet kategori ve bu kategorilerin altında 20 adet alt kategori 
ortaya çıkmıştır. İlk kategori yöredeki turizmin genel durumunu ortaya koymaktadır. Bu kategori 
altında yörede turizm gelişim süreci, yörenin turizm çekicilikleri, turizmin alt ve üst yapısı, turizmin 
tanıtımı ve pazarlanması, turizmin imajı ve turizm yatırım ve projeleri isimli alt kategoriler yer 
almaktadır. Destinasyon düzeyinde paydaşlar arası ilişkiler kategorisi altında planlama, yörenin turizm 
paydaşları, koordinasyon, liderlik, iş birliği, iletişim, paydaşların kararlara katılımı, paydaşlar arası 
bilgi paylaşımı, paydaşlar arası güven, paydaşlar arası bağlılık, paydaşlar arası bağımlılık ve paydaşlar 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 517-541. 

 524 

arası çatışma yönetimi alt kategorileri yer almaktadır. Yerel halk kategorisi altında da turizme bakış 
açısı ve turizme etkisi/katkısı alt kategorileri ortaya çıkmıştır. 

 

Tablo 1: Kategori ve Alt Kategoriler 

Kategori  Alt Kategori 

 

 

Yöre turizminin genel durumu 

 

Turizm gelişim süreci 

Turizm çekicilikleri 

Turizm alt ve üst yapısı 

Turizmin tanıtımı ve pazarlanması 

Turizm imajı 

Turizm yatırım ve projeleri 

 

 

 

Destinasyon düzeyinde paydaşlar arası 
ilişkiler 

Planlama 

Yörenin turizm paydaşları 

Koordinasyon 

Liderlik 

İşbirliği 

İletişim  

Paydaşların kararlara katılımı 

Paydaşlar arası bilgi paylaşımı  

Paydaşlar arası güven  

Paydaşlar arası bağlılık 

Paydaşlar arası bağımlılık 

Paydaşlar arası çatışma yönetimi 

 

Yerel halk 

Turizme bakış açısı 

Turizme etkisi/katkısı  

Kaynak: Yazar tarafından elde edilen bulgular çerçevesinde oluşturulmuştur. 

 
Yöre Turizminin Genel Durumu 

Bir turistik destinasyonun turizminin genel durumunu ortaya koyan unsurlar yörede yer alan turizm 
kaynaklarıdır. Bu kaynaklar çekicilik, ulaşılabilirlik, etkinlik, imaj, konaklama işletmeleri, alt yapı, insan 
kaynakları, kişilik, fiyat, mevcut paketler, aktiviteler ve destek hizmetlerdir (Buhalis, 2000:98; World 
Tourism Organization, 2007: 1-2; Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012; 67; Albayrak, 2013: 14-18; Yüksek, 
2014: 16; Kozak vd., 2014: 4). Bu kaynakların bir turistik destinasyonda var olması o yörenin turistler 
tarafından etkin bir şekilde ziyaret edilmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle bir turistik destinasyonun 
turizminin genel durumunu ortaya koyabilmek için ifade edilen bu kaynakların destinasyondaki 
durumunu ele almak gerekir. Bununla birlikte yörede etkili paydaşlar arası ilişkilerin ve yönetişimin 
oluşabilmesi için kaynakların etkili oluşumunun da sağlanması gerekmektedir. Bu kaynakların 
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özellikle yapay olanlarının oluşumunda özel sektör sahip olduğu yerel kültürden dolayı kendini işin 
yapıcısı olarak görmediğinden, kamunun daha fazla etkisinin olduğu görülmektedir (Göymen, 2000: 
1035). Bu bağlamda, araştırmada yöre turizminin genel durumu kategorisi altında turizm gelişim 
süreci, turizm çekicilikleri, turizm alt ve üst yapısı, turizmin tanıtım ve pazarlaması, turizm imajı, 
turizm yatırım ve projeleri alt kategorileri oluşmuştur. 

Yörede turizmin gelişim süreci ile ilgili olarak yöredeki iki ilin tarihinin ve buna bağlı olarak gelişen 
turizmin çok köklü bir geçmişe dayandığı bulgusu elde edilmiştir.  

“Lidya Yolu’nun varlığı çok önemli, Antik alanlardan Antiokya’dan, Isparta’dan başlarsak Burdur’da Sagalassos, 
Kremna’ya kadar uzanan Helenistik ve Roma dönemlerinin önemli bulguları ve daha da eskisinden belki 
Hacılardan başlayan Erken Tunç hatta Neolitik Dönemin, Kalkolitik Dönemin bulguları aslında doğayla, 
arkeolojiyle, tarihle, kültürle doğanın ne kadar güzel oluştuğunun göstergesi” (K9). 

Çekicilikler turistlerin bir destinasyonu ziyaret etmelerinde oldukça önemli bir etmendir ve bu 
çekicilikler kültürel, sportif ve eğlence çekicilikleri olarak ifade edilebilir (Howie, 2004: 82). Yöre turizmi 
ile ilgili elde edilen bulgular doğrultusunda yörenin köklü tarihine bağlı olarak yörede en önemli turizm 
çekiciliğinin kültür ve kültürel mirasa bağlı turizm çekiciliği olduğu katılımcıların çoğu tarafından ifade 
edilmiştir. 

“Burdur tabii turizm potansiyeli açısından aslında Antalya gibi bir dev ile komşu olması itibariyle çok küçük bir 
potansiyele sahip gibi görünmekle birlikte aslında alternatif turizm açısından oldukça zenginlikler barındıran bir 
ilimiz malumunuz birçok antik kentimiz var” (K2). 

Yöre turizminin alt ve üst yapı olanakları yörede turizmin gelişimi açısından oldukça önem arz eden 
bir konudur. Ulaşım, liman, kanalizasyon, zararlılarla mücadele, geri dönüşüm, çöp toplama, 
havaalanı, elektrik, telekomünikasyon yörenin turizminde alt yapı unsurlarıyken; konaklama, yeme 
içme, eğlence ve hediyelik eşya işletmeleri ise yörenin turistik üst yapı olanaklarını ortaya koymaktadır 
(Prideaux, 2000: 56; Göymen, 2000: 1037-1038; Bahar ve Kozak, 2005: 78; Kuşat, 2011: 125; Usta, 2014: 
100-101; Gümüş, 2014: 11). Bir turistik yörede turizm yönetişimin ana hedefleri arasında yörenin alt ve 
üst yapısının geliştirilmesi yer almaktadır (Presenza vd., 2013: 22). Bu gelişimin sağlanması için 
alanında uzman, liyakatli ve yönetim boşluğunu doldurabilecek paydaşlarla yapılan kamu ve özel 
sektör iş birliği gerekmektedir (Göymen, 2000: 1036). Böylelikle iş birliği çerçevesinde kamunun, alt 
yapının ve üst yapının gelişmesi konusunda özel sektöre teşvikler vermesi sorunun çözümünü 
kolaylaştıracaktır. Yörenin turistik alt ve üst yapısı ile ilgili olarak katılımcıların yarıdan çoğu yörede 
turizmle ilgili alt yapı ve üst yapı olanaklarının yetersiz olduğu konusunda hemfikir olmuşlardır. 
Bununla birlikte alt yapı ile ilgili katılımcılardan elde edilen bulgular incelendiğinde; ana arterlerin 
dışında turistik mekânlara ulaşım alt yapısının ve insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği 
olanakların yetersiz olması sorunlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sorunların ortaya çıkmasında bütçe 
yetersizliği ve çevresel sorunların artmasının etkili olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Üst 
yapı olarak da, yörede konaklama, yeme içme, seyahat, eğlence merkezi gibi tesislerin turistlerin 
ihtiyacını karşılayacak miktarda ve nitelikte olmaması bulgusu elde edilmiştir. Bununla birlikte alt yapı 
ile sürdürülebilirlik, reklam ve tanıtım, müşteri memnuniyeti arasında önemli bir ilişki tespit edilmiştir. 

“Ulaşım problem, kalacak yer problem, kalacak yerde yeme içme yerleri problem” (K1). 

Yöredeki turizm kaynaklarının potansiyelini gerektiği gibi değerlendirebilmek oldukça önem arz eden 
bir konudur. Bunun gerçekleştirilebilmesi içinde reklam ve tanıtım faaliyetlerine gereken özenin 
gösterilebilmesi de önemli bir unsurdur (Çetinel, 2001: 151). Göller Yöresinde bu konu ile ilgili görüş 
bildiren katılımcıların yarıdan fazlası reklam ve tanıtım çalışmalarının yeterli olmadığını ifade 
etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılardan elde edilen bulgular doğrultusunda reklam ve tanıtım 
unsuru ile ilgili özellikle yörede turistik yerlerin, yöresel ürünlerin tanıtılmaması ve Antalya’nın 
gölgesinde kalma, yerel acentelerin sayısının az olması ve olanlarında tanıtım yapmaması gibi 
problemler olduğu bulgusu tespit edilmiştir. Aynı zamanda alt yapı ile tanıtım arasında önemli bir ilişki 
tespit edilmiş olup bu bağlamda, alt yapının yetersiz olması, alt yapı olmadan reklam ve tanıtım 
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yapılmasının yörede problemler ortaya çıkarmaya başladığı ve özellikle alt yapı olmadan yörede 
gerçekleştirilen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin bir noktadan sonra aşırı kalabalığa neden olmasıyla 
birlikte turistlerde ve yerel halkta memnuniyetsizlik durumunu ortaya çıkardığı bulgusu elde 
edilmiştir.   

“Yani Efesi geçecek bir yatırım burada Sagalassos var dünya hazinesi Türkiye ve dünya genelinde yeteri kadar 
tanıtılmadığı görüşündeyim”(K11). 

Bir bölgeye yönelik olarak izlenim, inanış, fikir, beklenti ve hissiyatların toplamı olan destinasyon imajı 
(Kim ve Richardson, 2003: 218) özellikle turistlerin karar verme sürecinde oldukça etkili olan (Yılmaz 
vd., 2009: 462; Atar ve Konaklıoğlu, 2017: 227) ve yöre turizminin genel durumunu ortaya koyan önemli 
bir unsurdur. Göller Yöresi’nin turizm imajıyla ilgili fikir beyan eden katılımcılardan çoğunluğu turizm 
imajının yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda Göller Yöresinde gerçekleştirilmeye 
çalışılan turizm imajının gerçeği yansıtmadığı, benzetme yoluyla oluşturulmaya çalışıldığı bulgusu elde 
edilmiştir. 

“Isparta ve Burdur denilince akla Burdur Gölü geliyor insanların aklına Burdur deyince çünkü başka bir şey 
bilmiyorlar. Isparta’da Isparta’nın gül ve halısı denir başka bir şey gelmiyor insanların aklına yani açıkçası turizm 
anlamında çok bir imajımız yok” (30). 

Yöre turizmi açısından önem arz eden bir diğer unsur yörede gerçekleştirilen turizm yatırım ve 
projelerdir. Turizm alanında gerçekleştirilen yatırım ve projelerin bölge halkına, hem de yöreye gelen 
turistlere katkısı söz konusudur. Bu nedenle özellikle yerel halkın turizme karşı algı ve tutumu projeleri 
gerçekleştirenler tarafından ölçülerek, katkıları sağlanmalıdır (Presenza vd., 2013: 22). Turizmle ilgili 
gerçekleştirilen özellikle büyük bütçeli projeler alanında uzman, liyakat sahibi ve aynı zamanda 
yönetim açığını doldurabilecek kişiler tarafından gerçekleştirilmelidir ve bu projelerin başarıya 
ulaşması için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları paydaşları arasında iş birliği 
oluşturulmalıdır (Göymen, 2000: 1037-1038).  Göller Yöresinde gerçekleştirilen turizm yatırım ve 
projeleri ile ilgili olarak araştırmaya katılan katılımcıların yarıdan çoğu yörede yapılan turizm 
yatırımlarını ve projelerini yetersiz, yanlış ve önünde ciddi engelleri olan bir olay olarak ifade 
etmiştirler. Bununla birlikte Yörede turizm sezonunun kısa süreli olmasından dolayı yatırımların kar 
getirmeyeceği düşüncesi, yatırımcıların önündeki bürokratik engeller, yatırım için uygun alanların 
yetersizliği, bütçe, yatırımların merkezde yoğunlaşması, stratejik planlara dayanan turizm projelerinin 
gerçekleştirilememesi, yöre vatandaşlarında girişimcilik ruhunun olmaması ve buna rağmen dışardan 
gelecek girişimci yatırımcılara karşı oluşturulmuş ön yargılar yörede gerçekleşen veya gerçekleşecek 
olan yatırım ve projeleri yetersiz kılmaktadır. Bu bağlamda özellikle konaklama, yeme içme, otopark 
ve yöresel rehberlere yönelik yatırımlar katılımcılar tarafından yetersiz görülmektedir. 

“Olmayan yatırımlardan bahsediyorsun. Hiç yok, 30 yıldır hiç yok, benim gözümde hiç yok, değeri olmaya ufak 
tefek var ama hiç yok”(K25).  

 

Destinasyon Düzeyinde Paydaşlar Arası İlişkiler 

Hedeflenen başarı sürecini etkileyen veya bu süreçten etkilenen (Freman,1984: 25; Scholl, 2001: 737; 
Dönmez, 2008b: 92; Freeman vd., 2010: 31) paydaşların, birbirleriyle olan ilişkileri, turizm 
destinasyonlarında etkili yönetişimin ortaya çıkmasında oldukça önemli bir unsurdur. 
Destinasyonlarda paydaşlar arası ilişkilerde başarıyı etkileyen ve buna bağlı olarak destinasyonlarda 
etkili destinasyon yönetişimini sağlayan unsurlar ilgili literatürde; eşitlik, merkeze bağlı kalmama, fikir 
birliği, esneklik, koordinasyon, iş birliği, iletişim, bilgi paylaşımı, kararlara katılım, bağlılık, bağımlılık, 
güven, çatışma yönetimi, liderlik, şeffaflık, ortak vizyon ve planlama (Mohr ve Spekman, 1994: 137; 
Bertucci, 2002: 3-4; Öztürk, 2002; 28; Graham vd., 2003: 3; Çamlıdereli, 2004: 18; Good Governance 
Advisory Group, 2004; Çıracı vd., 2008: 92; Beaumont ve Dredge, 2010: 10; Ruhanen vd., 2010: 8-9; Çizel 
vd., 2016: 3; Çakar, 2018: 8) olarak ele alınmıştır. Bu araştırmada ilgili literatürü destekler nitelikte elde 
edilen bulgular doğrultusunda destinasyon düzeyinde paydaşlar arası ilişkiler kategorisi altında; 
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planlama, yörenin turizm paydaşları, koordinasyon, liderlik, iş birliği, iletişim, kararlara katılım, bilgi 
paylaşımı, güven, bağlılık, bağımlılık ve çatışma yönetimi alt kategorileri meydana gelmiştir. 

Destinasyonların planlanması sürecinde paydaşlar birbirleriyle iş birliği yaptığında planların uygulama 
sürecinde etkisi artacaktır. Özellikle planların sürdürülebilirliğinin sağlanması, uzun dönemli 
maliyetlerin azalması ve arzu edilebilir politikaların oluşturulabilmesi için yerel yönetim, devlet 
kurumları, yerel halk ve işletme paydaşları arası iş birliği, bilgi paylaşımı, iletişim ve güvenin sağlandığı 
bir yönetişim yapısı oldukça önemlidir (Murphy, 1985; Healey, 1998; Yüksel vd., 1999: 359; Vernon vd., 
2005: 325-326; Beritelli, 2011: 607; Presenza vd., 2013: 22; Yeşiltaş, 2013: 30). Yöredeki turizm 
planlamaları ile ilgili katılımcıların yarıdan çoğu yapılan planların yetersiz veya etkisiz olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bununla birlikte yörede kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilir turizm planlarının 
olmadığı, planlama sürecinde paydaşlar arası iş birliğinin ve bilgi paylaşımının olmadığı ve aynı 
zamanda yapılanlarında etkin olmayan/işlevsellikten yoksun planlar olduğu bulgusu elde edilmiştir. 
  

“Uzun zamandır bununla ilgili çalışmaların içinde bulundum. 1990’lı yıllardan günümüze kadar birçok proje 
geliştirmeye çalıştık. Daha doğrusu bizim projelerimiz hep güzel dosyalar şekilde tarla haritalar üzerinde 
işaretlenmiş ama hepsi de dosyalarda kaldı” (K1). 

Turizm yönetimi, tanıtımı ve pazarlamasında “destinasyon temelli örgütlenme modeli” yapılanmaları, 
turizmde büyük rekabet avantajı ortaya çıkarmaktadır (Mihalic, 2000; Göymen, 2000; Dwyer ve Kim, 
2003; Yavuz ve Karabağ, 2009; Yılmaz vd., 2012; Seyahat Acenteleri Yöneticileri Derneği, 2013; Doğan, 
2014; Çayır ve Fazlıoğlu, 2017; Altınay ve Kuk, 2017; Cengiz ve Yalçın, 2017; Çetin vd., 2017; Özkan, 
2017). Bununla birlikte oluşturulan bu yapılar sayesinde paydaşlar arasında ortak fikirlerin paylaşımı 
ile birlikte turizmde ekonomik, çevresel ve sosyal turizm gelişim stratejilerinin oluşumu ve kaynaklar 
üzerinde etkisi az olan paydaşlarında karar verme sürecine katılımı sağlanır (Erkuş-Öztürk ve Eraydın, 
2010: 114). Bu nedenle yörenin sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapıları dikkate alınarak 
turizm işletmeleri, yerel kamu kurumları, yerel yönetimler, turizm dernek ve organizasyonları, ticaret 
meslek odaları gibi yörenin paydaşları iş birliği çerçevesinde süreçte yer almalıdır (Sarı ve Kozak, 2005: 
267; Aslan, 2017).Yörenin önemi turizm paydaşlarını belirlemeye yönelik olarak katılımcıların ifadeleri 
doğrultusunda yörede turizm yönetimiyle ilgili 16 tane kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu 
paydaşından bahsedilmektedir. Bunların içinden belediyeler, valilikler ve il özel idareleri yörenin en 
önemli 3 paydaşı olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcılar kamu, özel 
sektör ve sivil toplum kuruluşları paydaşlarının yer aldığı bir yapıyı önermektedirler ve kamu kurumu 
paydaşlarının yönetimde yer almasını daha çok istemektedirler. 

Turizm sektörünün çok boyutlu bir yapısının olmasından dolayı destinasyonlarda farklı düşünen 
paydaşlar arasında koordinasyonun sağlanması paydaşlar arası ilişkiler açısından hayati önemi olan 
bir konudur (Özok, 2002: 23-24; Howie, 2004: 75; Ateş Özalp, 2017: 307). Paydaşlar arasındaki amaç 
birliği oluşturmada (Çizel vd., 2016: 8), uzun süreli strateji geliştirmede (Presenza vd., 2013: 28) ve 
bunlara bağlı olarak ortaya çıkan koordinasyonun rekabetin artmasında ve hedeflere ulaşılmasında 
oldukça etkili olduğu görülmektedir (Yılmaz vd., 2012). Göller Yöresindeki paydaşların 
koordinasyonlarıyla ilgili olarak katılımcıların büyük çoğunluğu Göller Yöresinde paydaşlar arası 
ilişkilerde koordinasyonun yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte paydaşların ortak 
stratejilerinin olmadığı, yörede koordinasyonu sağlayacak kurumun olmadığı, koordinasyonsuzluktan 
kaynaklanan paydaşlarda vizyon eksikliği, planlı bir koordinasyonun olmadığı, devletin turizme 
desteğinin yetersiz olduğu, yöredeki turizm paydaşlarının bencilliğinden doğan koordinasyonsuzluk 
gibi problemlerin olduğu bulgularına ulaşılmıştır. 

“Yok, hayır bununla alakalı bir koordinasyon kesinlikle yok. Kesinlikle bir bağ, bir haberleşme, bir planlama 
yok”(K6). 

Turizm destinasyonlarında, paydaşlar arası ilişkilerde ve yönetişim bağlamında etkili liderliğin 
sağlanmasında farklı paydaşların eşitlikçi ve demokratik bir şekilde kararlara katılımı sağlanmalıdır. 
Bununla birlikte, vizyonun paylaşımı, iletişim, gücün paylaşımı destinasyonlarda belirgin bir yönetişim 
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bağlamında etkili liderliğin sağlanması için önem arz etmektedir (Valente vd., 2015: 125). Aynı zamanda 
destinasyonlarda liderlik edecek paydaş, paydaşlara stratejik bir amaç ve vizyon sağlamalıdır (Vernon 
vd., 2005). Bu bağlamda Göller Yöresinde paydaşlar arası ilişkilerde liderlik kavramıyla ilgili olarak 
katılımcıların yarıdan fazlası yörede turizme liderlik eden bir paydaşın olmadığını ve bu nedenle yöre 
turizminde etkili bir liderliğin gerçekleştirilmediğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda katılımcılar 
yörede valiliklerin turizme liderlik edebileceğini ifade etmişlerdir. 

“[...] Şuanda hiçbir paydaş göremiyorum liderlik eden seyahat acenteleri kendi başlarına gidiyor bir şekilde gidiyor. 
Kontrollü ya da kontrolsüz sadece onların aktiviteleri var. Onun dışında buna liderlik eden bir paydaş görmedim 
şuana kadar”(K1). 

Destinasyonlarda paydaşların ortak konularda birlikte hareket etmesini ve karar vermesini (Cengiz ve 
Yalçın, 2017: 335) ilke edinen iş birliği, tüm paydaşların yer aldığı yerel ve bölgesel oluşturulmuş 
destinasyon yönetim örgütlerine potansiyel etkisi olan bir olgudur (Göymen, 2000: 1026). 
Destinasyonların gelişmesinde, stratejilerin uygulanmasında, destinasyonlarda sürdürülebilir olarak 
çevrenin korunması, kalkınma ve planların gerçekleştirilebilmesinde, etkili kararlar alınmasında, 
paydaşlar arasındaki çatışmanın önlenmesinde, yönetişim yapısının kurulmasında ve işletilmesinde, 
destinasyonlardaki kaynakların aşırı kullanımının önlenmesinde, güven, iletişim ve bilgi paylaşımının 
artmasında, paydaşların grup halinde hareket edebilmesinde, grubun homojenliğinin sağlanması ve 
destinasyonlardaki geleneksel yapısının yetersizliğinden kurtulmasını sağlama da iş birliği oldukça 
önemli olan bir konudur (Bramwell ve Sharman, 1999: 392-393; Aas vd., 2005; Yüksel vd., 2005; Erkuş-
Öztürk ve Eraydın, 2010; 113; Beritelli, 2011: 608-609; Çakar, 2018). Yöredeki katılımcıların büyük 
çoğunluğu yöredeki paydaşalar arası iş birliğinin istenen düzeyde olmadığı, düşük düzeyde ve etkin 
olmayan iş birliğinin arttırılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda teorinin pratiğe 
dönüşmesi ve iş birliğinin artması için üniversitelerinde sürece dâhil edilmesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. 

“Yok, kime gidersen git sana yardımcı olmaz sadece yüzeysel bir bilgi verir. Onun için bu bölgede turizm 
gelişmemiş ki”(K25). 

Paydaşlar arasında doğru ve sağlıklı iletişimin sağlanamamasının önündeki en büyük engel kamu 
gücünün eşit dağıtılmaması nedeniyle rollerin paylaşımında sorunların ortaya çıkmasıdır (Paraskevas 
vd., 2013). Bu nedenle destinasyonlarda paydaşlar arasında rollerin dağılımının açık ve net bir şekilde 
gerçekleşebilmesi ve destinasyonlarda etkili yönetişimin sağlanabilmesinde iş birliği ve 
koordinasyonun ayrılmaz bir parçası olan doğru ve sağlıklı iletişimin rolü oldukça fazladır (Renn, 2015; 
Çakar, 2018). Bu doğrultuda Göller Yöresi turizm paydaşları ile ilgili olarak katılımcıların büyük 
çoğunluğu yöredeki paydaşların birbirleriyle doğru ve sağlıklı bir iletişim kuramadıklarını diğer bir 
ifadeyle yöredeki paydaşlar arasında yeterli olmayan bir iletişimin olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı 
zamanda, kurumlardaki personel sirkülasyonunun yüksek olduğu, kurumlarda yetişmiş personelin 
olmadığı, personel devamlılığının olmadığı, planlama eksikliğinin bulunduğu, yörede para odaklı 
anlayışın hâkim olduğu ve bunların iletişimde engel teşkil ettiği bulgusu elde edilmiştir. Bununla 
birlikte sürdürülebilirlik, liderlik, iş birliği ve iletişim arasında önemli bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

“Süreklilik olmadığı sürece iletişimde de kopukluk oluyor”(K14). 

Yönetim sürecinde etkili bir şekilde karar vermenin en önemli yolu alınacak kararlardan etkilenecek 
tüm paydaşların karar verme sürecine dahil edilmesidir (Cihangiroğlu vd., 2015: 42). Alınacak 
kararlardan etkilenecek olan tüm paydaşların sürece dâhil edilmesi alınan kararların kalitesini, 
beklentilerin karşılanmasını, güveni, bağlılığı, iş birliğini, koordinasyonu, etkili iletişimi, denetimin 
etkinliğini, demokratik yönetişim anlayışını etkilemektedir (Bakan ve Büyükbeşe, 2005: 26-28). Özellikle 
yerel halkta dâhil olmak üzere destinasyonlarda etkili yönetişim çerçevesinde plan ve politikaların 
oluşturulması aşamasında tabandan tepeye yani merkezi olmayan yönetişim yapısıyla her seviyede 
paydaşların eşit bir şekilde karar alma sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir (Organization for 
Economic Cooperation and Development, 1995: 26; Reed, 1997; Hall ve Lew, 1998; Göymen, 2000: 1027; 
Yüksel vd., 2005: 861; Çakar, 2018). Bazı paydaşların yeterli gücü ve yetkisinin olmaması, diğer bir 
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ifadeyle güçlü bürokrasi kararlara katılımını engellemektedir (Jiang ve Ritchie, 2017). Bu bağlamda 
problem çözme yeteneğini geliştirmek için kamu ve özel sektör temsilcileri ile tüm paydaşların karar 
alma sürecine eşit bir şekilde katılımının sağlanması devletin karar almadaki gücünü zayıflatmakta, 
yerel paydaşların turizmin yönetilmesinde ve gelişmesindeki etkinliği artmakta bu durumda etkili 
destinasyon yönetişiminin sağlanmasını ortaya çıkarmaktadır (Yüksel vd., 2005: 860; Presenza vd., 2013: 
29; Hazenberg, 2015). Yöredeki turizm paydaşlarının yöre turizmiyle ilgili olarak kararlara katılımıyla 
ilgili katılımcıların yarıdan fazlası tüm paydaşların katılımının sağlanmadığını özellikle yerel halkın 
sürecin dışında kaldığını ifade etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcılardan elde edilen bulgular 
doğrultusunda koordinasyon, iş birliği, iletişim ve kararlara katılımın birbirleriyle bağlantılı olduğu 
tespit edilmiştir. 

“Bence sağlanmıyor. Diğerlerine soruluyor mu bilmiyorum ama bence onlara da sorulmuyordur bize de gelip ne 
eksik burada ne derdiniz var ya da işte ne yapılabilir gibi fikir alımı olmuyor” (K27). 

Bilgi paylaşımı paydaşların birbirleriyle yüksek performanslı ilişki kurmasında yani bağlılıklarının 
artmasında etkili olan bir kavramdır. Paydaşlar arasında önemli düzeyde bilgi paylaşımının sağlanması 
paydaşların önemli derecede öngörülerinin, memnuniyet, iş birliği ve güven seviyelerinin artmasını 
sağlamaktadır. Bununla birlikte paydaşların güncel kalmalarında ve görevlerini etkili bir şekilde yerine 
getirmelerinde bilgi paylaşımı etkili olmaktadır (Levine ve White, 1961; Mohr ve Spekman, 1994: 139; 
Beritelli, 2011: 624). Fakat güç ile bilgi arasında önemli bir ilişki olduğundan bilgi elinde olan aynı 
zamanda gücün sahibi olarak görülmektedir (Foucault, 1980). Bu nedenle güçlü hiyerarşi, statü ve 
formal gücün kullanımı bilgi paylaşımı önündeki önemli bir engel olarak değerlendirilmektedir (Riege, 
2005: 23-29; Göymen, 2000: 1042). Buna bağlı olarak paydaşlar arasında etkili bilgi paylaşımının 
sağlanmaması paydaşların ortak vizyon çerçevesinde strateji oluşturmasının önünde ciddi bir engel 
olarak görülmektedir (Jia vd., 2012). Ortak vizyonun olmaması paydaşlar arasında uyum ve etkileşimi 
olumsuz bir şekilde etkilemektedir (Beaumont ve Dredge, 2010; Çizel vd., 2016) Göller Yöresi’nde 
paydaşlar arasında bilgi paylaşımı ile ilgili olarak katılımcılardan yarıdan fazlası yörede turizmle ilgili 
konularda bilgi paylaşımının yetersiz ve düşük düzeyde olduğunu ifade etmişlerdir. Aynı zamanda 
yöredeki turizm bilgi merkezlerinin turizmle ilgili gelişmelerden haberdar edilmemesi, yörede yapılan 
bilimler çalışmaların yerele indirgenmemesi, paydaşlar arasında ortak bir vizyonun olmaması, turizmle 
ilgili yapılan etkinliklerin amacı dışına çıkması ve güce bağlı olarak ortaya çıkan bürokratik engeller 
etkili bilgi paylaşımının önündeki önemli engeller olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bunlara ek olarak 
yörede oluşturulacak bir turizm konseyi bilgi paylaşımının etkili ve verimli bir şekilde yapılabilmesini 
sağlayacaktır bulgusu da elde edilmiştir. 

“[...] Bir önceki ile devamını söyleyeyim ben size İnsuyu Mağarası’nın kapalı olmasını en geç duyanlardan bir 
tanesi benim. Yani bu işin içindeyim bana bugüne kadar hiç kimse oranın kapalı olduğunu söylemedi, dışardan 
başka birisinden tesadüfen öğrendim bende. Şuanda kapalı olduğunu söylemeye çalışıyoruz bize ulaşanlarla bilgi 
iletişim son derece kötü bizim burada enformasyonun merkezi burası en geç benim haberim oluyor”(K1). 

Paydaşlar arasında güven belirlenen hedeflere ulaşmayı sürdürülebilir yönetişim bağlamında 
etkilemektedir. Güven aynı zamanda merkezi ve yerel yönetişim yapısı arasındaki ilişkiyi ve ortak 
problem çözme gücünü yükselten bir kavramdır. Aynı zamanda paydaşlar arası iş birliğinin artması 
için güven ortamının oluşması gerekmektedir. Fakat paydaşlar arası güveni olumsuz etkileyen şüphe 
ve diğer etmenlere bağlı olarak güvenin azalması paydaşlar arası sinerji oluşturma yolunu 
engelleyebilir (Kalemci Tüzün, 2007: 104; Zahra, 2011: 547-548; Beritelli, 2011: 624; Çizel vd., 2016: 9). 
Göller Yöresinde paydaşlar arasında güven ile ilgili olarak katılımcılardan yarıdan fazlası yöredeki 
paydaşlar arasında bir güven olduğunu ifade etmişlerdir. Yörede paydaşlar arası ilişkilerin düşük 
olması ve destinasyon yönetimi için herhangi bir birliğin olmaması nedeniyle paydaşlar arasında 
güvensizlik ortaya çıkaracak bir durum oluşmamıştır bulgusu elde edilmiştir. 

“Güvensizlik söz konusu değil”(K30). 

Paydaşlar arası ilişkilerin devamlı bir şekilde gönüllü olarak iş birliği çerçevesinde devam 
ettirilmesinde bağlılığın önemi büyüktür (Morgan ve Hunt, 1994: 23). Diğer bir ifadeyle paydaşlar arası 
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bağlılığın artması iş birliğini arttırmaktadır (Beritelli, 2011: 624). Paydaşlar arasındaki yüksek 
seviyedeki bağlılık hedeflere ulaşmada kolaylık sağlamaktadır. Çünkü yüksek seviyede birbirine bağlı 
olan paydaşlar problemlerini daha az çaba harcayarak çözerler ve bu sayede uzun dönemli 
sürdürülebilir hedeflerini daha kısa sürede ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilirler (Mohr ve 
Spekman, 1994: 138). Bununla birlikte bir destinasyonda etkili sürdürülebilir destinasyon yönetişimi 
sağlamada paydaşlar arasındaki bağlılık oldukça önemlidir (Çizel vd., 2016: 10). Destinasyonların uzun 
soluklu ayakta kalabilmelerinde özellikle diğer paydaşlar gibi turist paydaşlarının da bağlılığı tekrar 
ziyaret etme ve tavsiye etme açısından oldukça önemlidir (Sağlık ve Türkeri, 2015: 27;  Taşkın ve 
Karadamar, 2016: 10-11). Bu bağlamda Göller Yöresinde yer alan paydaşların birbirlerine olan 
bağlılıkları ile ilgili olarak paydaşlardan yarıdan fazlası paydaşların birbirleriyle aralarında bağlılık 
problemi olduğunu diğer bir ifadeyle paydaşlar arasında güçlü bir bağlılığın olmadığını ifade 
etmişlerdir. Aynı zamanda turizm sektörünün öncelikli sektörlerden biri olarak yörede görülmemesi 
paydaşlar arası bağlılığı olumsuz etkilemekte olduğu bulgusu elde edilmiştir. 

“Bağlılıkta yoktur toplantıdan toplantıya gelirler onun haricinde görüşmezler bile”(K19). 

Destinasyonlarda kaynak bağımlılığı paydaşlar arası iş birliğinin oluşmasında merkezi bir rol 
oynamaktadır (Beritelli, 2011: 624). Fakat destinasyonlarda paydaşların birbirlerine olan bağımlılık 
duygusunun ortadan kalkması bölge turizminin gelişimini ve destinasyondaki yönetişim olgusunun 
oluşmasını olumsuz etkilemektedir. Göller Yöresinde paydaşlar arasında bir bağımlılık olup olmadığı 
ile ilgili olarak katılımcıların yarıdan çoğu turizmin birlikte hareket ettirmeyi gerektiren diğer bir 
ifadeyle kaynak bağımlılığı olan bir iş olmasından dolayı yöredeki paydaşların birbirleri arasında 
bağımlılığın olduğunu ve aynı zamanda ilişkilerin bitmesinin turizmi sekteye uğratacağını ifade 
etmişlerdir. 

“Turizm bireysel yapılabilecek bir iş değil. Bir ekip çalışması dolayısı ile bu ekip içerisinde yer alan her paydaşın 
mutlaka birbirine bağımlılığı var yani”(K30). 

Çatışma yönetimi, çatışmanın işlevsel olmayan sonuçlarının en aza indirgenmesi ve işlevsel 
sonuçlarının en üst düzeye çıkarılması için etkili stratejilerin tasarlanmasını ve planlanmasını ele alan 
bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Çatışma yönetimi sürecinde çatışmalar problem olarak değil 
çözümün bir parçası olarak düşünülerek ele alınılmalıdır (Morgül, 2013: 8-9). Çatışmaların çözüm 
teknikleri olarak ilgili literatürde ortak problem çözme, baskı kurma, sorunu hakem kararı ile çözme, 
yumuşatma, görmezden gelme veya kaçınma olarak ele alınmıştır (Mohr ve Spekman, 1994: 139; 
Dönmez 2008a: 45; Koçel, 2011: 656). Destinasyonlardaki paydaşlar arasında ortak iş yapma sürecinde 
güç ve otoriteye bağlı olarak çatışmalar ortaya çıkabilmektedir (Çakar, 2018: 3). Bu çatışmaların etkili 
yönetilmesi destinasyonlarda etkili yönetişimin ve paydaşlar arası ilişkilerde başarının ortaya çıkmasını 
sağlayacaktır. Bu doğrultuda yöredeki turizm paydaşları arasında çatışmaların olup olmadığı ve var 
olan çatışmaların nasıl çözüme kavuşturulduğu ile ilgili olarak katılımcıların yarıdan çoğu paydaşlar 
arasında bir çatışma olmadığını ifade etmişlerdir. Ortaya çıkan küçük çatışmalarında yasal mevzuata 
uygun olarak yapıcı bir şekilde, büyütmeden çözüme kavuşturulduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

“Ufak tefek problemler çıkıyordur mutlaka ama sonuç itibari ile yansıtmıyorlar fazla çözülüyor diye 
düşünüyorum” (K26). 

 

Yerel Halk 

Dünyada turizmin bir endüstri olarak kabul edilmesiyle birlikte turizmi oluşturan kaynakların ne 
olduğu ile ilgili olarak sorgulamalar başlamıştır. Turizm kaynakları arasında gidilecek bölgenin yerel 
halkının önemli bir kaynak olduğu turizmi hem olumlu hem de olumsuz bir şekilde etkilediği tespit 
edilmiştir (Simmons, 1994: 98). Yerel halkın turizm ile ilgili algı ve tutumlarına bağlı olarak turizmin 
gelişmesini desteklemediği durumlarda turizmin o bölgede sekteye uğradığı görülmektedir. Bununla 
birlikte yörede gerçekleştirilen turizm plan ve politikalarında yerel halkın dahil edilmediği durumlarda 
tam katılımın olamayacağı ve faaliyetlerin hedeflerine ulaşamadığı görülmektedir (Fredline ve 
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Faulkner, 2000; Lankford, 2001; Vernon vd., 2005; Presenza vd., 2013). Bu nedenle bu alanda araştırma 
yapan birçok araştırmacı (Doxey, 1975; Murpy, 1985; Maddox, 1985; Allen vd., 1988; Davis vd., 1988; 
Long ve Richardson, 1989) yerel halkın turizme bakış açısının devamlı olarak ölçülmesi gerektiğini ifade 
etmişlerdir. Bu doğrultuda yerel halkın turizmle ilgili bakış açıları diğer bir ifadeyle algı ve tutumları 
ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel boyutlardan ortaya çıktığı tespit edilmiştir (Yoon vd., 2001: 363; 
Akova, 2006; 78; Presenza vd., 2013: 28).  

Yöredeki yerel halkın turizm ile ilgili bakış açılarını yani algı ve tutumlarını belirlemeye yönelik olarak 
yöredeki yerel halk katılımcılarından olan (K15, K16, K17, K18) kodlu katılımcılardan elde edilen 
bulgular doğrultusunda yöre turizminin ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel etkileri ölçülmeye 
çalışılmıştır. Turizmin sosyal ve kültürel etkisi ile ilgili olarak katılımcıların (K15, K16, K18) büyük 
çoğunluğu turizmin herhangi bir olumsuz etkisinden bahsetmemişlerdir. Turizmin çevre üzerindeki 
etkisini ölçmeye yönelik olarak katılımcıların (K15, K18) yarısı yörede gelişen turizmin çevre üzerinde 
olumsuz etkileri olabileceğini ifade etmişleridir. Turizmin yöre üzerindeki ekonomik etkisini ölçmeye 
yönelik olarak katılımcıların (K15, K16, K18) büyük çoğunluğu turizmin yörenin ekonomisine olumlu 
katkısının olduğunu ifade etmişlerdir. Yörede turizmin gelişip gelişmemesini isteyip istememe 
durumlarını belirlemeye yönelik katılımcıların (K15, K16, K17) büyük çoğunluğu yörede turizmin 
gelişmesinin istendiğine yönelik ifadeler sunmuşlardır. Bu kapsamda yerel halkın yöre turizmine bakış 
açısının olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. 

Bir yörede turizmin faydası maliyetinden fazla olduğu zaman turizm yöre halkı tarafından olumlu 
algılanmakda ve buna bağlı olarak yerel halk tarafından turizm olumlu bir şekilde yörede 
desteklenmektedir (Yoon vd., 2001: 364-365). Yerel halkın yörenin turizmine karşı vermiş olduğu 
olumlu destek yörede turizmin daha hızlı ve planlı gelişmesine, uzun dönemli varlığını koruyarak 
çekiciliğini arttırmasına katkı sağlamaktadır (Avcıkurt, 2003; Solmaz, 2014: 103; Yılmaz, 2014: 287). Aynı 
zamanda yerel halkın olumlu desteği turistlerin gerçekleştirdiği turizm faaliyetlerinden aldığı 
memnuniyet seviyesini arttırmakta buna bağlı olarak maliyeti olmayan ağızdan ağıza reklamın yörenin 
tanıtılmasına katkısını arttırmaktadır (Ap, 1992; Presenza vd., 2013: 22). Göller Yöresinde yer alan yerel 
halkın toplam turizm algısına bağlı olarak turizme desteğinin diğer bir ifadeyle etkisinin veya katkısının 
istenen düzeyde olup olmadığını belirlemek amaçlı elde edilen bulgular doğrultusunda katılımcıların 
tamamının büyük çoğunluğu yöredeki yerel halkın turizme etkisinin ve katkısının yeterli olmadığını 
ifade etmişlerdir. Bununla birlikte, yöreye gelen turist ile yörede yaşayan yerel halkın etkileşime 
girememesi, yerel halkta yeterli düzeyde farkındalığın oluşmamış olması, yerel halkın sürece dâhil 
edilmemesi, yerel halkın turizmden yeteri kadar gelir elde edememesi, eğitimsizlik ve yerel halkın 
yaşadığı bölgeyi tanımaması gibi nedenler yörede yaşayan yerel halkın yöre turizmine etkisini ve 
katkısını engelleyen durumlar olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. 

“Yetersiz niye yetersiz istersen Isparta şehir merkezine gittiğinde bir şöyle on kişiye sor; Davraz’ı biliyor 
musunuz? Hiç Davraz’a kışın gittiniz mi? de çoğu gitmedim der maalesef böyle”(K29). 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya üzerinde küreselleşme, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler, değişen turizm bilinci gibi 
nedenlere bağlı olarak seyahat eden bireylerin turizme bakış açılarında ciddi anlamda değişim ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle seyahat olaylarına katılan bireyler alternatif turizm türleri bakımından 
zengin olan destinasyonları ziyaret etmeye başlamış ve bu yönden zengin olan destinasyonların her 
geçen gün talebi ve önemi artmaya başlamıştır. Bu doğrultuda destinasyonların etkili ve verimli şekilde 
yönetilebilmesi için destinasyonlarda paydaşlar arası ilişkiler önemli hale gelmiştir. 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen doküman analizi sonuçlarına göre; yörede oldukça fazla turistik 
çekiciliğin olduğu, yörenin tanıtımında yazılı ve görsel kaynaklardan yararlanıldığı, Burdur İl Kültür 
Turizm Müdürlüğü’nün ve Burdur Müzesi’nin web sayfalarının tanıtım konusunda oldukça yetersiz 
ve güncel olmadığı, Lisinia Doğa Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’nin yöre turizminin 
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gelişmesi için oldukça önem arz ettiği, Isparta ili ile ilgili dokümanların yeterli olmamakla birlikte 
reklam ve tanıtım açısından daha iyi olduğu ve genel açıdan bakıldığında ise, kaynakların yöre 
turizmiyle ilgili öneri, bilgi verme, tanıtım, eğitim koruma amaçlı bilgiler sunduğu sonuçları elde 
edilmiştir. Yörede gerçekleştirilen katılımcı gözlem sonuçlarına göre ise genel olarak yörenin sahip 
olduğu turistik değerlerin kullanılamadığı, yöredeki turistik alt ve üst yapının yetersiz olduğu, coğrafi 
konumun avantajından yararlanılamadığı, gözlemin yapıldığı tarihlerde yöreyi yeteri kadar yerli ve 
yabancı turistin ziyaret etmediği, yöre halkının turistleri misafirperverlikle karşıladığı ve katılımcıların 
araştırmacıya sıcakkanlı ve samimi davrandıkları gözlemlenmiştir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmelerin içerik analizi ile analiz edilmesi sonucunda üç ana kategori ve bu 
kategoriler altında yirmi alt kategori ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda ilk kategori yöre turizminin genel 
durumu kategorisidir ve bu kategori altında; turizm gelişim süreci, turizm çekicilikleri, turizm alt ve 
üst yapısı, turizm tanıtım ve pazarlaması, turizm imajı, turizm yatırım ve projeleri alt kategorileri yer 
almıştır. İkinci kategori destinasyon düzeyinde paydaşlar arası ilişkiler kategorisidir ve bu kategori 
altında; planlama, yörenin turizm paydaşları, koordinasyon, liderlik, iş birliği, iletişim, paydaşların 
karalara katılımı, paydaşlar arası bilgi paylaşımı, paydaşlar arası güven, paydaşlar arası bağlılık, 
paydaşlar arası bağımlılık ve paydaşlar arası çatışma yönetimi alt kategorileri ortaya çıkmıştır. Son 
olarak yerel halk kategorisi altında turizme bakış açısı ve turizme etkisi/katkısı alt kategorileri ortaya 
çıkmıştır.  

Turizm gelişim süreci ve çekicilikleri ile ilgili olarak yörede yer alan her iki ilinde tarihinin çok geçmişe 
dayandığı buna bağlı olarak yörenin tarihinin, turizminin ve kültürünün çok köklü olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Aynı zamanda yörede turizm çekicilikleri çok fazla olmasına rağmen yöre turizmini 
açısından kullanılamadığı elde edilen sonuçlar arasındadır. Yörede yapılan diğer çalışmalarda da 
benzer sonuçlar elde edilmiştir (Türk, 2005; Türkoğlu vd., 2005; Sargın, 2006; Durgun, 2007; Yıldız, 2007; 
Özdemir, 2008; Ceylan, 2009; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2011; Doğan ve Üngüren, 2012; Kılınç, 
2013; Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2013; Solmaz, 2014; Ongun ve Türkoğlu, 2016). 

Yörenin turizm alt ve üst yapısı ile ilgili olarak, turizmin yörede etkili şekilde gelişmesi açısından alt ve 
üst yapı olanaklarının yetersiz olduğu sonucu elde edilmiştir.  Sargın (2006) ve Solmaz (2014) benzer 
şekilde Göller Yöresi’ndeki Isparta ve Burdur illerinde turizm alt ve üst yapısının yetersiz olduğu 
sonucunu elde etmişlerdir. Yörede gerçekleştirilen turizme yönelik reklam ve tanıtım faaliyetleri ile 
ilgili elde edilen sonuçlara göre yöredeki turizmle ilgili gerçekleştirilen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin 
yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Yöre turizmiyle ilgili SWOT analizi yapan (Durgun, 2007) 
çalışmasında kısmen benzer sonucu elde etmiştir. Yörenin turizm imajı ile ilgili olarak turizm imajının 
yetersiz olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda, yörede gerçekleştirilmeye çalışılan turizm 
imajının gerçeği yansıtmadığı ve yörenin tanıtılmasında kullanılan tanıtım sitelerinin de tanıtım 
konusunda oldukça yetersiz ve güncel olmadığı sonuçları da elde edilmiştir. Benzer bir çalışmada Atar 
ve Konaklıoğlu (2017), yörenin turizm imajının yetersiz olduğunu çalışmalarında ortaya koymuşlardır. 
Yörede gerçekleştirilen turizm yatırım ve projeleriyle ilgili olarak yörede yatırımcılara yeteri kadar 
kaynak tahsisinin olmaması yatırım ve projeleri olumsuz etkilemekte olduğu sonucu elde edilmiştir. 
Benzer bir şekilde Çizel vd., (2016) sürdürülebilir yatırım ve projelerin gerçekleşebilmesi için kaynak 
tahsis etmenin oldukça önemli olduğu sonucunu Antalya’da sürdürülebilir destinasyon yönetişimi ile 
ilgili araştırmalarında ortaya koymuşlardır.  

Yöre turizminin planlamasıyla ilgili olarak, yörede gerçekleştirilen turizm planlarının yetersiz veya 
etkisiz olduğu sonucu elde edilmiştir. Benzer şekilde Çizel vd., (2016) Antalya’da sürdürülebilir 
destinasyon yönetişimi ile ilgili çalışmalarında yapılan planların sadece kağıt üzerinde kaldığını yani 
işlevsellikten yoksun olduğu ortaya koymuşlardır. Yörenin turizm paydaşlarının belirlenmesiyle ilgili 
olarak yörede oluşturulacak turizm konseyinde yer alması gereken yörenin önemli turizm 
paydaşlarından ilk üçü belediye, valilik, il özel idaresi olması gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. 
Semerciöz vd., (2008) destinasyon yönetim örgütleri ve destinasyon paydaşları arasındaki ilişkiler 
üzerine yapmış oldukları çalışmalarında belediye, valilik ve il özel idarelerini en önemi üç paydaş 
olarak ortaya koymuşlardır. Yörenin en önemli 10 turizm paydaşı ise; belediye, valilik, il özel idare, sivil 
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toplum kuruluşları, il kültür turizm müdürlüğü, oteller, acenteler, yerel halk, üniversiteler ve 
kaymakamlıklardır. Bunlara ek olarak Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, restoranlar, pansiyonlar, 
hediyelik eşya işletmeleri, muhtarlar ve medya yörenin önemli turizm paydaşları olduğu sonucu da 
elde edilmiştir. Benzer şekilde Yılmaz vd., (2012) ve Ateş (2010) gerçekleştirdikleri çalışmalarında kamu 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları paydaşlarının destinasyon yönetim örgütlerinde olması gerektiği 
sonucunu elde etmişlerdir. Yöre turizminde koordinasyonla ilgili olarak yörede turizm paydaşları 
arasında koordinasyonun yetersiz olduğu, koordinasyon konusunda ciddi problemin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Benzer şekilde Türkiye turizminde birimler arasında koordinasyonun eksik olduğuna 
yönelik sonuçları Çamlıca vd., (2017) çalışmalarında ortaya koymuşlardır. 

Yörede turizme liderlik eden bir paydaşın olmaması yöre turizminin gelişimi açısından bir problem 
kaynağı olduğu sonucu elde edilmiştir.  Katılımcılar ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarının turizme 
yörede liderlik edebileceğini ifade etmişlerdir. Bu sonucu destekler nitelikte turizmin gelişme 
aşamasında olduğu bölgelerde genelde kamunun turizme liderlik ettiği görülmektedir. Benzer bir 
çalışmada bu sonucu destekler nitelikte destinasyon yönetiminde liderlik edecek olan paydaşın 
destinasyonun sahip olduğu özel koşullara göre yörede yer alan bir kuruluşun lider olarak tercih 
edilebileceği sonucu ortaya konulmuştur (Aslan, 2017). Destinasyonların etkili yönetiminde oldukça 
önemli olan iş birliğinin Göller Yöresi turizm paydaşları arasında yeterli olmadığı diğer bir ifadeyle 
paydaşlar arası iş birliğinin düşük düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çakar (2018)’in Antalya 
yöresinde yapmış olduğu çalışmasında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Yöredeki turizm 
paydaşlarının birbirleriyle iletişimi ile ilgili olarak paydaşlar arasında doğru ve sağlıklı bir iletişimin 
olmadığı sonucu elde edilmiştir. Aynı zamanda sürdürülebilirlik, liderlik, iş birliği ve iletişimin 
birbirleriyle bağlantılı olduğu sonucu da ortaya çıkmıştır. Beritelli (2011) benzer şekilde paydaşlar 
arasındaki iletişimin artırılmasının iş birliğini arttırdığını ifade etmiştir.  

Paydaşların kararlara katılımı ile ilgili olarak yörede özellikle yerel halk ve diğer paydaşların karar alma 
sürecinde kararlara katılımının sağlanmadığı sonucu elde edilmiştir. Doğan (2014) ve Presenza vd., 
(2013) araştırmalarında benzer sonuçları elde etmişlerdir. Aynı zamanda koordinasyon, iş birliği, 
iletişim ve kararlara katılımın birbirleriyle bağlantılı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 
yörede turizm ile ilgili alınan kararlara yönelik paydaşlar arasında bilgi paylaşımının da yetersiz 
olduğu sonucu da elde edilmiştir. Çakar (2018) Antalya yöresinde paydaşlar arası bilgi paylaşımının 
düşük olduğu sonucunu elde etmiştir. Yöre turizminde paydaşlar arası ilişkilerde bağlılık ile ilgili 
olarak yörede paydaşlar arasında bu konu ile ilgili problemin olduğu paydaşlar arasında duygusal bir 
bağ olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde Çizel vd., (2016), çalışmalarında bağlılığın 
sürdürülebilir destinasyon yönetişimin de etkili olduğu sonucunu elde etmişler ve yöredeki paydaşlar 
arasında bir bağlılığın olmadığı, bireysel hareket edildiği sonucuna ulaşmışlardır. Fakat, yöre 
turizminde paydaşlar arası ilişkilerde güven, bağımlılık ve çatışma yönetimi konularında herhangi bir 
eksikliğin olmadığı sonucu elde edilmiştir.  

Yerel halkın yöre turizmine bakış açısı yani algı ve tutumuyla ilgili olarak turizmin yörede gelenek ve 
görenekler üzerinde, ekonomi üzerinde olumlu etkisinin olduğu sadece çevre üzerinde olumsuz bir 
etkisinin olabileceği sonucu elde edilmiştir. Bu doğrultuda genel olarak yerel halkın yöre turizminin 
gelişimine karşı algı ve tutumu olumlu yöndedir. Bununla birlikte yerel halkın yörenin turizminin 
gelişmesine etkisinin ve katkısının yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir. Korkmaz ve Başkalkan 
(2011), Doğan ve Üngüren (2012), Kılınç (2013) ve Solmaz (2014) yörede çalışmalarında benzer sonuçlar 
elde etmişlerdir. 

Sonuç olarak, yöre turizminin genel durumu ile ilgili turizmin alt ve üst yapısı, turizm tanıtım ve 
pazarlaması, turizm imajı ve turizm yatırım ve projeleri konularında eksikliklerin olduğu sonucu elde 
edilmiştir. Bu eksikliklerin oluşmasında temel neden yöredeki turizm paydaşlarının birbirleriyle olan 
ilişkilerinde yetersizliklerin olmasıdır. Özellikle yöredeki turizmle ilgili hazırlanan planların 
işlevsellikten yoksun olması, yöre paydaşları arasında koordinasyon, iş birliği, iletişim konularındaki 
yetersizlikler, yöre turizmine liderlik edecek bir paydaşın olmaması, yerel halkta dâhil yöre 
paydaşlarının eşit bir şekilde kararlara katılımının sağlanmaması ve paydaşlar arasında bilgi 
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paylaşımının ve gönüllü bir bağlılığın olmaması ve yöre açısından oldukça önemli olan yerel halkın 
turizme etkisinin ve katkısının yetersiz olması yörede paydaşlar arasındaki ilişkilerde eksikliklerin 
olduğunun bir sonucudur. Paydaşlar arasındaki ilişkilerden ortaya çıkan bu eksiklikler yörede etkin 
destinasyon yönetişiminin oluşmamasında da etkili olmuştur.  

Araştırmanın ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İlgili literatür incelendiğinde 
paydaşlar arası ilişkilerin boyutlarını planlama, liderlik, koordinasyon, iş birliği, iletişim, kararlara 
katılım, bilgi paylaşımı, bağlılık, bağımlılık, güven ve çatışma yönetimi boyutlarının tamamı ele 
alınarak incelenen çalışmaların oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle Göller Yöresi turizmiyle 
ilgili bu kapsamda bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

Elde edilen tüm bu sonuçlar göz önüne alınarak araştırma kapsamında etkin bir destinasyon yönetişimi 
çerçevesinde yöre destinasyonunu yöneteceklere ve araştırmacılara yörede etkili destinasyon 
yönetişimi oluşturma adına, yöre turizminin yapısına uygun, ulusal ve uluslararası rekabet edebilme 
adına ve ortaya çıkan problemlerin çözüme kavuşturulması, sektörün ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlı 
tüm paydaşların yetki ve sorumlulukları belirlenmiş, proaktif bir yapıda oluşturulmuş üst yönetimin 
etkisini azaltarak belirlenen kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları paydaşlarının destinasyon 
yönetişim unsurları çerçevesinde yer aldığı ve eşit bir şekilde karar alma sürecine dahil edildiği, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın da önerdiği Göller Yöresi Turizm Konseyi oluşturulması için çalışılmalar 
gerçekleştirilebilir. Dünya çapında oluşturulmuş turizm konseyleri uygulamaya yönelik kararlar 
almakta ve yeri geldiğinde kamu niteliği görevi görmektedir (Çayır ve Fazlıoğlu, 2017: 262). Yörede 
oluşturulacak turizm konseyinin de bu nitelikleri taşıması gerekebilir. Turizm ile ilgili alacağı kararların 
kamu ve özel sektörde yasal sorumluluğu ve bağlayıcılığı olması gerekebilir. Diğer bir ifadeyle 
konseyde yer alacak paydaşların yasal bir dayanağı olması onları karar alma sürecinde daha başarılı 
kılabilir. 

Sunulan önerilere ek olarak araştırmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıkların ilki 
araştırmanın çalışma alanı ile ilgilidir. Araştırma alanı Göller Yöresi’ndeki iki il ile sınırlandırılmıştır bu 
il sayısı arttırılarak başka bir çalışma gerçekleştirilebilir.  
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Öz 

Günümüzde artık daha bilgili ve araştırmacı olan turistler, seçimlerinde temkinli olmakta ve 
sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Bu turistler için konaklama tercihinde en önemli 
bilgi kaynaklarından biri çevrimiçi tüketici yorumlarıdır. Sadece bireysel olarak seyahat eden 
turistler değil aynı zamanda paket tur programı hazırlayan seyahat acentaları temsilcileri de otel 
seçimlerinde bu bilgi kaynaklarından yararlanabilmektedir. Bu çalışmada, şehir turizmine 
katılan turistlerin şehir otelleri hakkındaki beklentilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 
amaç doğrultusunda, 2019 Ocak-Şubat tarihleri arasında, Türkiye’de şehir turizmi ile ön plana 
çıkan Eskişehir’de faaliyet gösteren 10 adet şehir oteline yönelik TripAdvisor web sitesinde çeşitli 
dillerde yapılan 940 adet olumlu ve olumsuz yorum incelenmiş ve bu yorumların en çok hangi 
kategoriler altında toplandığı tespit edilmiştir. Veriler içerik analizine tabi tutularak yedi ana 
tema üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda yorumların sırasıyla “insan 
kaynakları” temasında personelin güler yüzlü olması, “yiyecek ve içecek” temasında 
kahvaltı/yemeğin lezzetli olması, “kat hizmetleri” temasında ise odaların temiz olması 
konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir.  
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Abstract 
Today, the tourists are more insightful and inquisitive, and they now chose to be more cautious 
on their preferences and they actively use social media. Online customer comments are one of the 
most important sources of information that have strong impact on tourists’ accommodation 
preferences. Not only the individual tourists use these online customer comments, but the travel 
agencies that prepare package tour programs also benefit from these sources of information when 
selecting hotels. In this study, we aimed to reveal the expectations of tourists involved in urban 
tourism activities regarding city hotels. For this purpose, 940 positive and negative TripAdvisor 
comments made between January-February 2019 for 10 city hotels in Eskişehir in various 
languages were reviewed, and the most common categories of these comments were determined. 
The data obtained were processed through content analysis and were then evaluated through 
seven main themes. At the end of this analysis, it was found that the comments mainly focused 
on personnel’s attitude in “human resources” theme, tastiness and quality of breakfast/food in 
“food & beverage” theme, and cleanliness of rooms in “housekeeping” theme, respectively. 
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GİRİŞ 

Turizmde, üretim ile tüketimin eş zamanlı olması nedeniyle turistlerin satın alacakları/aldıkları 
turistik ürün ya da hizmeti daha önceden deneyimleme/görme imkanı yoktur (Hacıoğlu ve 
Avcıkurt, 2011: 7). Turistik ürünün bu özelliklerinden dolayı potansiyel turistler, satın alma 
öncesinde mal ya da hizmetten haberdar olma gereksinimi hissetmektedir. Bu durumda 
seyahatini planlama aşamasında olan potansiyel turistin ilk önceliği, gereksinim duyduğu 
bilgiler için çeşitli bilgi kaynaklarına başvurmak olmaktadır (Genç ve Batman, 2018: 284). Bu bilgi 
kaynakları sayesinde turistler dünyanın herhangi bir yerindeki bir ürün veya destinasyon 
hakkında bilgi edinebilmekte (Akoğlan Kozak ve Bahçe, 2012: 85) ve kendileri de bu ürün veya 
destinasyon hakkında bilgi paylaşabilmektedir. Özellikle son yıllarda popüler olan ve 
müşterilerin ürünler ve hizmetler hakkında tarafsız yorum yapmalarına olanak veren çevrimiçi 
tüketici siteleri (Hennig Thurau vd., 2004: 39), tüketicilerin tatil destinasyonu seçiminde en 
güvenilir elektronik ağızdan ağıza pazarlama formlarından biridir (Güdü Demirbulat ve 
Aymankuy, 2016: 72).  

Çevrimiçi tüketici siteleri sayesinde turistler işletmelerde yaşadıkları olumlu ve olumsuz 
deneyimlerini paylaşmakta ve işletme hakkında değerlendirme yapmaktadır. İşletmeden 
memnun ayrılan müşteriler olumlu deneyimlerini çevresine anlatabilmekte (Ok vd., 2018: 23) ve 
tekrar aynı işletmeye giderek işletmenin sadık müşterisi olabilmektedir. Hizmet sunan turizm 
işletmelerinde mevcut müşteriyi elde tutmanın maliyetinin yeni müşteri kazanmanın 
maliyetinden daha düşük olması (Lin ve Wang, 2005) müşteri memnuniyeti ve sadakatine 
verilmesi gereken önemi göstermektedir.  Müşteri memnuniyeti ve sadakatini sağlamanın yolu 
ise düzenli olarak müşteri beklentilerini ölçmek ve müşterilerin beklentileri doğrultusunda mal 
ve hizmetleri geliştirmektir (Çatı ve Koçoğlu, 2008: 2). Bu doğrultuda konaklama işletmelerinin 
çevrimiçi tüketici yorumlarını düzenli olarak incelemesi ve yorumlara konu olan odaların 
temizliği, personelin tutum ve davranışları, sunulan yiyecek-içeceğin kalitesine gereken önemi 
vermesi müşteri memnuniyeti açısından önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, şehir turizmine katılan turistlerin şehir otelleri hakkındaki beklentilerinin 
ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, dünyanın en büyük seyahat sitesi olan 
TripAdvisor web sitesinde, Eskişehir’de bulunan 10 adet dört ve beş yıldızlı şehir oteline yönelik 
turistlerin olumlu ve olumsuz yorumları incelenmiş ve bu yorumların en çok hangi kategoriler 
altında toplandığı tespit edilmiştir. Çalışmada Eskişehir ilinin tercih edilmesinin nedeni; şehrin 
özellikle son yıllarda iç turizmde ve şehir turizminde önemli bir destinasyon olarak ivme 
kazanmaya başlamasıdır. Çalışmadan elde edilen bulgular, Eskişehir ilinde şehir turizmine 
yönelik turist yorumlarının incelendiği bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle ilgili literatüre ve 
sektöre katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Şehir Turizmi  

Şehirler, sahil veya kırsal destinasyonlardan farklı olarak, ziyaretçilere sundukları canlı ve çok 
yönlü atmosfer ile giderek daha popüler destinasyon haline gelmektedir (Uca Özer, 2010: 4). Bu 
destinasyonların canlılığını sağlayan en önemli unsur ise o kentte gerçekleştirilen turizm 
faaliyetleridir. Bu kapsamda şehirlerde gerçekleştirilen turizm faaliyetleri, tarihi ve kültürel 
çekiciliklerin, tiyatroların, müzelerin, sergilerin, alışveriş merkezlerinin, sanat galerilerinin 
gösteri ve şov mekânlarının, kafe ve restoranların, temalı eğlence parklarının ve aqua parkların 
ziyaretlerini içeren, rekreatif aktivitelere önem veren bir eğilimi içermektedir (Kozak vd., 2017: 
41). Literatür incelediğinde şehir turizmi ile ilgili farklı tanımların yapıldığı görülmektedir. Şehir 
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turizmi, en genel tanımıyla şehirlerde gerçekleştirilen turizm amaçlı etkinlikleri içeren 
faaliyetlerdir (Jurdana ve Susilovic, 2006: 137). Emekli’ nin (2011) tanımına göre ise şehir turizmi, 
turistlerin diğer toplumların tarihi ve kültürel mirası veya çağdaş yaşam tarzlarını, düşünce 
biçimlerini öğrenmek için gerçekleştirdikleri tüm ziyaret türleridir.  

Günümüzde şehir turizmi kapsamında hafta sonları ya da kısa tatillerde ulaşımı kolay ve ucuz, 
güvenli bir kente gitmek, bir iki gece konaklamak yükselen bir eğilim olarak dikkat çekmektedir. 
İnsanlar artık tatil planlarını yaparken yaz mevsimi ve yıllık izinlerini kullanmayı beklemek 
yerine kısa kaçışlarla kendilerini yenilemek ve deneyim yaşamak istemektedir (Emekli, 2011: 30). 
Şehir turizmine katılan turistlerin seyahat süreleri kısa olmakta (1-3 gün) ve daha çok oda 
kahvaltı hizmeti veren konaklama işletmelerini tercih etmektedirler (Uca, 2019: 26). Şehirler farklı 
kültürel yapıları ile turizm sektörünün önemli çekim merkezleri arasında yer almaktadır. Son 
yıllarda çok sayıda yerli ve yabancı turist, sadece o şehri yaşayıp kent dokusunu hissetmek 
(Giritlioğlu ve Avcıkurt, 2010) ve kendi yaşadığı şehirden farklı olan şeyleri keşfetmek için 
bağımsız olarak ya da paket turlar aracılığıyla o şehirleri ziyaret etmektedir. Günümüzde 
ülkemizde şehir turizmi ile adından sıkça söz ettiren kentlerden biri de Eskişehir’dir. 2000’li 
yıllardan itibaren turizmde gelişme gösteren Eskişehir, 2005-2006 yılından itibaren ise şehir 
turizminde önemli bir destinasyon olarak tanınmaya başlamıştır (Aydın, 2016: 18).  

Eskişehir’in şehir turizminde ivme kazanmasının başlıca etkenleri; Eskişehir’in en eski yerleşim 
yerlerinden biri olan Tarihi Odunpazarı Evleri, yıl boyu yapılan etkinlikler (festivaller, tiyatrolar, 
gösteriler vb.), Porsuk Çayı, çeşitli rekreasyon faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği Kent Park, 
Sazova Bilim Sanat ve Kültür Parkı, şehirde yer alan müzelerdir (Yılmaz Büyükerşen Balmumu 
Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, , Lületaşı Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Eskişehir 
Eti Arkeoloji Müzesi, Yunus Emre Müzesi vb.). Evren ve Kozak (2012) tarafından Eskişehir’in 
çekici faktörlerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmada, Eskişehir’e yönelik yapılan ziyaretlerin 
en başında ‘’gezi-eğlence’’, daha sonra ise ‘’tarihi ve kültürel değerleri’’ görme amacı olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Eskişehir’in şehir turizminde gelişmesinde önemli payı olan bu 
çekiciliklerin yanı sıra şehrin havayolu, karayolu ve demiryolu ağı ile güçlü bir ulaşım altyapısına 
sahip olması ve önemli bir kavşak noktasında bulunmasının da etkisi büyüktür (Eskişehir İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019). Çünkü bir destinasyon çekiciliği yüksek olmasına rağmen 
yeterli ulaşım altyapısına sahip değilse o destinasyonda turizm faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesinde güçlükler yaşanabilmektedir (Kozak vd., 2017: 72-73). Ayrıca Eskişehir’in 
2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak seçilmesi de şehrin turizm yönünden 
gelişmesine neden olan önemli faktörlerdendir. 

İç turizmin gelişmesiyle birlikte özellikle son yıllarda şehir turizminde önemli bir destinasyon 
olma yolunda ilerleyen Eskişehir’in turistik taşıma kapasitesinin dikkate alınması 
sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Seçilmiş ve Kılıç (2018) Eskişehir’in taşıma 
kapasitesini değerlendirmeye yönelik yaptıkları çalışmada, Eskişehir’in sosyal taşıma 
kapasitesinin aşılmadığını, yerel halkın turizmin gelişmesiyle beraber olumlu düşünceler içinde 
olduğunu belirtmiştir. Ayrıca, çalışma sonucunda, psikolojik taşıma kapasitesinin de aşılmadığı 
ve ziyaretçilerin turizmin gelişmesi ve kalabalığa ilişkin olumsuz düşüncede olmadıkları ortaya 
konmuştur.  

Eskişehir’de 2018 yılı itibariyle belediye ve işletme belgeli toplam 54 tesis bulunmaktadır. Bu 
tesislerin toplam yatak sayısı ise 5629’dur (Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler 
Genel Müdürlüğü, 2018). 2017 ve 2018 yılında Eskişehir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin tesise 
geliş ve geceleme sayıları, ortalama kalış süreleri ve tesis doluluk oranlarına Tablo 1’de yer 
verilmiştir. 

 

 



Seda ÇOBAN, Eda ÇOBAN ve Duygu YETGİN 

 546 

Tablo 1: İşletme ve Belediye Belgeli Tesis Konaklama İstatistikleri 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2019.  

Tablo 1 incelendiğinde, 2017 yılında turistlerin tesise geliş sayıları 420.937 iken 2018 yılında bu 
sayının 589.659 olduğu görülmektedir. 2017 yılında geceleme sayısı 665.246 iken, 2018 yılında bu 
sayı 881,106’ya yükselmiştir. 2017 yılında ortalama kalış süresi 1,51 (1,5 gün) iken, 2018 yılında 
1,46 (yaklaşık 1,5 gün) ile bu sürenin azaldığı görülmektedir. Konaklama işletmelerinin doluluk 
oranlarına bakıldığında, 2017 yılında tesislerin doluluk oranı %32,9 iken, 2018 yılında bu oranın 
%42,63’ e yükseldiği görülmektedir. 

 

TripAdvisor 

Teknolojik gelişmelerle birlikte günümüz tüketicileri internet üzerinden ürün/hizmet hakkındaki 
olumlu ve olumsuz deneyimlerini ifade edebilme olanağına sahiptir (Lee ve Hu, 2005). Bu olanağı 
tüketicilere sağlayan e-WOM (Elektronik ağızdan ağıza iletişim) ‘’Mevcut veya eski müşterilerin 
internet üzerinden çok sayıda kişiye ve kuruma sunulan bir ürün veya hizmet hakkında yaptığı 
olumlu veya olumsuz yorum ‘’olarak tanımlanmaktadır (Hennig Thurau vd., 2004: 39). 
Elektronik yorum olarak nitelendirilen bu bilgi paylaşım aracının en yaygın olduğu alanlardan 
biri de turizm sektörüdür (Bilim vd., 2013: 388). Günümüzde daha bilgili, araştırmacı, 
seçimlerinde temkinli olan ve sosyal medyayı aktif olarak kullanan turistler, seyahatlerini 
gerçekleştirmeden önce diğer müşterilerin deneyimlerini öğrenmek ve işletme hakkında bilgi 
sahibi olabilmek için çeşitli web sitelerini ziyaret etmektedir. Bu nedenle müşteri ilişkileri 

  2017 2018 

İşletme 
Belgeli 

Belediye 
Belgeli 

Toplam İşletme 
Belgeli 

Belediye 
Belgeli 

Toplam 

Tesise 
Geliş 
Sayısı 

 

Yabancı 22.135 1.589 23.724 32.400 3.009 35,409 

Yerli 313.383 83.830 397.213 395.059 159.191 554,25 

Toplam 335.518 85.419 420.937 427.459 162.200 589,659 

Geceleme 

 

Yabancı 56.790 3.539 60.329 70.997 5.788 76,785 

Yerli 489.606 115.311 604.917 587.955 216.366 804,321 

Toplam 546.396 118.850 665.246 658.952 222.154 881,106 

Ortalama 
Kalış 
Süresi 
(Gün) 

Yabancı 2,57 2,23 2,4 2,19 1,92 2,06 

Yerli 1,56 1,38 1,47 1,49 1,36 1,43 

Toplam 1,63 1,39 1,51 1,54 1,37 1,46 

Doluluk 
Oranları 
(%) 

 

Yabancı 3,77 0,88 2,33 4,83 1,05 2,94 

Yerli 32,54 28,61 30,58 40,01 39,37 39,69 

Toplam 36,31 29,49 32,9 44,84 40,42 42,63 
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temeline dayanan ve öncelikli amacı müşterilerine kaliteli hizmet sağlamak ve böylece tatmin 
olmuş tüketiciler ortaya koymak olan turizm sektöründe (Arpacı ve Vatansever Toylan, 2015: 51) 
çevrimiçi tüketici yorumları seyahat tercihlerini etkileyebilmektedir.  

Günümüzde turizm faaliyetlerine yönelik en çok tercih edilen çevrimiçi web sitelerinden biri 
TripAdvisor’dır (Jeong ve Mindy Jeon, 2008; O’Connor, 2010). 2000 yılında kurulan TripAdvisor 
web sitesi, yaklaşık 7,7 milyon işletmenin yer aldığı, 661 milyonu aşkın yorum ve görüşün 
bulunduğu, çoğunluğun deneyimlerine dayalı görüşleri gezginlere sunan dünyanın en büyük 
seyahat sitesidir (TripAdvisor, 2019). Her ay milyonlarca (455 milyon) tüketici, seyahatleri için 
TripAdvisor web sitesini kullanmaktadır (Law, 2006: 75). Bu tüketicilerin yüzde 97’si bir sonraki 
seyahatini planlamak için siteyi tekrar ziyaret etmektedir (Reiter, 2007: 12). Ayrıca TripAdvisor, 
kullanıcılar tarafından yapılan tüm yorumların, içerik kurallarına uygun olup olmama 
durumunu öncelikle incelemektedir. Daha sonra kurallara uygun olan bu yorumlar onaylanarak 
süresiz olarak yayınlanmakta ve görüntülenmektedir (O’Connor, 2010: 761). 

Literatür incelendiğinde konaklama işletmeleri ile ilgili çevrimiçi tüketici yorumlarını incelemeye 
yönelik birçok çalışmaya rastlanmıştır. Nicoli ve Papadopoulou (2017), TripAdvisor’ın otel 
endüstrisindeki önemini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, otel yönetiminin tüketici 
yorumlarını sürekli izlediği ve hızlı tepkiler verdiği sonucuna ulaşmıştır. Bu çalışmaya benzer 
nitelikteki başka bir araştırmada ise O'Connor (2010) otel yönetiminin tüketici yorumlarını ne 
derece ciddiye aldıklarını incelemiştir. Araştırma sonucunda az sayıda otelin TripAdvisor web 
sitesinde yer alan yorumları dikkate aldıkları ortaya konmuştur. Fong, Lei ve Law’ın (2017) 
çevrimiçi tüketici yorumlarını inceledikleri çalışmada, erkeklerin otellere verdikleri puanların 
düşük olduğu, kadınların verdikleri puanların ise daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
Chang, Ku ve Chen (2017) tarafından sanal tüketici yorumlarıyla ilgili yapılan başka bir 
çalışmada ise, Hilton otellerine yönelik iş seyahati yapanların düşük puan verdikleri, çiftlerin ise 
daha yüksek puan verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma sonucuna benzer olarak Banerjee 
ve Chua (2016) çevrimiçi ziyaretçi profilini belirlemek amacıyla yaptıkları çalışmada, iş seyahati 
yapanların düşük puan verdiği, bunun yanı sıra ziyaretçi profillerinin bölgedeki bağımsız ve 
zincir oteller arasındaki puanlamalarda büyük fark olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Limberger 
vd., (2014) otel müşterilerinin genel memnuniyetlerini belirlemeye yönelik tüketici yorumlarını 
inceledikleri çalışma sonucunda, genel memnuniyetin oda, servis ve maliyet avantajları 
kriterleriyle güçlü bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştur.  

Çevrimiçi tüketici yorumlarını değerlendirmeye yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu 
çalışmaların uluslararası literatürde daha önceden yer aldığını, ulusal literatüre ise daha yakın 
tarihte girdiğini ve hâlâ önemini koruduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda ulusal 
literatürde konuyla ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında; Doğancili vd., (2018) tarafından 
yapılan çalışmada, Göller Bölgesi’nde yer alan otellere yönelik çevrimiçi yorumlar 
incelendiğinde, en çok ele alınan olumlu yorumların sırasıyla personel, temizlik ve yemeğe ilişkin 
unsurlar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bilim vd., (2013) tarafından tüketicilerin tatil otellerine 
yönelik çevrimiçi yorumların incelenmesi ve pazarlama bilgi aracı olarak kullanılmasına 
etkilerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, en fazla olumlu yorumun hizmet alanları, 
yeme-içme özellikleri, genel hizmetler ve tüketici çıktıları ile hizmet personeline yönelik yapıldığı 
görülmektedir. Çuhadar vd., (2018) tarafından tüketicilerin çevrimiçi değerlendirmeleri ile 
konaklama işletmelerinin özellikleri arasında ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan çalışmada 
Isparta ilinde tüketicilerin çevrimiçi otel değerlendirmeleri ile konaklama işletmelerinin çeşitli 
özellikleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ekici vd., 
(2017) tarafından ise Antalya’da tema park otel konseptine yönelik tüketiciler tarafından yapılan 
çevrimiçi yorumların incelendiği çalışmada, konseptin misafirler tarafından beğenildiği, 
gelecekte tekrar satın alma ve tavsiye etme niyetinin olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Gündüz (2015), Pamukkale yöresindeki Sağlık Bakanlığı tarafından belgeli otel müşterilerinin 
memnuniyetinin belirlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, olumlu yorum sayısının olumsuz 
yorum sayısına göre fazla olduğu ve otellerde konaklayan müşterilerin işletmelerden memnun 
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Genç (2014) tarafından Eskişehir’deki konaklama işletmelerine ait 
çevrimiçi tüketici yorumlarının incelenmesine yönelik yapılan çalışma sonucunda, Eskişehir’e 
gelen turistlerin en çok üç yıldızlı otellerde kalmayı tercih ettikleri, daha çok iş amaçlı nedenlerle 
konakladıkları ve sunulan hizmetin kalitesiyle ilgili yorum yaptıkları ortaya konmuştur.  
 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, şehir turizmine katılan turistlerin şehir otelleri hakkındaki beklentilerinin ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırma verileri nitel araştırma yöntemi 
benimsenerek Eskişehir’de faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı şehir otellerinde konaklayan 
turistlerin, www.tripadvisor.com web sitesinde yer alan olumlu ve olumsuz yorumları 
incelenerek elde edilmiştir. Bu doğrultuda www.tripadvisor.com web sitesinde Eskişehir’de 
faaliyet gösteren yedi tane 4 yıldızlı (The Merlot, Modernity, Capella, Hilton Garden Inn, Saffron, 
Dedepark, Divan Express) ve üç tane 5 yıldızlı (Tasigo, Park Dedeman, Anemon) toplam 10 adet 
şehir oteline yönelik 01.01.2017-28.02.2019 tarihleri arasında yapılan çeşitli dillerdeki (Türkçe, 
İngilizce, İtalyanca, Rusça, Almanca, Fransızca, Lehçe, Yunanca, Hollandaca, Arapça, İspanyolca, 
Endonezce, İbranice, Japonca, Danca, Çekçe, Macarca) 940 adet yorum Ocak-Şubat 2019 tarihleri 
arasında incelenmiştir. Toplamda 940 adet yorum incelenmiş olup bir yorumda birden fazla 
konuya değinilmiş olması göz önünde bulundurulduğunda kod sayısının 2611’e yükseldiği 
görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan bu tarihlerin seçilmesinin nedenlerinden biri 
Genç’in (2014) 01.02.2010-01.12.2013 tarihleri arasındaki müşteri yorumlarını incelediği 
çalışmayla karşılaştırma yapabilmektir. Bir diğer neden ise Eskişehir’in iç turizmde ve şehir 
turizminde son yıllarda gösterdiği gelişmeye rağmen bu tarihten itibaren konuyla ilgili yapılan 
başka bir çalışmaya rastlanmamasıdır. Bu bağlamda bu çalışma ilgili literatüre ve sektöre katkı 
sağlaması bakımından önem taşımaktadır. 

Çalışmada elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. İçerik analizi birbirine 
benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 
okuyucunun anlayabileceği biçimde düzenlemektir (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 227). Yorumların 
içerik analizi aşamasında iki araştırmacı, birbirinden bağımsız olarak verileri analiz etmiştir. Bu 
aşamada araştırmacılar elde ettikleri verileri inceleyerek anlamlı bölümlere ayırmış ve her 
bölümün kavramsal olarak ne anlam ifade ettiğini bulmuştur (Yıldırım ve Şimşek, 2006: 228). Bu 
doğrultuda ifadelerin tekrar etme sıklığına göre kodlar belirlenmiştir. Çalışmanın güvenirliğini 
artırmak için kodlayıcılar arasında görüş birliği sağlanmıştır (Creswell, 2013; Silverman, 2005). 
Bu kapsamda her iki araştırmacının yaptığı analizler tekrar tekrar incelenip iki araştırmacının da 
hemfikir olduğu temalar ve alt temalar belirlenmiştir. Daha sonra oluşturulan tema ve alt 
temaların geçerliliğinin sağlanabilmesi için turizm sektöründe deneyimi olan ve alanında uzman 
üç akademisyenin görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşleri de dikkate alınarak araştırma 
verilerinin analizi sonucunda yedi ana tema elde edilmiştir. Bunlar; ‘’İnsan Kaynakları’’, 
‘’Yiyecek ve İçecek’’, ‘’Kat Hizmetleri’’, ’’Odalar’’, ‘’Konum’’, ‘’Otelin Özellikleri’’ ve ‘’Otelin 
İmkanları’’ olarak belirlenmiştir. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular tablo haline 
getirilmiştir.  
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BULGULAR 

Çalışmadan elde edilen bulgular insan kaynakları, yiyecek ve içecek, kat hizmetleri, odalar, 
konum, otelin özellikleri ve otelin imkânları olmak üzere yedi ana tema altında toplanmıştır. 
Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. 

Tablo 2: Konaklama İşletmelerine Yönelik Yorumların İçerik Analizi 

Ana Temalar Görüşler Alt Temalar n % 

 
 
 
 
İnsan Kaynakları 

 
 
 
Olumlu 

Güler yüzlü olma 268 10,26 
İlgili olma 176 6,74 

Yardımsever olma 103 3,94 

Kibar olma 80 3,06 

Sıcakkanlı olma 27 1,03 

Eğitimli olma 11 0,42 

Saygılı olma 10 0,38 

Profesyonel olma 10 0,38 

Olumsuz İlgisiz olma 7 0,27 

 
 
Yiyecek ve İçecek 

 
 
Olumlu 

Kahvaltı çeşidinin bol olması 144 5.52 
Kahvaltı/yemeğin lezzetli 
olması 

201 7,7 

Kahvaltının kaliteli olması 102 3,91 
Yiyeceklerin taze olması 5 0,19 

Olumsuz Kahvaltı çeşidinin yetersiz 
olması 

32 1,23 

 
 
Kat hizmetleri 
 
 

 
Olumlu 
 

Odaların temiz olması 274 10,49 
Genel alanların temiz olması 89 3,41 
Banyonun temiz olması 20 0,77 

Olumsuz Odaların kirli olması 50 1,91 

 
 
 
Odaların fiziksel 
yapısı 

 
Olumlu 

Konforlu olması 215 8,23 

Geniş olması  122 4,67 
Ferah olması 23 0,88 

 
Olumsuz 

Eski eşya 25 0,96 

Kötü ses yalıtımı  16 0,61 

Küçük olması 14 0,54 

 
 
Otelin Konumu 

 
 
Olumlu 

Şehir merkezine yakınlık 201 7,7 

Gezilecek yerlere yakınlık 48 1,84 
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Şehir merkezine kolay 
ulaşım 

37 1,42 

Olumsuz Şehir merkezine uzaklık 18 0,69 

Otelin özellikleri Olumlu Mimarinin güzel olması 88 3,37 

Manzaranın güzel olması 63 2,41 
Olumsuz Çevrenin gürültülü olması 12 0,46 

Otelin imkanları Olumlu 
 

Otopark imkanı 62 2,37 
Hızlı internet 14 0,54 
Çalışma masasının olması 5 0,19 
Ütü imkânı 4 0,15 

Olumsuz Yetersiz otopark alanı 20 0,77 

Vale hizmetinin olmaması 10 0,38 

Spor salonu malzemelerinin 
yetersizliği 

5 0,19 

TOPLAM 2611 100 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere verilerin analizi sonucunda (1) insan kaynakları, (2) yiyecek ve 
içecek, (3) kat hizmetleri, (4) odaların fiziksel yapısı, (5) otelin konumu, (6) otelin özellikleri, (7) 
otelin imkânları olmak üzere yedi ana tema belirlenmiştir. “İnsan kaynakları”nın oluşturduğu 
ana temada; güler yüzlü olma, ilgili olma, yardımsever olma, kibar olma, sıcakkanlı olma, 
eğitimli olma, saygılı olma, profesyonel olma olumlu alt temaları ile ilgisiz olma olumsuz alt 
teması yer almaktadır.  “Yiyecek ve içecek” ana teması altında, kahvaltı çeşidinin bol olması, 
kahvaltı/yemeğin lezzetli olması, kahvaltının kaliteli olması ve yiyeceklerin taze olması olumlu 
alt temaları ile kahvaltı çeşidinin yetersiz olması olumsuz alt teması yer almaktadır. “Kat 
hizmetleri” ana temasında odaların temiz olması, genel alanların temiz olması ve banyonun 
temiz olması olumlu alt temaları ile odaların kirli olması olumsuz alt teması yer almaktadır. 
“Odaların fiziksel yapısı” ana teması, konforlu olması, geniş olması ve ferah olması olumlu alt 
temaları ile eski eşya, kötü ses yalıtımı ve küçük olması olumsuz alt temalarından oluşmaktadır. 
“Otelin konumu” ana temasında, şehir merkezine yakınlık, gezilecek yerlere yakınlık ve şehir 
merkezine kolay ulaşım, olumlu alt temaları ile şehir merkezine uzaklık olumsuz alt teması yer 
almaktadır. “Otelin özellikleri” ana teması altında, mimarinin güzel olması ve manzaranın güzel 
olması olumlu alt temaları ile çevrenin gürültülü olması olumsuz alt teması yer almaktadır. 
“Otelin imkânları” ana temasında, otopark imkânı, hızlı internet, çalışma masasının olması ve 
ütü imkânı olumlu alt temaları ile yetersiz otopark alanı, vale hizmetinin olmaması ve spor 
salonu malzemelerinin yetersizliği olumsuz alt temaları yer almaktadır.  

 

İnsan Kaynakları 

Turizm endüstrisi, emek yoğun bir özelliğe sahip olması nedeniyle yoğun insan ilişkilerine 
dayanmaktadır. Personelin kendi içindeki ilişkilerinin yanı sıra müşterinin personel ile olan 
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ilişkileri oldukça önemlidir. Buna bağlı olarak personelin güler yüzlü olması, işini isteyerek ve 
severek yapması, alanıyla ilgili yeterli bilgi birikimine sahip olması ve nazik olması müşteri 
ilişkilerini doğrudan etkilemektedir (Akoğlan Kozak, 2009: 3). Tablo 2 incelendiğinde temalar 
içinde en fazla yorumun insan kaynakları (692) ana teması altında toplandığı görülmektedir. Bu 
ana tema altında; sırasıyla güler yüzlü (%10,26), ilgili (%6,74), yardımsever (%3,94) kibar (%3,06), 
sıcakkanlı (%1,03), eğitimli (%0,42), saygılı (%0,38) ve profesyonel olma (%0,38) şeklindeki 
olumlu alt temaların yanı sıra ilgisiz olma (%0,27) olumsuz alt teması da yer almaktadır. Aşağıda 
müşterilerin insan kaynakları ana temasına yönelik yaptıkları olumlu ve olumsuz yorumlara yer 
verilmektedir: 

• ‘‘’Personel çok nazik ve tüm isteklerinize cevap verecek kadar tecrübeliydi.’’ 
• ’’ Öncelikle otelin güler yüzlü ve misafirperver personeli hemen dikkatinizi çekiyor’’ 
• ’’…resepsiyondan mutfağa tüm personel güler yüzlü ve çözüm odaklıydı’’ 
• ’’Bu kadar ilgisiz ve alakasız çalışanları bulmak da zor olsa gerek.’’   

 

Yiyecek ve İçecek 

İnsan ihtiyaçları içinde yaşamın devamı için zorunlu bir gereksinim olan yeme içme hizmetleri 
konaklama işletmelerinde önemli bir yer tutmaktadır (Denizer, 2011: 4). Müşteriler yemeğin 
lezzetinden görsel sunumuna, çeşidinden hijyenine kadar birçok konuya özen göstermektedir. 
Bu nedenle otelin sunduğu hizmetler arasında konuklar tarafından en çok izlenen ve eleştirilen 
yiyecek ve içecek hizmetleri otelin genel değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır (Sarıışık, 
2016: 239). Ayrıca şehir otellerinde toplantı ve banket salonları otel yönetimine gelir sağlayan 
kalemlerin başında gelmektedir. Çalışmada yiyecek ve içecek (484) ana teması, insan kaynakları 
ana temasından sonra en fazla yorum alan kategoriler arasında yer almaktadır. Yiyecek ve içecek 
ana teması altında sırasıyla kahvaltı/yemeğin lezzetli olması (%7,7), kahvaltı çeşidinin bol olması 
(%5,52), kahvaltının kaliteli olması (%3,91), yiyeceklerin taze olması (%0,19) olumlu alt 
temalarının yanı sıra, kahvaltı çeşidinin yetersiz olması (%1,23) olumsuz alt teması da yer 
almaktadır. Yiyecek ve içeceklerle ilgili yapılan yorumlara bakıldığında kahvaltı ve yemek 
çeşidinin lezzetli olması olumlu yorumlar arasında yer alırken, yetersiz kahvaltı çeşidi ise 
olumsuz yorumların yapıldığı alt tema olarak belirlenmiştir. Aşağıda müşterilerin yiyecek ve 
içecek ana temasına yönelik yaptıkları olumlu ve olumsuz yorumlara yer verilmektedir:   

• ’’Yemeklerin çeşitliliği ve ürünlerin tazeliği dikkat çekici seviyede iyiydi…’’ 
• ‘’Kahvaltı birçok otelde göremeyeceğiniz çeşitliliğe sahip’’ 
• ’’Kahvaltı çeşit ve lezzet açısından çok yeterli…’’ 
• ‘’…kahvaltı menüsü daha çeşitli olabilirdi’’ 

 

Kat Hizmetleri 

Temizlik, bakım ve estetik görünümü sağlayan bir hizmet alanı olan kat hizmetleri otel 
işletmelerinde önemli bir yere sahiptir (Akoğlan Kozak, 2005: 2). Aynı oda içerisindeki banyo, 
balkon, yatak ve diğer alanların birçok insan tarafından kullanılması nedeniyle müşteriler 
odaların temizliği ve hijyeni konusunda hassas olabilmektedir (Kuru, 2005: 147). Bu nedenle 
odaların ve genel alanların temizliği üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Çalışmada 
kat hizmetleri (433) ana teması altında sırasıyla, odanın temiz olması (%10,49), genel alanların 
temiz olması (%3,41) ve banyonun temiz olması (%0,77) olumlu alt temaların yanı sıra, odanın 
kirli olması (%1,91) olumsuz alt teması da yer almaktadır. Aşağıda müşterilerin kat hizmetleri 
ana temasına yönelik yaptıkları olumlu ve olumsuz yorumlara yer verilmektedir: 
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• ‘’ Kahvaltıdan döndüğümde her defasında odam tertemizdi’’ 
• ‘’ … Odalar ve banyo oldukça temiz....’’ 
• ’’ Otel çok temiz ve bakımlıydı’’ 
• ’’ Oda çok kirliydi, çarşaflarda saçlar vardı, halılar aşırı derecede kirliydi’’  

 

Odaların Fiziksel Yapısı 

Tatil veya iş amacıyla seyahat eden müşteriler konaklayacakları odalarda evlerindeki konforu 
hissetmek isterler. Bu nedenle müşteriler otel rezervasyonu yaptırırken odaların fiziksel 
özelliklerini de göz önünde bulundurmaktadır. Çalışmada odalar (415) ana temasının altında 
sırasıyla konforlu olması (%8,23), geniş olması (%4,67) ve ferah olması (%0,88) olumlu alt 
temaların yanı sıra, eski eşya (%0,96), kötü ses yalıtımı (%0,61) ve küçük olması (%0,54) olumsuz 
alt temaları da yer almaktadır. Aşağıda müşterilerin odaların fiziksel yapısı ana temasına yönelik 
yaptıkları olumlu ve olumsuz yorumlara yer verilmektedir:  

• ‘’Eşim ve oğlum ile bir gece konakladık. Çok memnun kaldık. Odalar geniş ve ferahtı…’’ 
• ‘’Kaldığımız oda oldukça geniş ve ferahtı. Odadan çok memnun kaldık’’ 
•  ‘’Odalar güzel ama alt, üst, sağ, sol odaların hepsinden gürültü geliyordu ve koridorun ses 
geçirgenliği biraz yüksekti. Tüm gece uyuyamadık… ‘’ 
• ’’ Otel odasındaki tüm eşyalar eski püskü, zevksiz ve bakımsız. Çekmecenin kulpu kırık, mobilyalar 
eski ve yataklar çökmüştü.’’ 

 

Otelin Konumu 

Müşteriler açısından konaklama yapacakları otelin personeli, temizliği, yiyecek içeceği gibi 
faktörlerin yanı sıra otelin bulunduğu konum da önem taşımaktadır. Çünkü müşteriler 
vakitlerini yalnızca otelde değil, otelin etrafında bulunan çeşitli kafe, alışveriş merkezi, gezilecek 
yerlerde de geçirebilmektedir. Bu nedenle otelin şehir merkezine ve turistik mekânlara yakınlığı, 
ulaşımın sağlanabileceği bir bölgede olup olmaması otel tercihinde önemli role sahiptir (Doğan 
ve Gencan, 2013: 78). Çalışmada otelin konumu (304) ana temasının altında, şehir merkezine 
yakınlık (%7,7), gezilecek yerlere yakınlık (%1,84), şehir merkezine kolay ulaşım (%1,42) olumlu 
alt temaların yanı sıra, şehir merkezine uzaklık (%0,69) olumsuz alt teması da yer almaktadır. 
Aşağıda müşterilerin otelin konumu ana temasına yönelik yaptıkları olumlu ve olumsuz 
yorumlara yer verilmektedir: 

• ’’ Otel şehir merkezine çok yakın yeni bir bölgede, alışveriş merkezi E*****’a yürüyüş mesafesinde, 
Porsuk çayına da yakın. Eskişehir’e gidenler kesinlikle burada kalmalı…’’  
• ’’Otelin bulunduğu konum çok güzel, pek çok alışveriş merkezi ve restorana çok yakın…’’ 
• ‘’Otelin ulaşımı kolay ve şehir merkezine çok yakın…’’ 
• ‘’Otel merkeze uzak yürüyerek ulaşamazsınız. Fakat taksi ile merkeze ulaşım sağlanabilir’’ 

 

Otelin Özellikleri 

Müşterilerin konaklama tercihlerinde etkili olan önemli unsurlar arasında otelin manzarası, dış 
görünüşü ve otel çevresinin sessiz veya gürültülü olması yer almaktadır. Çalışmada otelin 
özellikleri (163) ana temasının altında; mimarinin güzel olması (%3,37), manzaranın güzel olması 
(%2,41) olumlu alt temaların yanı sıra, çevrenin gürültülü olması (%0,46) olumsuz alt teması da 
yer almaktadır. Aşağıda müşterilerin otelin özellikleri ana temasına yönelik yaptıkları olumlu ve 
olumsuz yorumlara yer verilmektedir: 
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•  ‘’İki çocuklu bir aile olduğumuzdan orman manzaralı bir suitte konakladık. Önceki gün kar 
yağmış olması sebebiyle kartpostal manzarası gibi bir manzaramız vardı’’ 
• ‘’Otel tepedeki konumu sebebiyle tüm Eskişehir manzarasına hakim. Kesinlikle tavsiye ediyorum’’ 
• ‘’Otelin mimarisi insanı rahatlatıyor…’’ 
• ‘’Camı açmayın, ana yola çok yakın olduğu için gürültülü oluyor’’ 

 

Otelin İmkanları 

Çeşitli amaçlarla seyahat eden müşteriler otelde konakladıkları süre içinde otelin sunduğu tüm 
imkanlarından yararlanmayı arzulamaktadır. Bu bağlamda imkanların erişilebilirliği, yeterli 
veya yetersiz olması yorumlara da yansımaktadır. Çalışmada otelin imkanları (120) ana 
temasının altında otopark imkanı (%2,37), hızlı internet (%0,54), çalışma masasının olması 
(%0,19) ve ütü imkanı (%0,15) olumlu alt temaların yanı sıra, vale hizmetinin olmaması (%0,38), 
yetersiz otopark alanı (%0,77) ve spor salonu malzemelerinin yetersizliği (%0,19) olumsuz alt 
temaları da yer almaktadır. Aşağıda müşterilerin otel imkanları ana temasına yönelik yaptıkları 
yorumlara yer verilmektedir: 

• ‘’…otelin hemen yanında otoparkının olması benim için önemli bir unsur’’ 
•  ‘’Otelin en güzel yanlarından biri kablosuz internet hızı ve odalarda ütü bulunması’’ 
• ‘’Vale hizmeti olmadığından otele geldiğimizde bavullarımızla kapının önünde beklemek zorunda 
kaldık. Check-in den sonra aracımızı kendimiz otoparka aldık’’ 
• ‘’Otopark alanı yetersiz ve Ö******’in otoparkına yönlendiriliyorsunuz’’ 

 

TARTIŞMA  

Müşteri istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek değişen dünyaya uyum sağlamada bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu noktada yeni teknolojik gelişmelerden yararlanma, işletmelerin 
karşı karşıya kaldığı önemli konulardan biridir. Özellikle son yıllarda internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte müşteriler çevrimiçi tüketici sitelerini daha fazla ziyaret etmeye 
başlamıştır. Bu kapsamda çevrimiçi tüketici yorumlarının işletmeler tarafından dikkate alınması 
ve yapılan yorumlara kısa süre içinde geri dönüş yapılması müşteri memnuniyeti açısından 
işletmeye olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle yapılan bu çalışmada, 
Eskişehir’de faaliyet gösteren şehir otellerine yönelik TripAdvisor web sitesinde yer alan olumlu 
ve olumsuz tüketici yorumlarının incelenmesi ve bu yorumların en çok hangi kategoriler altında 
toplandığının tespit edilerek şehir turizmine katılan turistlerin şehir otelleri hakkındaki 
beklentilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışma, Eskişehir ilinde şehir 
turizmine yönelik turist yorumlarının incelendiği bir çalışmanın bulunmaması nedeniyle şehir 
turizmi literatürüne ve sektöre katkı sağlaması açısından önemlidir. 

Çalışmada çevrimiçi tüketici yorumları yedi ana tema ve otuz sekiz alt tema altında analiz 
edilmiştir. Çevrimiçi yorumlar analiz edildiğinde en fazla yorum yapılan ana tema %26,48’lik bir 
oranla “insan kaynakları” dır. Bu kategori altındaki yorumlar incelendiğinde, öne çıkan ilk üç 
olumlu alt tema sırasıyla; personelin güler yüzlü, ilgili ve yardımsever olması iken, personelin 
ilgisiz olması ise olumsuz alt temada yer alarak dikkat çekmektedir. İnsan kaynaklarından sonra 
en fazla yorum yapılan ikinci ana tema ise %18,55 ile “yiyecek ve içecek” ana temasıdır. Bu ana 
tema altında yer alan ilk üç olumlu alt tema sırasıyla; kahvaltı çeşidinin bol olması, 
kahvaltı/yemeğin lezzetli olması, kahvaltının kaliteli olmasıdır. Bu kategori altındaki olumsuz alt 
tema ise, kahvaltı çeşidinin yetersiz olmasıdır. Müşteriler tarafından üçüncü olarak en çok yorum 
alan ana tema ise %16,58 ile ‘’kat hizmetleri’’ dir. Kat hizmetleri ana teması altında yer alan ilk üç 
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olumlu alt tema sırasıyla; odaların temiz olması, genel alanların temiz olması ve banyonun temiz 
olması iken, odaların kirli olması ise olumsuz alt temayı oluşturmaktadır.  

Literatür incelendiğinde bu sonuçların konuyla ilgili yapılan diğer çalışma sonuçlarıyla benzerlik 
gösterdiği anlaşılmaktadır. Bilim vd., (2013), Antalya ilinde yer alan tatil otellerine yönelik 
tüketici yorumlarını değerlendirdiği çalışmada, en çok yorumun personele yönelik yapıldığı 
sonucuna ulaşmıştır. Doğancili vd., (2018) tarafından yapılan çalışma da bu sonuçları destekler 
niteliktedir. Göller Bölgesi’nde yer alan otel işletmelerine yönelik yapılan çevrimiçi tüketici 
yorumlarının incelendiği bu çalışmada, en çok yorum alan ana temanın personel olduğu tespit 
edilmiştir. Arpacı ve Vatansever Toylan (2015), turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere 
yönelik yapılan şikayetleri tespit etmek amacıyla yaptıkları çalışmada, konaklama işletmelerine 
yönelik en fazla şikayetin personele yönelik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gündüz (2015), 
Pamukkale yöresindeki Sağlık Bakanlığı tarafından belgeli otel müşterilerinin memnuniyetinin 
belirlenmesine yönelik yaptığı çalışma sonucunda yiyecek içeceğin en çok yorum alan ilk üç tema 
arasında yer aldığını tespit etmiştir. Bu sonucu destekler nitelikteki benzer bir çalışmada Güzel 
(2014), Antalya’da yer alan bir konaklama işletmesine yönelik yapılan yorumları incelemiştir. 
Çalışma sonucunda otele yönelik en fazla yorum yapılan ana temaların içinde yiyecek içecek 
kalitesinin yer aldığı belirlenmiştir. İstanbullu Dinçer vd., (2018) tarafından, Türkiye’de faaliyet 
gösteren Cittaslow dostu işletme olan Yedi Bilgeler’e yönelik yapılan yorumların 
değerlendirildiği çalışmada, en fazla yorumun yiyecek içecek kategorisinde yapıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Konuyla ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde çevrimiçi tüketici yorumlarının en 
çok insan kaynakları, yiyecek-içecek ve kat hizmetleri konularında yoğunlaştığı görülmektedir. 
Olcay ve Giritlioğlu’nun (2014) gerçekleştirdiği çalışma sonucunda şehir turizminde faaliyet 
gösteren otellerde müşteri memnuniyeti unsurlarının “Donanım, ekipman ve servis” ile 
“Personel” olmak üzere iki boyuta sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışma sonucunda yorumların sırasıyla “insan kaynakları” temasında personelin güler 
yüzlü olması, “yiyecek ve içecek” temasında kahvaltı/yemeğin lezzetli olması, “kat hizmetleri” 
temasında ise odaların temiz olması konularında yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Çalışma sonuçları 
değerlendirildiğinde insan kaynaklarına yönelik yapılan yorumların diğer konulara oranla daha 
fazla olması çalışanların şehir otelleri için ne denli önemli olduğunu ortaya koymaktadır. 
Müşterilerle birebir etkileşim halinde olan ve kendileri de birer iç müşteri olan çalışanların hizmet 
sunumu esnasındaki tutumları müşterilerin hafızasında yer edinmekte ve bu durum 
yorumlarına yansımaktadır.  

Özellikle şehir merkezlerinde bulunan, kısa süreli konaklamaların gerçekleştirildiği şehir otelleri; 
dinlenmek, eğlenmek, doğa ile iç içe olmak ve uzun süreli tatil geçirmek için konaklamanın 
gerçekleştirildiği kıyı otellerinden farklı özelliklere sahiptir. Şehir otellerinde turistler tüm gün 
şehri keşfettikten sonra kısa süreli olarak otele yerleşip dinlenmekte ve ertesi gün erkenden ya 
otelden ayrılmakta ya da şehir gezisine kaldığı yerden devam etmektedir. Bu kapsamda şehir 
otelleri kıyı otellerinden farklı bir şekilde yönetilmedir. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında 
turistler bu otellerde en fazla personele, yiyecek içecekte kahvaltı servisine, otelin temizliğine, 
donanımına ve şehre yakınlık/uzaklık mesafesine önem vermektedir.  

Yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlara göre şehir turizmi alanında faaliyet gösteren 
konaklama işletmelerine yönelik bazı öneriler getirilmiştir. Konaklama işletmelerinin müşteri 
yorumlarını değerlendirmeleri ve bu yorumları bilgi kaynağı olarak görmeleri, işletmelere 
olumlu geri dönüşler sağlaması açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmaya konu olan şehir 
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otellerine yönelik yapılan yorumların çoğuna cevap verilmediği tespit edilmiştir. Yorumlara 
yanıt veren otellerin ise hepsinin dört yıldızlı olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda Eskişehir’de 
faaliyet gösteren tüm konaklama işletmeleri çevrimiçi tüketici sitelerinde yapılan yorumlara 
mümkün olduğunca hızlı ve tatmin edici dönüşler yapmalıdır. İşletmeler, kendilerine yönelik 
yapılan bu olumlu ve olumsuz yorumları bir hediye olarak görmeli ve tehdit olarak algılanan 
olumsuz yorumları da fırsata çevirmelidir.  

Bu kapsamda şehir otelleri, insan kaynakları departmanına gereken önemi vererek iş gören 
seçimi, iş başı eğitim (oryantasyon), personel ödül sistemi gibi konularda sorumluluklarını en iyi 
şekilde yerine getirmelidir. Çünkü turizm işletmelerinin başarısı personelin nasıl seçildiği, 
yönetildiği, eğitildiği, kariyer süreçlerinin nasıl desteklendiği ile yakından ilgilidir. Bu kapsamda, 
Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi bünyesinde turizm 
alanında verilen eğitimler, sektörün ihtiyacı olan kalifiye elemanın yetiştirilmesini sağlayacak 
niteliktedir. Müşterilerin yorumlarına yansıyan bir diğer önemli konu ise yiyecek ve içecektir.  Bu 
kategori altında kahvaltıya yönelik yapılan yorumların çokluğu kıyı otellerindeki her şey dahil 
sistemden farklı olarak, şehir otellerinde genellikle oda-kahvaltı şeklinde konaklanmasına 
bağlanabilir. Dolayısıyla kahvaltının lezzetine, sunumuna, kalitesine önem verilmesi müşteri 
memnuniyetinin sağlanması açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Odaların ve diğer 
alanların temizliği de yorumlarda sıklıkla karşılaşılması nedeniyle üzerinde durulması gereken 
bir diğer husustur. Bu noktada işletmelerin kat hizmetleri departmanına odaların ve diğer 
alanların rutin temizliğinin yapılması önerilebilir.  
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GİRİŞ 

Turizm sektöründe kültürlerarası etkileşimi ve gelişimi sağlayabilmek için ziyaretçi ve ziyaret 
edilen toplum arasındaki boşluğu dolduracak ve toplumların gelişimine destek sağlayacak olan 
kişiler turist rehberleridir (Avcıkurt, 2017). Rehber, bilgi birikimi ve davranışları ile toplum ve 
ülkeyle ilgili bilgi ve izlenim vermektedir. Ülkeyi ve toplumu farklı kültürel toplumlardan gelen 
ziyaretçilere karşı temsil etmek çok büyük bir sorumluluktur (Temizkan, 2005). Turist 
rehberlerinin turistin memnuniyetini sağlamak ve beklentilerini karşılamak için yerine getirdiği; 
liderlik, bilgi sağlayıcılık, aracılık, aktörlük, öğretmenlik, organizatörlük ve arabuluculuk gibi 
rolleri bulunmaktadır (Tetik, 2012). Bu rollerin tamamını yerine getirebilmek için turist 
rehberlerinin her alanda belirli bir birikime sahip olmaları gerekmektedir. Günümüzde sürekli 
olarak değişen ve güncelliğini kaybeden bilgiler doğrultusunda turist rehberi adaylarının da 
kendilerini sürekli yenileme zorunluluğu ortaya çıkmakta, onları her gün öğrenme gerekliliğine 
itmektedir. İş dünyasında artan rekabetle birlikte işgörenlerin niteliklerinin arttırılması, özellikle 
hızla gelişen turizm sektöründe önem arz etmektedir (Üzümcü vd., 2015). Günümüzdeki eğitim 
kurumlarında edinilen bilgi ve beceriler eskisi kadar uzun süreli ve geçerli olamamaktadır. 
Geçmiş zamanlarda belirli bir meslek sahibi olan bireylerin hayatları boyunca aynı işi aynı bilgi 
ile sürdürebildikleri görülmektedir. Fakat günümüz için bu durum pek mümkün 
görünmemektedir (Ayra ve Kösterelioğlu, 2015: 18). Turist rehberliği mesleği de aynı bilgilerle 
yıllar boyunca aynı işin yapılabileceği bir özellik taşımamaktadır. Bu nedenle turizm rehberliği 
eğitimi alan öğrenciler de çağın gereği olan bilgi ve becerileri hayata geçirmek için kendi 
kendilerine öğrenmeyi başarabilmelidirler. Ayrıca turizm rehberliği öğrencilerinin bireysel ve 
mesleki açıdan gelişimlerini sağlayıp iyi bir rehber olabilmeleri için yaşam boyu öğrenmenin 
gerekliliklerini yerine getirmeleri ve bu motivasyona sahip olmaları gerekmektedir. Bu 
bağlamda, bu araştırmanın amacı, turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerinin belirlenmesidir.  Çalışmanın ana problemini turizm rehberliği eğitimi alan 
öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düzeylerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Günümüzde iş hayatında, teknoloji ve bilimde, insanların birbirleriyle iletişiminde yaşanan hızlı 
değişimler sebebiyle yaşam boyu öğrenme dünya çapında ilgi gören bir kavram haline gelmiş 
(Erdamar, 2011: 235), örgün eğitimin, toplumun ihtiyaçlarına yanıt veremediğinin görülmesi ve 
yetersizliğinin fark edilmesiyle de kolayca kabullenilmiştir. Fakat bu anlamda yaşam boyu 
öğrenme örgün eğitimi hiçe saymak değil, yalnızca örgün eğitimin eksik yerlerinin sonradan 
tamamlanması veya önceleri ortaya çıkarılmamış yeteneklerin keşfedilmesi olarak kabul 
görmektedir (Güleç vd., 2012: 37). Yaşam boyu öğrenme, bir yandan mevcut olanı daha görünür, 
esnek, entegre ve etkili kılarken diğer yandan yeni öğrenme süreçleri, ürünleri ve ortamları 
geliştirmeyi gerektirmektedir (European Commission, 2002). Yaşam boyu öğrenme kavramı 
kısaca; yaşam boyunca, gönüllü ve motivasyona dayalı olarak kişisel veya mesleki sebeplerle 
yeterliliğin arttırılmasıdır (Goverment of Irland, 2000). Bir başka ifadeyle yaşam boyu öğrenme; 
bireyin yaşamı boyunca bilgisini, becerilerini, yeterliliklerini, bireysel, sosyal ya da mesleki 
olarak geliştirmeyi amaçlayan tüm etkinlikler olarak tanımlanmaktadır (Günüç vd., 2012: 310). 
Yaşam boyu öğrenme kavramını Samancı ve Ocakçı (2017), “insan yaşamının başlangıcından sonuna 
kadar devam eden bir süreçtir. Bu süreçte yaşam boyu öğrenme, örgün eğitimin getirdiği yaş ve mekân 
sınırına bağlı kalmaksızın, bireyin eğitim yoluyla kazandığı her türlü bilgi, beceri, tutum ve 
davranışlardır” şeklinde tanımlamaktadırlar. Yaşam boyu öğrenme kavramını açıklamaya ve 
kavramın önemine yönelik birçok çalışmaya rastlanmaktadır. Aspin ve Chapman (2010) yapmış 
oldukları çalışmada yaşam boyu öğrenme kavramının birkaç versiyonunu gözden geçirmekte ve 
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yaşam boyu öğrenmenin ana hatlarını ortaya koymaktadırlar. Tuschling ve Engemann (2006) 
çalışmalarında yaşam boyu öğrenme kavramının temeline ve toplum açısından önemine 
değinmektedirler. Bunların yanı sıra Dunlap (2003) yaptığı çalışmada günümüzün sürekli 
değişim ve yenilikçi ikliminde, insanları yaşam boyu öğrenmeye hazırlamak gereği üzerinde 
durmaktadır. 

Literatürde yaşam boyu öğrenme kavramının turizmle ilişkilendirilerek gerçekleştirildiği 
yalnızca bir çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışma Aksoy’un (2008) “yaşam boyu öğrenme 
teriminin kavramsallaştırılması ile otel işletmelerindeki yaşam boyu öğrenme ve kariyer rehberliği ilkeleri 
doğrultusunda yürütülen öğrenme faaliyetlerinin, iş görenlerin istihdam edilebilirliklerine olan katkılarını 
ortaya çıkarmak” amacıyla gerçekleştirdiği çalışmadır. Araştırmanın sonuçlarına göre çalışanların 
hizmet öncesi eğitiminin yanında katıldıkları yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin istihdam 
edilebilirlikte etkili olduğu görülmektedir. Ayrıca, yaşam boyu öğrenme faaliyetlerinin, 
çalışanların işletmeye bağlılıklarının artmasında ve daha kaliteli mal ve hizmet üretmede stratejik 
bir yol olarak görülmeleri gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Yaşam boyu öğrenme ile ilgili çalışmaların genellikle üniversite öğrencileri üzerinde (Atacanlı, 
2007; Diker Coşkun, 2009; Diker Coşkun ve Demirel, 2012; Evin Gencel, 2013; Karakuş, 2013; 
Kozikoğlu, 2014; Gür Erdoğan, 2014; Sarıgöz, 2015; Adabaş, 2016; Boztepe, 2017; Horuz, 2017; 
Mülhim, 2018; Kangalgil ve Özgün, 2018) yapıldığı görülmektedir. Örneğin Diker Coşkun (2009) 
tarafından yapılan üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin farklı 
değişkenler açısından incelendiği çalışmada; üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin düşük olduğu belirlenmiştir. Diker Coşkun ve Demirel’in (2012) yine aynı amaçla 
yaptıkları çalışmada, öğrencilerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine katılmada isteksiz 
oldukları, bu faaliyetleri sürdürmede zorlandıkları ve yaşam boyu öğrenme için önemli olan 
meraklılığın öğrencilerde mevcut olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Horuz ise (2017) mesleki 
eğitim merkezi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini incelemek amacıyla yaptığı 
çalışmada öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır.  

Yaşam boyu öğrenmenin farklı değişkenlerle ilişkilerinin incelendiği çalışmalara bakıldığında ise 
Mülhim’in (2018) yaptığı çalışmada, toplumların akademik ve sosyal alanda kalkınması için 
yenilikçiliğin ve bireysel olarak yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği üzerinde durarak, Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin bireysel yenilikçilik düzeyleri ve yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerini belirleyip aralarındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamıştır. Araştırmanın 
sonucunda öğrencilerin yenilikçilik düzeylerinin yüksek olduğu ve bunun da yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Gür Erdoğan (2014) tarafından yapılan 
öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin; öğrenme yeterlilikleri, akademik 
branşlarından memnun olmaları ve kariyer geliştirme arzuları ile ilişkisini ve üzerindeki 
etkilerini belirlemeyi amaçladığı çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca akademik branş 
memnuniyetlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri üzerinde etkili olmadığı ve kariyer 
geliştirme arzularının da orta düzeyde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Boztepe (2017) 
tarafından yapılan çalışmada öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve iletişim 
memnuniyetleri arasındaki ilişkisi incelenmiş, yaşam boyu öğrenme ile iletişim memnuniyetleri 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı meslek 
gruplarında belirlenmesine yönelik çalışmalarda genellikle öğretmenler üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Örneğin, Yaman (2014) öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini 
belirlemek amacıyla bir çalışma yürütmüştür. Bu çalışmanın sonucunda öğretmenlerin yaşam 
boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Aynı şekilde Ayaz (2016) 
tarafından yapılan çalışmanın sonucunda da öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 
yüksek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. Ayra ve Kösterelioğlu’nun (2015) öğretmenlerin yaşam 
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boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla 
gerçekleştirdikleri çalışmada, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile mesleki öz 
yeterlik algılarının iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin, yaşam boyu 
öğrenme ve öz yeterlik algıları arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin belirlenmesidir. Turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin hangi düzeyde olduğunun belirlenmesi bu çalışmanın ana problemini 
oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmada yaşam boyu öğrenme eğiliminin çeşitli değişkenlerle 
(cinsiyet, yaş, sınıf düzeyi, bölüm seçiminde etkili olan durum, bölümden memnun olma 
durumu, mesleği yapmayı düşünme durumu ve iş yaşamında başarılı olacağına dair duyulan 
inanç) ilişkisinin ortaya konması da amaçlanmıştır.   

Araştırmanın evrenini, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümünde 
2018-2019 eğitim öğretim yılında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda öğrenim 
görmekte olan 680 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya başlamadan önce Balıkesir Üniversitesi 
Turizm Fakültesi Dekanlığından gerekli izinler alınmıştır. Verilerin toplanmasında zaman ve 
maliyet kısıtları dikkate alındığından kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş, ulaşılabilen ve 
anketi yanıtlamayı kabul eden öğrenciler örneklemeye dahil edilmiştir (Altunışık vd., 2004). 
Araştırmaya katılımda gönüllülük esas alınmış, veri toplama aracını gönüllü olarak yanıtlayan 
326 öğrenci ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Ancak toplanan 326 anket formundan üç tanesi 
eksik veri içerdiğinden dolayı değerlendirmenin dışında bırakılmış ve 323 anket formu dikkate 
alınarak analizler gerçekleştirilmiştir. Altunışık vd., göre (2004: 125), evren büyüklüğü 700 olan 
araştırmanın örnekleminin 248 olması yeterli görülmektedir. Bu araştırmaya katılan öğrenci 
sayısı ise n=323’tür. Dolayısıyla araştırmanın örnekleminin evreni temsil ettiği ve ortaya çıkan 
sonuçların evrene genellenebilmesi açısından yeterli olduğu düşünülmektedir.  

Turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi 
amaçlanan bu çalışmada birincil verilerin elde edilmesi maksadıyla en çok başvurulan 
yöntemlerden biri olan anket tekniği kullanılmıştır. Öncelikle konuyla ilgili yerli ve yabancı yazın 
taraması yapılarak anket formu oluşturulmuştur. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. 
Formun birinci bölümünde turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin sosyo-demografik 
özelliklerinin belirlenmesine yönelik sorulan yedi soru yer almaktadır. Bu sorularla öğrencilerin 
cinsiyeti, yaşı, sınıfı, bölümü seçmede etkili olan durumu, seçilen bölümden memnun olma 
durumu, rehberlik mesleğini yapma isteği ve iş yaşamında başarılı olacağına dair duyulan inancı 
belirlenmeye çalışılmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde ise “Yaşam Boyu Öğrenme 
Eğilimlerini Belirleme Ölçeği” yer almaktadır. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme 
Ölçeği, Diker Coşkun (2009) tarafından çeşitli bölümlerde öğrenim gören üniversite 
öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla geliştirilmiştir. Bu 
çalışmada da Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen ve diğer çalışmalarda da kullanılan 
(Haseski vd., 2014; Arslan vd., 2016; Çam ve Üstün, 2016; Yılmaz ve Beşkaya, 2018) ölçekten 
yararlanılmıştır. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği, altılı Likert tipinde (Çok 
Uyuyor, Kısmen Uyuyor, Çok Az Uyuyor, Çok Az Uymuyor, Kısmen Uymuyor, Hiç Uymuyor) 
ve 27 ifadeden oluşan bir ölçektir. Diker Coşkun (2009) tarafından, ölçeğin güvenirliğinin test 
edilmesi amacıyla yapılan analiz sonucunda ölçeğin Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0,89 
olarak bulunmuştur. Ölçek, yaşam boyu öğrenme eğilimlerini olumlu ve olumsuz yönde 
niteleyen dört farklı alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci faktör “motivasyon” faktörünü (6 ifade), 
ikinci faktör “sebat” faktörünü (6 ifade), üçüncü faktör “öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk” 
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faktörünü (6 madde) ve dördüncü faktör “merak yoksunluğu” faktörünü (9 madde) 
açıklamaktadır (Diker Coşkun, 2009; Diker Coşkun ve Demirel, 2012: 112). Yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerini belirleme ölçeğindeki olumlu cümleler “Hiç Uymuyor” seçeneğinden “Çok Uyuyor” 
seçeneğine doğru 1,2,3,4,5,6 şeklinde puanlanırken olumsuz cümleler de bunun tam tersi bir yol 
izlenerek “Hiç uymuyor” seçeneğinden “Çok uyuyor” seçeneğine doğru 6,5,4,3,2,1 şeklinde 
puanlanmıştır (Çam ve Üstün, 2016: 463). Yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirleme ölçeğinden 
alınabilecek en düşük puan 27 (27x1), en yüksek puan ise 162’dir (27X6) (Diker Çoşkun ve 
Demirel, 2012). Ayrıca Diker Coşkun (2009) ölçekten alınabilecek ortanca puanı (27x3,5) 94,5 
olarak hesaplamışlardır. Ölçekten alınan puanın ortanca puanın üzerinde olması katılımcıların 
yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada öncelikle katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen 
verilere göre katılımcıların %52,9’u erkek ve %47,1’i kadındır. Katılımcıların %58,5’inin 20-22 yaş 
aralığında ve %27,6’sının 17-19 yaş aralığında olduğu saptanmıştır. Katılımcıların %30,3’ü birinci 
sınıf, %26,3’ü dördüncü sınıf, %22,6’sı ikinci sınıf ve %20,7’si üçüncü sınıftır. Katılımcıların 
%49,2’si, turizm rehberliği bölümünü kısmen isteyerek seçtiklerini, %40,6’sı ise isteyerek 
seçtiklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %10,2’si turizm rehberliği bölümünü istemeyerek 
seçtiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların seçtikleri bölümden memnun olma durumlarına 
bakıldığında ise %48,6’sının seçtikleri bölümden memnun oldukları, %17,6’sının kararsız 
oldukları, %15,8’inin çok memnun oldukları ve %4,3’ünün hiç memnun olmadığı tespit 
edilmiştir. Katılımcıların %41,5’i, mezun olduklarında rehberlik mesleğini yapmayı 
düşündüklerini, %37,5’i rehberlik mesleğini yapmada kararsız olduklarını ve %20,4’ü rehberlik 
mesleğini yapmayı düşünmediklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %64,1’i iş yaşamında 
başarılı olacaklarına dair bir inanca sahip olduğunu, %28,5’i bu konuda kararsız olduğunu ve 
%7,1’i iş yaşamında başarılı olacaklarına dair bir inanca sahip olmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 1’de Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinin faktör yapısını belirlemek 
amacıyla yararlanılan açımlayıcı faktör analizinin sonuçları yer almaktadır. Yapılan faktör analizi 
sonucunda faktör yükü 0,30’un altında kalan “Kişisel gelişimim için harcayacağım zamanı 
sevdiklerimle birlikte geçirmeyi tercih ederim.” ve “Sadece merak ediyorum diye bir konuyu öğrenmek için 
vakit ayırmam.” ifadeleri ölçekten çıkarılmıştır. Bundan sonraki gerçekleştirilen analizlere bahsi 
geçen iki ifade dâhil edilmemiş, bu ölçekteki ifade sayısı 25’e indirilmiştir. Yaşam Boyu Öğrenme 
Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi, 25 ifade üzerinden tekrar yapılmıştır. 
İlk olarak verilerin faktör analizine uygunluğunu test etmek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin 
örneklem değeri hesaplanmış ve Barlett’s Sphericity testi yapılmıştır. Kaiser-Meyer-Olkin 
örneklem değeri 0,913 iken Barlett’s Sphericity testi sonucu da anlamlılık göstermektedir 
(p=0,000<0,05). Bu sonuçlar verilere yönelik faktör analizinin uygulanabilir olduğunu ifade 
etmektedir. Analizler sonucuna göre 25 değişken 4 faktör altında toplam varyansın %57,206’sı 
açıklanmaktadır. Buna göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinin özdeğeri 
1’den büyük ve 4 bileşenli bir yapısı ortaya çıkmıştır. İlk faktörün tanımladığı fark yüzdesi 33,340 
düzeyindedir ve 7 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör orijinal ölçekte olduğu gibi “merak 
yoksunluğu” olarak adlandırılmıştır. “Merak Yoksunluğu” faktörünün güvenilirlik testi 
sonucunda Cronbach Alpha katsayısının 0,874 olduğu görülmektedir. İkinci faktörün 
tanımladığı fark yüzdesi 13,492 düzeyindedir ve 6 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör orijinal 
ölçekte olduğu gibi “sebat” olarak adlandırılmıştır. “Sebat” faktörünün Cronbach Alpha 
katsayısı 0,839 olarak görülmektedir. Üçüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 5,853 
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düzeyindedir ve 6 maddeden oluşmaktadır. Bu faktör orijinal ölçekte olduğu gibi “motivasyon” 
olarak adlandırılmıştır.  
Tablo 1. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinin Açımlayıcı Faktör Analizi 
Sonuçları 

 MADDELER F1 F2 F3 F4 

M
ER

A
K

 Y
O

K
SU

N
LU

Ğ
U

 

25. Zorunlu haller dışında yeni şeyler öğrenmek için çaba harcamak yerine, 
hobilerimle ilgilenmeyi tercih ederim. 0,753    

19. Zorunlu değilsem (sınav, proje vb için) zamanımı araştırma yaparak 
kaybetmek istemem. 0,727    

26. Eğer beni maddi olarak sıkıntıya düşürecekse yeni bilgi ve beceriler 
öğrenmek için çaba harcamak istemem. 0,706    

21. Öğrendiğim konudan sorumlu değilsem (sınav vb. olmayacaksam) 
eksiklerimi tamamlamak için çaba harcamayı gerekli görmem. 0,692    

24. Kütüphanelerin sıkıcı yerler olduğunu düşünürüm. 0,688    
22. Zorunlu olmadıkça sadece yeni şeyler öğreneceğim diye kurs ve seminerlere 
katılmanın bana zaman kaybettireceğini düşünürüm. 0,685    

27. Sürekli yeni bilgi ve beceriler öğrenmek zorunda hissetmek beni rahatsız 
eder. 0,647    

SE
BA

T 

12. Öğrendiğim konu zor ve karmaşık da olsa onu en iyi biçimde öğrenmek için 
çabalarım.  0,748   

9. Yeni bilgi ve beceriler öğrenebilmek için özel harcamalarımdan pay ayırırım.  0,706   
10. Herhangi bir zorunluluk olmadan yeni bilgi ve beceriler kazanmak için 
kendiliğimden çabalarım. 

 0,690   

8. Programım yoğun olsa bile, kendi kendime yeni bilgi ve beceriler öğrenmek 
için fırsatlar yaratırım. 

 0,675   

11. Öncelikli hedeflerimi gerçekleştirirken bunlarla ilgili olmayan yeni bilgi ve 
beceriler de kazanmaya çalışırım. 

 0,650   

7. Zamanımın büyük bir kısmını öğrenmek amacıyla araştırma yapmaya 
harcamak hoşuma gider. 

 0,614   

M
O

Tİ
V

A
SY

O
N

 

5. Sürekli yeni şeyler öğrenmek benim için bir tutkudur.   0,767  
1. Kendimi geliştirmek için farklı alanlarda yeni bilgi ve beceriler geliştirmek 
tam bana göredir. 

  0,737  

3.Yaşamdaki öncelikli hedeflerimden birisi de sürekli yeni bilgi ve beceriler 
kazanarak kişisel gelişimimi sağlamaktır. 

  0,724  

2.Kişisel gelişimimi sağlayacağına inanırsam her türlü bilgiyi kolaylıkla 
öğrenebilirim. 

  0,592  

6.Yeni bilgi ve beceriler öğrenme konusunda arkadaşlarımdan daha istekliyim.   0,572  
4.Yeterli maddi olanaklara sahip olsam da, kişisel gelişimim için yeni bilgi ve 
beceriler kazanmaya devam ederim. 

  0,484  

Ö
Ğ

R
EN

M
EY

İ D
Ü

ZE
N

LE
M

ED
E 

YO
K

SU
N

LU
K

 

14. Sadece kişisel gelişimimi sağlamak için sürekli yeni bilgi ve beceriler 
kazanmak bana anlamsız gelir. 

   0,767 

13. Mesleğimle ilgili olmayan konularda yeni bilgi ve beceriler kazanmanın bana 
yararı olacağına inanmam. 

   0,685 

15. Çevremdekilerin öğrenme sürecime yapacakları katkıları önemsemem.    0,674 
18. Öğrendiklerimle ilgili olarak kendi kendimi değerlendirmem yeni konuları 
öğrenmeme engel olur. 

   0,642 

16. Zorunlu haller dışında mesleğimle ilgili bilgi kaynaklarını (kitap, internet 
vb) kullanmam.    0,532 

17. Mesleğimle ilgili yeni karşılaştığım bir bilgi veya beceriyi öğrenmekte 
zorlanacağımı düşünüyorum.    0,448 

 

Cronbach’s Alpha 0,874 0,839 0,836 0,817 
Özdeğer 8,335 3,373 1,463 1,130 
Açıklanan Varyansın Yüzdesi 33,340 13,492 5,853 4,521 
Toplam Açıklanan Varyans 33,340 46,832 52,685 57,206 
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü 
 
Barlett’s Test of Sphercicity 

0,913 
Aprox. Chi-Square      3716,029 
Df                                            300 
Sig.                                       0,000 
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“Motivasyon” boyutunun güvenilirlik testi sonucunda Cronbach Alpha katsayısının 0,836 
olduğu görülmektedir. Dördüncü faktörün tanımladığı fark yüzdesi 4,521 düzeyindedir ve 6 
maddeden oluşmaktadır. Bu faktör “öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk” olarak 
adlandırılmıştır. “Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk” faktörünün Cronbach Alpha 
güvenilirlik katsayısının 0,817 olduğu görülmektedir. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini 
Belirleme Ölçeğinin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise 0,75 olarak tespit edilmiştir. Hem ölçeğin 
hem de faktörlerin güvenilirlik katsayılarına bakıldığında ölçeğin ve faktörlerinin yüksek 
derecede güvenilirliğe sahip olduğu görülmektedir (Ural ve Kılıç, 2006). Yaşam Boyu Öğrenme 
Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinin açımlayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktörlerin, 
ölçeğin alındığı çalışmanın (Diker Coşkun, 2009) bulgularıyla benzerlik gösterdiği tespit 
edilmiştir.  

Tablo 2’de katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinden elde edilen 
puanlar yer almaktadır. Katılımcıların Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinden 
alınan puanları incelendiğinde, alınan en düşük puanın 66 ve en yüksek puanın 150 olduğu tespit 
edilmiştir. Ölçeğin ortalaması ise 116,05 olarak hesaplanmıştır. Katılımcıların Yaşam Boyu 
Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması Diker Coşkun (2009) 
tarafından belirlenen ortanca puanın üstündedir (25 (iki ifade faktör analizi sonucu ölçekten 
çıkarılmıştır) x 3,5=87,5<116,05). Bu sonuç turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yaşam boyu öğrenme eğilimlerini 
belirleme ölçeğinin faktörlerine ilişkin puanlar incelendiğinde ise katılımcıların motivasyon 
puanları ortalaması 31,39 olarak hesaplanmıştır. Motivasyon puanları ortalamasının ortanca 
puanının üstünde olduğu görülmektedir (31,39>21 (6 X 3,5).  Katılımcıların sebat puanları 
ortalaması 28,05’dir. Sebat puanları ortalamasının ortanca puanının üstünde olduğu 
görülmektedir (28,05> 21 (6 X 3,5). Katılımcıların öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk puanları 
ortalaması 27,41’dir. Öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk puanları ortalamasının ortanca 
puanının üstünde olduğu görülmektedir (27,41>21 (6 X 3,5). Katılımcıların merak yoksunluğu 
puanları ortalaması 29,18’dir. Merak yoksunluğu puanları ortalamasının ortanca puanının 
üstünde olduğu görülmektedir (29,18> 24,5 (7 X 3,5).   

Tablo 2. Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinden Elde Edilen Puanlar 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerini Belirleme Ölçeği n Min. Max.  SS 
TOPLAM ÖLÇEK 323 66 150 116,05 19,77 
1. Faktör Motivasyon 323 12 36 31,39 4,12 
2. Faktör Sebat 323 8 36 28,05 5,38 
3. Faktör Öğrenmeyi Düzenlemede Yoksunluk 323 8 36 27,41 7,05 
4. Faktör Merak Yoksunluğu 323 7 42 29,18 8,83 

Not: Yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirleme ölçeğindeki motivasyon ve sebat boyutlarının ifadeleri “Hiç Uymuyor” 
seçeneğinden “Çok Uyuyor” seçeneğine doğru 1,2,3,4,5,6 şeklinde puanlanırken; öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve 
merak yoksunluğu boyutlarının ifadeleri de “Hiç uymuyor” seçeneğinden “Çok uyuyor” seçeneğine doğru 6,5,4,3,2,1 
şeklinde puanlanmıştır.  

Tablo 3’te öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasına 
ilişkin t testi sonucu yer almaktadır. Tablo 3’e göre katılımcıların cinsiyetleri ile yaşam boyu 
öğrenme eğilimleri ve faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p>0,05). Buna göre 
kadın katılımcıların yaşam boyu öğrenme eğilimleri ortalaması (120,89), erkek katılımcıların 
ortalamalarından daha yüksektir (111,74). Bununla birlikte kadın katılımcıların yaşam boyu 
öğrenme eğilimlerini belirleme ölçeğinin faktörlerine (motivasyon, sebat, öğrenmeyi 
düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu) ilişkin ortalamalarının erkek katılımcıların 
ortalamalarından daha yüksek olduğu görülmektedir.    

X
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Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yaşa göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre katılımcıların yaşları ile yaşam boyu öğrenme 
eğilimleri ve faktörlerinden motivasyon, sebat ve merak yoksunluğu faktörleri arasında anlamlı 
bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Bununla birlikte katılımcıların yaşları ile yaşam boyu 
öğrenme eğilimleri faktörlerinden öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu tespit edilmiştir (p=0,004<0,05). Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc analizleri uygulanmıştır. Farklılığın 17-
19 yaş ve 20-22 yaş grupları arasında olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 17-19 yaş grubundaki 
öğrencilerin 20-22 yaş grubundaki öğrencilere göre öğrenmeyi düzenlemedeki yoksunluğu daha 
azdır. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin sınıfa göre karşılaştırılmasına ilişkin tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçlarına göre katılımcıların sınıfları ile yaşam boyu öğrenme 
eğilimleri ve faktörlerinden sebat, öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk ve merak yoksunluğu 
faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Bununla birlikte katılımcıların 
sınıfları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri faktörlerinden motivasyon arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir (p=0,046<0,05). Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc analizleri uygulanmıştır. Farklılığın 1. sınıf ve 3. sınıf 
arasında olduğu tespit edilmiştir. Buna göre, 1. sınıf öğrencilerin motivasyon puanlarının 
ortalaması (31,78), 3. sınıf öğrencilerine (30,13), göre daha fazladır.  

Tablo 3. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Cinsiyete Göre Karşılaştırılmasına 
İlişkin t Testi Sonucu 

 Cinsiyet n  SS sd t p 

Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimi 
Erkek 171 111,74 20,09 

321 -4,26 0,00 
Kadın 152 120,89 18,29 

  n  SS sd t p 

Motivasyon 
Erkek 171 30,86 4,55 

321 -2,48 0,01 
Kadın 152 31,99 3,49 

  n  SS sd t p 

Sebat 
Erkek 171 27,34 5,76 

321 -2,51 0,01 
Kadın 152 28,84 4,81 

  n  SS sd t p 
Öğrenmeyi Düzenlemede 

Yoksunluk 
Erkek 171 26,49 7,21 

321 -2,50 0,01 
Kadın 152 28,45 6,73 

  n  SS sd t p 

Merak Yoksunluğu 
Erkek 171 27,03 8,64 

321 -4,79 0,000 
Kadın 152 31,60 8,43 

Tablo 4’te öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bölümün seçilmesinde etkili olan 
duruma göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 
verilmektedir. Tablo 4’e göre katılımcıların bölümün seçilmesinde etkili olan durumu ile yaşam 
boyu öğrenme eğilimleri faktörlerinden sebat faktörü arasında anlamlı bir farklılık 
bulunmamaktadır (p=0,057>0,05). Bununla birlikte katılımcıların bölümün seçilmesinde etkili 
olan durumu ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri (p=0,000<0,05), motivasyon (p=0,001<0,05), 
öğrenmeyi düzenlemede yoksunluk (p=0,001<0,05) ve merak yoksunluğu (p=0,008<0,05) 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılıkların hangi 
gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere post-hoc analizleri uygulanmıştır. Buna göre 
bölümünü isteyerek seçen öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi puanlarının (120,12) ve 
motivasyon puanlarının ortalaması (32,16), bölümünü kısmen isteyerek seçen ve istemeyerek 
seçen öğrencilerin puanlarının ortalamasına göre daha yüksektir. Ayrıca bölümünü isteyerek 

X

X

X

X

X
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seçen öğrencilerin öğrenmeyi düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu, bölümünü 
kısmen isteyerek seçen ve istemeyerek seçen öğrencilere göre daha azdır.   

Tablo 4. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bölümün Seçilmesinde Etkili Olan 
Duruma Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonucu 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 
Eğilimi 

Bölümün Seçilmesinde 
Etkili Olan Durum Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 

İsteyerek seçtim 131 120,12 

8,759 0,000 1-2-3 
İstemeyerek seçtim 33 104,77 
Kısmen isteyerek seçtim 159 115,03 
Toplam 323 116,05 

Motivasyon 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
İsteyerek seçtim 131 32,16 

6,890 0,001 1-2-3 
İstemeyerek seçtim 33 29,32 
Kısmen isteyerek seçtim 159 31,19 
Toplam 323 31,39 

Sebat 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
İsteyerek seçtim 131 28,77 

2,898 0,057 - 
İstemeyerek seçtim 33 26,42 
Kısmen isteyerek seçtim 159 27,79 
Toplam 323 28,05 

Öğrenmeyi 
Düzenlemede 

Yoksunluk 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
İsteyerek seçtim 131 28,52 

7,107 0,001 1-2-3 
İstemeyerek seçtim 33 23,44 
Kısmen isteyerek seçtim 159 27,33 
Toplam 323 27,41 

Merak 
Yoksunluğu 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
İsteyerek seçtim 131 30,66 

4,924 0,008 1-2 
İstemeyerek seçtim 33 25,58 
Kısmen isteyerek seçtim 159 28,71 
Toplam 323 29,18 

Tablo 5’te öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin seçilen bölümden memnun olma 
durumuna göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 
verilmektedir. Tablo 5’e göre katılımcıların seçilen bölümden memnun olma durumu ile yaşam 
boyu öğrenme eğilimleri ve tüm faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 
(p=0,000<0,05). Katılımcıların seçilen bölümden memnun olma düzeyleri arttıkça yaşam boyu 
öğrenme eğilimi, motivasyon ve sebat puanlarının ortalamaları artmakta, öğrenmeyi 
düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu ise azalmaktadır.  

Tablo 6’da öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin rehberlik mesleğini yapma 
düşüncesine göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 
verilmektedir. Tablo 6’ya göre katılımcıların rehberlik mesleğini yapma düşüncesi ile yaşam 
boyu öğrenme eğilimleri ve tüm faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (p=<0,05). 
Rehberlik mesleğini yapmayı düşünen öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi, motivasyon ve 
sebat puanları ortalaması, rehberlik mesleğini yapmayı düşünmeyen ve kararsız olan 
öğrencilerin puanlarının ortalamasına göre daha fazladır. Ayrıca rehberlik mesleğini yapmayı 
düşünen öğrencilerin, öğrenmeyi düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu, rehberlik 
mesleğini yapmayı düşünmeyen ve kararsız olan öğrencilere göre daha azdır.   
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Tablo 5. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Seçilen Bölümden Memnun Olma 
Durumuna Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonucu 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 
Eğilimi 

Seçilen Bölümden 
Memnun Olma Durumu Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 

Hiç memnun değilim 14 102,41 

10,937 0,000 1-2-3-4-5 

Az memnunum 41 110,59 
Karasızım 57 110,95 
Memnunum  157 116,43 
Çok memnunum 51 129,94 
Toplam 320 116,25 

Motivasyon 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Hiç memnun değilim 14 30,00 

5,975 0,000 1-2-3-4-5 

Az memnunum 41 31,31 
Karasızım 57 30,46 
Memnunum  157 31,19 
Çok memnunum 51 33,81 
Toplam 320 31,44 

Sebat 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Hiç memnun değilim 14 27,22 

5,350 0,000 2-3-4-5 

Az memnunum 41 26,80 
Karasızım 57 28,03 
Memnunum  157 27,60 
Çok memnunum 51 31,11 
Toplam 320 28,12 

Öğrenmeyi 
Düzenlemede 

Yoksunluk 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Hiç memnun değilim 14 22,24 

8,937 0,000 1-2-3-4-5 

Az memnunum 41 25,33 
Karasızım 57 25,34 
Memnunum  157 28,00 
Çok memnunum 51 31,30 
Toplam 320 27,46 

Merak 
Yoksunluğu 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Hiç memnun değilim 14 22,94 

6,959 0,000 1-2-3-4-5 

Az memnunum 41 27,14 
Karasızım 57 27,10 
Memnunum  157 29,62 
Çok memnunum 51 33,70 
Toplam 320 29,21 

Tablo 7’de öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin iş yaşamında başarılı olunacağına 
dair inanca göre karşılaştırılmasına ilişkin tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonuçları 
verilmektedir. Tablo 7’ye göre öğrencilerin iş yaşamında başarılı olunacağına dair inancı ile 
yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve tüm faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 
(p=<0,05). İş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimi, motivasyon ve sebat puanları ortalaması, iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı 
olmayan öğrencilerin ve kararsız olan öğrencilerin puanlarının ortalamasına göre daha fazladır. 
Ayrıca iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olan öğrencilerin öğrenmeyi düzenlemedeki 
yoksunluğu ve merak yoksunluğu, iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olmayan 
öğrencilere ve kararsız olan öğrencilere göre daha azdır.   
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Tablo 6. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Rehberlik Mesleğini Yapma 
Düşüncesine Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonucu 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 
Eğilimi 

Rehberlik Mesleğini Yapma 
Düşüncesi  

Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 

Evet 134 121,08 

11,343 0,000 1-2-3 
Hayır 66 107,44 
Kararsızım  121 115,50 
Toplam 321 116,17 

Motivasyon 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 134 32,43 

10,238 0,000 1-2-3 
Hayır 66 29,74 
Kararsızım  121 31,24 
Toplam 321 31,43 

Sebat 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 134 29,20 

5,316 0,005 1-2-3 
Hayır 66 26,91 
Kararsızım  121 27,52 
Toplam 321 28,10 

Öğrenmeyi 
Düzenlemede 

Yoksunluk 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 134 28,36 

4,416 0,013 1-2 
Hayır 66 25,25 
Kararsızım  121 27,61 
Toplam 321 27,44 

Merak 
Yoksunluğu 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 134 31,08 

9,134 0,000 1-2-3 
Hayır 66 25,52 
Kararsızım  121 29,12 
Toplam 321 29,20 

Tablo 7. Öğrencilerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İş Yaşamında Başarılı Olunacağına 
Dair İnanca Göre Karşılaştırılmasına İlişkin ANOVA Testi Sonucu 

Yaşam Boyu 
Öğrenme 
Eğilimi 

İş Yaşamında Başarılı 
Olunacağına Dair İnanç 

Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 

Evet 207 121,09 

23,548 0,000 1-2-3 
Hayır 23 99,44 
Kararsızım  92 109 
Toplam 322 116,09 

Motivasyon 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 207 32,39 

20,083 0,000 1-2-3 
Hayır 23 28,33 
Kararsızım  92 29,95 
Toplam 322 31,40 

Sebat 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 207 29,20 

14,090 0,000 1-2-3 
Hayır 23 25,60 
Kararsızım  92 26,12 
Toplam 322 28,06 

Öğrenmeyi 
Düzenlemede 

Yoksunluk 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 207 28,73 

14,225 0,000 1-2-3 
Hayır 23 21,73 
Kararsızım  92 25,92 
Toplam 322 27,43 

Merak 
Yoksunluğu 

 Sıklık Ortalama F Değeri  p Değeri Fark 
Evet 207 30,75 

11,017 0,000 1-2-3 
Hayır 23 23,75 
Kararsızım  92 27,00 
Toplam 322 29,18 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin belirlenmesinin 
amaçlandığı bu çalışmada Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen Yaşam Boyu Öğrenme 
Eğilimlerini Belirleme Ölçeğinden yararlanılmış ve araştırmada açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda ortaya çıkan faktörlerin, ölçeğin alındığı çalışmanın (Diker Coşkun, 2009) 
bulgularıyla benzerlik gösterdiği ve dört faktör yapısının korunduğu tespit edilmiştir. 
Araştırmada turizm rehberliği eğitimi alan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini 
belirleme ölçeğinden elde edilen puanların ortalamasının belirlenen ortanca puanın üstünde 
olduğu saptanmıştır. Bu sonuç turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Karakuş (2013) tarafından meslek yüksekokulu 
öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin belirlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 
öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin iyi seviyede olduğu saptanmıştır. Horuz (2017) 
tarafından yapılan çalışmada ise mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların sonuçlarını desteklemeyen 
çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin, Diker Coşkun ve Demirel (2012) tarafından yapılan 
çalışmada üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin düşük, benzer şekilde 
Dikmen ve diğerleri (2016) tarafından hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerini incelemek amacıyla yapılan çalışmada da öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Görüldüğü gibi öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu 
araştırma da ise turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin 
yüksek çıkması mesleğin başarılı bir şekilde devam ettirilebilmesi açısından oldukça önemli ve 
olması gereken bir sonuçtur. Araştırmada ayrıca turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yaşam 
boyu öğrenme eğilimlerinin tüm faktörlerine yönelik puanlamalarda da olması beklenen yüksek 
sonuçlar tespit edilmiştir. Buna göre turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin yaşam boyu 
öğrenme eğilimleri faktörlerinden motivasyon ve sebat puanları yüksek, öğrenmeyi düzenleme 
yoksunluğu ve merak yoksunluğu azdır. Bu durum bireysel ve mesleki açıdan gelişimlerini 
sağlayıp iyi bir rehber olabilmek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliklerini yerine getirmeleri 
ve bu motivasyona sahip olmaları gereken turizm rehberliği bölümü öğrencileri için olması 
gereken ya da beklenen bir durum olarak değerlendirilebilir. Turizm rehberliği bölümü 
öğrencileri hem öğrencilik dönemlerinde hem de turist rehberi olarak meslek hayatlarına 
başladıkları ve bu meslekte hizmet etmeye devam ettikleri süre boyunca yaşam boyu öğrenmeyi 
benimsemek, bununla ilgili her türlü faaliyete ve sürece katılmak durumundadırlar. Bu süreçte 
istekli ve yüksek motivasyona sahip olmak, yaşam boyu öğrenmede sebat göstermek, öğrenmeyi 
düzenlemek ve meraklı olmak turizm rehberliği bölümü öğrencileri için çok önemli 
gerekliliklerdir. 

Araştırmada öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasına 
ilişkin yapılan analiz sonucunda cinsiyet ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve faktörleri 
arasında anlamlı farklılıkların bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre kadın katılımcıların yaşam 
boyu öğrenme eğilimleri, erkek katılımcılara göre daha yüksektir. Benzer şekilde kadın 
katılımcıların, erkek katılımcılara göre motivasyon ve sebat puanlarının daha yüksek, öğrenmeyi 
düzenlemedeki yoksunluğun ve merak yoksunluğunun ise daha az olduğu belirlenmiştir. Benzer 
şekilde İzci ve Koç (2012), Diker Coşkun ve Demirel (2012) ve Evin Gencel (2013) tarafından 
yapılan çalışmalarda da kız öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin erkek öğrencilere 
göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.      

Araştırmada öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bölümün seçilmesinde etkili olan 
duruma göre karşılaştırılmasına ilişkin yapılan analiz sonucunda katılımcıların bölümün 
seçilmesinde etkili olan durumu ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri boyutlarından sebat faktörü 
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arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı, bununla birlikte katılımcıların bölümün seçilmesinde 
etkili olan durumu ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri, motivasyon, öğrenmeyi düzenlemede 
yoksunluk ve merak yoksunluğu arasında anlamlı bir farklılık olduğu saptanmıştır. Bölümünü 
isteyerek seçen öğrencilerin, bölümünü kısmen isteyerek seçen ve istemeyerek seçen öğrencilere 
göre, yaşam boyu öğrenme eğilimi ve motivasyonu daha yüksek, ayrıca öğrenmeyi 
düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu daha azdır.  

Öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin seçilen bölümden memnun olma durumuna, 
rehberlik mesleğini yapma düşüncesine ve iş yaşamında başarılı olunacağına dair inanca göre 
karşılaştırılmasına ilişkin yapılan analiz sonucunda tüm değişkenler ile yaşam boyu öğrenme 
eğilimleri ve tüm faktörleri arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Yapılan 
analiz sonuçlarına göre katılımcıların seçilen bölümden memnun olma düzeyleri arttıkça yaşam 
boyu öğrenme eğilimi, motivasyon ve sebat puanlarının ortalamaları artmakta, öğrenmeyi 
düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu ise azalmaktadır. Rehberlik mesleğini 
yapmayı düşünen öğrencilerin yaşam boyu öğrenme eğilimi, motivasyon ve sebat puanları 
ortalamasının, rehberlik mesleğini yapmayı düşünmeyen ve kararsız olan öğrencilerin 
puanlarının ortalamasına göre daha fazla olduğu, ayrıca rehberlik mesleğini yapmayı düşünen 
öğrencilerin, öğrenmeyi düzenlemedeki yoksunluğu ve merak yoksunluğu, rehberlik mesleğini 
yapmayı düşünmeyen ve kararsız olan öğrencilere göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Benzer 
şekilde iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olan öğrencilerin yaşam boyu öğrenme 
eğilimi, motivasyon ve sebat puanları ortalaması, iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı 
olmayan öğrencilerin ve kararsız olan öğrencilerin puanlarının ortalamasına göre daha fazladır. 
Ayrıca iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olan öğrencilerin öğrenmeyi düzenlemedeki 
yoksunluğu ve merak yoksunluğu, iş yaşamında başarılı olacağına dair inancı olmayan 
öğrencilere ve kararsız olan öğrencilere göre daha azdır.   

Araştırmada ortaya çıkan bulgular turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin kendilerinden 
beklenen ve mesleğin gerektirdiği bir eğilim içinde olduklarını göstermektedir. Öğrencilerin bu 
eğilimi kaybetmemeleri ve meslek hayatları boyunca korumaları, mesleğin başarısı için oldukça 
önemlidir. Turizm rehberliği bölümü öğrencileri için yaşam boyu öğrenmenin bir yaşam tarzı ya 
da biçimi olarak benimsenmesi önem arz etmektedir. Bu amaçla üniversitelerde öğrencilere 
yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, yaşam boyu öğrenmenin 
benimsenmesi için gerekli ortamların hazırlanması ve olanakların sunulması, yaşam boyu 
öğrenme becerilerinin kazandırılması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması önerilebilir.  
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Öz 

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, Madde 14’e istinaden üniversitelerin turizm rehberliği bölümlerinden mezun olan ya 
da mezun olacak rehber adayları ile ruhsatnamelerine yeni bölge ekletmek isteyen rehberler için Bakanlığın gözetimi ve 
denetimi altında yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılım zorunludur. Bu eğitim gezisi, rehber adayları için tarihi ve turistik 
alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda gezilerin planlanması ve yönetimi 
aşamaları önem arz etmektedir. Gerçekleştirilen çalışmada turist rehberi adaylarının rehber olmadan önce çıktıkları uygulama 
gezisine yönelik beklentileri, geziden ne tür deneyimler elde ettikleri ve bu deneyimleri nasıl değerlendirdiklerinin 
keşfedilmesi amaçlanmaktadır. Amaç kapsamında araştırmada nitel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Söz konusu 
uygulama gezisi fenomenine yönelik rehber adaylarının yaşadıkları deneyimler betimleneceği için araştırma fenomenolojik 
(olgu bilimsel) desende gerçekleştirilmiştir.  Araştırma deseni mülakat yapmayı gerektirdiği için keşfedici/yorumlayıcı 
paradigma kapsamında veri elde edebilmek amacıyla 2019 yılında eğitim gezisine katılan 15 rehber adayı ile derinlemesine 
görüşme yöntemi gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin betimleyici analiz sonuçları 
araştırma soruları çerçevesinde; katılımcıların beklentileri, tura yönelik olumlu ve olumsuz fikirleri ve bu bağlamda gelecek turların 
geliştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere yönelik önerileri olmak üzere dört başlık altında toplanmış,  fiyat, konaklama, tur 
programı, bilgilendirme, tur rotası, öğrenci konu anlatımları, tur katılımcıları ve tur organizasyonu ile ilgili sorunlar tespit 
edilerek, eğitim gezisi planlaması, genel rehberlik eğitimi ile ilgili katılımcılardan gelen öneriler araştırmacılar tarafından 
yordanmıştır. 
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Abstract 

In accordance with the Regulation on Tourist Guidance, Article 14, it is compulsory to attend to the application trips for the 
guides who are or will graduate from the tourism guidance departments of the universities and for the guides who want to 
add a new region to their licenses, under the observation and supervision of the Ministry. This training trip is important in 
terms of recognizing historical and touristic areas for guide candidates and having information about them. In this context, 
planning and management stages of these trips are important. In this study, it is aimed to discover the expectations of the 
tourist guide candidates on the practice trip before they became a guide, what kind of experiences they get from this trip and 
how they evaluate these experiences. In this context, qualitative research approach was preferred in this research. The research 
was carried out in a phenomenological pattern, as the experiences of guide candidates about the phenomenon of the training 
trip will be described. In order to obtain data within the scope of the exploratory / interpretative paradigm since the research 
design required interviewing, in-depth interview method was conducted with 15 guide candidates participating in the 
application trip in 2019. The results of the descriptive analysis of the data obtained from the interviews with the participants 
were as follows; the expectations of the participants, the positive and negative ideas for the tour and the suggestions for changes to be 
made for the development of the future tours are gathered under four titles: price, accommodation, tour program, information, 
tour route, student lectures, tour participants and tour organization. The problems were determined by the researchers and 
the suggestions from the participants about the training trip planning and general guidance training were discussed by the 
researchers. 
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GİRİŞ 

Turist rehberleri, sosyal ve kültür aracılar olarak görev yapan, ziyaret edilen destinasyonun imajını 
ve turistlerin destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetlerini etkileyen kültür elçileridir (Rabotic, 2010) 
ve bu bağlamda rehberler, turizm endüstrisinin önemli bir bölümünü temsil etmektedirler 
(Lovrentjev, 2015). Turist rehberliği yönetmeliğine göre, turist rehberliği hizmeti, seyahat acenteciliği 
faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup hâlindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi 
öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre, doğa, sosyal veya 
benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak 
gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programlarının seyahat 
acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acente adına 
yönetilmesini ifade etmektedir (PTR Yönetmelik, 2014). Bu denli geniş bir görev yetkisine sahip olan 
rehberler, sektörde üstlendikleri roller gereği önemli bir eğitim alt yapısına sahip olmalıdır. 
Türkiye’de turist rehberliği alanında üniversitelerde ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeylerinde 
örgün eğitim verilirken, gerekli görülen hallerde de sertifika programları açılmaktadır. Eğitimini 
tamamlayan öğrenciler, belirlenen tarihi ve turistik alanları tanımak ve bilgi sahibi olmak amacıyla 
yapılan yurtiçi uygulama gezilerine katılmak zorundadır (PTR Yönetmelik, 2014). Bu gezilerin, çoğu 
adayın turist rehberliği mesleğine başlamadan önceki ilk deneyimleri olması açısından iyi 
planlanması önem arz etmektedir (Esen ve Gülmez, 2018). Bu sebeple, mesleğe yönelik önemli bir 
deneyim ve bilgilendirme eğitimi gezisi olan yurt içi uygulama gezilerinin değerlendirilmesi de 
meslek eğitimi açısından önemlidir. Turist rehberi adaylarının 2019 yılı TÜREB tarafından 
gerçekleştirilen eğitim uygulama gezisine yönelik algıları belirlemek amacıyla yapılan bu 
araştırmanın bulgularının, uygulama gezisi deneyimine yönelik önemli fikirler sunacağı ve kötü 
deneyimlerden yola çıkılarak rehber adaylarının ilk rehberlik deneyimlerinin iyileştirilmesi adına 
öneriler sunacağı varsayılmaktadır.  

TURİST REHBERLİĞİ UYGULAMA GEZİLERİ  
Turist rehberleri, turu yöneten ve belirli bir alanda bölge hakkında zengin bilgiye sahip olan kişilerdir 
(Bowie ve Chang, 2005). Dünya Turist Rehberleri Birliği Federasyonu’na (WFTGA) (2003) göre turist 
rehberleri, ziyaretçilere istedikleri dilde kılavuzluk yapan, bir bölgenin doğal mirasını ve kültürünü 
yorumlayan, uygun yetkinliğe sahip kişiler tarafından onaylanan bölgeye özel yeterliliği olan 
kişilerdir. Avcıkurt vd., (2009) göre ise rehberler, turizmin gelişmesinde rol oynayan ve ülkenin iyi 
bir şekilde temsil edilmesinde payı olan kişilerdir. Ülkede ve destinasyonda var olan doğal ve tarihi 
kültürün temsilcisi olan turist rehberleri iyi bir şekilde eğitilmeli ve seçilmelidir (Coccossis 2006). 
Kabii vd., de (2017), turist rehberlerinin bir alandaki bilgilerini arttırması ve onların 
performanslarının gelişmesi için daha eğitimli olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Rehberlerin iyi 
eğitim almış olması ve kendilerini geliştirmesi turistlere karşı daha iyi bir hizmet sunulması 
açısından etkilidir (Eker ve Zengin, 2016). Turist rehberlerinin kaliteli bir hizmet sunması temsil 
ettikleri destinasyonun genel imajı için oldukça önemlidir (Huang vd., 2010). Rehber tarafından 
sağlanan hizmetin kalitesi, rehberlerin bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmesine, eğitimine ve eğitimi 
konusundaki yetkinliğine bağlıdır (Rabotić, 2015). Turist rehberlerinin işverenleri olan seyahat 
acenteleri de rehberlerin iyi eğitilmesi ve yetiştirilmesi konusunun önemli olduğuna kanaat 
getirmişlerdir (Çetin ve Yarcan, 2017). Turist rehberliği eğitiminin artık rehberlik mesleğinin 
uluslararası tanınırlığı da arttıkça önem kazandığı görülmektedir (Black ve Weiler, 2005). 
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Turist rehberleri, ülkenin tanıtımından destinasyonun ekonomik sürdürülebilirliğine kadar kadar 
önemli konularda kritik görevler üstlenmektedir. Dolayısıyla rehberlerin, bu görevlerin yetkinliği ve 
donanımı için iyi bir eğitimden geçmeleri gerekmektedir. Pond‘a (1993) göre, turist rehberliğinin 
teorik ve uygulama şeklinde bir meslek olarak öğretilmesine 1951 yılında İngiltere’de başlanmıştır. 
Aynı şekilde verilmekte olan eğitimler Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990’lı yıllarda 
yaygınlaşmaya başlamış ve 130 kadar üniversitenin bünyesinde “yorumlayıcılar” adı altında 
rehberlik eğitimi veren programlar açılmıştır (Knudson vd., 1995). İngiltere’nin ardından birçok 
ülkede de turist rehberliği, eğitim yoluyla edinilen ve bir lisans gerektiren meslek olarak kabul 
edilmektedir. Başvuranların rehberlik konusunda temel bilgileri edindiği özel olarak düzenlenmiş 
kursların yanı sıra özel turist rehberliği bölümlerinde Türkiye, Mısır, Litvanya ve Malta gibi 
ülkelerde yapıldığı gibi 2-4 yıl süren eğitim ve üniversitelerin çalışma programları da mevcuttur 
(Rabotić, 2015). Ülkelerin yapmış olduğu düzenlemeye göre öğrencilerin bazı temel yeterlilikleri 
taşıyor olmaları gerekmektedir. Örneğin, Avusturya’da turist rehberliği sınavı, Brezilya, Yunanistan 
ve Hırvatistan’da ortaöğrenim yeterliliği ve Hindistan’da onaylı lisans veya yükseköğrenim 
diplomasına sahip olmaları gerekmektedir (Lovrentjev, 2015). Benzer şekilde Türkiye’de olduğu gibi 
Avustralya ve Costa Rica gibi ülkelerde de çeşitli eğitim programları ile rehberler yetiştirilmektedir. 
Bu sebeple değerlerin ve tutumların meslek etiği çerçevesi de öğretilmesi açısından rehberlik 
eğitiminin detaylandırılması, çeşitlendirilmesinin yanı sıra eğitimde uygulamaya önem verilmesi 
gerekmektedir (Mason ve Christie, 2003; Jacobson ve Robles, 1992).  

Turist Rehberliği Yönetmeliğine (2014) göre Türkiye’de rehber olabilmek için üniversitelerin lisans, 
ön lisans veya yüksek lisans bölümlerinden mezun olmak veya Bakanlığın gözetimi ve denetimi 
altında TÜREB tarafından düzenlenen ülkesel veya bölgesel turist rehberliği sertifika programını 
başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu eğitim süreci sonrasında adaylar, ayrıca yabancı dil 
sınavını geçmek ve uygulama gezisine katılmak zorundadır (PTR Yönetmelik, 2014). Turizm 
sektörünün istenen noktalara ulaşabilmesi, özel ilgi alanlarında yetişen rehberlerinin etkin bir şekilde 
eğitimi ve uygulama becerileri ile mümkün olacaktır. Turizm rehberlerinin etkin bir eğitim 
alabilmeleri ve yetkin olabilmeleri ancak teorik bilgiyle pekişen saha çalışması ve pratikleriyle 
mümkün olabilmektedir (Şimşek, 2012). Yenipınar ve Zorkirişçi’nin 2013 senesinde yaptıkları 
karşılaştırmada, Avrupa’daki turist rehberliği eğitim sürecinin uygulamadaki teknik çeşitliliği, 
uzmanlık kazandırma, yönlendirme ve teorik yanında pratiğin de eğitime aynı yoğunlukta dahil 
edilmesinin Türkiye’deki teorik ve pratik eğitim uygulamalarında yetersiz kaldığı keşfedilmiştir. 
Yine aynı araştırma dahilinde, Türkiye’deki teorik derslerinin yükünün uygulamalı dersler eklenerek 
paylaştırılması gerekliliği ve bunun sonucunda mezun olacak olan öğrencilerin ruhsatname sahibi 
olma sürecindeki öğreniminin daha da kalıcı olacağı bu araştırmanın da sonuçlarını kanıtlar nitelikte 
daha önceden vurgulanmıştır (Yenipınar ve Zorkirişçi, 2013). Çin’de yapılan bir araştırmada, turist 
rehberlerinin rollerini yerine getirebilmeleri ve bu süreç içerisinde de sürdürülebilirlik, 
profesyonellik gibi kavramlara hâkim olmaları açısından sertifikasyon sürecinde uygulama ve teorik 
eğitim değerlendirmelerinin iyi yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir (Huang ve Weiler, 2010). Bu 
bağlamda eğitim döneminde alınan teorik bilgilerin uygulama ile birleşmesi açısından rehberlik 
uygulama gezileri önem arz etmektedir.  

Turist rehberliği uygulama gezilerinin öğrencilere yönelik katkıları şu şekilde sıralanabilir (Huang 
ve Weiler, 2010; Erdem ve Etiz, 2012; Yenipınar ve Zorkirişçi, 2013; Esen ve Gülmez, 2018); 

� Adaylar, uygulama gezisi ile aldıkları teorik eğitimi pratiğe dönüştürmektedirler, 
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� Adaylar, bireysel özelliklerinden hangilerinin eksik ya da yeterli olduğunu görerek, 
kendilerini değerlendirmektedirler, 

� Adaylar, rehberlik rollerine yönelik çıkarımlar yapmaktadırlar,  
� Adayların mesleğe karşı yaklaşımlarını ve tutumları belirlenmektedir, 
� Adaylar, mesleğin nasıl icra edileceğini uygulamalı olarak görmektedir, 
� Adaylar, gezi esnasında doğru bilginin nerede ve nasıl kullanılması gerektiğini 

gözlemlemektedirler, 
� Adaylar, gezilen bölgeyle ilgili bilgi sahibi olmaktadır, 
� Adaylar, turistlere karşı nasıl davranacaklarına dair fikir sahibi olmaktadırlar, 
� Adaylar, tur organizasyonuna ve tekniğine dair fikirler elde etmektedirler. 

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği’ne göre uygulama gezilerinin düzenlenme esasları şunlardır; 
(PTR Yönetmelik, 2014); 

� Gezi tarihleri, güzergâh ve programı önceden hazırlanmaktadır, 
� Uygulama gezileri gezinin başlayacağı tarihten en az bir ay önce birliğin resmi internet 

sitesinde duyurulmaktadır, 
� Turist rehberliği uygulama gezileri, ülkesel veya bölgesel sertifika programları için ayrı ayrı 

düzenlenmektedir, 
� Ülkesel yurt içi uygulama gezi süresi en az 36 takvim günüdür, 
� Bölgesel yurtiçi uygulama gezi süresi her bir bölge için en az 6 takvim günüdür, 
� Ülkesel uygulama gezisi, birliğin gerekli gördüğü hallerde bölümlere ayrılarak 

yapılabilmektedir, 
� Uygulama gezilerinde bir veya birden fazla gezi yöneticisi görevlendirilmektedir, 
� Gezi yöneticisi uygulama gezisinin kurallara uygun yürütülmesini sağlamak ve birliğe rapor 

etmekle sorumludur, 
� Üniversitelerin turizm rehberliği öğrencileri için öngörülen kredi sayısının en az yüzde 

ellisini, yüksek lisans programı öğrencilerinin ise ders aşamalarını tamamlamış olmaları 
koşuluyla mezun olmadan önce uygulama gezisine katılabilmektedirler, 

� Uygulama gezisinin tamamına katılmak zorunludur, 
� Belgeye dayalı mazeretlerinden dolayı geziye katılamayan katılımcıların, mazeretlerinin 

birlik tarafından uygun görülmesi halinde ilk açılacak olan sertifika programının uygulama 
gezisine katılabilmektedirler, 

� Uygulama gezisine ilişkin giderler, katılımcılardan alınacak katılım paylarından 
karşılanmaktadır. 

Çizelge 1’de 2019 yılı içerisinde rehber adaylarına yönelik olarak planlanan Türkiye Turu yani eğitim 
gezisi genel bilgileri yer almaktadır. Çizelgeye göre, rehber adaylarına bölgesel bağlamda farklı 
seçenekler sunulmuştur. 1 adet 3 bölge, 5 adet ise tek bölge gezi programı 2019 yılı içerisinde 
planlanmıştır. Ayrıca yine çizelgede gezi günleri ve fiyat bilgileri yer almaktadır. Yine ayrıca birliğe 
gelen Güneydoğu Anadolu Bölgesi Uygulama Gezisi açılmasına yönelik talepler de 
değerlendirilerek, bu bölge için de 01-07 Mart 2019 tarihleri arasında bir gezi takvimi ve programı 
oluşturulmuştur.  
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Çizelge 1. 2019 Yılında Planlanan Rehberlik Uygulama Gezisi İçeriği  

Bölge(ler) Gezi Süresi Çift Kişilik Odada Kişi Başı 
Yarım P. 

Tek Kişilik Oda 
Farkı 

Ön 
Ödeme 

Marmara, Ege, 
Akdeniz 

21 Gün 3.980₺ 960₺ 980₺ 

Marmara 7 Gün 1.490₺ 350₺ 490₺ 

Ege 7 Gün 1.580₺ 350₺ 580₺ 

Akdeniz 7 Gün 1.680₺ 450₺ 680₺ 

İç Anadolu 7 Gün 1.490₺ 400₺ 490₺ 

Karadeniz 7 Gün 1.590₺ 400₺ 590₺ 

 Güneydoğu 
Anadolu 

7 Gün 1.680₺ 450₺ - 

Kaynak: http://www.tureb.org.tr 

YÖNTEM 

Turist rehberi adaylarının 2019 yılı TÜREB tarafından yapılan eğitim uygulama gezisine yönelik 
algılarını belirlemek amacıyla yapılan bu araştırma keşfedici bir bakış açısı ile ele alınmıştır. Bu 
bağlamda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Doğal yaklaşımı esas alan nitel 
araştırmalar, yorumlayıcıdır ve fenomenlerin/olayların doğal ortamlarında insanlar tarafından nasıl 
anlamlandırıldığını yorumlayarak keşfetmeyi amaç edinmektedir (Denzin ve Lincoln, 2011) ve bu 
bağlamda araştırma fenomenolojik araştırma deseni üzerine kurulmuştur. Kaynağını felsefe ve 
psikolojiden alan bir araştırma deseni olan bu araştırmalarda bireylerin yaşadığı deneyimler 
betimlenmektedir ve deneyimlerin özüne ulaşılmaya çalışılmaktadır (Giorgi, 2009; Moustakas, 1994). 
Fenomen, temelde bir dünyanın var olduğunu ve bu dünya içerisinde sosyal yapıların gerçeklik 
düzeyinde varlığı ve bu sosyal yapılardan ortaya çıkabilen nesneler ile olaylara denilmektedir (Baş 
ve Akturan, 2008:85). Fenomenlere ilişkin anlamlar, insanların yaşamları boyunca edindikleri 
bilgiler, tecrübeler ve deneyimleri sonucunda ortaya çıkan özgeçmiş özellikleri ile şekillenmektedir 
ve araştırmacılar, bu anlamları kategorize ederek karmaşıklıkları analiz etmektedirler (Creswell, 
2016).   

Araştırma deseni olarak seçilen fenomenolojik desen kapsamında bireyin deneyimlerinin 
betimlemeleri Creswell’in (2016) belirttiği üzere mülakat yapmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda 
deneyimlerin özüne ulaşabilmek ve katılımcıların yaşantı örüntülerine erişebilmek için 
derinlemesine görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Araştırma amacına yönelik olarak hazırlanan 
görüşme soruları literatür taramasından, öğrenci ve uzman görüşlerinden yola çıkılarak 
hazırlanmıştır. Öncelikle katılımcıların temel demografik özelliklerini anlayabilmek için “yaş, eğitim, 
cinsiyet ve rehberlik deneyimlerinin olup olmadığı” sorulmuştur. Sonrasında 4 temel araştırma 
sorusu görüşmede katılımcılara yöneltilmiştir. Araştırmanın soruları şunları;  

Soru 1: Genel olarak rehberlik eğitim turundan beklentileriniz nelerdir? 
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Soru 2: Tura yönelik olumlu izlenimlerinizi lütfen detaylıca değerlendiriniz? 

Soru 3: Tura yönelik olumsuz izlenimlerinizi lütfen detaylıca değerlendiriniz? 

Soru 4: Bu eğitim turunun daha iyi planlanması ve yürütülmesi için önerileriniz nelerdir? 

Fenomenolojik araştırmada bireysel deneyimler önemli olduğu için araştırma konusu edilen 
fenomene yönelik tecrübeyi yaşamış kişiler örneklemi oluşturmalıdır. Bu bağlamda araştırma 
kapsamında amaçlı örnekleme tercih edilerek, araştırmanın sorularını en iyi şekilde anlayabilecek 
olan katılımcılar yani eğitim gezisini yapan rehber adayları seçilerek, turlarının son iki günü içinde 
görüşme yapılmıştır. Creswell (2016), fenomenoloji çalışmalarında üç ila on kişi arasında katılımcının 
yeterli olacağını varsaymaktadır. Bu araştırmada da toplamda 15 katılımcı ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar söylemleri tekrar etmeye başlayınca, verilerin doygunluğa erdiği 
düşüncesiyle analiz aşamasına geçilmiştir.  

Çalışma analizi Kümbetoğlu’nun (2005) belirttiği gibi “verilerin işlenmesi (anlamlı kavram ve 
temaların kodlanması), verilerin görsel hale getirilmesi ve sonuç çıkarma-değerlendirme” olmak 
üzere üç aşamalı bir veri analizi sürecinden geçmiştir. Çalışma analizinde öncelikle veriler 
hazırlanarak, mülakatlar bilgisayar ortamına aktarılarak çözümlenmiştir. Verilerin tamamı 
okunarak, genel olarak anlamın ne olduğuna dair bir derinlemesine düşünme imkânı sağlanmıştır. 
Nitekim Kümbetoğlu’da (2005), nitel veri analizinde fikirler, kavramlar ve temaların metinlerin 
tekrar tekrar okunması sonucunda oluştuğunu belirtmektedir. Devamında veriler, aynı kategori 
içine dahil edilerek kodlanmış ve kategoriler isimlendirilmiştir. Elde edilen betimleme ve temalar, 
görsel bir şekilde sunularak, yorumlanmıştır. Çalışmada turist rehberlerinden elde edilen veriler 
üzerinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniğinde görüşülen bireylerden 
elde edilen alıntılara yer verilerek, araştırma amacı dahilinde okuyuculara detaylı şekilde 
sunulmaktadır.  

Nitel araştırmalarda geçerlilik ele alınan olgunun yansız bir şekilde gözlemlenmesi anlamına 
gelmektedir. Çalışmanın iç geçerliliğinin sağlanması için katılımcıların teyidini sağlamak amacı ile 
izinleri alınmış ve katılımcılara ayrıntılı bir şekilde açıklanarak amaçlı örneklem yöntemiyle 
gönüllülük esasına dayalı olarak görüşmeler yapılmıştır. Ayrıca araştırma alanı içinde görüşme 
yapılması, bulguların teyit edilmesi için katılımcılar ile tekrar görüşme sağlanması gibi ek önlemler 
ile de çalışmanın geçerliliği artırılmıştır (Yıldırım ve Şimsek, 2005). Yıldırım ve Şimşek (2005: 292) 
belirttiği üzere dış geçerlilik ise araştırma sonuçlarının genellenebilmesi ile ilgilidir. Doğal olarak 
çalışmada istatistiksel bir genelleme söz konusu değildir ve bu nedenle analitik bir genelleme 
yapılmıştır. Çalışmanın dış geçerliliğini artırmak için Cresweel’in (2016) vurguladığı üzere 
araştırmaya dahil olmayan dış denetleyici/uzman kullanılmıştır. Bu denetleyici betimlemelerin 
doğruluğu, araştırma soruları ve veriler arasındaki ilişkiyi değerlendirmiştir. Veri seti kodlama 
benzerliklerinin sayısal ve tematik olarak karşılaştırılmasını sonucunda benzerliğin %70’i aştığı 
gözlemlenerek (Yüksel ve Yüksel, 2004), raporlama aşamasına geçilmiştir.  

BULGULAR 

Bu bölümde araştırma sorularının betimleyici analizi öncesinde Çizelge 2’de, araştırmaya dahil 
edilen katılımcıların yaşları, eğitim durumları ve cinsiyeti gibi özelliklerine ilişkin bazı bilgiler 
verilmiştir. Çizelgede görüldüğü üzere toplamda 15 katılımcı araştırmaya dahil olmuştur. 10 
katılımcı erkek cinsiyetini ve 5 katılımcı kadın cinsiyetini oluşturmaktadır. Katılımcıların eğitim 
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durumlarına bakıldığında ise ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerine dahil olduğu 
görülmektedirler. Yani katılımcı portföyü eğitim açısından oldukça çeşitlidir. 

Çizelge 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Katılımc
ı 

Cinsiye
t 

Ya
ş 

Eğitim 

K1 Kadın 41 Lisans 
K2 Erkek 25 Lisans 
K3 Erkek 24 Ön Lisans 
K4 Erkek 24 Ön Lisans 
K5 Kadın 30 Yüksek Lisans 
K6 Erkek 29 Lisans (Devam) 
K7 Erkek 50 Lisans 
K8 Kadın 24 Ön Lisans 

(Devam) 

Katılımc
ı 

Cinsiye
t 

Ya
ş 

Eğitim 

K9 Erkek 25 Ön Lisans 
(Devam) 

K10 Kadın 20 Lisans (Devam) 
K11 Erkek 19 Lisans (Devam) 
K12 Kadın 23 Lisans (Devam) 
K13 Erkek 28 Ön Lisans 

(Devam) 
K14 Erkek 24 Ön Lisans 
K15 Erkek 24 Yüksek Lisans 

(Devam) 

Katılımcılarla yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin betimleyici analiz sonuçları araştırma soruları 
çerçevesinde; katılımcıların beklentileri, tura yönelik olumlu ve olumsuz fikirleri ve bu bağlamda gelecek turların 
geliştirilmesi için yapılabilecek değişikliklere yönelik önerileri olmak üzere dört başlık altında toplanmıştır. Dört 
başlık aşağıdaki çizelgelerde tema, temanın içeriği/kodlama ve alıntılar şeklinde sunulmaktadır. Öncelikle 
katılımcılara eğitim gezisine yönelik beklentilerinin neler olduğu sorulmuştur. Elde edilen temalar Çizelge 
3’de görüldüğü üzere “rehberlik bilgisi, rehberlik stilini öğrenme, tur organizasyonunu öğrenmeye yönelik 
beklentiler “olarak adlandırılmıştır. Ortaya çıkan bu temalardan, anlaşıldığı üzere rehber adayları, 
uygulamalı rehberlik mesleğine yönelik pratik bilgiler edinme, rehberlik stilini öğrenme ve tur 
organizasyonunu yerinde deneyimleme beklentisi içindedirler. Rehber adaylarının büyük bir 
çoğunluğunun akademide ağırlıklı olarak teorik bilgi edindiği göz önüne alındığında, katılımcıların 
mesleğin pratik yönlerine ilişkin bilgi edinme beklentisi, uygulama gezisinin temel amacıyla bağdaşır 
niteliktedir. Çizelgede görüldüğü üzere rehberlik bilgisine yönelik olarak öğrenciler, ören yerlerini 
görmek, ziyaret etmek, bilgi edinmek, uygulama usullerine yönelik deneyim edinmek ve uzmanlaşmaya 
yönelik bilgi edinme beklentileri içinde tura çıkmışlardır. Bunun yanı sıra rehberlik stilini öğrenme 
bağlamında rehberlik rollerine ait çıkarımlar yapmak ve rehberleri gözlemleyerek, olağanüstü durumlarla 
baş etmeyi öğrenmek de katılımcılar için önemlidir. Bu iki temanın yanı sıra katılımcılar tur organizasyonu 
bilgisine yönelik beklenti içine girdiklerini de belirtmişlerdir. Bu bağlamda tur güzergahını görmek, tur 
organizasyonunu öğrenmek, serbest zaman yönetimini öğrenmek gibi motivasyonlar ile tura çıktıkları 
ortaya çıkmıştır.  
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Çizelge 3. Uygulama Gezisine Yönelik Beklentiler 

Tema Kodlama Alıntılar 

Rehberlik 
Bilgisine Yönelik 
Beklentiler 

- Ören yerlerini 
görmek  

- Ziyaret yerlerine 
yönelik bilgi 
edinmek 

- Uygulamaya 
yönelik deneyim 
kazanmak 

- Yeni bölgeyi 
öğrenmek 

- Uzmanlaşmaya 
yönelik bilgi 
edinmek 

“Su anda yaptığımız geziden bahsediyorsak, daha 
buraya gelmeden önceki beklentim bütün ören yerlerini 
görmek ve turizm acısından katma değerleri olan 
mekânları öğrenmekti. “Ancak daha çok nasıl rehber 
olunur sorusuna yönelik bilgiler daha fazla verilmeye 
başlanınca”, tura karşı beklentilerim tura başladıktan 
sonra değişmeye de başladı tabii. Bir ören yerini, kazı 
alanını detaylı bilmektense rehberlik nasıl yapılır onu 
keşfettim. Su anki ileriye dönük beklentilerim de bu 
yönde (K1).” 

“Ben gezdiğimiz yerlerle ilgili daha detaylı bilgi sahibi 
oluruz diye bekliyordum. Vakit acısından böyle bir 
imkânımız olmadı (K2).” 

“İşin pratik yönüyle ilgiliydim. Nereden gidilir, kaçta 
gidilir, tuvalet nerede vb. şeyler beni ilgilendiriyordu. 
Geri kalan salt bilgiyi çeşitli kaynaklardan 
edinebileceğimizi düşünmüştüm (K3).” 

“Bilgiden çok rehberlik nasıl yapılır, zor durumlarda ne 
yapılır onu keşfetmek istedim. Bir tek onu öğrenebildim 
zaten (K4).” 

“İyi bir rehber ve hizmet beklentisiyle gelmiştim (K5).” 

“Sit alanlarında ve ören yerlerinde nerelerde durulur, 
güzergâh nasıldır, toplanma alanları nerelerdir, 
tuvaletler nerededir, serbest zaman ve anlatım yerleri 
ile ilgili bilgiler hakkında bilgi sahibi olmak 
beklentilerimdir (K6).” 

“Tura çıkmaktaki tek amacım, çalışma kartına bölgeleri 
ekletebilmekti (K7).” 

“Okullarda anlatıldığı düşünülerek turlarda çok fazla 
teknik detay anlatılmıyor. Benim beklentim, biraz daha 
detaylandırılmış şekilde bilgi verilmesi (K8).” 

“Antik kentlerin nerede nasıl olduğunu, giriş çıkış 
saatleri kuralların öğretilmesi. Bence beklentilerimi 
karşıladı (K9).” 

“Aşağı yukarı aldığımız şeylerden fazla bir beklentim 
olmamıştı. Metotları, teknikleri gördük: nerde 
duracağız, nerde anlatıma başlayacağız, ne yapacağız, 
nasıl vereceğiz, kronoloji vb. Beklentilerimin çok çok 
üstündeydi çünkü ben buraya gelirken kendi adıma bir 

Rehberlik Stilini 
Öğrenmeye 
Yönelik 
Beklentiler 

- Rehberlik rollerine 
ait çıkarım yapmak 

- Uzman rehberi 
gözlemlemek 

- Olağanüstü 
durumlarla baş 
etmeyi öğrenmek 

Tur 
Organizasyonu 
Bilgisine Yönelik 
Beklentiler 

- Tur organizasyonu 
bilgisi edinme 

- Güzergahları 
öğrenmek 

- Ören yeri alan 
yapısını öğrenmek 

- Ören yerlerindeki 
anlatım yerlerini 
öğrenmek 

- Tur esnasında 
zaman yönetimini 
öğrenmek 

- Serbest zaman 
yönetimini 
öğrenmek 
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şeyler bildiğimi düşünerek gelmiştim fakat hiçbir şey 
bilmediğimi öğrendim. (K12).” 

“Gidilen ören yerleri ile ilgili başlıkları daha sonra 
öğrenmek üzere kayda alıp kaliteli bir rehberin denk 
geleceğini umarak uzmanlık hakkında ender bilgileri 
edinmek (K15).” 

 

Çizelge 4’te katılımcılara, uygulama gezisine yönelik algıladıkları olumlu deneyimleri hakkında verdikleri 
cevaplardan elde edilen bulguların analizi verilmektedir. Çizelgede görüldüğü üzere, toplamda “rehber, 
ulaşım, tur katılımcıları, konaklama, tur programı” olmak üzere 5 ana tema elde edilmiştir. Bu temalardan 
rehber boyutu zengin içeriği sahip olarak öne çıkmıştır. Rehbere yönelik olumlu görüşler; rehberin mesleki 
donanımı, tecrübeli ve bilgili olması ve ilgili olmasıyla beraber bu tecrübelerini paylaşması etrafında 
şekillenmektedir. Bunun yanı sıra “diğer tur katılımcıları, otellerin kalitesi ve konumu ve tur programının 
zenginliği” geziye yönelik algılanan olumlu deneyimler arasında yer almaktadır; ancak aynı konular 
altında bir sonraki çizelgede (Çizelge 5) yer alan olumsuz deneyimlerin de varlığı, bazı görüşmelerde dile 
getirilmiştir. 

 

Çizelge 4. Uygulama Gezisine Yönelik Algılanan Olumlu Deneyimler  

Tema Kodlama Alıntılar 

Rehber - Donanımlı rehber  

- Bilgili rehber  

- İlgili rehber  

- Tecrübe paylaşımı 

- Rehberin yardımcı 
olması  

- Rehber davranışlarını 
gözlemleme ve 
öğrenme fırsatı  

- Mesleğe yönelik 
tüyoların açıkça ifade 
edilmesi  

“Rehberimiz oldukça donanımlıydı. Gezdiğimiz yerleri 
en iyi şekilde yorumladı. Ayrıca şoförümüz ve 
otobüsümüz de gayet iyiydi (K1).” 

“Araç ve personeli çok olumluydu. Hiç sıkıntımız 
olmadı. Çok ilgilendiler. Rehber için de ayni şeyi 
söyleyebilirim (K2).” 

“Rehberimiz bize değerli bilgiler verdi (K3).” 

“Rehberden memnunum. Otobüs de iyiydi (K4).” 

“Çok farklı kaptanlarla çalışmış birisi olarak, kaptanın 
başarılı olduğuna inanıyorum. Turun işleyişi ile ilgili 
olarak, rehberimizin bilgili, kendini yetiştirmişti (K5).” 
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Ulaşım - Konforlu araç  

- Profesyonel şoför  

- İlgili kaptan 

“Rehber olarak deneyimlerini aktardığı ve kişisel 
deneyimlerini paylaşmaktan kaçınmadığı için, 
rehberimiz o konudaki beklentileri karşıladı (K6).” 

“Rehber, araç ve şoförler konusunda hiçbir sorunumuz 
yoktu. Rehberimiz, fazla bilgiliydi ve meslek ile ilgili 
detaylı bilgiler verdi (K7).” 

“Farklı arka planlardan, örneğin arkeoloji, sanat tarihi ya 
da Anadolu Kültürü ile ilgili bilgiye sahip kişilerin bu 
turda buluşması güzel bir şey. Farklı alanlardan gelen 
arkadaşlarımızdan da faydalanabiliyoruz. Turu alan 
rehberin de yine aynı şekilde, arkeoloji ve sanat tarihi 
hakkında yeterli bilgiye sahip olması bizim açımızdan 
avantaj sağlıyor. Nerede hangi millete nasıl 
davranmamız gerektiğini bize iyi aktardı (K8).” 

“Bu konuda mesela rehberimizin bu kadar donanımlı 
olacağını hiç tahmin etmemiştir (K9).” 

“Rehberimizin cana yakın ve öğretici bir insan. 
Gittiğimiz otellerin çoğunda bir sıkıntı yaşamadık. 
Cidden kaliteli otellerde kaldık. Bir o kadar da kendisi ve 
konumu güzel otellerde kaldık (K11).” 

“Sabah kahvaltısı akşam yemeği olsun güzel yemekler 
çıktı karşımıza (K13).” 

“Otobüs rehber bunlarda herhangi bir sıkıntı yok. Bunun 
dışında oteller yüzde 40 oranında memnunum 
diyebilirim. Olumlu yönleri: oldukça deneyimli bir 
rehber hocanın bize eşlik etmesi. Otobüs dediğin gibi 
gayet güzel konforlu. Onun dışında gezdiğimiz ören 
yerleridir müzelerdir antik kentlerdir turistik 
destinasyonlar, oldukça faydalı olduğunu 
düşünüyorum. Hani görülmeye değer neresi varsa 
programa katılmış durumda (K14).” 

“Rehberin meslek konusunda merak edilenleri 
maskelemeden ve gerçekleri saklamadan adaylara açık 
bir dil ile anlatması (K15).” 

Tur 
Katılımcıları 

- Farklı alanlardan kişiler 
ile bir arada olmak  

- Farklı alanlardan bilgi 
edinmek 

Konaklama - Kaliteli hizmet  

- Otelin konumunun iyi 
olması 

Tur 
Programı 

- Zengin tur rotalarını 
içermesi 

 

 

Çizelge 5’te katılımcıların uygulama gezisine yönelik olumsuz görüşleri yer almaktadır. Bu bölümdeki 
görüşmelerden elde edilen verilerin analizi sonucunda fiyat, konaklama, tur programı, bilgilendirme, tur rotası, 
öğrenci konu anlatımları, tur katılımcıları, tur organizasyonu olmak üzere 8 ana tema elde edilmiştir. 
Katılımcılar, tur fiyatı teması altında tur fiyatının yüksek olduğunu belirtmiştir. Konaklama teması altında 
çıkan ifadelerde ise otellerin merkeze uzak konumda olması, bazı otellerde kalitesiz olarak nitelendirilecek 
hizmetler, hijyen ve ısınma sorunlarının olması, yemekler ile ilgili şikayetler ve bazı otellerde suyun 
olmaması gibi sorunlar gözlenmektedir. Konaklama/oteller temasının hem olumlu hem de olumsuz 
deneyimler arasında yer alışı, bu konuda otellerin gerek konumu, gerek kalitesi bağlamında bir istikrar 
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sağlanamadığını ortaya çıkarmıştır. Bir destinasyonda bulunan otellerin imkân ve kalitesinin, gezinin 
düşük sezonda gerçekleştirilmesi çarpanı da katıldığında, destinasyonun gelişmişlik düzeyine bağlı olarak 
değişebileceği göz ardı edilemese de bunların yalnızca istisnai düzeyde kalabileceğini unutmamak 
gerekmektedir. Fakat K14’ün oteller konusunda “…yüzde 40 oranında memnunum diyebilirim,” ve K13’ün 
“bazı odalarımızda su yoktu,” ifadelerini kullanmaları bu durumun yalnızca istisnai düzeyde kalmamış 
olabileceğini düşündürmektedir. 

Olumsuz görüşler arasında en çok değinilen konulardan birinin de tur programı olduğu görülmektedir. 
Katılımcılar turun yoğunluğu üzerine eleştirilerde bulunmuştur. Tur programının çok yoğun geçmesi, 
bölgelerin arka arkaya ziyaret edilmesi özellikle gezilen yerlere dair bilginin kavranamamasının nedenleri 
olarak yansıtılmıştır. Olumsuz görüşler arasında öne çıkan başka bir temanın da “bilgilendirme” olduğu 
görülmektedir. Bu tema altında toplanan problemlerin ağırlıklı bir kısmı organizasyonun adaylarla olan 
iletişiminin yetersiz olması ve tur programının önceden öğrenciler ile paylaşılmaması gibi nedenlerde 
dolayı ortaya çıktığı görülmektedir. Tur rotası bağlamında benzer sit alanlarının çoğunlukta olması, bazı 
katılımcılar tarafından motivasyonu düşürücü bir neden olarak gösterilmiştir. Öğrenci konu anlatımları 
teması ise üzerinde durulması gereken bir diğer konudur. Öğrencilere, eğitim gezileri esnasında konular 
dağıtılmaktadır. Ancak öğrenciler, konuların kendilerine geç dağıtılmasını, hazırlıksız olmalarını 
olumsuzluk olarak ifade ederken, bazı katılımcılar ise görmedikleri yerleri anlatmayı eleştirmektedirler. 
Bu bağlamda gezilen yerleri rehberlerin anlatmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Yine bölgesel rehberlik 
uygulamasının ortaya çıkmasıyla katılımcılar tura çıktıkları bölgenin dışında kalan diğer bölgeler ile ilgili 
konular anlatmak durumunda kaldıklarını da ifade etmektedir. Tur katılımcıları temasında yer alan, turun 
amacı dışında katılımcıların varlığı beklenmedik bir durumdur. Uygulama gezisinin bir tatil fırsatı gibi 
görülerek istismar edilmesi, aynı temada yer alan grup üyeleri arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması, 
motivasyonu düşürmeleri gibi olumsuz çıktıların varlığına değinmektedirler. Tur organizasyonu teması 
içinde de oturma rotasyonun uygulanmaması ve tura çıkan paralel grupların çakışması olumsuzluk olarak 
algılanmıştır.  

 

Çizelge 5. Uygulama Gezisine Yönelik Algılanan Olumsuz Deneyimler  

Tema Kodlama Alıntılar 

Tur Fiyatı - Fiyatların öğrencilere 
göre yüksek olması 

“Tura çıkınca sadece antik kent gezdirmeyeceğiz. 
Turistik açıdan başka önemli yerler de gezilmeli. Bu 
turun oluşturulması ile alakalı. Bu noktada büyük bir 
eksiklik var. Bu turları daha önce yapmış kişiler 
olarak bu rotayı bu şekilde hazırlamış olmaları 
normal değil. Yani, daha efektif davranılabilirdi bu 
noktada. Gün içerisinde daha az zaman harcanarak 
sadece antik kentler değil, turistik açıdan değerli 
yerler de görülebilirdi. Güvenlikten dolayı 
bilgilendirmediğimizi biliyoruz fakat bizler de 
önümüzü görmek adına, çalışmak adına ve eksikleri 
gidermek adına programdan haberdar olmamak gibi 
bir eksikliğimiz var. Fiyatlar ortalama bir öğrenci için 
oluşturulması gereken rakamın üzerinde. Burada 
herkesin daha yeni mezun ya da öğrenci olduğunu 
varsayarak konuşacaksak, bu rakam fazla. Oteller 
arasında uçurumlar var ayrıca. Daha merkezi 

Konaklama - Bazı otellerin merkeze 
uzak olması 

- Bazı otellerde kalitesiz 
konaklama hizmeti 

- Hijyen sorunu olan 
otellerin bulunması 

- Isınma sorunu olan 
otellerin bulunması 

- Yemeklerin sorunlu 
olması 

- Bazı otellerde su 
olmaması 
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Tur Programı - Tur programının 
öğrenciler ile açıkça 
paylaşılmaması  

- Tur programının 
yoğunluğu 

- Bölgelerin arka arkaya 
gezilmesi 

- Tur programının 
yoğunluğundan dolayı 
bazı sit alanlarına 
yeterince zaman 
ayrılmaması 

- Programın 
yoğunluğundan dolayı 
gidilen yerlerdeki bilgiyi 
kavrayamama 

- Bölgelerin arka arkaya 
yapılmasının maliyet 
artırıcı etkisi 

- TUREB dil sınavıyla, tur 
programının çakışması 

noktada bulunan otellerin seçilmesini tercih ederdim. 
Ama en başında kendime, psikolojik olarak sağlam 
olmalısın gibi şeyler söylüyorum. Ben rehber profili 
bazında ne ile karışılacağımı burada öğrenmiş oldum. 
Bunun bir tatil fırsatı olarak görüldüğünü de 
biliyoruz (K1).” 

“Büyük sit alanları, Efes, Bergama gibi yerler hariç, 
pek dolaşamadık. Bu yüzden bir hayal kırıklığım var. 
Selam verip çıktık diğerlerinden. Bu noktada tatmin 
olmadım. Hocalar sorumlu değil tabii. Onlar 
yetiştirmeye çalıştılar. Araştırma ve anlatım 
konularının 2 gün kala belirlenmesi ve duyurulması 
çok olumsuzdu. Hareket tarihi ve yerinin de ayni 
şekilde çok geç belirtilmesi, plan yapmamız acısından 
çok kötüydü. İlk depar noktasını son saate kadar 
bilemedik (K2).” 

“Olumsuz olarak gördüğüm su ana kadar iki tane 
kötü otelimiz olmasıydı (K3).” 

“Tur uzun sürdüğü için aklimiz bilgi almıyor. Tur 
programlanması ve oteller sorunluydu. TUREB 
tarafından bana bilgi verilmesi konusunda da sıkıntı 
yaşadım. Bizden sunum istediler, finallerden çıktık 
tur gününden 1 gün önce bilgilendirme yapıldı. 
Kuşadası’ndan İstanbul’a bilet almam gerekti, 
İstanbul’dan başlanacağını bile son dakika öğrendim 
(K4).” 

“Antik şehirler ile ilgili anlatımları o destinasyona ve 
bölgeye daha önce hiç giriş yapmamış birine ödev 
olarak vermek, turdan alacağımız her türlü verimi 
kısıtlamaktadır. Grubun üyeleri ile ilgili bazı 
sıkıntılar var. İnsanlar bunu 5 yıldızlı bir tatil gibi 
görüyor (K5).” 

“Konaklamalarda bir iki ciddi sorun yaşadık. Sahip 
oldukları yıldızların hakkını veremedikleri, hijyen 
standartlarını sağlayamadıkları ve ısınmayı 
sağlayamadıkları gibi problemler ile karşılaştık. 
Öğrenci olsun olmasın, fiyatlar yüksekti. Geçen sene 
katıldığım turda aynı tarihlerde paralel çıkan 
otobüsler birbirleri ile karşılaşmadılar. Tur güzergahı 
hakkında katılımcıların önceden bilgi sahibi olması 
gerektiğini düşünüyorum. En azından şehir ismi 
olarak bile gidilecek yerleri bilmemizin önemli 
olduğunu düşünüyorum. Belirsizlik, 
memnuniyetsizlik yaratıyor çünkü karşılığında 

Bilgilendirme - Gezilecek yerlerin 
bilgisinin 
paylaşılmaması  

- Tura başlamadan önce 
tur programının 
öğrenciye açık ve detayı 
bir şekilde 
gönderilmemesi  

- Anlatım konularının geç 
dağıtılması 

- Tur organizasyonuna 
yönelik bilgilendirmenin 
yapılmaması 

- TUREB yetkililerine 
ulaşma konusunda 
sıkıntı yaşanması 

Tur Rotası - Tur rotasında sit 
alanlarının ağırlıkta 
olması  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 575-595. 

 588 

Öğrenci Konu 
Anlatımları 

- Konuların geç 
dağıtılması 

- Öğrencinin hiç 
görmediği yerleri 
anlatım konusu olarak 
üstlenmesi 

- Öğrencilerin geziye 
çıktıkları bölgenin 
dışında konu anlatması 

uygulama gezisi de olsa insanlar para veriyorlar 
(K6).” 

“Ören yeri anlatımları çok detaylı olduğu için 
kendimizi veremedik. Anlatımlardan kaytardığımız 
zamanlar oldu. 20 gün boyunca eğitim alacak olan 
kişiler zaten sınavlardan ve işlerinden çıkarak 
geldikleri için bu kadar bilgi yüklenmesine 
odaklanamıyor. Bu turu yorucu hale getirdi. 
Otellerde yemekler iyi değildi. Temizlik konusunda 
sorunlar yaşadık. Anlatım konularının tur başlangıç 
tarihine 2 gün kala duyurulması bir olumsuzluktur. 
Turun başlangıç tarihine yaklaşıldıkça da TUREB’e 
telefon ve e-posta ile ulaşmak imkânsız bir hal almıştı. 
Turların süresi çok uzundu. Her yeri bir anda 
öğrenmemiz beklendi (K7).” 

“Otellerin çoğunluğu kötü otellerdi. Parasını 
kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum. Temizlik ve 
verdiği yemek konusunda iyi değildi. Sıcak suyu, 
yemeği ve temiz bir odası olsaydı bizim için 
yeterliydi. Ayrıca bir gün içerisinde çok fazla yer 
dolaşıyoruz ve bu nedenle anlatılanları kafanız 
kaldırmıyor (K8).” 

“Tur fiyatı sadece tek bölge alırsan biraz uygun gibi 
ama bu paraya bu tur bence değmez. Bu otellerde bu 
programa göre… oteller rezaletti. Ben koltukta 
uyudum. Oda arkadaşım kirli bir yatakta uyudu. 
Hani her şehirde bir gece konaklamamız mesela 
mantıklı olabilirdi. Çünkü örnek verecek olursam, 
Kuşadası’ndan uşağa giderken 4,5 saat yol yaptık ve 
tekrar geri kuş adasına döndük. Maalesef 
beklentilerim karşılanmadı, çünkü hocamız anlatım 
yapmadı. Genellikle tura katılanlar anlatım yaptı. 
Onların yaptıkları anlatım da tecrübesiz olduğu için 
benim beklentilerimi karşılamadı. Tur programı 
bilmiyorum nerede kalacağımı bilmiyorum, Otel, 
yemek, anlatım, tur programı hakkında bilgilendirme 
yapılmadı (K10).” 

“Gittiğimiz bazı oteller cidden ortalamanın da 
altında. Çok da iyi olmayan otellerde kaldığımızı 
söyleyebilirim. Uzak yerlerde otellerde kaldığımız 
yol konusunda zaman kaybı yaşadık (K11).” 

Tur 
Katılımcıları 

- Turda amacı dışında 
katılımcıların olması 
(mezun olmak için, tatil 
yapmak için gelen vb.) 

- Sürdürülebilirlik, meslek 
etiği kültürel miras gibi 
konulara dikkat etmeyen 
katılımcılar  

- Grup üyeleri arasında 
anlaşmazlıkların ortaya 
çıkması 

Tur 
Organizasyon
u 

- Oturma rotasyonunun 
uygulanmaması 

- Tura çıkan eğitim 
grupların bazı yerlerde 
çakışması 

 

Çizelge 6’da katılımcıların uygulama gezisine yönelik iyileştirme önerilerinden elde edilen verilerin 
betimleyici analizi sonucunda; konaklamaya yönelik, tur programına ve zamanlamasına yönelik, tur programı 
bilgilendirmesine yönelik, organizasyona yönelik, tur anlatım konularına yönelik öneriler ve son olarak eğitim 
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kurumlarına düşen sorumluluklar olmak üzere 7 tema elde edilmiştir. Tur programına yönelik öneriler arasında 
yalnızca sit alanlarının gezilmemesi, destinasyonların yöresel ve kültürel kimlik öğelerine de ilişkin 
ziyaretlerin eklenmesi üzerine ifadeler mevcuttur. Tur rehberinin mesleki hayatında yalnızca sit alanlarının 
yer almadığı, destinasyonlarında kültürel kimlik öğelerinin nasıl işlenebileceği konularının önemli olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra tur zamanlamasına yönelik önerilerden ve turun yoğunluğuna yönelik 
olumsuz görüşlerden de anlaşıldığı kadarıyla, uygulama gezisinin mekân ve zaman bağlamında 
tekelleştirilmesi birçok bakımdan rehber adaylarının aleyhine olan bir durumdur. Bunun yanı sıra 
katılımcıların tur sırasında belirlenmiş konular üzerine anlatım yapması konusuna yönelik olumsuz 
görüşler arasında, konu seçimlerinin doğru yapılmamasının yer aldığı görülmekte, bunun dışında kalan 
olumsuz görüşlerin ise katılımcıyı konu hakkında bilgilendirme kaynaklı olduğu görülmektedir. 
Katılımcılardan gelen öneriler içerisinde eğitim kurumlarının sorumluluklarının da yer alması, uygulama 
gezisinin düzenlenmesinde eğitim kurumlarıyla iş birliği içinde olunmasının da değerlendirilebileceğini 
ve TUREB’in ilgili eğitim kurumlarıyla iletişiminin önemini hatırlatmaktadır. 

Çizelge 6. Uygulama Gezisine Yönelik İyileştirme Önerileri 

Tema Kodlama Alıntılar 

Konaklamaya 
Yönelik 
Öneriler 

- Kamu kurumlarına 
bağlı misafirhanelerin 
ayarlanması 

- Kalınacak yerlerin 
dikkatli seçilmesi 

- Konaklama yerlerinin 
daha önceden TÜREB 
yetkilileri tarafından 
görülmesi 

“Daha ekonomik seçenekler, kamu kurumlarına bağlı 
misafirhaneler, başka opsiyonlar her zaman mevcut. 
Bunlar tercih edilebilir ve fiyat düşürülebilirdi. Büyük 
şehirlerde alınan serbest zamanlarda turistik açıdan 
önemli mağazaların da görülmesi gerekiyor. Örneğin 
tarım ile alakalı, yöresel ve kültürel ürünlerin 
görülebileceği yerler koyulabilir. Otobüsler acenteler 
tarafından taşeron firmalardan kiralanıyor. 
Üniversiteler kendi otobüslerini, turizm bölümlerinde 
yetiştirdikleri öğrenciler için, sadece otobüs olacak 
tahsiste bulunabilirler. Bilgilendirme kısmı gerçekten 
önemliydi. Bölgeler tek bölge olacak şekilde farklı 
tarihlerde yapılmalı. Öğrenciler biraz daha rahat da 
olsa, herkes için bölgelerin sık sık ancak tek bölge 
olacak şekilde yıl içerisine yayılarak yapılması çok daha 
mantıklı olacaktır. Öğrenciler de en azından bölüme 
giriş yaptıkları zamandan itibaren mezun olana kadar 
her sene, her dönem belirli bölgelere çıkarak hem 
zamanla tecrübe ve bilgi kazanarak hem de çıktıkları 
bölgeler dolaysıyla kokart haklarını da o bölgeler 
bazında ellerine alarak daha iyi eğitim almış olurlar. İki 
haftada bir bölgenin ziyaret edilmesi, ders 
programlarına entegre edilmesi, sizi nelerin beklediğini 
öğrenmeniz acısından, özellikle eğitim sürecinde çok 
önemli (K1).” 

Tur Programına 
Yönelik 
Öneriler 

- Adayların sit alanı 
dışında etkileşim 
içinde olacağı diğer 
işletme ziyaretlerinin 
eklenmesi (Örneğin 
halı üretim ve kuyum 
merkezleri…) 

- Destinasyonların 
yöresel ve kültürel 
kimlik öğelerine 
ilişkin ziyaret 
yerlerinin eklenmesi 
(Örn. şarap yapımı) 

- Tur programının 
bölünerek 
gerçekleştirilmesi 
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Tur 
Zamanlamasına 
Yönelik 
Öneriler 

- Bölge gezilerinin 
eğitim sistemi içine 
entegre edilmesi 
(Örn. Staj) 

- Bölge gezilerinin ayrı 
dönemlerde 
yapılması 

“TUREB’in konaklanacak olan otelleri önceden gidip 
görmesi, buna göre seçimlerde bulunması gerektiğini 
düşünüyorum (K2).” 

“Günlük tur programları veya tur öncesinden, 3 hafta 
öncesinden gezilecek yerler, tur programları önceden 
bilinse daha iyi olur. Kalınacak oteller, nereler gezilecek 
bilmek isterdim (K3).” 

“Turların 3 hafta arka arkaya gelmemesi gerekir. Bu 
bilgileri hemen kavrayamıyoruz. Turların bölünmesi 
gerekiyor (K4).” 

“Turların konsantre bir şekilde, 23 gün arka arkaya 
yapılması yanlıştır. 1 haftalık turlar şeklinde, farklı 
dönemlerde, eğitim süresi içerisinde yapılmalıdır. 
Örneğin her sene 15 gün olacak şekilde yayılarak 
yapılması gerekmektedir (K5).” 

“Bu tür uygulama gezilerinin, 3. ya da 4. Sınıfta staj 
olarak uygulanması taraftarıyım. Anlatımların 
karışmaması açısından, aynı tarihte çıkan otobüslerin 
çakışmayacak şekilde planlanması güzel olabilir. Hazır 
olarak sunuma çıkabilmemiz için, anlatım konuları ile 
ilgili bilgilendirmenin daha önceden yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. En az 1 hafta öncesinden bu 
tür bilgilerin verilmesi gerekmektedir (K6).” 

“Ben olsaydım turları okulların her sene 2 bölge 
yapacağı şekilde düzenlerdim. Herkesin tura 
katılabilmesi için, okullardan destek beklenirdi. 
Sonuçta bu ücreti ödeyemeyecek ve rehber olmayı hak 
eden birçok insan var (K7).” 

“Her gün bir otelden çıkıp diğerine hareket ederek, gün 
boyu gezilerek 21 gün boyunca bu şekilde yaşamak zor 
oluyor. Kıyafet yıkama ve dinlenme gibi problemler 
yaşıyoruz. Turu 1’er haftalık, 10’ar günlük gibi yılın 
belirli dönemlerine okulları da çok aksatmayacak 
şekilde yayarak daha verimli hale getirilmesi iyi 
olacaktır. Tur planlamasını yıllardır sahada rehberlerin 
ya da benzeri uzmanların eline verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Programı onların oluşturması gerekir. 
Masa başında yapılabilecek bir iş olduğunu 
düşünmüyorum bu programı oluşturmanın (K8).” 

“Bütün tur için yaklaşık 8-10 bin lira harcanıyor. Eğitim 
kurumlarının benzini, yemeği ve hatta rehberi 
karşılaması saklanılabilir. Fiyat konusunda büyük 
avantaj olur (K10).” 

Bilgilendirmeye 
Yönelik 
Öneriler 

- Tur programının tur 
öncesinde öğrencilere 
gönderilmesi 

- Konaklanacak yerler 
hakkında bilgi 
verilmesi 

Organizasyona 
Yönelik 
Öneriler 

- Tur gruplarının 
çakışmaması için 
planlı şekilde tura 
çıkılması 

Tur Anlatım 
Konularına 
Yönelik 
Öneriler 

- Öğrencilere 
anlatılacak konuların 
daha erken 
bildirilmesi  

- Konu hazırlığı için 
zaman ve araç 
yaratılması (internet 
vb.) 

- Tur esnasında 
elektronik ortamda 
kayıt tutulmasına izin 
verilmesi 

Eğitim 
Kurumlarına 
Düşen 
Sorumluluklar 

- Üniversitelerin 
otobüslerinin 
kullanılması 

- Üniversitelerin 
öğrencilere maddi 
destek sağlaması  

- Rehberlik eğitim 
müfredatlarının 
standartlaştırılması 
ve eşit eğitimleri alan 
öğrencilerin turlarda 
buluşturulması 
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- Eğitim turlarının 3. ve 
4. sınıfta staj yerine 
geçecek şekilde 
planlanması 

“Güzergahın daha sakin ve insanları yormayacak bir 
şekilde gitmesi ve otellerin en azından acente görevlisi 
tarafından daha önceden kontrol edilip cidden iyi olup 
olmadığının teyit edilmesi gerekiyor bence (K11).” 

“Organizasyon açısından sıkıntılar vardı. Mesela 
check-in check-out’ta bu kadar uzun beklememiz ya da 
nereye gideceğimizin tam olarak belli olmayışı bana 
göre sorundu. Ayrıca bu bilgilendirme kısmı da 
sıkıntılıydı bence (K12).” 

“İki gün önce neler yaptığımızı hatırlayamıyoruz. Tur 
çok yorucu geçiyor. Yani bu kadar ben 3 bölgeye çıktım 
22-23 gün falan sürüyor. Bu kadar uzun olmasını 
tavsiye etmiyorum, çünkü gerçekten yorucu oluyor. Bir 
yerden sonra insan bilgiden uzaklaşabiliyor. 
Dinlememeye başlıyor artık. Yani ben bu kadar uzun 
olmasa daha iyi olurdu diyorum yani. Bölge bölge 
olabilir. Bir bölgeyi bir zamanda diğer bölgeyi farklı bir 
tarihte olabilir diye düşünüyorum (K13).” 

“Bölgelerin arka arkaya değil, yılın farklı zamanlarına 
dağıtılarak katılımcı yoğunluğunun azaltılması ve 
teorik eğitim süreci içerisine de dahil edilebilmesi 
gerekiyor. Rehberlik eğitiminde, uygulamasında 
standartlaşmaya gidilmesi gerekiyor. Çünkü standart 
olmayan eğitimden çıkan katılımcılar tur süresince 
birlikte gezmek durumunda kalıyorlar. 5 yıldızlı oteller 
yerine, öğretmen evi gibi yerlerde kalınması, otobüs 
gibi fiyatı arttıran unsurların eğitim kurumlarınca 
desteklenmesi gerekiyor. TUREB’in duyuruları 
ulaştırmada daha duyarlı olması gerekiyor. Rehberlik 
eğitimi veren kurumlar ile anlaşılarak, uygulama 
gezisinin teorik eğitim sürecine staj olarak entegre 
edilebilmesi. Tur programı, oteller gibi konularda 
önceden bilgilendirme yapılması bizim önceden 
çalışmamız ve nerede kalacağımızı bilmemiz açısından 
önemli. Ayrıca turda öğrendiklerimizi 
arşivleyebilmemiz için kayıtlara izin verilmelidir 
(K15).” 

  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Katılımcıların, uygulama gezisine katılmadan önce bu geziden bekledikleri ve bu beklentilerinin 
gerçekleşip gerçekleşmediğine dair çok boyutlu sonuçlar veren bu çalışmada, katılımcıların fikirleri de 
yordanarak bazı sonuç ve önerilere ulaşılmıştır. Çoğunluğu 18-25 yaş grubuna ait olan katılımcılar (n=10) 
uluslararası literatürde rehberlik eğitimi ile ilgili elde edilen verileri destekleyici yorumlarda 
bulunmuşlardır. Ağırlıklı olarak tura başlamadan önce ve tura başladıktan sonraki ilk hafta içerisinde, 
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katılımcıların büyük çoğunluğunun gezilen yerler ile ilgili detaylı bilgi alırken aynı zamanda operasyonu 
da öğrenmek olduğu görülmüştür. Fakat yine ayni katılımcıların büyük bir çoğunluğunun, turlarının son 
günlerine yaklaştıkça not alma, bilgi edinme ve bilgiyi kavrayarak uzun dönemli hafızada korumalarını 
sağlayacak şekilde bilinçlerini acık tutma gibi faaliyetlerde zorlandıkları ve yine bunu turun uzunluğu, 
yoğun tur programı, tur organizasyonu ve operasyonu ile alakalı problemler ile ilişkili motivasyon 
eksikliği ve yorgunluğa sebebiyet verecek çeşitli duygusal yükler gibi birçok etkene bağladıkları 
keşfedilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, katılımcılar teknik detayların fakültelerde teorik olarak 
işlenirken pratikte sınırlı kalması ve uygulama gezisinde ise mesleğin dinamikleri öğretilirken teorinin 
eksikliğinin hissedilmesinin belirsizlik yarattığına işaret etmektedir. Rehberlik mesleğini icra edecek olan 
adayların mesleğe en iyi şekilde giriş yapabilmeleri adına teoriğin yanında, pratiğe ve uygulama eğitimine 
önem verilmesi gerektiği literatürde de daha önce vurgulanmıştır (Mason ve Christie, 2003; Jacobson ve 
Robles, 1992). 

Katılımcıların beklentilerinin tura başladıktan sonraki günlerde değişim göstermesi ile, mesleğe ve 
mesleğin gerekliliklerine yönelik bakış açıları da yeniden şekillenmeye başlamıştır, Tur öncesinde ve 
başlangıcında ören yerleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen katılımcıların büyük bir çoğunluğu, 
çeşitli etmenlerden dolayı zaman geçtikçe nasıl bir rehber olunması gerektiğine dair bilgilere daha açık 
hale gelmiştir.  Zamanla yaşanan bu değişim, rehber adaylarının mesleğe atılmadan önceki aldıkları son 
eğitim olan bu uygulama gezisinde, teorik eğitim sürecinde kalan açıkları fark ettiklerine işaret etmektedir. 
Bulgulara göre katılımcılar bu gezideyken, ziyaret edilen yerleri mesleğe atılmadan önce deneyimlemeyi 
ve çevresel bilgiler edinmeyi amaçlamaktadır. Sadece ruhsatname almaya gelen, tek yönlü bilgiler 
edinmeyi düşünen adayların fikirleri zamanla değişiklik göstermiştir. Görüşmelerden elde edilen bu tarz 
fikirler ile, uygulama gezisinin adaylar üzerinde bakış açısını değiştirici ve bilinçlendirici bir etkisi olduğu 
kanaatine varılabilmektedir. Nihayetinde görüşme yapılan katılımcıların verdikleri bilgiler ışığında 
neredeyse tamamının, tur başlangıcındaki birincil amaçlarının ruhsatnameyi hızlı bir şekilde alıp, rehberlik 
yapma hakkını kazanmak olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu rehberin bilgisi ve taşıma hizmetlerinden (şoför, otobüs) memnun 
kaldıkları konusunda fikir birliğine sahiptir. Ayrıca rehberin çoğu konuda yardımcı olarak, meslek 
hakkındaki bilgileri açık bir dil ile aktarması katılımcılar tarafından çok olumlu karşılanmıştır. Bu bilgiler 
ışığında, uygulama gezisinde adayların rehberlik mesleğinin niş detaylarına dair edindikleri bilgiler ile 
mesleğe dair pozitif bakış açıları, grubu gezdirmekte olan eğitmen rehberin açık sözlülüğü ve bilgi birikimi 
ile doğru orantılıdır çıkarımı yapılabilmektedir.  

Katılımcılar tarafından turda olumsuz olarak yorumlanan konular ise başta bilgilendirme, tur programı ve 
konaklama olmak üzere:  

● Fiyat, 
● Konaklama, 
● Tur Programı, 
● Bilgilendirme, 
● Tur Rotası, 
● Öğrenci Konu Anlatımları, 
● Tur Katılımcıları, 
● Tur Organizasyonu, 

adları altında 8 adet temaya ulaştırmıştır. Fiyatların öğrenciler için çok yüksek olduğunu belirten 
katılımcılar, turda kalınan bazı otellerin bu ücretleri hak etmediğini ancak bazılarının da hak ettiğini 
düşünmektedirler. Bu konudaki fikir dalgalanması, otellerin her bir bölgede farklı kalitelerde ve 
segmentlerde oluşundan kaynaklanıyor olabileceği düşünülmektedir. Yine kalınan bazı otellerin merkeze 
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uzak olması ile gidilen şehrin ve diğer yerleşim bölgelerinin serbest zamanlarda katılımcılar tarafından 
tecrübe edinilmesine olanak sağlamaması, ancak yine fiyatların düşürülmesi konusunda yapılan 
yorumlarda konaklama açısından otellerin şehir merkezinden ne kadar uzak olursa o kadar düşük 
maliyetli olacağı fikri ise bu görüş ile çatışmaktadır. Bazı otellerde hijyen, ısınma, yemek, su gibi temel 
ihtiyaçların karşılanmadığı, bu konuda sorunlar yaşandığı ve bu bağlamda konaklanacak işletmelerin 
seçimi konusunda TUREB ve yetkili acentenin daha titiz davranması gerektiği görülmektedir.  

Tur programı hakkında ön bilgilendirmenin eksik olduğunu düşünen katılımcılar, güvenliklerini tehlikeye 
atmayacak olan bazı bilgilerin (bir sonraki günün ziyaret noktaları, tur programı vb.) ziyaret öncesi ön 
okuma yapılabilmesi için kendileri ile paylaşılmasını istemektedirler. İlişkili olarak, turda yapılacak olan 
anlatımlar ile ilgili bilgilerin tur başlangıç tarihine 2 gün kala duyurulmuş olması, katılımcıları henüz 
sınavlardan çıkmış öğrenciler ve işlerinden yeni izin almış çalışan bireyler olarak zor durumda bırakmıştır. 
Tur anlatım konularının dağıtım zamanı tur başlangıç tarihinden daha erken bir tarihte verilmesi, anlatım 
yapılacak olan konuların çok genel ya da çok spesifik olmaması gerekmektedir. Konu hazırlığı için tura 
başladıktan sonra belirli araçlara (laptop, telefon ve internet vb.) ihtiyacı olan katılımcılar bu araçlara 
erişimleri olmadığı veya internet bağlantısının otellerde sunulmaması, sunulsa bile özellikle bir otelde 5 
Euro/günlük gibi bir fiyat karşılığında sağlanıyor olması gibi sebepler ile zorluklar yaşamışlardır. 
Bilgilendirme ile alakalı katılımcıların en çok yakındıkları olumsuzluk, tur başlangıç şehrinin, saatinin, 
buluşma noktasının 2 gün kala açıklanması ile bilet bulmakta, ulaşımda yaşanan güçlükler olduğu 
keşfedilmiştir. Tur başlangıç tarihine yaklaşıldıkça, bilgi edinmek için TUREB iletişim kanallarına 
ulaşmakta sıkıntılar yaşayan adaylar Facebook gibi platformlar üzerinden birbirlerine danışmak zorunda 
kalmışlardır.  

Tur programının yoğunluğu nedeni ile tur süresince günler geçtikçe yorulduklarını bildiren katılımcıların, 
zaman ile motivasyonlarının ve fiziki dayanıklılıklarının gerilediği keşfedilmiştir. Aynı şekilde bölgelerin 
de arka arkaya 1 ay gibi bir süre boyunca gezilmesi, turu yeni bilgileri kavramakta güçlük çekecek kadar 
yorucu hale getirmektedir. Bölge turlarının yılın bir döneminde arka arkaya yapılması fiyat açısından da 
rehber adayları tarafından tek seferde ödenecek olan tutarı artırmaktadır. Yine tur programı ile ilgili olarak 
katılımcılardan TUREB’in yılın belirli dönemlerinde uygulamakta olduğu dil sınavına katılacak olanlar, 
uygulama gezisi ile bu sınav tarihlerinin çakışmasından dolayı tur esnasında izin alarak Ankara’ya gitmek 
zorunda kaldıklarından bu çakışmanın kendilerini strese soktuğunu aktarmışlardır. Fakat yine aynı 
katılımcılar, bu hususta rehberlerin kendilerine izin vererek sınava gidiş sürelerinde yardımcı olduklarını 
da belirtmişlerdir.  

Tur katılımcıları temasından elde edilen bulgular ile, geziyi bir tatil fırsatı olarak gören veya rehberlik 
mesleğini icra etmeyi düşünmediği halde eğitim aldığı kurumun mezuniyet şartları gereği tura çıkması 
gereken gezi katılımcıları, turun gidişatını bozacak tavır ve davranışlarda bulunduklarından rehberlik 
mesleğini icra etmeyi düşünen katılımcıların motivasyonunu düşürdüğü keşfedilmiştir. Tur 
organizasyonu temasında katılımcıların neredeyse tamamının dile getirdiği bir sorun olarak, oturma 
rotasyonunun uygulanması sorunu araç içerisinde dönüşümlü yer değişimini engellediği için, turun 
başlangıcından beri hiç arka koltuklarda oturup öne gelmeyen ve önde oturup arka tarafı hiç görmeyen 
rehber adayları olması, araç ve grup içi düzenin sağlanamadığına işaret etmektedir. Bu konuda hem 
adayların, hem rehberlerin daha duyarlı davranması gerekmektedir. Katılımcılar tarafından organizasyona 
yönelik verilen önerilerden, tur planlamasının aynı tarihte çıkan otobüslerin ziyaret yerlerinde 
çakışmayacak şekilde ayarlanması gerektiği de görülmektedir.  

Son olarak eğitim kurumlarının da iyileştirme konusunda bazı rolleri edinmeleri, bu kurumların otobüs, 
konaklanacak yerler, maddi destek ve rehber hususlarında yardımcı olmaları gerektiği keşfedilmiştir. Bu 
bilgiler doğrultusunda, eğitim sürecinin uygulama gezileri ile entegre bir şekilde ilerlemesinin gerekliliği 
görülmektedir. Turların konsantre bir şekilde, arka arkaya yapılması yorucu bir program sunmaktadır. 
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Geziler farklı dönemlerde, eğitim süreci içerisinde 1 haftalık turlar şeklinde gerçekleştirilebilmelidir. 
Katılımcılar tarafından verilen öneriler ışığında, gezilerin teorik ders zamanlarında her dönem bölgelere 
bölünerek, eğitim kurumlarının desteği ile gerçekleştirilmesinin geziden alınan verimi çok farklı boyutlara 
taşıyacağı barizdir. Bu şekilde hem fiyatların öğrenciler tarafından eğitim süresince bölünerek 
gerçekleştirilen turlar sayesinde daha kolay karşılanabileceği, hem de rehberlik mesleğini tercih ederek 
fakültelerde eğitim görmeye başlayan bireylerin staj olarak meslek hakkında mezun olmadan önce fikir ve 
tecrübe sahibi olabilecekleri konusunda tüm katılımcılar da hemfikirdir. Bu konu ile ilgili olarak eğitim 
kurumlarına düşen görevlerin yerine getirilmesi, TUREB ile anlaşmalara varılması ve karşılıklı olarak 
kurumların birbirlerini tanıması ile standartlaşmaya gidilmesinin gerekliliği net bir şekilde 
görülebilmektedir. Uygulama gezisinde gerçekleşen olumsuzlukların büyük bir çoğunluğunun (fiyat, 
yorucu tur programı, organizasyonel problemler, teorik bilgi ve pratiğin birbirinden bağımsız şekilde 
öğrenciye kazandırılması vb.), bu şekilde aşılabileceği katılımcıların da genel fikir birliği ve desteği ile 
düşünülmektedir. Neticede bir ülkenin imajını belirleyen en önemli aktörlerden olan turist rehberlerinin 
iyi bir eğitimden geçmesi önemlidir (Rabotic, 2015). 
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Öz 

Bu çalışmada öğrencilerin İznik kavramına ilişkin zihinsel algıları metaforlar aracılığı ile tespit 
edilmek istenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu 2018- 2019 eğitim- öğretim dönemi Bursa 
Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören 185 öğrenci oluşturmaktadır. 
Araştırmada öğrencilere “Bana göre İznik …… gibidir. Çünkü ….” ifadesi soru olarak yöneltilmiş 
ve öğrencilerden boşlukları kendi fikirleri doğrultusunda doldurmaları istenmiştir. Yapılan 
analiz sonucunda öğrencilerin İznik ile ilgili 112 farklı metafor oluşturdukları belirlenmiştir. 
Oluşturulan bu metaforlar ortak özelliklerine göre 7 adet olumlu, 1 adet olumsuz olmak üzere 8 
farklı kategori altında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; en fazla üretilen 
metaforlar tarih (olumlu metafor) ve köy (olumsuz metafor) olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İznik, Metafor, Öğrenci Algıları 
Makale Gönderme Tarihi: 21.05.2019  
Makale Kabul Tarihi: 07.07.2019 

Önerilen Atıf:  
Soykök, B. ve Acun, A. (2019). Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu 
Öğrencilerinin İznik ile İlgili Metaforları, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 596-611. 
© 2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 596-611. 

597 

Journal of Turkish Tourism Research 
2019, 3(3): 596-611. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.180 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: 

https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Metaphors of Bursa Uludağ University İznik Vocational School Students About 
İznik 

Lecturer Burcu SOYKÖK, Bursa Uludağ University, İznik Vocational School, Bursa, e-mail: 
bsoykok@uludag.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8568-9932 

Lecturer Ayşen ACUN, Bursa Uludağ University, İznik Vocational School, Bursa, e-mail: 
aysenacun@uludag.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9551-0702 

Abstract 

In this study, it was aimed to determine the cognitive perception of students about the concept 
of İznik by means of metaphors. The sample group of the study consisted of 185 students 
studying at the Iznik Vocational School of Bursa Uludağ University. Students were asked to fill 
in the forms that include such questions as “For me İznik is as ….. Because …..”. As a result of 
the analysis, it was determined that the students formed 112 different metaphors related to İznik. 
These metaphors are divided into 8 different categories: 7 positive and 1 negative according to 
common characteristics. According to the findings of the study; The most metaphors produced 
were history (positive metaphor) and village (negative metaphor). 
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GİRİŞ 

İznik, Bursa iline yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta ve adını aldığı İznik Gölü’nün doğusunda 
konumlanır. Etrafı dağlar ile çevrili olan kent verimli ovalar üzerinde kurulmuştur. Stratejik 
konumu, doğası ve verimli toprakları ile tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan 
kent, Helenistik Dönem, Roma Dönemi, Bizans Dönemi, Selçuklu Dönemi ve Osmanlı 
Döneminde önemli bir yerleşim yeri olmuştur. İznik ve çevresinde belirlenen prehistorik 
höyükler de bölgedeki tarih öncesi hayata dair izler taşır (Eyice, 1988; Yalman, 2000). Farklı 
medeniyetlerden birçok yapı ve kalıntı günümüze ulaşarak kültürel mirasa katkı sağlamıştır. 
Kent; surları, kapıları, anıt mezarları, arkeolojik alanları ve Osmanlı Dönemine ait anıtsal yapıları 
ile açık hava müzesi niteliğindedir. 2014 yılında hava fotoğrafı çekimi esnasında İznik Gölü 
içerisinde bulunan Bazilika, Amerika Arkeoloji Enstitüsü tarafından yılın en önemli on keşfi 
arasında gösterilmiştir (Anonim, 2014). Sahip olduğu zengin kültürel mirasın yanı sıra ev 
sahipliği yaptığı iki önemli konsil (MS. 325 ve MS. 787) ile Hristiyanlık dini için de oldukça önemli 
bir yerleşimdir (Yalman, 2000). 16. yy.’da İznik’te üretilen, özgün renk, teknik ve desenlerdeki 
çiniler ile Türk çini sanatı en parlak çağını yaşamıştır (Eyice, 1988). İznik çinisi olarak adlandırılan 
bu çinilerin üretimi günümüzde de devam etmektedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesi’ne alınan İznik için günümüzde UNESCO adaylık çalışmaları devam etmektedir 
(Anonim, 2018). İznik, kültürel varlıkları, gölü ve doğası ile geniş kapsamlı bir turizm 
potansiyeline sahiptir. Tüm bu değerleri ile hem ülkemiz hem de dünya mirası ve kültürü için 
önem taşıyan İznik, çalışmada, hakkında metafor oluşturması beklenen kavram olarak 
seçilmiştir. 

 

METAFOR KAVRAMI 
Nitel araştırmalarda en önemli veri toplama biçimlerinden biri olan metafor, Türkçede mecaz ve 
benzetme gibi farklı kavramların yerine kullanılmaktadır. Metaforlar ile bir kavram ya da durum, 
başka bir kavram ve bir durumla ifade edilmektedir (Aydın, 2011). Algı aracı olan metaforlar 
geniş bir bakış açısının oluşumunu sağlarlar (Akan, Yalçın ve Yıldırım, 2014). Bilinen bir 
durumun anlamını bilinmeyen başka bir duruma taşıyan ve yeni bir bilginin öğrenilmesini 
kolaylaştıran metaforlar, yeni bir kavramı anlamada ve açıklamada faydalıdır (Akgün, Duruk ve 
Güngörmez Gülmez, 2016). Bir olgunun tanıdık terimlerle karakterize edilmesi, kişiselleştirilmesi 
olarak da tanımlanabilen metafor kavramı aracılığıyla insanlar, zihinlerinde yer alan görüntü, 
varsayım ve hikâyeler ile dış dünyayı nasıl hissettiklerini anlatırlar (Farrell, 2006). 

Dünyayı tanımanın bir yolu haline gelmiş ve günlük hayatımızın her alanına nüfuz etmiş 
metaforlar, düşünme kalıplarımız üzerinde çok büyük bir etkiye sahiptir (Zhang ve Hu, 2009). 
Konu ile ilgili literatür incelendiğinde metafor çalışmalarının eğitim bilimleri alanında 
yoğunlaştığı görülmektedir (Aydın, 2011; Eraslan, 2011; Gömleksiz, Kan ve Öner, 2012; Yalçın ve 
Erginer, 2012; Göçer, 2013; Tortop, 2013; Yılmaz, Göçen ve Yılmaz, 2013; Akan vd., 2014; Aydın 
ve Sulak, 2015; Günay, Aydın ve Damgacı Koç, 2015; Kıral, 2015; Uygun, 2015; Akgün vd., 2016; 
Ateş, 2016; Ekici, 2016; Uslu, Kocakülah ve Gür, 2016; Ekici, Baş ve Kızılkaya, 2017; Sezgin, Koşar, 
Koşar ve Er, 2017; Uğur ve Baysal, 2017; İnel, Urhan ve Ünal, 2018; Girgin, 2019).  

Üniversite öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin metafor algıları çalışmasında Aydın (2011), 
öğrencilerin 92 adet geçerli metafor ürettikleri ve değerlendirmeler sonucunda 10 farklı kategori 
oluşturulduğu belirlenmiştir. Eren, Çelik ve Aktürk (2014), çalışmasında öğrenciler tarafından 
üretilen 37 metafor 5 farklı kategoriye bölünmüştür. Taş, Düz ve Ünlü (2016), alternatif turizm 
kavramına ilişkin metafor algıları çalışmasında 8 farklı kategori belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin 
şehir kavramına ilişkin sahip oldukları metaforları belirlemek amacıyla Tezcan ve Kara (2014) 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 596-611. 

 599 

çalışmasında, öğrencilerin toplam 75 adet geçerli metafor kullandığı ve bu metaforların 12 farklı 
kategoriye ayrıldığını belirlemiştir. 
Turizm alanında da metafor çalışmaları mevcuttur. Köroğlu, Yıldırım ve Avcıkurt (2018), yapılan 
çalışmada 106 metafor ve 6 kategori belirlenmiştir. Oluşturulan kategoriler; önem, toplumsal 
değerler, yaşamsal değerler, çekicilik açısından, tarihi açıdan, aydınlatıcı bir unsur şeklinde 
sınıflandırılmıştır. Şahin, Tezcan ve Bekçi (2018), Türkiye kavramı için 22, İstanbul kavramı için 
19, Turizm kavramı için 22 ve Turist Rehberi kavramı için ise 22 adet metafor geliştirildiği ve bu 
metaforların daha çok olumlu algılardan oluştuğu tespit edilmiştir. Yağcı ve Avcıkurt (2017), 
yapılan çalışmada 83 metafor ve 7 farklı kategori belirlenmiştir. Oluşturulan kategoriler; klasik 
kavramlar, psikolojik kavramlar, din ile ilgili, finans ile iğli, toplumsal/ sosyolojik, doğa ile ilgili 
kavramlar ve gelişim ile ilgili kavramlar şeklindedir. Saçılık Yıldırım, Çevik ve Özkan (2016), 
turizm kavramına yönelik metafor algıları çalışmasında 97 metafor ve 9 farklı kategori 
belirlenmiştir. Özder, Kaya ve Ünlü (2012) çalışmasında öğrencilerin turizm kavramı ile ilgili 44 
farklı metafor ve 5 farklı kategori ürettikleri belirlenmiştir.  

 

YÖNTEM 
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “olgu bilim (fenomenoloji)” yöntemi 
kullanılarak Bursa Uludağ Üniversitesi İznik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İznik ile ilgili 
metafor algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Olgu bilim; insanların olguları, yaşadıkları şekilde 
anlamaya çalışma ve ifade etme yaklaşımını benimsemesidir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu 
ve Yıldırım, 2012). Olgular yaşadığımız olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler ve kavramlar gibi 
çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar. Bu nedenle tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda anlamının 
kavranmadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim uygun bir araştırma 
yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Çalışmanın örneklemini 2018- 2019 eğitim- öğretim 
dönemi, bahar yarıyılında Turizm Rehberliği, Mimari Restorasyon, Harita ve Kadastro, Gıda 
Teknolojisi ile Seramik, Cam ve Çinicilik Programlarında öğrenim gören 185 öğrenci 
oluşturmaktadır. Çalışma 04.03.2019- 11.03.2019 tarihlerinde sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada kullanılan görüşme formu oluşturulurken bu alanda yapılmış çeşitli çalışmalar 
incelenmiştir (Eraslan, 2011; Akan vd., 2014; Yağcı ve Avcıkurt, 2017; Köroğlu vd., 2018; Şahin 
vd., 2018). Öğrencilere verilen görüşme formunda, öğrencilerden boş bırakılan yerlerin 
doldurulması istenmiştir. Formda öğrencilerin İznik'e yönelik algılarını belirlemek amacıyla açık 
uçlu bir soru yer almaktadır. "İznik .............. gibidir. Çünkü  ..............  ."  Öğrencilerin formu 
doldurmaya başlamasından önce metafor kavramı tanımlanmış, öğrencilere İznik’e ilişkin 
metafor üretirken sadece bir kavrama benzetebilecekleri ve “Çünkü ...” ile başlayan ifadenin 
ürettikleri metaforu açıklayıcı nitelikte olması gerektiği hatırlatılmıştır. Elde edilen 185 görüşme 
formundan 10 tanesi boş bırakma ve metaforun anlamsız olması gibi nedenlerle elenmiştir. Geri 
kalan 175 görüşme formu araştırmaya dâhil edilmiştir.  

Araştırma verilerinin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar 
tarafından üretilen geçerli metaforlar incelenmiş, ardından aralarında her bir metaforu temsil 
edeceği düşünülen örnek metaforlar seçilerek metaforların kategorilere ayrılması 
kolaylaştırılmıştır. Kategori geliştirme aşamasında öğrencilerin İznik’e yönelik geliştirdikleri 
metaforlar ortak özellikleri ve gerekçeleri dikkate alınarak belirli gruplar altında toplanmıştır. 
Belirlenen bu kategoriler farklı 2 akademisyene gösterilerek görüşleri alınmıştır. Yapılan 
incelemeler ışığında, İznik kavramı için 8 farklı kategori oluşturulmuştur. Bu kategoriler; tarih ve 
kültür ile ilgili metaforlar, toplumsal değerler ile ilgili metaforlar, soyut kavramlar ile ilgili 
metaforlar, sanat ile ilgili metaforlar, değerli varlıklar ile ilgili metaforlar, çevre ile ilgili 
metaforlar, bağımlılık yapıcı ve/veya tad alma ile ilgili metaforlar, olumsuz metaforlardır. 
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BULGULAR 

İznik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İznik kavramına yönelik oluşturdukları metaforlar 
Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’e göre öğrencilerin İznik'e yönelik 112 adet geçerli metafor 
ürettiği görülmektedir. Bu metaforlar içinde 17 kişi (%9,714) ile tarih metaforu en fazla üretilen 
metafor olmuştur. Tarih metaforundan sonra 15 kişi (%8,571) tarafından üretilen köy metaforu 
gelmektedir. Bununla birlikte tarihi kitap, tarih aynası, saklı bir kutu, yazlık, boş teneke, çöp gibi 
metaforlar öğrenciler tarafından daha çok üretilen diğer metaforlardır. 

Tablo 1: İznik Kavramına Yönelik Oluşturulan Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

 
Metafor Adı 

Metaforu Temsil 
Eden Öğrenci 

Metafor 
Kodu 

 
Metafor Adı 

Metaforu Temsil 
Eden Öğrenci 

f % f % 
1 Tarih 17 9,714 57 Eski yaşam 1 0,571 

2 Köy 15 8,571 58 Eskiyen 
kıyafet 

1 0,571 

 
3 

 
Tarihi kitap 

 
5 

 
2,857 

 
59 

Eşi benzeri 
olmayan 

Muhteşem bir 
yer 

 
1 

 
0,571 

4 Tarih aynası 4 2,285 60 Güzel bir 
roman 

1 0,571 

5 Boş bir 
teneke 

3 1,714 61 Güzel ve kötü 1 0,571 

6 Çöp 3 1,714 62 Hapishane 1 0,571 
7 Saklı bir 

kutu 
3 1,714 63 Hayaller 1 0,571 

8 Yazlık 3 1,714 64 Issız ada 1 0,571 
9 Açık ceza evi 2 1,142 65 İşlenmemiş taş 1 0,571 
10 Arkadaş 2 1,142 66 Kaderine 

terkedilmiş ev 
1 0,571 

 
11 

Çatı katında 
bırakılmış 

antika 

 
2 

 
1,142 

 
67 

 
Kahve 

 
1 

 
0,571 

12 Ev 2 1,142 68 Karışık meyve 
suyu 

1 0,571 

13 Güneş 2 1,142 69 Keşfedilmemiş 
güzellik 

1 0,571 

14 Güzel 2 1,142 70 Kitap 1 0,571 
15 Huzur 2 1,142 71 Kültür 1 0,571 
16 Huzurlu 

kasaba 
2 1,142 72 Kültür Yöresi 1 0,571 

17 Hüzün ve 
mutluluk 

2 1,142 73 Kültürel 
Başkent 

1 0,571 

18 Kasaba 2 1,142 74 Kültürü 
yansıtan şehir 

1 0,571 
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19 Kıymetli 
hazine 

2 1,142 75 Labirent 1 0,571 

20 Kültürel 
Miras 

2 1,142 76 Mevsimler 1 0,571 

21 Lanetli şehir 2 1,142 77 Mutlak son 1 0,571 
22 Müzik 2 1,142 78 Nefes 1 0,571 
23 Okyanus 2 1,142 79 Orkide 1 0,571 
24 Osmanlı 2 1,142 80 Ölü kent 1 0,571 
25 Tarihi küçük 

bir kent 
2 1,142 81 Ömür törpüsü 1 0,571 

26 Tatil köyü 2 1,142 82 Pamuk şekeri 1 0,571 
27 Açık hava 

müzesi 
1 0,571 83 Papatyalar 1 0,571 

28 Afrika 1 0,571 84  Potpori 1 0,571 
29 Ahengini 

kaybetmiş 
kuğu 

1 0,571 85 Raftaki tozlu 
bir tarih kitabı 

1 0,571 

30 Alkol 1 0,571 86 Rüzgâr 1 0,571 
31 Anıt 1 0,571 87 Sahil kenarı 1 0,571 
32 Antik kent 1 0,571 88 Samanyolu 1 0,571 
33  Antik lahit 1 0,571 89 Sanat eseri 1 0,571 
34 Aşk 1 0,571 90 Sigara 1 0,571 
35 Ay 1 0,571 91 Sonbahar 1 0,571 
36 Baharat 

harmanı 
1 0,571 92 Sülük 1 0,571 

37 Başlangıç 1 0,571 93 Şarap 1 0,571 
 
38 

 
Bataklık 

 
1 

 
0,571 

 
94 

Tarih 
katmanlarının 
işlendiği bir 

tuval 

1 0,571 

39 Birçok 
tarihin ortak 

kenti 

1 0,571 95 Tarih kokan 
çiçek 

1 0,571 

40 Bor madeni 1 0,571 96 Tarih Kültür 
Aynası 

1 0,571 

 
41 

 
Boş arazi 

 
1 

 
0,571 

 
97 

Tarihe 
sahnelik etmiş 

tiyatro 

1 0,571 

42 Cennet 1 0,571 98 Tarihi bir 
buzdağının 

görünen kısmı 

1 0,571 

43 Çiçeksiz 
orman 

1 0,571  
99  

Tarihi bir film 1 0,571 

 
44 

 
Çini 

 
1 

 
0,571 

 
100 

Tarihi 
dokusunu 
kaybetmek 
üzere olan 

sandık 

 
1 

 
0,571 
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45 Çöpe atılmış 
elmas 

1 0,571 101 Tarihi eser 1 0,571 

46 Değeri 
anlaşılmayan 

su 

 
1 

 
0,571 

102 Tarihi 
geçmişin yok 
olmamak için 

savaşan izi 

 
1 

 
0,571 

47 Değeri 
bilinmeyen 
az seyircili 

tiyatro 

 
1 

 
0,571 

 
103 

 
Tarihi müze 

 
1 

 
0,571 

48 Değeri 
bilinmeyen 

yer 

1 0,571 104 Tarihin iç 
yüzü 

1 0,571 

49 Denizkızı 1 0,571 105 Tatil cenneti 1 0,571 
50 Derin deniz 1 0,571 106 Türkiye’nin 

kalbi 
1 0,571 

51 Doğa 1 0,571 107 Türkiye’nin 
süslü kapısı 

1 0,571 

52 Duygu 1 0,571 108 Yalnızlık 1 0,571 
53 Efsane 1 0,571 109 Yaprak döken 

ağaç 
1 0,571 

54 Ekşi elma 1 0,571 110 Yavaş eski 
bilgisayar 

1 0,571 

55 Eski 
çağlardan 
gelen gemi 

 
1 

 
0,571 

 
111 

Yer altı 
madeni 

 
1 

 
0,571 

56 Eski şarkı 1 0,571 112 Zeytin cenneti 1 0,571 
Toplam 175 100 

Tablo 2’de tarih ve kültür açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 53 öğrencinin 27 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metaforlar; tarih, tarihi kitap ve tarih aynası metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili 
metaforların geliştirilme nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik tarih gibidir. Çünkü bastığın her adımda, gördüğün her şeyde aldığın her nefeste şimdi değil, eskide 
yaşıyormuşsun hissi veriyor.’’  

‘’İznik tarih gibidir. Çünkü birçok devlet İznik’i başkent olarak seçmiş ve önemli değerler katmıştır.’’ 

‘’İznik tarih gibidir. Çünkü kazma ile rastgele bir yeri kazsak tarih fışkırıyor.’’ 

‘’İznik tarihi kitap gibidir. Çünkü her köşesinde tarihi bulabiliyorum. İlk çağlardan kalan eserler, Bizans, 
Selçuklu, Osmanlı eserleri hepsi bana, bizlere tarihi geçmişi anlatıyor. İznik’te attığım her adımda, aldığım 
her nefeste sanki yüzyıllar önceki bir zamanda yaşıyormuşum gibi hissediyorum.’’ 

‘’İznik tarih aynası gibidir. Çünkü çok fazla tarihi değere sahip, her ne kadar iyi korunmasa da buraya 
gelecek yeni insanlar için geçmişi yansıtma özelliği ile atılan her adımda merak duygusu daha da artıyor.’’ 

‘’İznik açık hava müzesi gibidir. Çünkü Osmanlı zamanından kalma tarihi eserleri ve kalıntıları sayesinde, 
o zamandan bu zamana yaşanmışlıklar ile büyüleyicidir.’’  

‘’İznik raftaki tozlu bir tarih kitabı gibidir. Çünkü oldukça fazla tarihi mirası olmasına rağmen üstü tozlarla 
örtülü olduğundan kimse tarafından fark edilmiyor.’’ 
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 ‘’İznik tarihi geçmişin yok olmamak için savaşan izi gibidir. Çünkü her detayında bir tarih vardır. Bu tarih 
ne kadar yaşatılmaya çalışılsa da yeteri kadar korunmaz ve insanlar bilinçlenmez ise yok olacağı açıkça 
görülmektedir.’’ 

 

Tablo 2: Tarih ve Kültür ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden 
Öğrenci (f) 

1 Tarih  17 
2 Tarihi kitap 5 
3 Tarih aynası 4 
4 Kültürel miras 2 
5 Osmanlı 2 
6 Tarihi küçük bir kent  2 
7 Açık hava müzesi 1 
8 Anıt 1 
9 Antik lahit  1 
10 Antik kent  1 
11 Birçok tarihin ortak kenti  1 
12 Eski şarkı 1 
13 Eski yaşam 1 
14 Kültür  1 
15 Kültür yöresi 1 
16 Kültürel başkent  1 
17 Kültürü yansıtan şehir  1 
18 Raftaki tozlu bir tarih kitabı 1 
19 Tarih kokan çiçek 1 
20 Tarih kültür aynası 1 
21 Tarihi bir buzdağının görünen kısmı 1 
22 Tarihi bir film  1 
23 Tarihi eser 1 
24 Tarihi geçmişin yok olmamak için savaşan izi 1 
25 Tarihi müze  1 
26 Tarihin iç yüzü 1 
27 Türkiye’nin süslü kapısı 1 

Toplam 53 

Tablo 3. Toplumsal Değerler ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci (f) 

1 Arkadaş  2 
2 Ev 2 
3 Aile  1 
4 Türkiye’nin kalbi  1 

Toplam 6 

Tablo 3’te toplumsal değer açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 6 öğrencinin 4 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
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üretilen metaforlar; arkadaş ve ev metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili metaforların geliştirilme 
nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik ev gibidir. Çünkü sıcak, içten ve samimi bir yerdir.’’ 

‘’İznik aile gibidir. Çünkü varken pek değerini bilmeyip hor davranırız ama kaybedersek değerini daha iyi 
anlarız.’’ 

‘’İznik Türkiye’nin kalbi gibidir. Çünkü tarihte birçok farklı medeniyetin merkezi olmuştur.’’ 

    Tablo 4. Soyut Kavramlar ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci (f) 

1 Güzel 2 
2 Huzur 2 
3 Hüzün ve mutluluk 2 
4 Aşk  1 
5 Başlangıç 1 
6 Cennet 1 
7 Duygu  1 
8 Efsane  1 
9 Eşi benzeri olmayan muhteşem bir yer  1 
10 Güzel ve kötü  1 
11 Hayaller  1 
12 Keşfedilmemiş güzellik 1 
13 Mutlak son 1 
14  Yalnızlık 1 

Toplam 17 

Tablo 4’te soyut kavramlar açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 17 öğrencinin 14 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metaforlar; güzellik, huzur, hüzün ve mutluluk metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili 
metaforların geliştirilme nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

 ‘’İznik huzur gibidir. Çünkü kalabalık bir şehirden geldiğim için buranın sessiz ve sakin olması, güzelliği 
ile tarihi bana huzur veriyor.’’ 

‘’İznik hüzün ve mutluluk gibidir. Çünkü sahip olduğu tüm güzel değerleri ile baktıkça beni mutlu ederken 
yeteri kadar değer görmediklerini bilmek beni üzüyor.’’ 

‘’İznik cennet gibidir. Çünkü doğası, mavisi, yeşili, zeytin ağaçları ile eşsiz güzelliktedir.’’ 

‘’İznik duygular gibidir. Çünkü her an değişkenlik gösterebilir. Bir gün göl soğuğundan yakınırken bir 
gün güneşin batışına hayran kalabilirsiniz.’’ 

‘’İznik efsane gibidir. Çünkü sokaklarında dolaşırken karşıma çıkan surlar, kapılar ve Ayasofya gibi tarihi 
yapılar sadece taştan ibaret değil, yaşanmış bir efsanenin gizemli kalıntıları gibidir.’’ 

Tablo 5’te sanat kavramlar açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 10 öğrencinin 9 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metafor müzik metaforudur. Bu kategoriyle ilgili metaforların geliştirilme nedenleri şu 
şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik müzik gibidir. Çünkü akşamüstü gün batımını izleyince içiniz huzur doluyor. Adeta o gölün sesi 
ve ahengi huzurun adıdır.’’  
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‘’İznik çini gibidir. Çünkü hem rengârenk hem de emek ile güzelleşen bir yerdir.’’  

‘’İznik değeri bilinmeyen az seyircili bir tiyatro oyunu gibidir. Çünkü birçok değerli topluluğu içinde 
barındırmış ve güzelliklerini sunmuştur. Yani oyuncular kaliteli ve klastır. Gezilip görülecek birçok tarihi 
ve doğal güzellikleri vardır. Ama yaşayanlar buranın kıymetini yeteri kadar bilmemektedir. Yani turistler 
buradaki güzelliklerin farkında olan 5- 6 seyircidir. Aslında buradaki doku bize her zaman güzelliklerini 
sunar ve bizi kucaklar. Bakmayı değil, görmeyi bilene…’’ 

‘’İznik kitap gibidir. Çünkü bir sonraki sayfada ne anlatıyor merak edersiniz.’’  

‘’İznik potpuri gibidir. Çünkü farklı tarihi, sanatı ve kültürel değerleri ile birçok medeniyetin kesişim 
noktasıdır.’’  

‘’İznik tarih katmanlarının işlenmeye çalışıldığı bir tuval gibidir. Çünkü birçok medeniyete ve birçok 
döneme tanıklık etmiş olan İznik, bu tarihi katmanların izlerini taşır. Ancak, bunları tuval gibi 
düşündüğümüzde bu resmin ortaya çıkmasında ressamların (bunu ortaya çıkaracakların) önemi çok 
büyüktür.’’ 

 ‘’İznik tarihe sahnelik etmiş bir tiyatro gibidir. Çünkü her karışında beni tarihe götüren ve o tarihi anlatan 
yapıları vardır.’’  

Tablo 5. Sanat ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci (f) 
 

1 Müzik  2 
2 Çini 1 
3 Değeri bilinmeyen az seyircili tiyatro 1 
4 Güzel bir roman  1 
5 Kitap 1 
6 Potpuri 1 
7 Sanat eseri  1 
8 Tarih katmanlarının işlendiği bir tuval  1 
9 Tarihe sahnelik etmiş tiyatro 1 

Toplam 10 

Tablo 6. Değerli Varlıklar ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci 
(f) 

1 Saklı bir kutu 3 
2 Çatı katında bırakılmış antika  2 
3 Kıymetli hazine  2 
4 Ahengini kaybetmiş kuğu 1 
5 Bor madeni 1 
6 Çöpe atılmış elmas  1 
7 Değeri bilinmeyen yer  1 
8 Eski çağlardan gelen gemi 1 
9 İşlenmemiş taş 1 
10 Tarihi dokusunu kaybetmek üzere olan sandık 1 
11 Yer altı madeni 1 

Toplam 15 
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Tablo 6’da değerli varlıklar açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 15 öğrencinin 11 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metafor saklı bir kutu metaforudur. Bu kategoriyle ilgili metaforların geliştirilme 
nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik saklı bir kutu gibidir. Çünkü her sokağı bana tarihi bir anda yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. 
Geçmişten insanlar bir anda her yerden çıkabilir gibi.’’ 

‘’İznik saklı bir kutu gibidir. Çünkü her köşesinde saklı bir anı, tarih ve başka bir hayat gizlidir.’’ 

‘’İznik çatı katında bırakılmış antika gibidir. Çünkü tarihi, konumu ve tarihi yapıları bakımından çok 
değerli bir yer olan İznik’e asla gereken önem verilmemekte ve başıboş bırakılmaktadır. Gereken önem verilir 
ve bazı şeyler daha çok gün yüzüne çıkarılırsa ülkemiz açısından gözde bir yer olacağından eminim.’’ 

‘’İznik kıymetli bir hazine gibidir. Çünkü genel olarak baktığımızda, irdelediğimizde atalarımızdan, 
geçmişimizden özümüze ait en ufak detayları bile görebiliriz.’’ 

‘’İznik eski çağlardan gelen bir gemi gibidir. Çünkü çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan bir tarihi 
vardır. Her sokağında, her tarihi yapısında ayrı bir güzellik vardır. Tarihimize tanıklık ederek, güzel ve 
önemli örnekleri barındırır.’’ 

‘’İznik tarihi dokusunu kaybetmek üzere olan sandık gibidir. Çünkü duvarları, surları ve birçok yeri ile 
tarihi özellik taşısa da yerleşim yeri bu alana çok yakın, iç içedir. Bu durum o güzellikleri perdeliyor ve 
değersizleştirerek sıradanlaştırıyor.’’ 

‘’İznik yeraltı madeni gibidir. Çünkü hali hazırda eski çağlardan kalan, gün yüzüne çıkmayı bekleyen 
değerli tarihi eserler vardır.’’ 

Tablo 7. Çevre ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci 
(f) 

1 Yazlık 3 
2 Güneş 2 
3 Huzurlu kasaba 2 
4 Okyanus  2 
5 Tatil köyü  2 
6 Ay  1 
7 Değeri anlaşılmayan su  1 
8 Denizkızı 1 
9 Derin deniz 1 
10 Doğa 1 
11 Mevsimler  1 
12 Nefes  1 
13 Orkide  1 
14 Papatyalar  1 
15 Rüzgâr 1 
16 Sahil kenarı 1 
17 Samanyolu 1 
18 Sonbahar  1 
19 Tatil cenneti 1 
20 Zeytin cenneti 1 

Toplam 26 
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Tablo 7’de çevre kavramı açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. Bu 
kategoride 26 öğrencinin 20 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metafor yazlık metaforudur. Bu kategoriyle ilgili metaforların geliştirilme nedenleri şu 
şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik yazlık gibidir. Çünkü tarihi yapısının yanı sıra yazın gölünün güzelliği ve duruluğu ruhu 
dinlendirir.’’ 

‘’İznik güneş gibidir. Çünkü tarihi eserlerle günümüze ışık tutuyor.’’ 

‘’İznik okyanus gibidir. Çünkü daldıkça derinlerde seni içine çeken gizli güzellikleri vardır.’’ 

‘’İznik nefes gibidir. Çünkü her adımda tarihin farklı bir köşesine uzandığınız bu şehir tarihi ve dokusu ile 
kendine bağlayıp sizi zamansız bir yolculuğa çıkarır.’’ 

‘’İznik küçük saksıdaki bir orkide çiçeği gibidir. Çünkü gereken özeni ve bakımındaki titizliğe önem 
verilmezse solabilir.’’ 

‘’İznik sonbahar gibidir. Çünkü görmesini bilene buram buram ata yadigârı iken görmesini bilmeyenlere 
taştan bir şehirdir.’’ 

Tablo 8. Bağımlılık Yapıcı ve/veya Tad Alma ile İlgili Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci 
(f) 

1 Alkol 1 
2 Baharat harmanı 1 
3 Ekşi elma  1 
4 Kahve  1 
5 Karışık meyve suyu 1 
6 Pamuk şekeri 1 
7 Sigara  1 
8 Şarap  1 

Toplam 8 

Tablo 8’de bağımlılık yapıcı ve/veya tad alma kavramı açısından İznik kategorisinde yer alan 
metaforlar verilmektedir. Bu kategoride 8 öğrencinin 8 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. 
Bu kategoriyle ilgili metaforların geliştirilme nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik baharat harmanı gibidir. Çünkü kültür, sanat ve doğanın güzel bir birleşimini barındırıyor. Farklı 
medeniyetlerin değerlerini içinde barındırması da bu benzetmeyi yaptırıyor.’’ 

‘’İznik pamuk şekeri gibidir. Çünkü tadını aldığında çok tatlı ama sonra kısıtlı imkânlar nedeniyle bayıyor.’’ 

‘’İznik sigara gibidir. Çünkü daha önce gelmeyen, görmeyen biri için bir şey ifade etmeyebilir ama gelip 
tarihini, güzelliğini, doğasını, sahilini görünce bağımlılık yapabilir.’’ 

Tablo 9’da olumsuz kavramlar açısından İznik kategorisinde yer alan metaforlar verilmektedir. 
Bu kategoride 40 öğrencinin 19 adet farklı metafor ürettiği görülmektedir. Bu kategoride en fazla 
üretilen metaforlar; köy, boş teneke ve çöp metaforlarıdır. Bu kategoriyle ilgili metaforların 
geliştirilme nedenleri şu şekilde belirtilmiştir; 

‘’İznik benim için köy gibidir. Çünkü öğrenci olarak yapılabilecek aktivite sayısı çok az.’’ 

‘’İznik köy gibidir. Çünkü geldiğim günden beri kendimi hep lanetli ve zararlı hissediyorum. Tarihi bir yer 
olduğu için hiç gelişmemiş ve gelişmeye yönelik hiçbir çalışma yapılmamış. Resmen hayal kırıklığı.’’ 
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‘’İznik köy gibidir. Çünkü tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim yeri olan, taşı toprağı tarih olan bir yerin 
kalkınamamış olması üzücü bir durum.’’ 

‘’İznik boş bir teneke gibidir. Çünkü gelişmemiş ve sadece tarihi unsurları ile yetim kalmış değişik bir 
yerdir.’’ 

‘’İznik çöp gibidir. Çünkü tarihin bu kadar çok iç içe olduğu bir yerde tarihe ve çevreye yeteri kadar saygı 
duyulmamaktadır.’’ 

‘’İznik açık ceza evi gibidir. Çünkü öğrenci topluluğu için eğlenceyi destekleyici hiçbir şey yok.’’ 

‘’İznik çiçeksiz orman gibidir. Çünkü güzel bir yer. Fakat pek fazla gelişmemiş.’’ 

‘’İznik benim için hapishane gibidir. Çünkü sürekli iş, okul, ev üçgeninden çıkmadan (başka gidilebilecek 
ne sinema ne de başka bir aktivite yok) yaşanılan bir yer hapishane değil de nedir ki?’’ 

‘’İznik lanetli şehir gibidir. Çünkü daha önce Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsettiği gibidir. Gitsen 
özlersin, kalsan batarsın ve değişik ruh hallerine bürünürsün. Bu yüzden bana göre bataklıkta 
kurulmuştur. Batsan çıkamazsın, çıksan kaçamazsın.’’ 

‘’İznik yavaş ve eski model bilgisayar gibidir. Çünkü her şeye sahiptir fakat her şey ilkel ve yetersizdir.’’ 

Tablo 9. Olumsuz Metaforlar 

Metafor 
Kodu 

Metafor Adı Metaforu Temsil Eden Öğrenci 
(f) 

1 Köy 15 
2 Boş bir teneke 3 
3 Çöp 3 
4 Açık ceza evi 2 
5 Kasaba  2 
6 Lanetli şehir 2 
7 Afrika 1 
8 Bataklık 1 
9 Boş arazi  1 
10 Çiçeksiz orman 1 
11 Eskiyen kıyafet 1 
12 Hapishane 1 
13 Issız ada  1 
14 Kaderine terkedilmiş ev 1 
15 Labirent  1 
16 Ömür törpüsü 1 
17 Sülük  1 
18 Yaprak döken ağaç 1 
19 Yavaş ve eski model bilgisayar 1 

Toplam  40 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Bu çalışmada İznik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ‘’İznik’’ ilçesine ilişkin algılarının 
metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılan araştırmanın sonucunda öğrencilerin 
İznik ile ilgili çoğunlukla olumlu yönde ve çok sayıda metafor geliştirdiği tespit edilmiştir. 
Üretilen olumlu metafor çeşidi en fazla tarih ve kültür ile ilgili olmuştur. Bu sonuç, öğrencilerin 
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İznik’in sahip olduğu kültürel mirasa ilişkin bakış açılarının geniş olduğunu ve sahip olunan 
değerlerin farkında olduklarını göstermektedir. Fazla sayıda üretilen bir diğer olumlu metafor 
grubu ise çevre ile ilgili metaforlardır. Doğası, gölü ve yeşili ile doğal bir tabiat güzelliğine sahip 
olan İznik çevre verileri ile de oldukça önemli bir yerleşimdir. Üretilen olumlu metaforlar, 
İznik’in tarihi, kültürel ve doğal mirasının tanıtılması, korunması ve yaşatılması noktasında 
önemli verilerdir. Ancak üretilen metaforların bazılarında (çatı katında bırakılmış antika, çöpe 
atılmış elmas, tarihi dokusunu kaybetmek üzere olan sandık… gibi) tarihi ve kültürel özelliklerin 
tam anlamıyla değer görmediğini belirten metafor ve açıklamalara rastlanmıştır. Olumsuz 
metaforlar incelendiğinde genellikle tarihi unsurlara yeteri kadar değer verilmediği, tarihi 
dokunun mevcut yaşam ile doğru entegre olamadığı, sosyal imkânlar bakımından yetersizliği ve 
yeterince gelişmemiş olması gibi çeşitli açıklamalar tespit edilmiştir. Tüm bu bulgular göz 
önünde bulundurularak İznik’in sahip olduğu değerli mirasın farkına tam olarak varılması 
sağlanmalı, bu değerlere yönelik koruma- tanıtım çalışmaları arttırılmalı ve sürdürülebilirlikleri 
sağlanmalıdır. Ayrıca mevcut tarihi dokuya zarar vermeden öğrenciler ya da ziyaretçiler için 
sosyal ve kültürel aktivite imkânlarının geliştirilmesi önerilmektedir. 
 
Çalışmada kavram olarak İznik’in seçilmesinde ilçenin surlar, farklı dönem ve kültürlere ait 
anıtsal yapılar, anıt mezarlar, arkeolojik alanlar, İznik gölü, doğası ve çinisi ile geniş kapsamlı 
değerlere sahip olması etkin olmuştur. İlgili literatür incelendiğinde metafor analizleri ile ilgili 
yapılan çalışmaların çoğunlukla öğrencilere yönelik olduğu görülmektedir. Ayrıca doğrudan bir 
yerleşim yerine yönelik metaforik algı çalışmasının az olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışma 
sonuçlarının (Yağcı ve Avcıkurt, 2017; Şahin vd., 2018) yapılan İznik çalışmasının sonuçları ile 
dolaylı olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. Araştırma 2018- 2019 bahar yarıyılında eğitim- 
öğretime devam eden öğrenciler ile sınırlı tutulmuştur. Bundan sonraki çalışmalarda metafor 
analizi farklı bir destinasyon için de yapılabileceği gibi çalışmaya, örneklem kapsamı 
genişletilerek İznik halkı da dâhil edilip halkın mevcut tarihi, mimari, kültürel ve doğal mirasa 
yönelik bilinç ve farkındalık düzeyleri de tespit edilebilir. Böylelikle bu çalışmanın İznik’in 
korunması ve tanıtılması ile ilgili yapılacak diğer çalışmalara ve farklı akademik araştırmalara 
kaynak olacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 

In recent years, the effect of globalization has begun to be seen in consumer’s coffee consumption habits. As 
the instant coffee consumption rate increases day by day consumption of coffee such as filter coffee, 
americano, cappucino, espresso, mocha, cafe latte and macchiato has become widespread as well as 
traditional Turkish coffee consumption in coffee shop chain businesses. The purpose of this research is to 
determine the changing coffee consumption habits of consumers and the competitiveness of Turkish coffee 
with other coffee varieties. Within the research, the place and the importance of Turkish coffee among 
consumers' coffee consumption quantities, coffee consumption places and coffee preferences are 
investigated. The main mass of the study is the individuals who consume coffee in Turkey. For the sample 
of the study, easy sampling method was used and data were obtained by questionnaire technique. An online 
questionnaire was prepared in order to determine the coffee consumption habits of potential consumers and 
it was filled with participants through social media during June 2017- December 2018. The main reason of 
this research is to determine Turkish Coffee’s, which is taken on the list of the intangible cultural heritage of 
Turkey in the year of 2013, consumption frequency, consumption reasons and its competition situation with 
other coffee types. As a result of the study, it was determined that the participants used coffee regularly and 
the most preferred type of coffee was Turkish coffee. It has been concluded that the frequencies of visiting 
coffee cafes are usually a few times a month, and that the coffee cafes are preferred mostly from local chains 
(Kahve Dünyası, Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi, Gönül Kahvesi). 
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GİRİŞ 

İnsanoğlu için tüketim, yaşamının başlangıcından sonuna kadar süren önemli bir doğal eylemdir. 
Tüketimin bir parçası olan ürün ve hizmetler geçmişten günümüze değin çeşitlendirilerek 
üretilmeye devam etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde toplumların yaşamış oldukları gelişmeler 
doğrultusunda tüketim kalıplarında değişimler meydana gelmiştir. Son zamanlarda hemen 
hemen herkesin günlük rutini haline gelen kahve, önceleri sadece yüksek statüdeki bireylerin 
tüketebildiği bir içecek iken, zamanla her kesimin kolaylıkla ulaşabildiği bir içecek haline 
gelmiştir (İnce, 2018: 21-25). Bu durum, kahve çeşitlerinin ortaya çıkmasında büyük rol oynamış 
ve kahvenin dünya genelinde petrolden sonra dünya ekonomi piyasalarının en değerli ticari 
metası haline gelmesini sağlamıştır (Lanfranchi, Giannetto ve Dimitrova, 2016: 705). Kahve aynı 
zamanda, sosyal ve kültürel bir meta olarak birçok insan için vazgeçilmez bir tüketim unsuru 
olmuş bir meyve olarak karşımıza çıkmaktadır (Bajmaku, 2014: 7). 

Ağacı daima yeşil kalan, koyu yeşil yapraklara, beyaz hoş kokulu çiçeklere ve kirazı andıran 
parlak kırmızı meyvelere sahip olan kahve (Aktaş ve Özdemir, 2005: 16; Özkeser, 2012: 11), bol 
yağış alan ve ortalama sıcaklığın 18-24 °C arasında olduğu, don olayının görülmediği iklim 
kuşağında yetişen kökboyasıgiller (rubiaceae) familyasından bir bitkidir (Taştan, 2009: 53). 
Yaklaşık 120 türü bulunan kahvenin coffea arabica ve coffea robusta adlı türlerin tarımı 
yapılmaktadır. Toplam kahve üretiminin %70'lik kısmını Arabica kahve, %25'lik kısmını ise 
Robusta kahve oluşturmaktadır. Arabica kahve, Robusta’ya göre iki kat daha az kafein 
içermektedir (Girginol, 2016: 21-28). İlk ticari kahve ekimi, Etiyopya'da onbeşinci yüzyılda 
kaydedildi, on yedinci yüzyılın sonlarına doğru, kahve içmek Avrupa'ya yayıldı (Aguirre, 2016: 
150). 17. yüzyılda Arap yarımadasının güneyinde yapılmaya başlayan kahve tarımı 18.yüzyılda 
zirveye ulaşmış ve bunun yanı sıra büyük çapta resmi kahve ticareti de bu yüzyılda 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu süreç 19. ve 20. yüzyılda da devam etmiştir (Durmuş, 2010: 
7; Lanfranchi vd., 2016: 705). 

Kahve bitkisinin anavatanı bugünkü Habeşistan (Etiyopya)'dır (Şahbaz, 2007: 8). Etiopya’dan 
Yemen’e sonra da Mekke ve Medine’ye yayılan kahve, buradan da İslam gezginleri tarafından 
İran, Mısır, Türkiye ve tüm İslam dünyasına yayılmaya başlamıştır (Bajmaku, 2014: 5). Kahvenin 
ilk kullanımına 1000 yıllarında rastlanmaktadır (Toros, 1998: 8). O zamanlar kahve tohumları 
içecek için kullanılmak yerine yiyecek olarak kullanılmıştır. Yerli halk kahve tohumlarını buğday 
ya da mısır ununa katarak bir çeşit ekmek yapmışlardır (Taştan, 2009: 53). Bunun yanı sıra bölge 
halkının olgunlaşmış kahve meyvelerinden yararlanmayı çok iyi bildiği düşünülmektedir. Hatta 
Afrikalı savaşçılar, ezildikten sonra küçük toplar haline getirilen kahve çekirdeklerinin yağ ve 
protein içerdiğini ve son derece uyarıcı bir etkiye sahip olduğunu biliyorlardı. Kavrulmuş kahve 
çekirdeklerinin suyundan alkollü bir içki yapmayı da akıl etmişlerdir (Heise, 2001: 13). 

Kahve’nin etimolojik kökeni konusunda çeşitli yaklaşımlar söz konusudur. Arapça'da 
canlandırıcı uyandırıcı anlamına gelen kahve, ‘kahva’ ya da ‘qahwah’ sözcüklerinden 
türetilmiştir. Keyif verici bir içecek olması sebebiyle Araplar tarafından bu şekilde 
isimlendirildiği düşünülmektedir. Ortaçağ Arapça sözlüklerinde ise özellikle de şiirlerde “şarap” 
anlamında da kullanılmıştır (Arendonk,1993: 95). Yemende yaygın olarak kullanılan Arapça 
kökenli bir kelime olan‘bunn/bün’ sözcüğü ise "kahve çekirdeği/meyvesi anlamına gelmektedir 
(Özkeser, 2012: 11). 14. yüzyılda bir içecek olarak tüketilmeye başlanan kahvenin ne zaman ve 
nasıl ortaya çıktığı dair eski kaynaklarda çeşitli hikâyeler yer alsa da (Şahbaz, 2007: 8), kahveyi 
ilk keşfeden kişinin Habeşistan'dan Şazili adında bir Arap adam olduğu söylenmektedir (Yıldız, 
2010: 1363). Günümüze kadar ulasan en yaygın efsanenin ana kahramanları bir çoban ve 
keçileridir (Akyol, 2009: 9). Hikayeye göre; Etiyopyalı bir keçi çobanı, keçilerin bir bölümünün 
oldukça hareketli ve zinde olduğunu fark eder. Keçileri takip eden çoban, hareketli keçilerin 
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kahverengi tohumları olan bir ağaçtan beslendiklerini görür. Aynı tanelerden kendisi de yer. 
Gerçekten de yediği tanelerin insana zindelik verdiğini fark eder. Çoban, keşfini, bulunduğu 
yerdeki imama anlatır. Olay imamın da ilgisini çeker. Kuruttuğu kahve tanelerini suda kaynatan 
imam, ilk kez kahveyi içecek haline getirmiştir. Geçe ibadetlerinde zinde kalmak ve daha çok 
ibadet edebilmek amacıyla daha da geliştirilerek kullanılan kahve, 1470’lerde ölen Sufi alimi 
Muhammed El-Dhabbani tarafından Yemen’de gerçek bir içki haline getirilmiştir (Şahbaz, 2007: 
6; Ürer, 2010: 2). Kahvenin tasavvuf çevrelerinde kabul gördüğü bilinmektedir. Söz konusu 
çevreler bilhassa ibadet ve zikir için kahvenin vücudu zinde ve uyanık tutma özelliğine dikkat 
çekmişlerdir (Özkeser, 2012: 15). Yemen'deki Sufi cemaatleri dışa kapalı tekkeler değildi ve 
üyelerinin çoğu dinsel toplantılarda ancak normal günlük uğraşları elverdiği ölçüde katılan bir 
tür boş zaman dervişleriydi; tarikat sır gibi saklanmadığı için Yemen halkının insanı uyanık tutan 
bu içecekle tanışması uzun sürmedi (Heise, 2001: 18). Yemen dışına çıkan tüccar veya tarikat 
mensubu kişilerin aracılığıyla kahvenin başka bölgelere taşınması sağlanmıştır. Kahvenin 
Yemen’de bir aşinalık kazanması ve bu ülkeden geçen hemen her zengine öğretilmesi onun 
içilmeye başlaması olarak gösterilebilir (Hattox, 1998: 23). 

Kahve ticareti uzun yıllar Araplar‟ın tekelinde kalmıştır. Çünkü Araplar güneşte 
kurutulmadıkça ya da suyun içinde kaynatılmadıkça kahve çekirdeklerinin ülke dışına 
çıkarılmasına izin vermemişlerdir. Bu durum Yemen‟i kahve konusunda rakipsiz kılmıştır.13 İlk 
olarak Baba Budan adında bir Hintli‟nin kahve fidesini 1600‟lerde kontrolleri atlatarak 
Chickmaglur'a getirdiği ve Hindistan’da kahve tarımını başlattığı bilinmektedir (Durmuş, 2010: 
6). 16.yüzyılın başlarında Mısır'da yaygın bir içecek olarak tüketilmeye başlanan kahve, Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır fethinden sonra 1519 yılında Müslüman tüccarlar tarafından Yemen’den 
İstanbul’a getirilmiştir. Farklı kaynaklarda ise kahvenin İstanbul’a ilk kez (Kanunî) Sultan I. 
Süleyman (1520–1566) zamanında 1543 yıllarında Habeşistan Valisi Özdemir Paşa tarafından 
Yemen yoluyla getirildiği yönünde bilgiler yer almaktadır (Toros, 1998). Kanuni Sultan 
Süleyman'ın bizzat kendisinin kahve tükettiği bilinmektedir (Soner, 2016: 179). Kahve 16. 
yüzyılda Osmanlı’nın kuruluşunda ve genişlemesinde çok önemli bir unsur olmuştur (Wild 2007: 
24). 16. yy. ortalarında sarayda kahve içmek, yalnızca padişah Valide sultan, Harem'in ileri 
gelenleri, divan mensupları ve saray ağlarından oluşan elit kesime mahsus bir ayrıcalıktı. 17. 
yüzyılda ayrım olmaksızın halkın her tabakasına yayılan bir kahve içme adetinin başladığı 
görülür (Başaran, 2016: 79). Yine aynı yüzyılda kahve, Avrupa’ya diplomasi ve savaş yoluyla 
Osmanlılar tarafından götürülmüş ve burada yaygınlaştırılmıştır. Bu yüzyıl içinde gerçekleşen 
Viyana Kuşatmasında Osmanlıların geri çekilirken bıraktıkları kahve çekirdekleri Avrupa 
tarihinde kahve tarihçileri açısından önemli bir yere sahiptir. Bu olaydan sonra Avrupa’da daha 
geniş yer bulan kahve, burada dinsel ve ruhani işlevini yitirip, zamanla vazgeçilmez bir alışkanlık 
haline gelmiştir (Akyol, 2009: 10). Daha sonra Avrupa'dan Amerika'ya götürülen kahve 
günümüzde en önemli tarım ihraç ürünlerinden biri durumuna gelmiştir. Dünya'da özellikle 
Brezilya, Kolombiya, Fildişi Kıyısı, Meksika ve Endonezya gibi ülkeler kahve üreticileri haline 
gelmişlerdir. Asya ve Afrika da kahve yetiştirilen ülkeler arasında yer almaktadır. Dünya 'da 
kahve üretiminde en yüksek payı Brezilya almaktadır (Soner, 2016: 177). 

Kahvenin Doğu’dan Batı’ya gelmesi ve Batı’da dinsel ve kültürel baskılar sonucu daha geç 
benimsenmesi nedeniyle, ilk kahvehaneler de Avrupa’dan önce İstanbul’da açılmıştır. 
Kahvehaneler Osmanlı’dan günümüze insanları bir araya getiren sohbet ile bezenmiş bir 
toplumsallaşma pratiği ve mekânı olarak işlev görmüştür. Batı’da ise Doğu’dan alınan kahve ve 
café kültürü Aydınlanma ve modernleşme süreci ile birlikte kamusal mekânlara dönüşmüştür 
(Akarçay, 2012: 183). 16. yüzyıldan itibaren kahve kültürünün yaşandığı sosyal mekanlar 
kahvehaneler ortaya çıkmaya başlamıştır. Kahve tüketilen ilk mekanın Mekke'de bir caminin 
yanında 1511'de açıldığı sanılmaktadır. İstanbul’da ise ilk kahvehane ise 1555 yılında (Heise 2001: 
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21) Hekim ve Şems adlı iki kişi tarafından işlek bir ticaret merkezi olan Tahtakale'de açılmıştır. 
Bunu Eminönü ve Unkapanı bölgelerinde açılan yenileri takip eder Kahvenin bu şekilde ticari ve 
kamuya açık mekanlarda satılması tüketimini artırıcı rol oynar. 16. yüzyıl bitmeden 
kahvehaneler, imparatorluğun her yerine ve Anadolu'nun ücra köşelerine yayılır (Gürsoy, 2013: 
97). Toplumsal hayatta sosyalleşmenin yanı sıra öğrenmenin de mekânı kahvehanelerde kahve 
içme amacı dışında bilimsel ve dini bilgiler de öğrenilmekteydi. Bu durum kahvenin 
yaygınlaştığı her yerde benzer bir seyir izlemiştir (Aksoy vd., 2014: 33). Çünkü kahve farklı 
toplumsal kesimlerden, kültürlerden insanları sohbet aracılığıyla bir araya toplayabilen bir içecek 
olarak Osmanlı insanının toplumsallaşma sürecinde önemli bir dönüm noktası olmuştur (Işın 
2001: 22). 17. yüzyıl başlarında ise kahvehaneler dine uygun olmadığı, halkı kışkırtan, 
dedikodular üreten ‘haşarat yuvası’ olduğu gerekçesiyle yasaklanmıştır (Birsel 2001: 9-17). 
Özellikle Sultan IV. Murat (1623-1640) döneminde meyhane, bozahane ve kahvehaneler 
kapatılmış, kahve, tütün ve şarap içenlere, satanlara idam cezaları verilmiştir. Ancak çok 
geçmeden kahvehaneler tekrar açılmaya devam etmiştir (Soner, 2016: 179). Avrupa’da ise ilk 
dönem açılan kahvehanelerde Doğu’nun özellikle de Osmanlı’nın etkilerini görmek mümkündü. 
Osmanlı’nın en güçlü olduğu döneminin etkisiyle, sekili odalarda nargilelerin yandığı, Osmanlı 
Yeniçeri kıyafetleri içinde servis yapılan kahveyle bir süre doğu modası yaşanmıştır (Akyol, 2009: 
15). 

Günümüz kahvehane mekânlarının, popüler kültürün yönlendirmesiyle değişen tüketim 
alışkanlıkları karşısında değişime uğradığı da gözlemlenmektedir. Kahvehaneler ve kahve 
kültürü, Doğu kültürü ve özellikle Osmanlı ile özdeşleştirilir ve genellikle kültür tarihçileri 
tarafından “sohbet ile bezenmiş bir sosyalleşme pratiği” (Tarbuck 2011: 324) olarak kabul 
görmektedir. Oysa 17. yüzyıl gibi geç sayılabilecek bir dönemde Batı’da da benimsenen kahve ve 
café kültürü, kendi sosyalleşme pratiğini sohbetin ötesine taşıyarak, özellikle Aydınlanma 
sonrası ve modernleşme süreci ile birlikte kamusal alan olarak toplumsal mekânlara 
dönüşmüşlerdir (Bingül 2004: 72).  

Kahve tüketimi geçmişteki tüketim popülerliğini yitirmemiş olsa da mekânın toplum 
yaşantısındaki yeri değişime uğramıştır. Zaman içinde endüstrileşme ile gelişen teknolojilerin 
insan hayatına girişiyle toplumların yaşam tarzları ve temel toplumsal alışkanlıkları değişime 
uğramaktadır (İnce, 2018: 22). Sosyal hayatın gelişmesinde ve halkın bilinçlenmesinde önemli rol 
oynayan kahve ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kahvehane yapıları (Ürer, 2010: 2), 15. 
yüzyıldan 21. yüzyıla kadar birçok değişim ve gelişim göstermiştir. Dinlenme, vakit geçirme, 
eğlenme gibi özellikleri bulunan kahvehaneler her sınıftan insanı içinde barındırmaktaydı. 21. 
yüzyıla gelene kadar sınıf ayrımlarının gözetilmediği bu mekânda çeşitli meslekten ve farklı etnik 
kimliklere sahip kişileri görmek mümkündü.  

Kültürlenme sürecinin yaşandığı kahvehanelere Türkiye merkezli bakıldığında, Anadolu 
coğrafyasında kurulmuş olan bu mekânlardaki gelişimin değerlendirilmesinde cafelerin 
kahvehanelerin devamı niteliğinde bir kamusal kurum mu olduğu, yoksa cafeler ile 
kahvehanelerin farklı kültürel topluluklar arasında kendi bünyeleri içerisinde yaşamaya devam 
mı ettiği gibi hususların da tartışılabilir olması muhtemeldir. Sanayi devriminden toplumdaki 
değişmelere bağlı olarak kahvehane mekanları değişime uğramıştır (Bilge, 2010: 77-79). 
Türkiye’de, özellikle Cumhuriyet döneminden bu yana kahvehaneler değişime uğramakla 
birlikte işlevselliği de farklılaşmıştır (Aksoy vd., 2014: 29-33). 

Yüzyıllardır keyif verici bir içecek olarak tüketilen kahve (Wild 2007: 14), Heise (2001: 31) 
tarafından “kültürel ve sosyal bir içecek” olarak nitelendirmektedir. Diğer bir deyişle kahve bir 
tüketim maddesi olmanın yanı sıra insan ilişkilerini doğrudan etkileyen sosyolojik unsurları 
barındıran toplumsal bir olgudur (Giddens, 2005:4-5). Üretim, tüketim ve bölüşüm ilişkilerine 
sahip önemli bir tüketim maddesi olan kahve Doğu kültürü ile özdeşleştirilmiştir (Akarçay, 2012: 
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183). Kahve kültürü, Doğu toplumlarından Batı’ya yayılan bir gelenek (Crawford, 1852: 50; 
Durmuş, 2010: 2) olmasına rağmen kahve kafe kültürü günümüzde -Doğu’dan Batı’ya değil- tam 
tersine dönmüş ve Batı toplumlarının kahve tüketme kültürü küreselleşen büyük şirketler 
aracılığı ile Batılı olmayan toplumlara yayılmaya başlamıştır (Kaptan, 2013: 80). Kahve kültürü, 
bir bölgenin yaşam tarzı ve tüketicilerin damak tadına göre kurumsallaşmaktadır. Yaşanan 
değişmeler de yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarındaki farklılaşmaları yansıtması bakımından, 
toplumun genel yönelimiyle paralellik göstermektedir (Fendal, 2012: 161). Son yıllarda, 
insanların yaşam tarzları Batı kültürünün etkisiyle giderek değişime uğradı (Hung, 2012: 49). 
Kahvehaneler yaklaşık 500 yıldır var olmasına rağmen, kahve dükkanları ise son birkaç on yılda 
çarpıcı bir genişleme yaşayarak küresel bir fenomen haline geldi (Tucker, 2011: 4). 19. yüzyıl 
başlarında aydınlanma, modernleşme simgesi olarak gerek hizmet, dekorasyon ve menü anlayışı 
gerekse müşteri profili olarak Avrupa tarzı kafelerin yaygınlaşması yaşanırken, bugün Türk 
pazarına giren yabancı marka kahve mağazalarının etkisiyle izlenebilir bir değişim ve gelişim 
yaşanmaktadır (Akyol, 2009: 19). Günümüz Türkiye'sindeki kafe, kahve mağazaları için de 
geçerli olmaktadır. Kahve kafeler, kahvehanelerden daha farklı alanlarda hizmet etmekte olup 
özellikle gençlerin sohbet etme amacıyla buluştukları ve içecek ile muhabbetlerini 
koyulaştırdıkları mekanlardır (Yağbasan ve Ustakara, 2008: 234; Habermas, 2000: 100). Hattox 
(1998: 79) insanların kahve kafelere sırf kahve içme isteği yüzünden gitmediğini, aynı zamanda 
dışarıya çıkmak, geceyi arkadaş çevresinde geçirmek, eğlenmek ve başkalarıyla görüşmek için 
de gittiğini belirtmiştir.  

Aguirre (2016), tarafından kültürün, cinsiyetin ve algılanan sağlık yararının kahve içme 
alışkanlığı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla Costa Rica'da 1.199 kişi ile yapılan araştırma 
sonuçlarına göre genellikle kadınların kahve tükettiği ve bunun yanı sıra sağlık, kültür ve 
cinsiyetin kahve tüketme sıklığını etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Lanfranchi ve diğerleri (2016) 
tarafından kahve tüketicilerimin satın alma alışkanlıkları üzerine yapılan araştırmada 
katılımcıların çoğu ürünün öncelikle kalitesine göre ikinci olarak fiyatına göre ve üçüncü olarak 
da reklamların etkisi altında kalarak kahve satın aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların 
%43'ü mola vermek için kahve içtiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların en sevdiği kahve 
sorusuna sırasıyla espresso, moka, kafeinsiz kahve cevapları alınmıştır. 

Yılmaz vd., (2016) tarafından yapılan Türk kahvesi tüketim eğilimleri üzerine Tekirdağ ilinde 
yapılan araştırma sonuçlarında Türkiye'de Türk kahvesi ve çay içme alışkanlığının daha fazla 
olduğu ancak yeni kahve çeşitlerine ve yeni tatlara ilginin de hızla yükseldiği ortaya çıkmıştır. 
Bunun yanı sıra tüketicilerin %66,7’si Türk kahvesini sabah kahvaltıdan sonra, %42,2’si de 
şekersiz olarak tüketmeyi tercih etmektedirler. Koç (2017) tarafından genç tüketicilerin hazır 
kahve tüketimine yönelik yapılan araştırmada gençlerin %60,50’sinin düzenli kahve içmediği, 
%39,50’sinin ise düzenli kahve içtikleri saptanmıştır. Kahvenin en çok aile ve arkadaş ortamında 
tüketildiği sonucuna ulaşılmıştır. En çok tüketilen kahve markalarının ise sırasıyla; Coffe Crown, 
Nescafe ve Vip markaları olduğu tespit edilmiştir. 

Çakıcı ve Şimşek (2017) yaptıkları insanların hangi durumlarda neden çay ve kahve içtikleri ve 
bu içeceklerin onlarda hangi duyguları çağrıştırdığı konulu çalışmada çayın, en çok tadının 
sevildiği, alışkanlık haline geldiği, rahatlattığı, ferahlattığı için içildiği; kahvenin ise, tadı ve 
kokusunun sevildiği, alışkanlık haline geldiği için içilmesinin yanı sıra, enerji verip dinç tuttuğu 
için tüketildiği sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada ayrıca çayın, mutluluk, huzur gibi pozitif 
duyguları çağrıştırırken kahvenin mutluluk, huzur, zevk, enerji, öfke ve hasret gibi duyguları 
çağrıştırdığı sonucu elde edilmiştir. İnce (2018) tarafından yürütülen araştırmada ise Türk 
kahvesinin diğer kahve türlerine göre daha fazla tercih edildiği ve son bir yılda diğer kahve 
türlerinin Türk kahvesi tüketimini etkileme düzeyinin demografik özelliklere göre değişmediği 
tespit edilmiştir. Kahve tüketimlerinin katılımcılar üzerindeki etkileri incelendiğinde ise hazır 
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kahve, filtre kahve ve özel kahvenin modernliği çağrıştırırken, Türk kahvesinin ise toplum ve 
aileyi çağrıştırdığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ülkemizde yılda yaklaşık sekiz bin ton Türk kahvesi,1500 ton hazır kahve, 700 ton filtre kahve ve 
130 ton espresso kahvesi tüketildiği saptanmıştır (Durmuş, 2010: 8). Yılmaz vd., (2016) 
çalışmasında belirtildiği üzere Türkiye'de yeni kahve çeşitlerine olan ilgi gün geçtikçe 
artmaktadır. Buradan hareketle özellikle kahve tüketicilerinin kahve tercihlerinde nasıl bir 
değişim olduğu ve Türk toplumu içinde sohbetlerin çeşnisi olan Türk kahvesinin (Aksoy, Türk 
ve Gökmen, 2014: 29) bu süreçte nerede olduğu bu araştırmanın yapılmasındaki temel problemi 
oluşturmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Modern tüketim anlayışıyla birlikte değişen kahve tüketim alışkanlıklarının ve Türk kahvesinin 
diğer kahve çeşitleri ile rekabet edebilirliğinin belirlenmesi bu araştırmanın temel amacını 
oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda yürütülen araştırma, Türkiye’de kahve tüketen 
bireylere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifadeyle araştırmanın evrenini Türkiye'de 
yaşayan bireyler oluşturmaktadır. Türkiye nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) adrese 
dayalı nüfus kayıt sistemi 2018 sonuçlarına göre 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak belirlenmiştir. 
Evren hakkında kesin bir fikir vermesi hususunda genel veri toplama (evrenin tamamına 
ulaşmak) yöntemi kısmı veri toplamaya (evrenin bir kısmına ulaşmak) oranla daha üstündür 
ancak bu yöntemin uygulanması zaman alıcı ve maliyetli olması nedeniyle daha güçtür (Yüksel 
ve Yüksel, 2004: 113). Araştırmanın evreni on milyondan büyük olduğundan sınırsız evrenler 
(n>10.000.000) ve nicel araştırmalar için en az 384 katılımcıya ulaşılması gerektiği belirlenmiştir 
(Coşkun, Altunışık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2015: 137). Araştırmanın kapsamında 1144 anket 
elde edilmiştir. Ancak, 15 katılımcının yaşadığı yerin yurt dışı olduğu tespit edilmiştir. Evren ve 
örneklemin seçildiği ülke Türkiye olduğu için bu anketler araştırmaya dahil edilmemiştir. 
Toplamda ise 1129 kullanılabilir anket analize tabi tutulmuştur. 

Tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıklarını belirlemek için ilgili literatür taraması yapılarak 
anket formu geliştirilmiş ve birincil kaynaklardan bilgi toplamak için anket tekniği kullanılmıştır. 
Literatür taraması sonucunda daha önce yapılan araştırmalar ile tüketicilerin kahve tüketimi ve 
kahve kafe tercihleri üzerine online olarak yapılan anketlerden yararlanılmıştır (Pet, Ianchu, 
Ruset, Milin, Buzamat ve Buzila, 2009; Burge, 2013; www. blog.jakpat.net; esurveyspro.com; 
www.marketest.co.uk; www.surveymonkey.com). Online olarak hazırlanan anket formu üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini 
belirlemeye ilişkin 7 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise katılımcıların kahve 
tüketim alışkanlılarını ve kahve kafe tercihlerini belirlemeye yönelik 14 soru yer almaktadır. 
Üçüncü ve son bölümde ise katılımcıların kahve kafe tercihlerinde etkili olan faktörleri 
belirlemek amacıyla 5’li Likert ölçeğine (Çok Önemli, Önemli, Ne Önemli Ne Önemsiz, Az 
Önemli, Hiç Önemli Değil) göre hazırlanan 12 ifadeye yer verilmiştir. Veri toplama süreci 2017 
Haziran- 2018 Aralık tarihleri içerisinde gerçekleştirilmiş olup anket formu sosyal medya 
aracılığıyla katılımcılara doldurtulmuştur. Buna göre araştırma kapsamına sadece sosyal medya 
kullanıcılarının dahil edilmiş olması araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örneklemi için katılımın gönüllük esasına dayandığı kolayda örnekleme yöntemi 
(Ural ve Kılıç, 2011: 44) kullanılmıştır.  

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde sosyal bilimler için geliştirilmiş olan SPSS 
21.0 paket programından yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında anket formunu dolduran 
katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine, kahve tüketim durumlarına ve kahve türü 
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tercihlerine ilişkin frekans, yüzde, ortalama, standart sapma gibi temel istatistiklerin yanı sıra 
ölçeğe ilişkin güvenilirlik analizi (Cronbach Alfa) uygulanılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, yaş, 
gelir ve meslek değişkenleri ile kahve tüketim alışkanlıklarına ait verilerin karşılaştırılması 
amacıyla çapraz tablo analizi ve ki-kare (Chisquare) testi kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmanın ilk basamağında çalışmanın örneklem grubuna dahil edilen, Türkiye’de kahve 
tüketen bireylerin sosyo-demografik özelliklerine ilişkin bilgiler analiz edilmiş ve dağılımlar 
Tablo 1’de sunulmuştur. Yapılan frekans analizi sonucunda katılımcıların çoğunluğunun kadın 
(%69,6) ve bekarlardan (%63,1) oluştuğu tespit edilmiştir. Yaş dağılımlarına bakıldığında ise 
çoğunluğun 25 yaş ve altı (%38,7) olduğu, eğitim dağılımlarında ise %46,8’nin lisans mezunu 
olduğu görülmüştür. Kahve tüketen bireylerin çoğunluğunun %31,9 oranı ile öğrencilerden 
oluştuğu aylık gelirlerinin ise 1400 TL ve altı (% 33,1) olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Değerleri 
 

Değişkenler  n % Değişkenler  n % 
Cinsiyet   Medeni Durum   
Kadın 786 69,6 Bekar 712 63,1 
Erkek 343 30,4 Evli 417 36,9 
Toplam 1129 100 Toplam 1129 100 
Yaş   Eğitim Durumu   
25 yaş ve altı 437 38,7 İlköğretim 16 1,4 
26-35 yaş arası 423 37,5 Lise 99 8,8 
36-45 yaş arası 170 15,1 Önlisans 101 8,9 
46-55 yaş arası 75 6,6 Lisans 528 46,8 
56 yaş ve üzeri 24 2,1 Lisansüstü 385 34,1 
Toplam 1129 100 Toplam 1129 100 
Meslek   Aylık Ortalama Gelir    
Öğrenci 360 31,9 1400 TL ve altı 374 33,1 
Serbest Meslek 52 4,6 1401-2500 TL arası 209 18,5 
İşçi 10 ,9 2501-3500 TL arası 199 17,6 
Emekli 36 3,2 3501-4500 TL arası 162 14,3 
Kamu Çalışanı 310 27,5 4501 TL üstü 185 16,4 
Özel Sektör Çalışanı 265 23,5 Toplam 1129 100 
Çalışmıyor 73 6,5    
İşsiz 20 18    
Toplam 1126 99,7    
Eksik Veri 3 ,3    
Toplam 1129 100    

 

Tablo 2’de katılımcıların bölgelere göre dağılımlarına ilişkin verilerin frekans ve yüzde 
dağılımları verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde, katılımcıların %42,2’sinin Marmara Bölgesinde, 
%20,2’sinin İç Anadolu Bölgesinde, %7,6’sının ise Akdeniz Bölgesi’nde ikamet ettikleri 
görülmektedir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Bölgelere Göre Dağılımına İlişkin Frekans Değerleri 
 

 

Tablo 3’de ise, katılımcıların kahve tüketim alışkanlıklarına ilişkin verilerin frekans ve yüzde 
dağılımları belirtilmiştir. Araştırmaya katılan bireylerin kahve tüketimlerine ilişkin genel 
değerlendirmeler yapılabilmesi için verilerin yoğunlukları ve dağılımları analiz edilmiştir. Tablo 
3’e göre katılımcıların %68,2’si düzenli olarak %30,8’i ise bazen kahve içtiğini ifade etmektedir. 
Kahveyi tükettikleri zaman dilimi açısından bakıldığında ise çoğunluğun (%37,5) öğlen 
zamanında kahve tüketme eğiliminde oldukları tespit edilmiştir. Katılımcıların tercih ettikleri 
kahve türlerini belirmek amacıyla yönlendirilen soruya verilen cevaplar (katılımcılara üç kahve 
türüne kadar tercih hakkı verilmiştir) toplanarak hesaplandığında en çok tercih edilen kahve 
türünün %35,9 oranı ile Türk Kahvesi olduğu, ikinci sırada %21,8 oranı ile Çözünebilir Kahve 
(Nescafe, Jacobs vb.) türlerinin üçüncü sırada ise %14,5 oranı ile Filtre Kahvenin tercih edildiği 
görülmektedir. 
 

Tablo 3. Katılımcıların Kahve Tüketim Alışkanlıklarına İlişkin Frekans Değerleri 

 

Gruplar  n % 
Akdeniz Bölgesi 86 7,6 
Doğu Anadolu Bölgesi 28 2,5 
Ege Bölgesi 237 21 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 13 1,2 
İç Anadolu 228 20,2 
Karadeniz Bölgesi 59 5,2 
Marmara Bölgesi 477 42,2 
Toplam 1128 99,9 
Eksik Veri 1 ,1 
Toplam 1129 100 

Değişkenler n % 
Kahve Tüketimi Durumu   
Evet, düzenli olarak 770 68,2 
Evet, bazen 348 30,8 
Hayır, hiçbir zaman 11 1 
Toplam 1129 100 
Kahve Tüketim Dilimi   
Sabah 340 30,1 
Öğlen 423 37,5 
Akşam 319 28,3 
Gece 47 4,2 
Toplam 1129 100 
Tercih Edilen Kahve Türleri*   
Türk Kahvesi 976 35,9 
Çözünebilir Kahve (Nescafe, Jacobs vb.) 593 21,8 
Espresso 77 2,8 
Macchiato 37 1,4 
Americano 99 3,6 
Mocha 139 5,1 
Latte 267 9,8 
Cappucino 106 3,9 
Filtre Kahve 394 14,5 
Diğer 27 1 
Toplam 2715 100 
*Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiğinden dolayı toplam “n değeri” 1129’dan fazladır. 
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Tablo 4’te katılımcıların kahve tüketim sıklıkları günlük, haftalık ve aylık süre aralıkları baz 
alınarak tespit edilmiştir. Bu soruda katılımcılardan günlük-haftalık ve aylık süre zarfları 
içerisindeki kahve tüketim sıklıklarını belirtmeleri istenmiş fakat katılımcıların her bir veri için 
ifade beyan etmeleri zorunlu tutulmamıştır. Tablo 4’e göre katılımcıların günlük kahve tüketim 
oranı çoğunlukla (%56,8) 1-3 fincan arasında değişmektedir. Haftalık kahve tüketim oranına 
bakıldığında %18,2 oranı ile 4-6 fincan aralığında, aylık tüketimde ise %15 oranı ile 11 fincan ve 
üzerinde kahve tüketim eğilimlerinin olduğu görülmektedir. 
 

Tablo 4. Katılımcıların Kahve Tüketim Sıklığına İlişkin Frekans Değerleri 

 

Katılımcıların Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarına ilişkin verilerin frekans ve yüzde dağılımları 
Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğunun (%94,5) Türk 
kahvesi tükettiği görülmektedir. Katılımcıların Türk kahvesi tercih etme nedenlerini belirlemek 
amacıyla yönlendirilen soruya verilen cevaplar (katılımcılara üç seçeneğe kadar tercih hakkı 
verilmiştir) toplanarak hesaplandığında en çok tercih nedeninin %18,6 oranı ile tadının sevilmesi 
olduğu, ikinci sırada %13,7 oranı ile rahatlamak amacıyla üçüncü sırada ise %11,4 oranı ile 
kokusunun sevilmesi nedeniyle tercih edildiği belirlenmiştir. Türk kahvesinin tercih edilmeme 
nedenleri incelendiğinde ise katılımcıların Türk kahvesi yerine diğer kahve türlerini tükettikleri 
(%3,2) ve tadını sevmedikleri için (%2,1) tercih etmediklerini ifade ettikleri tespit edilmiştir. 
Küreselleşmenin etkisiyle birlikte farklı kahve türlerinin kullanımının yaygınlaşmasına rağmen 
katılımcıların %71,6’sı Türk kahvesi tüketiminde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade 
ederken, %18,9’u ise Türk kahvesi tüketiminin azaldığını ifade etmiştir.  

Tablo 6’da katılımcıların kahve kafeleri tercihlerine verilerin frekans ve yüzde dağılımları 
sunulmuştur. Tablo 6’ya göre katılımcıların %56,3‘ü kahve tüketimini ev ortamında 
gerçekleştirirken, %13,3’ü ise kahve kafelere gitmeyi tercih etmektedir. Aynı zamanda 
katılımcıların çoğunluğunun (%63,2) kahve kafeleri tercih ettiklerini belirttikleri görülmektedir. 
Kahve kafeleri ziyaret sıklıklarının ise ayda birkaç kez (%58,5) ve haftada bir kez (%18,7) arasında 
yoğunlaştığı ve genellikle yerli kahve kafe zincirlerini (%48) tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
Katılımcıların tercih ettikleri kahve kafeleri belirlemek amacıyla yönlendirilen soruya verilen 
cevaplar (katılımcılara üç seçeneğe kadar tercih hakkı verilmiştir) toplanarak hesaplandığında en 
çok tercih edilen kahve kafenin %28,7 oranı ile Kahve Dünyası olduğu, ikinci sırada %19,3 oranı 
ile Starbucks üçüncü sırada ise %14 oranı ile Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi’nin tercih edildiği 
görülmektedir. Katılımcıların kahve kafelere gidiş biçimleri değerlendirildiğinde ise çoğunluğun 
(%59) arkadaş grubu ile %21,3’nün ise eş/sevgili ile kahve kafelere gittiği belirlenmiştir. 

Katılımcıların kahve kafeleri tercih nedenlerini tespit etmeye yönelik 12 ifadeden oluşan ölçeğe 
güvenirlilik analizi yapılmış ve Cronbach’s Alpha değeri 0,874 olarak bulunmuştur. Bu değer, 
ölçek içerisindeki değişkenlerin içsel tutarlılığının yüksek olduğunu göstermektedir. Tablo 7’de 
kahve tüketicilerinin kahve kafeleri tercih nedenlerini tespit etmeye yönelik ifadeler ve 
katılımcıların ifadelere verdikleri yanıtlar sonucunda ortaya çıkan aritmetik ortalamaları, 
standart sapma değerleri ve ifadeler çıkarıldığındaki Cronbach’s Alpha değerleri yer almaktadır. 
Yanıt kategorileri beş grupta toplanmıştır. Bunlar; Hiç Önemli Değil (1), Önemli Değil (2), Ne 

Değişkenler  n  %  n  %  n  %  n  % 
Kahve Tüketim Sıklığı 1-3 kez 4-6 kez 7-10 kez 11 ve üzeri 
Günlük 641 %56,8 84 %7,4 13 %1,2 9 %,8 
Haftalık 198 %17,5 205 %18,2 116 %10,3 31 %2,7 
Aylık 75 %6,6 38 %3,4 56 %5 169 %15 
Toplam 914 81 327 29 185 16,4 209 18,5 
Eksik Veri 215 19 802 71 944 83,6 920 81,5 
Toplam 1129 100 1129 100 1129 100 1129 100 
*Bu soruda katılımcıların her bir veri için (gün-hafta-ay) fikir beyan edilmesi zorunlu tutulmamıştır.  
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Önemli Ne Önemsiz (3), Önemli (4), Çok Önemli (5) şeklindedir. Tablo 7’de görüldüğü gibi, 
önermelere verilen yanıtların aritmetik ortalamalarının 4,36 ile 2,52 arasında değiştiği 
görülmektedir. “Kahve Kafenin Temizliği” (x=4,36) önermesi en yüksek ortalamaya sahip 
önermedir. Kahve kafelerin tercih nedenleri için diğer önemli faktörler sırasıyla “Tat” (x=4,34), 
“Servis Kalitesi” (x=3,97) ve “Önceki Deneyimler” (x=3,93) olmuştur. “Wifi” ise (x=2,52) en düşük 
ortalamaya sahip önermedir. Ölçeğin ağırlıklı aritmetik ortalaması 3,68 standart sapması ise 
0,82004 olarak bulunmuştur. Tespit edilen bu bulgular, ölçek içerisinde yer alan faktörlerin kahve 
tüketicilerinin kahve kafelere yönelik tercihlerini belirlemede önemli bir etkisinin olduğunu 
göstermektedir. 
 

Tablo 5. Katılımcıların Türk Kahvesi Tüketim Alışkanlıklarına İlişkin Frekans Değerleri 
Değişkenler  n % 

Türk Kahvesi Tüketimi   
Evet 1067 94,5 
Hayır 62 5,5 
Toplam 1129 100 
Türk Kahvesi Tercih Nedeni*   
Sabah uyanmak için 101 3,7 
Stresle başa çıkmak için 52 1,9 
Rahatlamak için 374 13,7 
Sosyalleşmek için 176 6,5 
Alışkanlık olduğu için 198 7,3 
Gün içinde ayık kalmak için 121 4,4 
Enerji vermesi için 127 4,7 
Odaklanabilmek için 94 3,4 
Mola vermek için 210 7,7 
Tadını sevdiğim için 507 18,6 
Kokusunu sevdiğim için 311 11,4 
Moda olduğu için 6 ,2 
Kahve falı için 99 3,6 
Sağlıklı olduğu için 190 7 
Yorgunluğumu aldığı için 162 5,9 
Toplam 2.728 100 
* Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiğinden dolayı toplam “n değeri” 1129’dan fazladır. 
Türk Kahvesi Tercih Etmeme Nedeni   
Tadını sevmediğim için 24 2,1 
Uykusuzluk yaptığı için 2 ,2 
Sağlık problemleri yarattığı için 9 ,8 
Türk kahvesi yerine çayı tercih ettiğim için 9 ,8 
Türk kahvesi yerine diğer kahve türlerini tercih ettiğim için 36 3,2 
Diğer 2 ,2 
Toplam 82 7,3 
Eksik Veri 1047 92,7 
Toplam 1129 100 
Türk Kahvesi Kullanımında Değişim   
Türk Kahvesi Tüketimim Arttı 108 9,6 
Türk Kahvesi Tüketimim Azaldı 213 18,9 
Değişmedi 808 71,6 
Toplam 1129 100 
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Tablo 6. Katılımcıların Kahve Kahveleri Tercihlerine İlişkin Frekans Değerleri 
Değişkenler n % 

Kahvenin Tüketim Ortamı   
Ev Ortamında 636 56,3 
İş Yerinde 305 27 
Kahve Kafelerde 149 13,2 
Diğer 39 3,5 
Toplam 1129 100 
Kahve Kafeleri Tercih   
Evet 713 63,2 
Hayır 416 36,8 
Toplam 1129 100 
Kahve Kafeleri Ziyaret Sıklığı   
Her gün 34 3 
2-3 Günde bir 152 13,5 
Haftada bir 211 18,7 
Ayda bir kaç kez 660 58,5 
Toplam 1057 93,6 
Eksik Veri 72 6,4 
Toplam 1129 100 
Hangi Tür Kahve Kafeler   
Yabancı Zincirler 299 26,5 
Yerli Zincirler 542 48 
Yerel Kahve Kafeler 229 20,3 
Toplam 1070 94,8 
Eksik Veri 59 5,2 
Toplam 1129 100 
Tercih Edilen Kahve Kafeler*   
Kahve Dünyası 766 28,7 
Starbucks 515 19,3 
Gönül Kahvesi 250 9,4 
Gloria Jean's 153 5,7 
Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi 374 14 
Caribou 130 4,9 
Lavazza 49 1,8 
Kocatepe 175 6,6 
Cafe Nero 93 3,5 
Roberts Coffee 56 2,1 
Diğer 105 3,9 
Toplam 2666 100 
* Bu soruda birden fazla seçenek işaretlenebildiğinden dolayı toplam “n değeri” 1129’dan fazladır. 
Kahve Kafelere Gidiş Biçimi   
Tek başına 87 7,7 
Arkadaş grubu 666 59 
Aile bireyleriyle 79 7 
Eşiniz/Sevgiliniz 241 21,3 
Toplam 1073 95 
Eksik Veri 56 5 
Toplam 1129 100 
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Tablo 7. Katılımcıların Kahve Kafeleri Tercih Nedenlerine İlişkin Frekans Değerleri 

Değişkenler 
1 2 3 4 5  

Ortalam
a 

Standar
t 

Sapma 

İfade 
Silindiğinde 
Cronbach’s 

Alpha 
 n  %  n  % n  %  n  %  n  % 

Tat 19 ,7 80 3 56 2,1 268 10,1 627 23,5 4,34 1,003 ,859 

Kahve Çeşitleri 45 1,7 137 5,1 162 6,1 391 14,7 279 10,5 3,71 1,137 ,866 

Kahve 
Çekirdeklerinin 
Kalitesi 

47 1,8 88 3,3 171 6,4 347 13 361 13,5 3,87 1,129 ,866 

Fiyat 74 2,8 146 5,5 216 8,1 376 14,1 224 8,4 3,51 1,181 ,869 

Servis Kalitesi 24 ,9 85 3,2 148 5,6 409 15,3 364 13,7 3,97 1,018 ,858 

Servis Hızı 19 ,7 96 3,6 167 6,3 423 15,9 320 12,0 3,91 1,004 ,858 

Satış 
Promosyonları 

164 6,2 148 5,6 320 12,0 235 8,8 124 4,7 3,01 1,245 ,869 

Kahve Kafenin 
Yeri 

49 1,8 113 4,2 180 6,8 414 15,5 261 9,8 3,71 1,109 ,863 

Kahve Kafenin 
Genişliği ve 
Ferahlığı 

41 1,5 102 3,8 142 5,3 419 15,7 316 11,9 3,85 1,091 ,859 

Kahve Kafenin 
Temizliği 

15 ,6 69 2,6 63 2,4 268 10,1 622 23,3 4,36 ,962 ,857 

Wifi 349 13,1 146 5,5 257 9,6 137 5,1 111 4,2 2,52 1,375 ,884 

Önceki 
Deneyimler 

39 1,5 88 3,3 132 5,0 375 14,1 356 13,4 3,93 1,095 ,864 

Ortalama 3,6875 
Standart Sapma 0,82004 
Cronbach’s Alpha 0,874 

 

Tablo 8’de katılımcıların kahve tüketim alışkanlıklarının cinsiyet değişkeni açısından 
karşılaştırmalı analizi ve ki kare testine ilişkin bulgular yer almaktadır. Katılımcıların kahve 
tüketim durumu cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde kahveyi düzenli olarak tüketen 770 
kişinin çoğunluğunun kadınlardan (%73,6) oluştuğu gözlenmiş ve değişkenler arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p=0,000< 0,05). Ki-kare değeri ise 18,700 
olarak belirlenmiştir. Günlük kahve tüketim dilimi cinsiyet değişkeni açısından incelendiğinde 
kadınların çoğunluğunun (%39,9) kahveyi öğlen saatlerinde, erkeklerin ise (%40,5) akşam 
saatlerinde tükettikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların tükettikleri kahve türleri 
değerlendirildiğinde birinci sırada yer alan Türk kahvesini tercih eden 976 katılımcının 
çoğunluğunun kadınlar (%73,4) tarafından tüketildiği, ikinci sıradaki çözünebilir kahve grubunu 
ise kadın ve erkeklerin eşit oranda (%50) tercih ettiği görülmektedir. Türk kahvesi tüketim 
durumları değerlendirildiğinde ise kadınların (%71,4) Türk kahvesini daha fazla tercih ettikleri 
gözlenmiştir. Yapılan ki- kare testi sonuçlarında da görüldüğü üzere katılımcıların kahve tüketim 
dilimi (x2=39,011; p=0,000< 0,05), tercih ettikleri kahve türleri (x2=55,521; p=0,000< 0,05) ve Türk 
kahvesi tüketim durumları (x2=29,633; p=0,000< 0,05) ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. 
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Tablo 8: Cinsiyet Değişkeni Açısından Çapraz Tablo Analizleri (Bir Değişkenin Diğeri 
Üzerinde Etkisi, Sütün ve Satır Yönü Yüzde) 
 Cinsiyet 

Toplam X2 p 
 Kadın Erkek 

Kahve Tüketim Durumu  

Evet, düzenli olarak 
n 567 203 770 

18,700 ,000 

% 73,6 26,4 100,0 
% 72,1 59,2 68,2 

Evet, bazen 
n 213 135 348 
% 61,2 38,8 100,0 
% 27,1 39,4 30,8 

Hayır, hiçbir zaman 
n 6 5 11 
% 54,5 45,5 100 
% 0,8 1,5 1,0 

Toplam 
n 786 343 1129 
% 69,6 30,4 100 
% 100 100 100 

Kahve Tüketim Dilimi  

Sabah 
n 261 79 340 

39,011 ,000 

% 76,8 23,2 100 
% 33,2 23,0 30,1 

Öğlen 
n 314 109 423 
% 74,2 25,8 100 
% 39,9 31,8 37,5 

Akşam 
n 180 139 319 
% 56,4 43,6 100 
% 22,9 40,5 28,3 

Gece 
n 31 16 47 
% 66,0 34,0 100,0 
% 3,9 4,7 4,2 

Toplam 
n 786 343 1129 
% 69,6 30,4 100 
% 100 100 100 

Tercih Edilen Kahve Türleri  

Türk Kahvesi 
n 716 260 976 

55,521 ,000 

% 73,4 26,6 100 
% 91,1 75,8 86,4 

Çözünebilir Kahve 
n 47 47 94 
% 50,0 50,0 100 
% 6,0 13,7 8,3 

Diğer 
n 23 36 59 
% 38,9 61,1 100 
% 2,9 10,5 5,3 

Toplam 
n 786 343 1129 
% 69,6 30,4 100 
% 100 100 100 

Türk Kahvesi Tüketim Durumu  

Evet 
n 762 305 1067 

29,633 ,000 

% 71,4 28,6 100 
% 96,9 88,9 94,5 

Hayır 
n 24 38 62 
% 38,7 61,3 100,0 
% 3,1 11,1 5,5 

Toplam 
n 786 343 1129 
% 69,6 30,4 100 
% 100 100 100 

 

Katılımcıların kahve tüketim alışkanlıklarının yaş değişkeni açısından karşılaştırmalı analizi ve 
ki kare testine ilişkin bulgular Tablo 9’da sunulmuştur. Katılımcıların kahve tüketim durumu yaş 
değişkeni açısından incelendiğinde kahveyi düzenli olarak tüketen 770 kişinin çoğunluğunu 26-
35 yaş arası (%39,2) bireyler oluşturmaktadır. Kahve tüketim ortamları yaş değişkeni açısından 
incelendiğinde kahveyi ev ortamında tüketen 336 kişinin çoğunluğu 25 yaş ve altı (%44,5), 
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kahveyi iş yerinde tüketen 305 kişinin çoğunluğunun ise 26-35 yaş arası (%47,9) bireylerden 
oluştuğu tespit edilmiştir. Kahve kafeleri tercih eden kişilerin yarıya yakını 25 yaş ve altı (%43,6) 
bireylerden oluşmaktadır. Söz konusu bireylerin kahve kafe türü seçimlerinde genellikle yerli 
zincirleri (%56,9), kahve kafe markası olarak ise çoğunlukla Kahve Dünyası’nı (%77,2) tercih 
ettikleri ve kahve kafe mekanlarına yine çoğunlukla arkadaş grubu ile (%71,8) gittikleri 
görülmüştür. Ki- kare testi sonuçları incelendiğinde ise katılımcıların kahve tüketim durumları 
(x2=27,336; p=0,001< 0,05), kahve tüketim ortamları (x2=112,925; p=0,000<0,05), kahve kafeleri 
tercihleri (x2=51,190; p=0,000< 0,05), tercih ettikleri kahve kafe türleri (x2=41,392; p=0,000< 0,05) ve 
markaları (x2=53,493; p=0,030< 0,05) ve kahve kafelere gidiş biçimleri (x2=80,421; p=0,000< 0,05) ile 
yaş değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Tablo 9: Yaş Değişkeni Açısından Çapraz Tablo Analizleri (Bir Değişkenin Diğeri Üzerinde 
Etkisi, Sütün ve Satır Yönü Yüzde) 

 Yaş 
X2 p  25 yaş ve 

altı 
26-35 yaş 

arası 
36-45 yaş 

arası 
46-55 yaş 

arası 
56 yaş ve 

üzeri Toplam 

Kahve Tüketim Durumu  

Evet, düzenli olarak 
n 272 302 131 47 18 770 

27,336 ,001 

% 35,3 39,2 17,0 6,1 2,3 100 
% 62,2 71,4 77,1 62,7 75,0 68,2 

Evet, bazen 
n 156 120 39 28 5 348 
% 44,8 34,5 11,2 8,0 1,4 100 
% 35,7 28,4 22,9 37,3 20,8 30,8 

Hayır, hiçbir zaman 
n 9 1 0 0 1 11 
% 81,8 9,1 0,0 0,0 9,1 100 
% 2,1 0,2 0,0 0,0 4,2 1,0 

Toplam 
n 437 423 170 75 24 1129 
% 38,7 37,5 15,1 6,6 2,1 100 
% 100 100 100 100 100 100 

Kahve Tüketim Ortamı   

Ev Ortamında 
n 283 216 82 36 19 636 

112,925 ,000 

% 44,5 34,0 12,9 5,7 3,0 100 
% 64,8 51,1 48,2 48,0 79,2 56,3 

İş Yerinde 
n 50 146 72 33 4 305 
% 16,4 47,9 23,6 10,8 1,3 100 
% 11,4 34,5 42,4 44,0 16,7 27,0 

Kahve Kafelerde 
n 85 49 11 3 1 149 
% 57,0 32,9 7,4 2,0 0,7 100 
% 19,5 11,6 6,5 4,0 4,2 13,2 

Diğer 
n 19 12 5 3 0 39 
% 48,7 30,8 12,8 7,7 0,0 100 
% 4,3 2,8 2,9 4,0 0,0 3,5 

Toplam 
n 437 423 170 75 24 1129 
% 38,7 37,5 15,1 6,6 2,1 100 
% 100 100 100 100 100 100 

Kahve Kafeleri Tercih  

Evet 
n 311 279 83 32 8 713 

51,190 ,000 

% 43,6 39,1 11,6 4,5 1,1 100 
% 71,2 66,0 48,8 42,7 33,3 63,2 

Hayır 
n 126 144 87 43 16 416 
% 30,3 34,6 20,9 10,3 3,8 100 
% 28,8 34,0 51,2 57,3 66,7 36,8 

Toplam 
n 437 423 170 75 24 1129 
% 38,7 37,5 15,1 6,6 2,1 100 
% 100 100 100 100 100 100 

Kahve Kafe Türü  

Yabancı Zincirler 
n 117 129 39 12 2 299 

41,392 ,000 % 39,1 43,1 13,0 4,0 0,7 100 
% 27,4 32,0 25,7 17,6 10,0 27,9 

Yerli Zincirler n 243 184 79 28 8 542 
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% 44,8 33,9 14,6 5,2 1,5 100 
% 56,9 45,7 52,0 41,2 40,0 50,7 

Yerel Kahve Kafeler 
n 67 90 34 28 10 229 
% 29,3 39,3 14,8 12,2 4,4 100 
% 15,7 22,3 22,4 41,2 50,0 21,4 

Toplam 
n 427 403 152 68 20 1070 
% 39,9 37,7 14,2 6,4 1,9 100 
% 100 100 100 100 100 100 

Kahve Kafe Markaları  

Kahve Dünyası 
n 321 270 115 49 10 765 

53,493 ,030 

% 42,0 35,3 15,0 6,4 1,3 100 
% 77,2 69,6 76,7 80,3 71,4 74,3 

Starbucks 
n 59 85 22 3 2 171 
% 34,5 49,7 12,9 1,8 1,2 100 
% 14,2 21,9 14,7 4,9 14,3 16,6 

Diğer 
n 36 3 13 9 2 93 
% 38,7 35,5 14,0 9,7 2,1 100 
% 8,6 8,5 8,6 14,8 14,3 9,1 

Toplam 
n 416 388 150 61 14 1029 
% 40,4 37,7 14,6 5,9 1,4 100 
% 100 100 100 100 100 100 

Kahve Kafelere Gidiş Biçimi  
 n 24 37 17 6 3 87 

80,421 ,000 

Tek başına % 27,6 42,5 19,5 6,9 3,4 100 
 % 5,6 9,2 11,0 9,1 15,0 8,1 
 n 308 226 89 34 9 666 
Arkadaş grubu % 46,2 33,9 13,4 5,1 1,4 100 
 % 71,8 56,1 57,4 51,5 45,0 62,1 
 n 10 27 23 14 5 79 
Aile bireyleriyle % 12,7 34,2 29,1 17,7 6,3 100 
 % 2,3 6,7 14,8 21,2 25,0 7,4 
 n 87 113 26 12 3 241 
Eşiniz/Sevgiliniz % 36,1 46,9 10,8 5,0 1,2 100 
 % 20,3 28,0 16,8 18,2 15,0 22,5 
 n 429 403 155 66 20 1073 
Toplam % 40,0 37,6 14,4 6,2 1,9 100 
 % 100 100 100 100 100 100   

 

Tablo 10’da katılımcıların kahve tüketim ortamları gelir ve meslek değişkenleri açısından 
karşılaştırmalı analizi ve ki kare testine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. Tablo 10’a göre 
katılımcıların çoğunluğu 1400 TL ve altı gelire sahip olup bu kişilerin genellikle ev ortamında 
(%42,9), 4500 TL ve üstü gelire sahip bireylerin ise çoğunluğu iş yerinde (%54,6) kahve tükettikleri 
bulgusu elde edilmiştir. Elde edilen ki-kare testi sonuçlarına göre katılımcıların kahve tüketim 
ortamları ile gelirleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (x2=192,923; 
p=0,000< 0,05). Tablo meslek değişkeni açısından incelendiğinde kahve tüketimini ev ortamında 
gerçekleştirenlerin çoğunluğunu öğrenciler (%41,5), işyerinde tüketenlerin ise özel sektör 
çalışanları (%48,9) oluşturmaktadır. Öğrencilerin her ne kadar genellikle ev ortamında kahve 
tükettikleri sonucuna ulaşılmış olsa da kahve kafeleri tercih edenlerin çoğunluğunu da yine 
öğrencilerin (%47,0) oluşturduğu gözlenmiştir. Ki-kare testi sonuçları incelendiğinde ise 
katılımcıların kahve tüketim ortamları ile meslekleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olduğu saptanmıştır (x2=304,286; p=0,000< 0,05). 
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Tablo 10: Gelir ve Meslek Değişkenleri Açısından Çapraz Tablo Analizleri (Bir Değişkenin 
Diğeri Üzerinde Etkisi, Sütün ve Satır Yönü Yüzde) 
 Kahve Tüketim Ortamı 

X2 p  Ev 
Ortamında 

İş 
Yerinde 

Kahve 
Kafelerde 

Diğer Toplam 

Gelir  

1400 TL ve altı 
n 273 16 69 16 374 

192,923 ,000 

% 73,0 4,3 18,4 4,3 100 
% 42,9 5,2 46,3 41,0 33,1 

1401-2500 TL 
n 120 52 29 8 209 
% 57,4 24,9 13,9 3,8 100 
% 18,9 17,0 19,5 20,5 18,5 

2501-3500 TL 
n 98 72 23 6 199 
% 49,2 36,2 11,6 3,0 100 
% 15,4 23,6 15,4 15,4 17,6 

3501-4500 TL 
n 80 64 14 4 162 
% 49,4 39,5 8,6 2,5 100 
% 12,6 21,0 9,4 10,3 14,3 

4501 TL üstü 
n 65 101 14 5 185 
% 35,1 54,6 7,6 2,7 100 
% 10,2 33,1 9,4 12,8 16,4 

Toplam 
n 636 305 149 39 1129 
% 56,3 27,0 13,2 3,5 100 
% 100 100 100 100 100 

Meslek  

Öğrenci 
n 263 12 70 15 360 

  

% 73,1 3,3 19,4 4,2 100 
% 41,5 3,9 47,0 38,5 32,0 

Serbest Meslek 
n 23 20 7 2 52 
% 44,2 38,5 13,5 3,8 100 
% 3,6 6,6 4,7 5,1 4,6 

İşçi 
n 3 4 3 0 10 
% 30,0 40,0 30,0 0,0 100 
% 0,5 1,3 2,0 0,0 0,9 

Emekli 
n 32 2 1 1 36 

304,286 ,000 

% 88,9 5,6 2,8 2,8 100 
% 5,1 0,7 0,7 2,6 3,2 

Kamu Çalışanı 
n 68 1 2 2 73 
% 93,2 1,4 2,7 2,7 100 
% 10,7 0,3 1,3 5,1 6,5 

Özel Sektör Çalışanı 
n 130 149 21 10 310 
% 41,9 48,1 6,8 3,2 100 
% 20,5 48,9 14,1 25,6 27,5 

 Çalışmıyor 
n 95 117 44 9 265 
% 35,8 44,2 16,6 3,4 100 
% 15,0 38,4 29,5 23,1 23,5 

İşsiz 
n 19 0 1 0 20 

  
% 95,0 0,0 5,0 0,0 100 
% 3,0 0,0 0,7 0,0 1,8 

Toplam 
n 633 305 149 39 1126 
% 56,2 27,1 13,2 3,5 100 
% 100 100 100 100 100 

 

Katılımcıların kahve kafeleri tercilerinin cinsiyet (x2=1,044; p=0,307 > 0,05) ve gelir (x2=4,092; 
p=0,394 > 0,05) değişkenleri açısından karşılaştırmalı analizi ve ki kare testi yapılmış olup 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. 
 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yerli tüketicilerin kahve tercihlerinde nasıl bir değişim olduğu ve Türk kahvesinin tüketim 
tercihlerinde ne sıklıkla yer aldığı, neden tercih edildiği ve diğer kahve çeşitleriyle rekabetinin 
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belirlenmesi temel amacına yönelik elde edilen araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, 
katılımcıların düzenli olarak kahve tükettikleri ve en çok tercih edilen kahve türünün Türk 
kahvesi olduğu belirlenmiştir. Türk kahvesini sırasıyla çözünebilir kahve (Nescafe ve Jacobs vb.), 
filtre kahve ve latte takip etmektedir. Yabancı kahve çeşitlerine nazaran daha az tanıtımının ve 
pazarlamasının yapılmasına rağmen Türk kahvesi tüketiminde herhangi bir değişimin 
olmadığını diğer bir ifadeyle Türk kahvesi kültürünün yaşamakta olduğunu görmek mutluluk 
verici bir sonuçtur. Araştırma sonucuna göre tadının sevilmesi sebebiyle tercih edilen Türk 
kahvesinin her ne kadar tercih etmeyeni az olsa da bu kişilerin diğer kahve çeşitlerini tercih 
ettikleri göz önünde bulundurulduğunda genç nüfusun tüketim alışkanlıklarındaki değişimlere 
paralel olarak yeni ve farklı ürünlere olan talebin arttığı da yadsınamaz bir gerçektir. Nitekim 
elde edilen bu sonuç çeşitli araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmaların sonuçları ile 
paralellik göstermektedir. İnce (2018) çalışmasında Türk kahvesinin diğer kahvelere göre daha 
çok tercih edildiği ve Türk kahvesi tüketiminin azalmadığı konusunda benzer bir sonuç elde 
etmiştir. Aynı zamanda Yılmaz vd., (2016) tarafından yapılan araştırmada da katılımcıların 
yarıya yakını Türk kahvesi tüketimlerinin değişmediğini ifade ederken, katılımcıların çoğu ise 
Türk kahvesi tüketimlerinin arttığını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın diğer önemli sonuçları ise; katılımcıların çoğunluğu kahve kafelere gitmeyi tercih 
etmelerine rağmen ziyaret sıklıklarının genellikle ayda birkaç kez olması tam anlamıyla 
yerleşmiş bir kahve kafe kültürünün olmadığı sonucunu karşımıza çıkarmaktadır. Bununla 
birlikte tercih edilen kahve kafe türlerinin çoğunluğunun yerli zincirlerden (Kahve Dünyası, 
Bayram Efendi Osmanlı Kahvecisi, Gönül Kahvesi) oluştuğu sonucu göze çarpmaktadır. Yerel 
zincirlerin sahip olduğu self-servis hizmetlerinin yanı sıra masaya servis hizmetleri, kahve ile 
uyumlu bir ürün olan çikolatayı da sunması ve sipariş yanında verilen hediye ikramlar (lokum, 
kurabiye, çikolata vb.) gibi özellikleri ile yabancı zincir kahve kafeler karşısında önemli bir 
rekabet avantajı sağladığı söylenebilmektedir. Bu sonuçtan yola çıkılarak söz konusu 
işletmelerde Türk kahvesine hak ettiği değer verildiğinde; diğer kahve çeşitlerine göre Türk 
kahvesinin daha güçlü bir pazara sahip olacağı ön görülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ve sonuçlar doğrultusunda Türk kahvesinin tüketiminin 
arttırılması ve ulusal ve uluslararası pazarda tüketiminin yaygınlaştırılmasına yönelik bazı 
önerilerde bulunulabilir: 

• Türk kahvesinin ev ortamı dışında da kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Bunun için yerli kahve 
kafe zincirlerinde ve yerel kahve kafelerde özellikle tatlıların yanına Türk kahvesi ile menü 
oluşturularak, Türk kahvesinin tamamlayıcı ürün olması sağlanabilir.  

• Türk kahvesi yapımında kaliteli kahve çekirdeklerinin kullanılmasına ve sunumuna özen 
gösterilmelidir. Özellikle turizm amaçlı faaliyet gösteren pek çok işletmede Türk kahvesi 
sunumu özensiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Türk kahvesinin 
hazırlanışında elektronik Türk kahvesi makineleri kullanılmaktadır. Bu durum somut 
olmayan kültürel miras unsuru olan Türk kahvesinin hazırlanış geleneğinin zarar görmesine 
neden olmaktadır. Ayrıca cezvede ve köz üzerinde hazırlanan gerçek Türk kahvesinin 
lezzetinin damaklardan uzaklaşmasına ve bu kültürün giderek yok olmasına sebep olacaktır. 
Bu nedenle bir emek ve ustalık gerektiren Türk kahvesi yapımı, sunumu (lokum, su, çikolata), 
içimi ve içim sonrasının (fal bakma) bir bütün halinde gerçekleştirilmesi Türk kahvesi 
geleneğinin kaybolmasını önlemek açısından faydalı olacaktır. 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği Türkiye’ye yönelik pazarlama ve tanıtım 
kampanyalarında Türk kahvesine gereken önemin verilerek tanıtım unsurları içerisine dahil 
edilmesi sağlanmalıdır. 

• Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT, İzmir Travel Turkey vb. 
uluslararası fuarlarda Türk kahvesi ve kültürü üzerine uygulamalı workshoplar yapılarak 
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tadımlar gerçekleştirilmeli ve Türk kahvesi hazırlama geleneği ile fuar katılımcılarının 
tanışması sağlanmalıdır. 

• Paket turlarla ülkemize gelen turistlerin, tur programı içerisine dahil edilecek olan Türk 
kahvesi tadımı ve Türk kahvesi geleneğine ait kültürel öğelerin deneyimlenmesi sağlanarak 
Türk kahvesi geleneğinin yurt dışında yayma çabalarının gösterilmesi gerekir. 

• Ülkemizde faaliyet gösteren yerli seyahat acentaları ve havayolu şirketleri gibi kurumların bu 
tanıtıma katkı sağlayabilmek adına turistlere Türk Kahvesinin hazırlanış ve pişirme şekli, 
aromalı Türk kahvelerinin reçeteleri ve sunumu gibi geleneksel unsurları içeren “Türk 
Kahvesi Kültürü” tanıtım katalogları veya CD’leri ve çeşitli markalardan Türk kahveleri 
paketleri hediye etmeleri önerilebilir. 

• Ayrıca turistlere ikram edilecek olan Türk kahvesi sunumuna Türk lokumunun eklenmesi 
standart hale getirilerek Türk kahvesinin yanı sıra Türk lokumunun da çarpan etkisiyle 
tanıtımı yapılabilir.  

• Türk kahvesinin dünya çapında bir marka haline gelebilmesi için yerli kahve zincirleri 
uluslararası platforma taşınmalı ve bu hususta girişimcilerin devlet tarafından teşvikler ve 
uzun vadeli krediler ile desteklenmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır. 

Gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek olan çalışmalarda, Türk kahvesinin uluslararası pazarda 
tanıtım eksikliklerinin giderilebilmesi adına örneklem grubu yabancı tüketiciler olarak seçilebilir. 
Ayrıca araştırmanın örneklem grubunun kadın ağırlıklı olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda, özellikle sonuçların daha kıyaslanabilir olması için farklı örneklem grupları 
üzerinde çalışmalar yapılabilir. Buna ek olarak demografik değişkenlere ilişkin testlerin benzer 
örneklemler üzerinde yinelenmesinin sonuçların genellenebilmesi açısından önemli olduğu 
düşünülmektedir. 

Sonuç olarak; küreselleşme, sanayileşme ve kentleşme süreci beraberinde toplumsal değişime ve 
kültürel etkileşimine neden olmaktadır. Bunlardan birisi de toplumların yiyecek içecek 
alışkanlıklarında meydana gelen değişimler ve etkileşimlerdir. Uzun bir zaman sürecinde 
birikimler sonucu ortaya çıkan Türk kahvesi geleneği yaşayan kültürel mirasımızın vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Dolayısıyla, bu kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılması yönünde 
yapılacak çalışmaların yaygınlaştırılması üzerinde durulması gereken önemli bir husustur. Bu 
alanda yürütülecek olan çalışmaların arttırılması bu geleneğin korunmasına ve farkındalık 
oluşmasına katkı sağlayacaktır.  
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GİRİŞ 

Pazarlama anlayışında yaşanan değişim ve dönüşüm, günümüzde modern pazarlama 
düşüncesinin işletmeler tarafından benimsenen bir pazarlama anlayışı olmasını sağlamıştır. Bu 
anlayışın temelinde müşteri memnuniyeti ve sadakati yaratarak uzun vadede kâr elde etme 
düşüncesi yer almaktadır. Bu anlayışta müşteri memnuniyeti, işletmeler için en üst performans 
göstergelerinden biri haline gelmiştir (Hallowell, 1996; Bowen ve Chen, 2001). Aynı zamanda 
müşteri memnuniyeti, yoğun rekabet ortamında rakiplerinden bir adım öne geçebilmek için 
ürettikleri mal ve hizmetlerin eksik veya hatalı taraflarını değerlendirebilmeleri için işletmeler 
açısından en önemli geri besleme kaynaklarından birini oluşturmaktadır (Anderson ve Sullivan, 
1993: 125).  

Müşteri memnuniyetinin işletmeler açısından taşıdığı öneme binaen, pazarlama literatüründe 
müşteri memnuniyeti yoğun olarak çalışılmış, öncülleri ve işletmeler açısından çıktıları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak bakıldığında, müşteri memnuniyeti ile ilgili olarak ortaya 
koyulan bu çalışmaların çok önemli bir bölümünün doğrudan nihai tüketiciler pazarına yönelik 
olduğu anlaşılmaktadır. Hâlbuki pazarlar, en temelde nihai tüketici pazarları ve örgütsel pazarlar 
olarak ikiye ayrılmaktadır (İslamoğlu, 2008; Marshall ve Johnston, 2010). Örgütsel pazarlar içinde 
de en önemli bölümü endüstriyel pazarlar oluşturmaktadır (Kerin vd., 2009; Hut ve Speh, 2010; 
Ellis, 2011).  

Endüstriyel pazarlar, satın alma özellikleri, satın alma büyüklükleri, talep ettikleri mal ve 
hizmetin yapısı gibi pek çok açıdan nihai tüketicilerden ayrılmaktadır. Bu açıdan endüstriyel bir 
müşterinin ya da alıcının, satın aldıkları mal ve hizmetten, satıcı (tedarikçi) işletmelerden 
beklentileri de nihai tüketicilere göre farklılık göstermektedir. Tüm bu farklılıklara rağmen, 
literatürde endüstriyel müşteri memnuniyeti olgusunu inceleyen çalışmaların nihai tüketici 
pazarlarına nazaran çok sınırlı olduğu görülmektedir.  

Endüstriyel müşterilerin tedarikçi işletmelerden beklentilerinin nihai pazarlara göre farklı 
olması, bu pazarlarda işletmeler ve tedarikçileri arasındaki ilişkilerin de incelenmesini gerekli 
kılmıştır. Zira endüstriyel pazarlarda alıcı-tedarikçi ilişkilerinin yapısı ve dinamikleri de nihai 
pazarlardan farklıdır. En temel farklılık, bu pazarlardaki ilişkilerin uzun dönemli olmaya eğilimli 
bir yapı sergilemesi (Dwyer vd., 1987; Grönroos, 1990) ve bu ilişkilerin endüstriyel pazarlardaki 
faaliyetlerin temel bir parçası olmasıdır (Wilson, 1995). Bununla birlikte, alıcı ve tedarikçiler 
arasındaki bu ilişkilerin yapısal dizaynı, her iki taraf için de stratejik bir karar değişkeni 
konumundadır (Haugland, 1999). Endüstriyel pazarlarda hâkim olan bu ilişkilerin satın alma 
aktivitelerindeki stratejik yönü, endüstriyel müşteri memnuniyeti kavramı ile alıcı-tedarikçi ilişki 
kalitesi arasındaki ilişkinin de incelenmesi gerekliliğin ortaya koymuştur. 

Bu araştırmada endüstriyel bir alıcı olarak otel işletmelerinin tedarikçilerinden duyduğu 
memnuniyet düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun yanında alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi 
değişkenlerinin endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerindeki etkileri yapısal eşitlik modellemesi 
yardımıyla incelenmiştir.  

 

ALICI-TEDARİKÇİ İLİŞKİ KALİTESİ 

Tedarikçiler ile olan ilişkiler, endüstriyel pazarlarda müşteri memnuniyetinin sağlanması 
noktasında en kritik rolü üstlenen süreç olarak düşünülebilir. Zira endüstriyel pazarlarda 
işletmeler arasında uzun vadeli ilişkiler kurulmaktadır. Bu noktada üretici işletmeler için 
güvenilir, samimi ve kendi istek ve ihtiyaçlarını önemseyen tedarikçilerle çalışması son derece 
önemlidir (Solmaz ve Türkay, 2015: 8). 
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Alıcı-tedarikçi ilişkileri, tedarik zinciri yönetim sürecinin önemli aşamalarından biri olan 
tedarikçi ilişkileri yönetimi çerçevesinde ele alınan bir olgudur. Tedarikçi ilişkileri yönetimi, 
tedarik zincirlerinde yer alan işletmeler arasındaki tüm iletişim, bilgi paylaşımı ve iş birliği 
süreçlerinin yönetilmesini ifade etmektedir. Bu süreçte, ortaya çıkan ilişki kalitesi, kavram olarak 
ilk kez Levitt (1986) tarafından alıcı ve satıcılar arasında değişimi gerçekleştirilen mal ve 
hizmetlerin değerinin artmasını sağlayan soyut değerlerin bir bütünü olarak ifade edilmiştir. 
Gummeson (1987) ise ilişki kalitesini, firma ve müşterileri arasındaki etkileşim olarak tanımlamış; 
değerlerin bir toplamı olarak açıklamıştır (akt. Nakıboğlu, 2008).  

Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi, esasında çok boyutlu bir kavramdır. Tektaş ve Kavak (2010) da ilişki 
kalitesinin yalnızca tek bir boyutla ölçülemeyecek kadar derinlikli bir kavram olduğunu 
belirtmektedir. Literatür incelendiğinde, bu alanda yürütülen araştırmalarda ilişki kalitesinin 
öncülleri olarak çok farklı değişkenlerin ortaya koyulduğu görülmektedir. Alana yönelik geniş 
bir tarama gerçekleştiren Solmaz (2016), pek çok araştırmacının ortak olarak ifade ettiği alıcı-
tedarikçi ilişki kalitesi boyutlarının “Güven”, “Bağlılık”, “Bilgi Paylaşımı”, “İletişim” ve “İş 
birliği” başlıkları altında toplandığını ortaya koymuştur. Bu değişkenleri ise özetle aşağıdaki 
şekilde açıklamak mümkündür. 

Güven, ilişkideki tarafların birbiriyle en iyi şekilde ilgileneceği ve sorunlarına duyarlı olacağına 
dair inançtır (Wilson, 1995; Crotts ve Turner, 1999). Ganesan (1994)’a göre güven, ilişki içindeki 
tarafların uzmanlık, ilgi ve karşılıklı iyi niyetlerine yönelik üzerlerine düşen sorumlulukları 
yerine getireceklerine dair beklentidir.   

Alıcı-tedarikçi ilişkileri kapsamında bağlılık, ilişkinin gelecekte de devam edebilmesi için her iki 
tarafın da özveriyle çalışmaya istekli olması olarak ifade edilebilir (Dwyer vd., 1987; Morgan ve 
Hunt, 1994). bağlılık, alıcı ve tedarikçiler arasındaki kısa dönem, maliyet ve çıkarları göz ardı 
ederek, uzun vadeli amaç ve hedeflere odaklanan bir ilişkinin kurulması için tarafların 
gösterdikleri çaba olarak açıklanmaktadır.  

Bilgi paylaşımı, işletmeler arasında her iki tarafın da kullanabileceği açık bilginin taraflar 
arasındaki değişimi şeklinde ifade edilebilir. Tedarik zinciri üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı ile 
kast edilen, tedarik zinciri üyelerinin diğer üyelere stratejik veya taktiksel bilgileri sağlama 
noktasında gönüllü olmalarıdır (Mentzer vd., 2001).  

İletişim, bir birey ya da grubun, diğer birey ya da grubun davranışlarını etkilemek amacıyla 
uyarıcı bir öğenin karşı tarafa ulaştırılmasını sağlayan bir süreçtir. Örgüt dışı iletişim ise, 
işletmelerin tedarikçiler, kamu kurumları, rakipler gibi dışsal çevrede yer alan aktörlerle 
gerçekleştirdikleri iletişim süreçlerini ifade etmektedir (Gürüz ve Gürel, 2006: 335-362). İletişim, 
pazarlama kanallarında etkinliğin sağlanması açısından en kritik noktalardan biridir. Bu yönden 
iletişim, alıcı ve tedarikçi arasında bağlılık, memnuniyet ve koordinasyonun en temel belirleyicisi 
konumundadır (Mohr ve Nevin, 1990). 

Alıcı-tedarikçi ilişkilerinde iş birliği, aynı amaca veya sonuca ulaşma noktasında her iki tarafın 
birbirini tamamlayıcı veya destekleyici faaliyetler sergilemesi şeklinde açıklanmaktadır 
(Anderson ve Narus, 1990; Wilson, 1995; Crotts ve Turner, 1999). Alıcı-tedarikçi ilişkilerinde, 
ilişkilerin başarısında ve devamlılığın sağlanmasında iş birliği her iki taraf açısından da oldukça 
önemlidir. Crotts ve Turner (1999) iş birliğinin, firmalar arasındaki güven ve bağlılığı 
desteklediğini, bunun da ilişkinin devamlılığını sağladığını ifade etmektedir. 
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ENDÜSTRİYEL MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 

Endüstriyel müşteri memnuniyeti kavramı, tabiatıyla müşteri memnuniyeti kavramından 
doğmuştur. Müşteri memnuniyeti, bir ürün veya hizmete ilişkin tüketicinin satın alma 
öncesindeki beklentilerinin karşılanması veya aşılması olarak açıklanmaktadır (Tanner, 1996: 
126; Loudon vd., 2005: 9). Bu durumda müşteri beklentileri karşılandığında veya aşıldığında 
memnuniyet durumu, karşılanmadığında ise memnuniyetsizlik ortaya çıkmaktadır. Anderson 
ve Sullivan (1993) ise müşteri memnuniyetini ürün ve hizmetlerden beklenen kalite ya da yararın 
satın alma sonrasındaki değerlendirmesi şeklinde ifade etmişlerdir. 

Endüstriyel pazarlamada müşteri memnuniyeti, örgütler arası değişim sürecinin çıktıları ve 
temel ögeleriyle yakından ilişkilidir. Bununla birlikte bu değişim süreci, nihai pazarlardaki işlem 
tabanlı ve kısa vadeli ekonomik sonuçlar üzerine yoğunlaşan bir değişimi değil, uzun vadeli 
hedeflere uzanan ve karşılıklı iş birliğine dayalı ilişki odaklı bir süreci ifade etmektedir (Tikkanen 
ve Alajoutsijarvi, 2002: 25-26). Homburg ve Rudolph (2001) da endüstriyel müşteri 
memnuniyetinin büyük ölçüde işletmeler arasındaki ilişkiler bağlamında nihai müşteri 
memnuniyetinden ayrılacağını belirtmektedir. 

Endüstriyel müşteri memnuniyetini kavramsallaştırmaya yönelik çalışmaların tümünde ortaya 
koyulan çabaların nihai müşteri memnuniyeti kavramından öteye geçebildiğini ifade etmek 
güçtür. Bu yönüyle endüstriyel müşteri memnuniyeti kavramının nihai müşteri 
memnuniyetinden kavramsal olarak tümüyle ayrı düşünülemeyeceği ifade edilmelidir. Ancak 
Gök (2006) endüstriyel müşteri memnuniyetinin nihai müşteri memnuniyeti kavramından dört 
açıdan farklılaştığını ifade etmektedir. Bunlar, bilgi işleme süreci, kümülatif ve ilişkisellik, çift 
yönlü (karşılıklı) olma ve sosyal boyuttur. Bu çerçevede endüstriyel müşteri memnuniyeti şu 
şekilde tanımlanmaktadır (Gök: 2006): “Müşterinin alışveriş değişkenlerini etkileyebildiği bir 
ortamda, tedarikçinin ilişki süresince göstermiş olduğu ekonomik ve sosyal değişkenlere ilişkin 
performansın belli müşteri örgüt üyeleri tarafından karmaşık bir bilgi işleme süreci dâhilinde 
biriktirilmesi ve değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan bir süreçtir.” 

 
Kuramsal Çerçeve ve Hipotezler 

Endüstriyel pazarlarda alıcı-tedarikçi ilişkileri çok farklı dinamikler üzerine inşa edilmektedir. 
Bu açıdan kilit unsurların başında tedarikçilere duyulan güven gelmektedir (Doney ve Cannon, 
1997). Güven, ilişkinin devamı konusunda tarafları teşvik etmekte ve iş birliğinin artmasını 
sağlamaktadır (Doney ve Cannon, 1997; Selnes, 1998). Aynı zamanda güven, tedarikçiden 
duyulan memnuniyeti de pozitif yönde etkilemektedir (Bejou, vd., 1999).  

İlişkilerde bir diğer önemli husus ise taraflar arasındaki iletişim ve bilgi paylaşımıdır. İletişim, 
özellikle taraflar arasında oluşan bağlılık, memnuniyet ve koordinasyonun bir öncülü 
konumundadır (Mohr ve Nevin, 1990). Bununla birlikte tedarikçilerin aktardıkları bilgi düzeyi 
ve etkin iletişim, tedarikçiden duyulan memnuniyeti artırmaktadır (Selnes, 1998; Sanzo vd., 
2003). Alıcı-tedarikçi ilişkilerinin başarıya ulaşmasında kritik faktörlerden biri de iş birliğidir 
(Powers ve Reagan, 2005). İş birliği, ürün geliştirme ve yenilik performanslarını artırma konusun 
da işletmelere önemli katkılar yapmaktadır (Güleş ve Çağlıyan, 2010). Bu açıdan tedarikçiden 
duyulan memnuniyet üzerinde de iş birliğinin önemli bir katkısının olacağı düşünülmektedir. 
Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler aşağıdaki şekildedir: 

H1: Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi endüstriyel müşteri memnuniyetini etkiler. 

H1a: Tedarikçilere duyulan güven endüstriyel müşteri memnuniyetini etkiler. 

H1b: Tedarikçilerle işbirliği endüstriyel müşteri memnuniyetini etkiler. 
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H1c: Tedarikçilerle iletişim ve bilgi paylaşımı endüstriyel müşteri memnuniyetini etkiler. 

H1d: Tedarikçilere duyulan bağlılık endüstriyel müşteri memnuniyetini etkiler. 

 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinin tedarikçileri ile aralarındaki ilişkilerinde etkili olan 
ilişki kalitesi değişkenlerinin, endüstriyel bir alıcı olarak otelin duyduğu memnuniyet üzerindeki 
etkisini incelemektir. Bu amaçla, Türkiye’nin en fazla turist ağırlayan iki destinasyonu olan 
İstanbul ve Antalya’daki 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri üzerinde ampirik bir çalışma 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, iki ilin seçilmesinin temel nedenlerinden biri her iki 
destinasyonun ağırladıkları turist sayısı bakımından birbirine denk olmalarıdır. Bir diğer neden 
ise şehir otelciliği ve kıyı otelciliği alanlarında iki destinasyonun da en fazla sayıda oteli 
barındırmasıdır.  

Araştırmanın teorik evrenini, Türkiye’deki tüm otel işletmeleri oluşturmaktadır. Ulaşılabilir 
evrenini ise Antalya ve İstanbul’daki otel işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleminin 
oluşturulmasında olasılığa dayalı örnekleme metotlarından “Tabakalı Örnekleme” ve “Basit 
Tesadüfi Örnekleme” metotları kullanılmıştır. Aynı zamanda örneklem dağılımında ana 
kütledekine yakın oranlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede Antalya’dan 210 (4 Yıldızlı: 135 
Otel; 5 Yıldızlı: 75 Otel), İstanbul’dan ise 110 (4 Yıldızlı: 33 Otel; 5 Yıldızlı: 77 Otel) otel olmak 
üzere 320 işletme araştırma örneklemine dâhil edilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Oluşturulan anket formları iki 
kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 7’li Likert tipi ölçeğe göre derecelendirilmiş ifadeler yer 
almaktadır. İkinci kısımda ise otel işletmelerinin hizmet yılı, büyüklükleri gibi farklı özelliklerini 
tespit etmeye yönelik kategorik sorular bulunmaktadır. Endüstriyel müşteri memnuniyetinin 
ölçümüne yönelik Endüstriyel müşteri memnuniyetinin ölçümünde yer alması gereken 
boyutlara ilişkin literatürdeki çalışmalarda tam anlamıyla bir mutabakatın olmadığı ifade 
edilmelidir. Ancak Homburg ve Rudolph (2001) ile Schellhase vd. (2000)’nin çalışmaları birbiriyle 
tutarlı boyutlar ortaya koymaları ve doğrudan endüstriyel müşteri memnuniyetini ölçmeye 
yönelik geliştirilmeleri açısından bu çalışmada da endüstriyel müşteri memnuniyeti ölçeğinin 
oluşturulmasında doğrudan yararlanılan iki çalışma olmuştur. Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesinin 
ölçümünde ise Selnes (1998), Siguaw vd. (1998), Doney ve Cannon (1997) ile Sanzo ve 
arkadaşlarının (2003) çalışmalarında kullandığı Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi ölçeklerinden 
yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılığının olup olmadığının tespiti, bir diğer ifadeyle 
güvenilirliklerinin incelenmesinde, yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa katsayısına 
bakılmıştır. 41 ifadeden oluşan endüstriyel müşteri memnuniyeti için Cronbach Alfa 0,967 olarak 
tespit edilmiştir. Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi ölçeğinde yer alan 26 ifade için ise Cr. Alfa katsayısı 
0,961 olarak hesaplanmıştır. Bu değerler, kullanılan ölçeklerin yüksek derecede güvenilir 
olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmaya katılan otel işletmelerinin özellikleri Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’de otel 
işletmelerinin yıldız sayısına göre dağılımına bakıldığında birbirlerine yakın oldukları 
görülmektedir. Diğer yandan örneklem içinde kıyı otellerinin ağırlıklı olarak temsil edildiği 
(%56) anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Antalya’da faaliyet gösteren otel işletmelerinin sayısı da 
İstanbul’dakine nazaran oldukça fazladır. Dağılımların bu şekilde gerçekleşmesi, esasında ana 
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kütledeki dağılımların da bu oranlara yakın olmasından kaynaklanmaktadır. Araştırmanın dış 
geçerliliğinin etkin şekilde sağlanabilmesi adına oransal dağılım dikkatli şekilde 
gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Otel İşletmelerinin Özellikleri 

Değişkenler (N) (%) 

Yıldız Sayısı 
4 Yıldızlı 168 52 
5 Yıldızlı 152 48 
Toplam 320 100 

Otel Türü 

Kıyı Oteli 180 56 

Şehir Oteli 140 44 

Toplam 320 100 

Faaliyet Gösterdikleri Şehir 

İstanbul 110 34 

Antalya 210 66 

Toplam 320 100 

Tedarikçiler ile Çalışma Süresi 

4 Yıl ve daha az 37 12 

5-9 Yıl arası 97 30 

10-14 Yıl arası 75 23 

15 Yıl ve üzeri 111 35 

Toplam 320 100 

 

Tablo 1’de dikkat çeken bir husus da otel işletmelerinin tedarikçileri ile çalışma süreleridir. Zira 
mevcut tedarikçileri ile 15 yıl ve üzeri çalışan işletmelerin oranı %35’tir. Diğer yandan 10-14 yıl 
arası çalışan işletmelerin oranının ise %23 olduğu görülmektedir. Bir diğer ifadeyle, araştırmaya 
katılan otel işletmelerinin %58’lik bir kısmı tedarikçileri ile 10 yıldan fazla bir süredir iş ilişkisi 
içindedir. Bu oran, literatürde de ifade edilen alıcı-tedarikçi ilişkilerinin uzun vadeli olma 
eğilimini destekler niteliktedir.  

Tablo 2. Endüstriyel Müşteri Memnuniyeti Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi 
Sonuçları  

Faktör Boyutları Öz Değer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

Satış Desteği ve Teknik Servis  4,743 12,482 5,77 0,920 

Taşıma ve Teslimat Süreci 4,455 11,723 5,91 0,892 

Altyapı ve Teknik Yeterlilik 4,370 11,449 5,70 0,892 

Satış Personeli 3,944 10,379 5,88 0,884 

Ürün Memnuniyeti 3,625 9,539 5,92 0,825 

Sipariş İşleme Süreci 3,159 8,313 6,00 0,892 

Fiyatlandırma ve Ödeme 2,808 7,389 5,91 0,897 

Varimaks Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi: Açıklanan Toplam Varyans: % 71,323; Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 
Yeterliliği: %94,1; Barlett’s Küresellik Testi: p<0,001; Ki-Kare: 10213,863; df: 703;Değerlendirme Aralığı: (1) Hiç Memnun Değilim 
– (7) Çok Memnunum. 
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Endüstriyel müşteri memnuniyeti ölçeğinde yer alan ifadelerin daha az sayıda boyut altında 
toplanması amacıyla gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda, 7 boyutlu bir yapı ortaya 
çıkmıştır. Bu 7 boyut tarafından açıklanan toplam varyans ise %71,32’dir. Faktör boyutlarına 
ilişkin açıklanan varyans değerleri, boyut aritmetik ortalamaları ve özdeğerleri Tablo 2’de 
gösterilmektedir.  

Tablo 2’ye bakıldığında, otel işletmelerinin tedarikçilerinden memnuniyetini belirleyen 7 
boyutun söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Boyutların aritmetik ortalamalarına bakıldığında 
ise, otel işletmelerinin genel anlamda tedarikçilerinden memnun oldukları görülmektedir. Zira 
tüm aritmetik ortalama değerleri, ölçeğin orta değeri olan 4’ün üzerindedir. Bununla birlikte 
memnuniyet düzeylerinin çok yüksek olmadığını da belirtmek gerekir. Memnuniyet düzeyinin 
en yüksek olduğu boyutun “Sipariş İşleme Süreci” dir. Memnuniyet düzeyinin en düşük olduğu 
boyut ise “Altyapı ve Teknik Yeterlilik” tir. Altyapı ve teknik yeterlilik boyutu, otel 
tedarikçilerinin üretim kapasiteleri, sahip oldukları kalite belgeleri ve donanımları gibi hususlar 
içermektedir. Otellerin bu boyutta diğerlerine nazaran daha düşük memnuniyet sergilemeleri, 
tedarikçilerinden beklentilerinin yüksek olduğunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  

Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi ölçeği için gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde 4 boyutlu bir 
yapının ortaya çıktığı görülmektedir. Bu 4 boyut tarafından açıklanan toplam varyans yüzdesi 
ise %72,707’dir. Faktör analizine ilişkin detaylar Tablo 3’te aktarılmaktadır. 

Tablo 3. Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesi Ölçeğine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları  

Faktör Boyutları Öz Değer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

İşbirliği ve Esneklik 4,408 20,036 5,55 0,923 

Tedarikçilere Güven  4,280 19,456 5,92 0,913 

Tedarikçilere Bağlılık 3,664 16,653 5,81 0,896 

İletişim ve Bilgi Paylaşımı 3,644 16,562 5,91 0,898 

Varimaks Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi: Açıklanan Toplam Varyans: % 72,707;Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem 
Yeterliliği: %93,3; Barlett’s Küresellik Testi: p<0,001; Ki-Kare: 5791,195; df: 231; Değerlendirme Aralığı: (1) Kesinlikle 
Katılmıyorum – (7) Kesinlikle Katılıyorum.   

Tablo 3, alıcı-tedarikçi ilişki kalitesinde “İşbirliği ve Esneklik” ile “Tedarikçilere Güven” 
boyutlarının daha etkili olduğunu göstermektedir. Nitekim bu iki boyut özdeğer ve açıkladıkları 
varyanslar itibariyle öne çıkmaktadır. Boyutlara ilişkin aritmetik ortalama değerlerine 
bakıldığında ise otel işletmelerinin en yüksek katılım gösterdikleri boyutun “Tedarikçilere 
Güven” olduğu görülmektedir. Bu değer, otel işletmelerinin tedarikçilerine yüksek düzeyde 
güvendiğini ortaya koymaktadır. Tabloya bakıldığında, en düşük düzeyde algıladıkları ilişki 
kalitesi değişkeninin “İşbirliği ve Esneklik” olduğu görülmektedir. Bu boyut, otel işletmelerinin 
arzu ettiği ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında otellerin isteklerine duyarlılığı ifade 
etmektedir.  

Alıcı-Tedarikçi ilişki kalitesi boyutlarının endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini 
incelemeye yönelik olarak geliştirilen hipotezlerin test edilmesinde yapısal eşitlik 
modellemesinden yararlanılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi, sürekli ya da süreksiz, bir ya da 
daha fazla bağımsız değişken ile sürekli ya da süreksiz bir ya da daha fazla bağımlı değişken 
arasındaki ilişki dizilerini test eden istatistiksel test topluluğudur. Doğrulayıcı faktör analizi ve 
yol analizi, yapısal eşitlik modelinin özel türleridir (Ullman, 2015: 681). Araştırma kapsamında 
geliştirilen hipotezlerin test edilmesinde de yapısal eşitlik modellemesinin bir türü olan yol 
analizinden yararlanılmıştır. Yol analizi, iki veya daha çok değişken arasındaki nedensel 
ilişkilerin test edilmesinde, doğrudan ve doğrudan olmayan ilişkilerin karşılaştırılmasında 
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kullanılan ve çoklu regresyon ile yakından ilişkisi olan bir tekniktir (Meydan ve Şeşen, 2011: 27). 
Yol analizine ilişkin sonuçlar, Şekil 1’de görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyum Değerleri: x2/df: 2,710; RMR: 0,060; RMSEA: 0,072; IFI: 0,920; CFI: 0,919; GFI: 0,832 

Şekil 1. Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesinin Endüstriyel Müşteri Memnuniyetine Etkisine 
Yönelik Yol Diyagramı 

 

Oluşturulan yol modelinin uyum değerlerine bakıldığında, x2/df (2,710) değerinin iyi uyum 
değerine sahip olduğu görülmektedir. RMSEA (0,072) RMR (0,060), IFI (0,920) değerlerinin ise 
kabul edilebilir uyum iyiliği değerlerine sahip olduğu Şekil 1’den anlaşılmaktadır. Alıcı-tedarikçi 
ilişki kalitesinin endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerindeki açıklayıcılığına yönelik olarak 
gerçekleştirilen yol analizinin sonuçları Tablo 4’de aktarılmaktadır.  

Yol analizine ilişkin sonuçların aktarıldığı Tablo 4’e bakıldığında, alıcı-tedarikçi ilişki kalitesinin 
endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerinde %65’lik bir açıklayıcılığa sahip olduğu 
görülmektedir. Alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi değişkenlerinden güven, endüstriyel müşteri 
memnuniyeti üzerinde en yüksek açıklayıcılığa sahip değişken olarak görülmektedir (ß=0,452; 
p<0,001). Buradan hareketle güvenin endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 
etkisinin olduğuna yönelik geliştirilen H1a hipotezi kabul edilmiştir. Bununla birlikte, 
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tedarikçilerle işbirliği (ß=0,267; p<0,001) ile iletişim ve bilgi paylaşımı (ß=0,184; p<0,007) alt 
boyutlarının da endüstriyel müşterilerin memnuniyetleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu 
Tablo 4’de yer alan değerlerden anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen H1b ve H1c hipotezleri 
de kabul edilmiştir. A-T ilişki kalitesi boyutlarında tedarikçilere bağlılık boyutunun ise 
endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir açıklayıcılığa sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır (ß=0,043; p>0,05). Bu nedenle tedarikçilere duyulan bağlılığın endüstriyel 
müşteri memnuniyetini etkilediğine dair oluşturulan H1d hipotezi reddedilmiştir. Buradan 
hareketle, H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.  
 

Tablo 4. Alıcı-Tedarikçi İlişki Kalitesinin Endüstriyel Müşteri Memnuniyetine Etkisine 
İlişkin Yol Analizi Sonuçları 

Hipotezler R2 Beta (β) Std. hata t değeri p değeri 

Ted. Güven → End. Müşteri Memnuniyeti 0,65 0,452 0,076 6,808 0,001* 

Ted. İşbirliği → End. Müşteri Memnuniyeti  0,267 0,052 3,977 0,001* 

İlet.ve Bil. Pay. → End. Müşteri Memnuniyeti  0,184 0,066 2,699 0,007* 

Ted. Bağlılık → End. Müşteri Memnuniyeti  0,043 0,073 0,590 0,555 

*p<0,01 düzeyinde anlamlıdır.  

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Otel işletmeleri, aynı çatı altında yiyecek-içecek gibi fiziksel ürün üretimi ile hizmetin sunumunu 
aynı anda gerçekleştiren işletmelerdir. Misafirlerine sundukları hizmetlerin çeşitliliği dikkate 
alındığında, tüm bu faaliyetlerin aksamadan yürütülebilmesi için tedarikçilerle yakın ilişkiler 
kurulması gerekliliği daha net anlaşılmaktadır. Bu noktada alıcı-tedarikçi ilişki kalitesi, 
endüstriyel bir alıcı olarak otel işletmelerinin memnuniyeti üzerinde önemli rolü olan bir faktör 
olarak ortaya çıkmaktadır. Çok farklı dinamikler üzerinde şekillenen alıcı-tedarikçi ilişkileri, otel 
işletmeleri gibi yılın tamamında faaliyet gösteren işletmeler için daha kritik işlevler 
üstlenmektedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, otel işletmelerinin genel olarak tedarikçilerinden memnun 
olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan tedarikçilerini altyapı ve teknik yönlerden diğer 
alanlara göre kısmen eksik görmektedirler. Bu durum, tedarikçilerin ürün ve hizmet üretme, 
uluslararası standartlarda kaliteyi yakalama konusunda daha gayretli olmaları gerekliliğini 
göstermektedir. Bir diğer önemli bulgu ise, otellerin algıladıkları ilişki kalitesine yöneliktir. 
Burada otel işletmelerinin tedarikçilerine güven düzeyinin yüksek olduğu görülmektedir. Aynı 
zamanda iletişim ve bilgi paylaşımı konusunda da ilişki kalitesi algılarının yüksek olduğu 
görülmektedir. Ancak tedarikçilerin işbirliği ve esneklik konusundan diğer kalite değişkenlerine 
nazaran daha geride olduğu tespit edilmiştir. Tedarikçi işletmelerin ürün ve hizmet geliştirme, 
fiyat ve ödeme koşulları gibi konularda daha esnek ve işbirliğine dönük bir örgüt yapısı 
oluşturmaları gerektiği görülmektedir.  

Endüstriyel müşteri memnuniyeti, pazarlama literatüründe ihmal edilen alanlardan biri olarak 
ifade edilebilir. Aynı zamanda yapılan araştırmaların büyük bir bölümünün de üretim/imalat 
işletmeleri üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Hâlbuki otel işletmeleri gibi diğer hizmet 
işletmeleri de önemli birer endüstriyel alıcı olarak görülebilir. Otel işletmelerin 7 boyut etrafında 
şekillenen endüstriyel müşteri memnuniyetini etkileyen çok sayıda değişkenden 
bahsedilmektedir. Müşteri değeri, hizmet kalitesi, müşteri beklentileri bunlardan bazılarıdır. 
Ancak endüstriyel pazarlarda ilişki kalitesi, pek çok açıdan ön plana çıkmaktadır. Buradan 
hareketle, alıcı-tedarikçi ilişki kalitesinin endüstriyel müşteri memnuniyeti üzerindeki etkisini 
belirlemek üzere bir yol analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, güven, işbirliği, bilgi 
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paylaşımı ve iletişimin memnuniyet üzerinde önemli oranda bir açıklayıcılığa sahip olduğunu 
göstermiştir. Bu durum, tedarikçi işletmelerin çalıştıkları otellerle diyaloglarının ve iş ilişkilerinin 
devamında güvene dayalı, işbirliğine açık bir ilişki geliştirmelerini zorunlu hale getirmektedir.  
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GİRİŞ 

Sürdürülebilir turizm faaliyetlerini etkileyen önemli faktörlerden biri turistlerin tekrar ziyaret 
etme niyetleridir. Öznesi insan olan turizm faaliyetlerinde sürdürülebilir turizmin sağlanabilmesi 
için turist memnuniyet\iyilik düzeylerinin arttırılarak tekrar ziyaret etme niyetlerinin 
güçlendirilmesi gerekmektedir. Otel yöneticilerinin tatil deneyim ve satın alma davranışı sonrası 
pozitif davranışların yaratılmasında yüksek bir turistik memnuniyetin oluşturulmasını 
sağlamaları gerekmektedir (Yoon ve Uysal, 2005). Turizmin dinamik yapısı ve rekabet ortamı 
turizm işletmelerinin turist odaklı hizmet sunumlarını geliştirmelerini ve turist memnuniyetini 
arttırmalarını gerekli kılmaktadır. Turistik işletmelerde gelişim ve kârlılık hedefine 
ulaşılmasında müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması (Kotler, 1994), bunun için de turist 
profillerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu açılardan düşünüldüğünde Alanya ve Kemer 
destinasyonlarına gelen turist profillerinin belirlenmesi ve değişimlerin izlenmesi hizmet sunum 
kalitesinin arttırılması gereken konular üzerine dikkat çekilmesi, destinasyon imajının 
geliştirilerek tekrar ziyaret etme niyetinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır.  

Turizm hizmetlerinin ülke ekonomilerine olan katkılarının artmasına paralel olarak turistik 
destinasyonların da önemi artmıştır. Türkiye’ye 2018 verilerine göre 45.628.673 turist gelmiş, 
29.512. 926 dolar gelir elde edilmiştir. Bu turistlerin ortalama harcamaları 647 Dolar, gecelemeleri 
ise 9-10 gece olarak tespit edilmiştir (TUİK, 2018). Türkiye turizminin önemli bir destinasyonu 
olan Antalya’yı 2018 yılında ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı 12.712.603’tür. Ziyaret eden 
turistlerin milliyetlere göre dağılımı incelendiğinde Rus turistlerin sayısı 4.651.709, Alman 
turistlerin sayısı ise 2.292.996’dır (AKTOB, 2018). Türkiye’ye gelen Rus turist sayısı diğer 
milletlerden gelen turist sayılarına göre daha fazladır. Rus turistler Antalya’da en çok Alanya ve 
Kemer destinasyonlarını tercih etmektedirler. Çetinsöz ve Artuğer (2014) yaptıkları çalışmanın 
sonucunda Antalya’daki ürün ve hizmet fiyatlarının Ruslar için Almanlar’a göre daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde, Antalya’daki ürün ve hizmet fiyatlarının ön lisans 
mezunları için ilköğretim ve lise mezunlarına göre Antalya’yı tercih etme konusunda daha etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Turistlerin memnuniyet düzeylerinin yüksekliği bu destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetlerini 
pozitif yönde etkilemektedir. Yoon ve Uysal (2005) turistlerin iç güdülerinin seyahat 
memnuniyetlerini ve destinasyon bağlılıklarını etkilediğini, yöneticilerin destinasyon bağlılığını 
arttırmak için turistlerin duygusal özelliklerini dikkate almaları gerektiğini belirtmişlerdir. Ayaz 
ve Apak (2017:86) Erciyes Kayak Merkezi’ni ziyaret eden yerli turistlerin memnuniyetlerini 
etkileyen faktörleri pist, alışveriş, konaklama, eğitmen ve güvenlik olarak tespit etmişlerdir. 
Çabuk ve diğerleri (2013) kişilerin algıladıkları kişisel imaj ve kurum imajının gelecekte tekrar 
tercih etme niyetleri ile zayıf anlamlı ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşmıştır. 

Araştırma, Alanya ve Kemer bölgesine gelen turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerinin 
demografik değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. İlgili alanyazında (Woodside ve 
Lysonski, 1989; Weaver vd., 1994; Heung vd., 2001; Kılıç, 2011; Wang vd., 2015) Rus turistlerin 
demografik özelliklerinin tekrar ziyaret etme niyetleri ile ilişkisine yönelik yeterli sayıda 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Oysa ki, değişen turizm eğilimleri içerisinde turist profilleri önemli 
bir konumdadır. Destinasyonları ziyaret eden turistlerin profilleri belirlenmeli ve sürdürülebilir 
turizm için işletme ve destinasyon pazarlama faaliyetlerinde dikkate alınmalıdır. Alanya ve 
Kemer destinasyonlarının tatilleri için tercih eden turistlerin özelliklerinin belirlenmesinin 
alanyazına katkı sağlamasının yanı sıra turizm yatırım, uygulamacı ve yöneticileri içinde önemli 
bir veri sağlayacağı düşünülmektedir.  

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 646-659. 
 

 649 

TEKRAR ZİYARET ETME NİYETİ 

Tekrar ziyaret turizm için, tekrar eden ziyaretçi ise tatil yerleri için önemli bir olgudur. Tekrar 
ziyaret eden ziyaretçiler potansiyel müşterilere memnun kaldıkları destinasyon hakkında bilgiler 
sağlamakta, böylelikle hem turizm hem de tatil yerleri için istikrarlı bir gelir kaynağına 
dönüşmektedirler (Akbolat ve Durmuş, 2017:574). Tekrar etme niyeti, bir ziyaretçinin bir etkinliği 
tekrar etmesini veya tekrar etme olasılığını ifade etmektedir (Baker ve Crompton, 2000). ZeithamI 
vd., (1996) tekrar ziyaret etme niyetini, gelecekte aynı ürünü, markayı, yeri veya bölgeyi 
müşterilerin deneyimleme niyeti olarak tanımlamaktadırlar.  

Sürdürülebilir turizm faaliyeti için uzun vadede, tekrar aynı destinasyonu tercih eden turistin ilk 
kez ziyaret edenlere göre daha az maliyetli olduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla, turizm 
sektörünün sürekli büyümesi, ziyaretlerini tekrarlayan turistlere bağlıdır (Um vd., 2006). 
Destinasyona birinci kez gelen turistler ilk kalışlarından dolayı bir bütün olarak hedef 
performanstan etkilenirken, daha sonraki gelişlerinde hafızlarındaki olumlu hatıraları 
güçlendirmek için yapılan tanıtım çalışmaları ve yeni yayınlanmış bilgilerden etkilenebilir, daha 
çeşitlendirilmiş ve detaylı bilgi ve varış yeri bilinci düzeyi için talepte bulunabilirler 
(Oppermann, 2000).  

Turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerine etki eden faktörler memnuniyet, servis kalitesi, 
destinasyon imajı, daha önceki seyahat deneyimleri, algılanan değer, güdü, destinasyon bağlılığı, 
algılanan risk vb. olarak belirtilmektedir (Um vd., 2006; Li vd., 2018). Turistlerin tatil deneyimi 
genel memnuniyet düzeyleri ve daha önceki ziyaretlerin sayıları tekrar ziyaret etme niyetini 
etkilemektedir (Kozak, 2001). Oliver ve Swan (1989)’a göre müşteri memnun ise büyük olasılıkla 
satın almaya devam edecek, memnun değil ise büyük olasılık ile alternatif bir ürün ile 
değiştirecektir. Turistlerin tatil deneyimleri sonucu algıladıkları memnuniyet düzeyi tekrar 
ziyaret etme niyetini güçlendirmekte, aynı zamanda arkadaş ve akrabalarına tavsiye etme 
davranışına dönüşmektedir (Abdullah ve Lui, 2018). 

Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin beklentileri ile satın aldıkları hizmet veya ürün 
arasındaki bağlantı ziyaretçilerin doyum düzeylerini belirlemektedir. Ziyaretçi daha önceki 
ziyaretlerinde destinasyondan olumlu deneyimler kazanmış ise bir sonraki ziyaretlerinde aynı 
destinasyonu tercih etme niyetinde olacaktır (Aydoğdu ve Koç, 2018). Günümüz koşullarında 
değişen ve gelişen istekler bireylerin tatmin duygusunu etkilemektedir. Tayfun ve Yıldırım 
(2010) yaptıkları çalışmanın sonucunda Rus turistlerin tatilden beklentileri arasında; ürün 
kalitesi, yararı ve fiyat uygunluğunun ön planda olduğunu, aynı şekilde çalışanların tutum ve 
davranışlarının Rus turistlerin ürün seçimi ve satın alma davranışını etkilediğini saptamışlardır. 
Alanyazında, bulunan birçok hizmet araştırması algılanan hizmet kalitesi ve fiyat 
değerlendirmelerinin müşteri memnuniyeti adına önemli bir sonuç olduğunu ortaya 
koymaktadır. Müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi ve fiyat algısı tekrar satın alma niyeti 
üzerinde önemli bir göstergedir (Duman ve Öztürk, 2005). 

Alanyazında turistlerin sosyo-demografik özelliklerinin tekrar ziyaret etme niyetlerini etkilediği 
belirtilmektedir (Woodside ve Lysonski, 1989; Weaver vd., 1994; Heung vd., 2001; Kılıç, 2011). 
Araştırmalarda, Weaver vd., (1994) yaş, Zimmer vd., (1995) gelir ve eğitim düzeyi, Kılıç (2011) 
ülke ve eğitim düzeyi, Esu (2015) eğitim ve cinsiyet gibi sosyo-demografik özelliklerin tekrar 
ziyaret etme davranışında farklılıklara sebep olduğu saptanmıştır. Kılıç’ın (2011) çalışmasında, 
turistlerin Türkiye ile ilgili ortalamaları, sevme (x̄=5,80), tekrar ziyaret etme (x̄=5,77), tavsiyede 
bulunma (x̄=5,76) olarak tespit edilmiştir. Milletlerine göre, İngiltere, Almanya ve Hollanda’dan 
gelen turistler ile eğitim durumlarına göre tekrar ziyaret etme niyetlerinde farklılık saptanmıştır. 
İngiltere, Almanya ve Hollanda’dan gelen turistler ile lise mezunlarının meslek lisesi 
mezunlarına göre, ilaveten, düşük eğitim seviyesine sahip turistlerin sadakat düzeylerinin daha 
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yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Albayrak ve diğerlerinin (2011) Antalya turist profiline 
yönelik araştırmalarında ise, kadınların, bekârların, düşük gelirlilerin, 25-34 ve 55-64 yaş 
aralığındakilerin, lisans mezunlarının, işsizlerin, Ukraynalı ve Rus turistlerin tekrar ziyaret etme 
ve tavsiye etme niyetlerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu noktalardan hareketle 
araştırma hipotezleri, Alanya ve Kemer destinasyonlarına gelen Rus turistlerin demografik 
özelliklerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile ilişkisine yönelik oluşturulmuştur. 

Turistlerin destinasyonları tekrar ziyaret etme algılarına yönelik çalışmalarda ağırlıklı olarak 
memnuniyet ve deneyim temalarına odaklanılmaktadır (Kozak, 2001; Um vd., 2006; Qu, 2017; 
Abdullah ve Lui, 2018). Kozak’ın (2001) Türkiye ve İspanya destinasyonları karşılaştırmalı 
çalışmasında, turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerini genel memnuniyet ve daha önceki ziyaret 
sayılarının etkilediği, ayrıca, Türkiye için misafirperverlik, müşteri hizmetleri, fiyat, gece hayatı 
ve eğlence, destinasyon ve havaalanı hizmetleri ulaşılabilirliği, Mallorca için ise doğal çevre ve 
plajlar etkili faktörler olarak belirtilmiştir. Zhang vd., (2018) çalışmalarında destinasyon imajı ve 
turizm deneyimleri tekrar ziyaret etme niyetinin %28,7’sini açıklamaktadır.  

Tayfun ve Yıldırım (2010) yaptıkları çalışmada Alanya Bölgesine gelen Rus turistlerin Alman 
turistlere göre bireysel etkenleri daha çok ön plana alarak satın alma kararı verdiği, ayrıca Rus 
turistlerin ürün tercihlerinde önemli bir etken olarak işletme çalışanlarının tutum ve 
davranışlarının etkili olduğu tespit edilmiştir. Bostan ve diğerlerinin (2013) Marmaris 
destinasyonuna yönelik çalışmalarında, Rus turistlerin en az iki kere geldikleri, %50’sinin bir 
sonraki tatil yeri seçimlerinde yine Marmaris’i seçeceği, Marmaris’i tercih etme nedenleri 
arasında deniz-kum-güneş, misafirperverlik, tarih, doğal, kültürel özellikler yer almıştır. Duman 
ve Öztürk (2005) Mersin Kızkalesi destinasyonunda müşteri memnuniyetini etkileyen 
faktörlerin, konaklanan yer, yiyecek-içecek hizmetleri ve misafirperverlik olduğu, ayrıca, aktivite 
ve hizmetlerin de önemli olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Alternatif turizm türlerindeki turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerine yönelik Wang vd., (2015) 
Taiwan, Mo Zai Dun Story adasında ekoturizm rekreasyon faaliyetlerine yönelik çalışmalarında, 
turistlerin boş zaman faydası algıları ve tatil deneyimlerinin memnuniyet ve tekrar ziyaret etme 
niyeti üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Abubakar vd., (2017) sağlık 
turistlerine yönelik çalışmalarında, e-WOM iletişimin tekrar ziyaret etme niyetinin erkeklerde, 
destinasyon güveninin ise bayanlarda daha yüksek olduğu saptanmıştır. Yurcu vd., (2018) 
yaptıkları çalışmada Kemer/Beldibi Bölgesindeki Rus turistlerin boş zaman tatminlerini 
rahatlama ve kendini iyi hissetme, boş zaman güdülerini ise dinlendirici olması olarak 
saptamışlardır. 

Özer vd., (2015) turistlerin yeşil yıldızlı otelleri tekrar ziyaret etme davranışı üzerine 
çalışmalarında, hizmet kalitesi ve sübjektif normların tekrar ziyaret etme niyetini olumlu yönde 
etkilediği, tutum ve algılanan davranışsal kontrolün ise etkilemediği tespit edilmiştir. Eleren ve 
Kılıç (2007) tarafından yapılan çalışmada, termal otel işletmelerinde bireylerin hizmet kalitesi 
algılamalarının konaklama süreleri ve aynı oteli tercih etme sıklıkları üzerinde etkili olduğu 
saptanmıştır. Qu’nun (2017) Amerika’daki Disney tema parka gelen 486 ziyaretçi ile yapılan 
çalışmada, kadınların (x̄=5,83) tekrar ziyaret etme niyetlerinin erkelere (x̄=5,28) göre daha fazla 
olduğu, aynı şekilde, ailesiyle gelenlerin (x̄=5,64) ve arkadaşlarıyla gelenlere (x̄=5,22) göre daha 
fazla dönme isteklerinin olduğu tespit edilmiştir. İlgili alanyazında turistlerin tekrar ziyaret etme 
algıları farklı değişkenlere ve destinasyonlara göre incelenmiş ancak demografik değişkenlere 
özelliklede Rus turistlere göre farklılığına ilişkin değinilmemiştir. Bu araştırmada 
Antalya/Alanya ve Kemer bölgesini tercih eden Rus turistlerin demografik özelliklerine göre 
tekrar ziyaret etme niyetleri ortaya koyulmuştur. Bu görüşler ışığında araştırma hipotezleri; 

H1: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile cinsiyetleri arasında farklılaşma vardır.  
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H2: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile destinasyonlar arasında farklılaşma vardır.  

H3: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile yaşları arasında farklılaşma vardır.  

H4: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile medeni durum arasında farklılaşma vardır.  

H5: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile eğitim durumları arasında farklılaşma vardır.  

H6: Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetleri ile gelir durumları arasında farklılaşma vardır., 
şeklinde oluşturulmuştur. 

 

YÖNTEM  

Turistlerin tatil deneyimleri sonucu tekrar ziyaret etme niyetleri çeşitli etkenlere bağlı olarak 
farklılık göstermektedir. Turistlerin tatil deneyimleri sonucu tekrar ziyaret etme niyetlerinin 
demografik değişkenler açısından incelenmesine yönelik yapılan bu araştırmada nicel yöntem, 
anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan ölçekler alanyazında daha önce kullanılmış 
geçerliliği ve güvenirliği sınanmış ölçeklerdir. Tekrar ziyaret etme niyeti ölçeği geçerlilik ve 
güvenilirlik değerlerini Luo ve Hsieh (2013) çalışmalarında uygunluğunu ortaya koymuştur. 
Ölçeğin model uyum indeksleri; χ2/sd: 1,695, NFI:0,92, CFI:0,96, RMSEA:0,057, GFI: 0,96 ve AGFI: 
0,87, ölçek her bir yapı ortalama varyans değeri (AVE) 0,534-0749 arasındadır. Luo ve Hsieh’in 
(2013) çalışmalarında İngilizce olan ifadeler çeviri-geri çeviri yöntemi kullanılarak yazar 
tarafından Türkçeye çevrilmiş, farklı disiplinlerden akademisyenlerle son şekli verilerek içerik 
geçerliliği sağlanmış, ilaveten yapı geçerliliği faktör analizi ile incelenmiştir. Bu sebeple, çalışma 
kapsamında bir pilot araştırma yapılmasına gerek görülmemiştir. Ölçek güvenirliliği Cronbach 
Alpha güvenirlik katsayısı ile değerlendirilmiş ve elde edilen değerin (0,942) kabul edilebilir 
seviyenin üzerinde olduğu görülmüştür.  

 

Araştırma Bölgesi: Alanya ve Kemer 

Araştırmanın uygulama alanı olarak Antalya\Alanya ve Kemer Bölgeleri seçilmiştir. Araştırma 
alanı olarak Alanya ve Kemer Bölgelerinin seçilme sebebi, Rus turistlerin iki destinasyonda da 
yoğun bulunmalarıdır. Antalya şehir merkezine olan uzaklıkları yaklaşık olarak 120 km olan 
Alanya ve 35 km olan Kemer bölgeleri Rus turistlerin ağırlıklı olduğu turizm merkezleridir. 
Alanya ve Kemer Bölgelerinde bulunan birçok otel yaklaşık olarak yılın sekiz ayı hizmet 
vermektedir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada veri toplama için soru formu tercih edilmiştir. Çalışmada kullanılan tekrar ziyaret 
etme ölçeği Luo ve Hsieh (2013) tarafından geliştirilmiştir. Ölçek dört boyut ve 28 ifadeden 
oluşmaktadır. Ana hatlarıyla soru formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik 
değişkenler (milliyet, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, aylık gelir durumu), ikinci 
bölümde ise tekrar ziyaret etme niyeti ile alakalı ifadeler yer almaktadır. Ölçeğin yapı geçerliliği 
faktör analizi ile incelenmiştir. İlgili ifadeler 5’li Likert tipi ölçek (kesinlikle katılmıyorum 1, 
tamamen katılıyorum 5) şeklinde değerlendirilmiştir.  
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Evren ve Örneklem 

2018 yılında Alanya’yı ziyaret eden Rus turist sayısı yaklaşık 5.000.000 olarak belirtilmektedir 
(ALTID 2018). Antalya/Alanya ve Kemer Bölgelerini ziyaret eden turistlerin ilk sırasında da Rus 
turistler yer almaktadır. Araştırmada örneklem seçiminde kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Veriler 2018 yılında (Ekim, Kasım, Aralık aylarında) Alanya ve Kemer 
bölgelerinde bulunan bazı otellerde konaklayan misafirlere yüz yüze görüşülerek soru formu ile 
toplanmış ve 364 katılımcıya ulaşılmıştır. 

 

Analizler 

Veri analizi için kullanılacak testlere karar verebilmek için elde edilen verilerin dağılımları 
incelenmiştir. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve normal dağılım gösterdiği için 
parametrik testler (ANOVA, t-Test) tercih edilmiştir. Araştırma ölçeğinin güvenilirliğini ölçmek 
için güvenilirlik analizi, yapı geçerliliğinin elde edilmesi için ise doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Veri analizinde istatistiksel analiz paket programı kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Demografik Özellikler 

Araştırmada ilk olarak katılımcıların demografik özellikleri incelenmiştir. Buna göre 
katılımcıların büyük çoğunluğu kadın (%57,9), evli (%56) ve 29-39 (%41,5) yaş arasındaki 
bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların eğitim düzeyleri ve gelirleri incelendiğinde ön lisans 
mezunları (%52,5) ve geliri 3001-4500 (%26) olanlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Katılımcıların 
%54,7’si Alanya, %45,3’ü ise Kemer Bölgesindendir.  

 

Tekrar Ziyaret Etme Faktör Analizi 

Tekrar ziyaret etme ölçeği yapı geçerliliğinin sınanabilmesi için doğrulayıcı faktör analizi 
kullanılmıştır. Elde edilen ölçek faktör yapısı Luo ve Hsieh’in (2013) geliştirdikleri ölçek ile uyum 
göstermektedir. Örneklem büyüklüğünün yeterliliğinin tespit edilmesi Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olup olmadığını saptamak için Barlett Sphericity 
testi uygulanmıştır. Tekrar ziyaret etme ölçeğinin KMO değeri 0,914, Barlett Sphericity testi 
sonuçları da anlamlıdır.  

Faktör analizi ve varimax döndürme işlemi yapıldıktan sonra tekrar ziyaret etme ölçeğinde öz 
değeri (eigenvalue) birden büyük dört boyut oluşmuş ve dört boyut toplam varyansın 
%83,767’sini açıklamıştır. Faktör analizinde, matriste 0,50 ve üzeri değerler dikkate alındığından, 
ankette verilen tekrar ziyaret etme davranışı ölçeğini oluşturan 28 adet değişkenden ‘‘1,9,14’’ 
numaralı sorular çıkarılmıştır. Ölçek faktörlerine ilişkin güvenilirlik değerlerinin %60’ın üstünde 
ve pozitif olması, ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Bu değerler özellikler 
faktöründe ,88; etki faktöründe ,76; hizmet faktöründe ,92; manzara ve kültür faktöründe ,60 
tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Tekrar Ziyaret Etme Faktör Analizi 

Değişkenler İfadeler Faktör Yükü Faktör 
Geçerliliği 

Faktör 
Varyansı 

Özellikler 

2 ,662 

,88 23,354 

3 ,698 
4 ,538 
5 ,660 
6 ,626 
13 ,549 
23 ,644 
26 ,767 
28 ,748 

Etki 

7 ,565 

,76 18,726 
8 ,483 
10 ,508 
11 ,590 
12 ,601 

Hizmet 

18 ,585 

,92 26,613 

19 ,616 
20 ,635 
21 ,654 
22 ,730 
24 ,582 
25 ,585 
27 ,630 

Manzara ve 
Kültür 

15 ,605 
,60 15,074 16 ,773 

17 ,529 
KMO: 0,914 
p:,000 (Barlett’s Test) Toplam Varyans: 83,767 

 

Tablo 2. Katılımcıların Cinsiyetlerine ve Destinasyonlarına Göre Tekrar Ziyaret Etme Niyeti  

 N x̄ Standart 
sapma t p 

Kadın 211 3,6732 ,73683 
1,126 0,261 

Erkek 140 3,5793 ,80556 

Alanya 199 3,5607 ,80678 
-2,220 0,027 

Kemer 165 3,7391 ,69996 

 

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan kadın turistlerin (x̄=3,6732) ve erkek turistlerin (x̄=3,5793) 
algılanan tekrar ziyaret etme niyeti sonuçlarına sahip oldukları görülmektedir. Turistlerin 
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cinsiyetlerine göre algıladıkları tekrar ziyaret etme niyeti arasındaki anlamlılık için yapılan t-
Testine göre turistlerin algıladıkları tekrar ziyaret etme niyeti ve cinsiyetleri arasında (p>0,05) 
anlamlı bir farklılık yoktur.  

Tablo 2’ye göre araştırmaya katılan katılımcıların tekrar ziyaret etme niyeti sonuçlarına göre 
Alanya bölgesi (x̄=3,5607), Kemer bölgesi (x̄=3,7391) ortalama sonuçlarına sahip oldukları 
görülmektedir. Turistlerin destinasyona göre algıladıkları tekrar ziyaret etme niyeti sonuçları 
arasındaki anlamlılık için yapılan t testine göre, turistlerin algıladıkları tekrar ziyaret etme niyeti 
ve destinasyon arasında (p<0,05) anlamlı bir farklılık vardır. Turistlerin tekrar ziyaret etme 
niyetlerinin en önemli etkileyici faktörünün destinasyon özellikleri olduğu belirtilmektedir. 
Turizm yöneticileri destinasyondaki tüm restoranların, otellerin, eğlenceli yerlerinin durumunu 
düzenli olarak takip etmeli ve bunların her zaman en iyi durumda olmalarını sağlamalıdırlar. 
İlaveten, destinasyonlarda meydana gelen problemler kurumlar arası işbirliği içinde hızlı 
çözüme ulaştırılmalıdır. Yerel otoritenin, uluslararası standartlara sahip yüksek kaliteli 
konaklama hizmeti sunmak için turizm işletmelerinin kalite standartlarının yükseltilmesinde 
aktif rol oynamalıdır. Turistlerin konfor, memnuniyet ve iyilik hali düzeylerinin yükseltilmesi 
tekrar ziyaret motivasyonlarını yükseltecektir (Ngoc ve Trinh, 2015:296). 

Tablo 3. Katılımcıların Yaş, Medeni Durum, Gelir Durumu ve Eğitim Durumuna Göre Tekrar 
Ziyaret Etme Niyeti Farkı   

  Kareler 
toplamı 

df Kare ortalaması F p 

Yaş 

Gruplar 
arası 2,608 4 ,652 

1,152 ,332 Gruplar içi 188,488 333 ,566 

Toplam 191,096 337  

Medeni 
Durum 

Gruplar 
arası ,602 2 ,301 

,515 ,598 Gruplar içi 197,019 337 ,585 

Toplam 197,621 339  

Gelir 
Durumu 

Gruplar 
arası 

2,525 3 ,842 

1,521 ,209 Gruplar içi 166,034 300 ,553 

Toplam 168,559 303  

Eğitim 
Durumu 

Gruplar 
arası 6,586 5 1,317 

2,248 ,049 Gruplar içi 200,412 342 ,586 

Toplam 206,997 347  
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Tablo 3’e göre katılımcıların algıladıkları tekrar ziyaret etme niyeti sonuçlarında yaşa göre 
(F(4;333)=1,152,p>0,05), medeni durumlarına göre (F2;337)=,515,p>0,05) ve gelir durumlarına göre 
(F(3;300)=1,521;p>0,05) anlamlı bir farklılık ortaya çıkmamaktadır. Algılanan tekrar ziyaret etme 
niyeti ve eğitim durumları arasında ise anlamlı bir farklılık (F(5;342)=2,248,p<0,05) ortaya 
çıkmaktadır.  

 

Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Durumlarına Göre Tekrar Ziyaret Etme Niyeti Dağılımı 

  N x̄ Standart 
sapma 

Standart 
hata Minimum Maksimum 

Tekrar 
Ziyaret 
Etme 
Niyeti 

İlköğretim 15 3,3348 ,57926 ,14957 2,36 4,43 

Lise 40 3,5616 ,79391 ,12553 1,72 5,00 

Önlisans 190 3,6985 ,71964 ,05221 1,00 5,00 

Lisans 76 3,7287 ,89748 ,10295 1,00 5,00 

Yüksek 
lisans 12 3,5845 ,86159 ,24872 2,31 5,00 

Doktora 15 3,1453 ,57805 ,14925 2,11 4,11 

Toplam 348 3,6459 ,77236 ,04140 1,00 5,00 

 

Tablo 4’e göre eğitim durumuna göre turistlerin tekrar ziyaret etme ortalamaları ilköğretim 
mezunlarının (x̄=3,3348), lise mezunlarının (x̄=3,5616), önlisans mezunlarının (x̄=3,6985), lisans 
mezunlarının (x̄=3,7287), yüksek lisans mezunlarının (x̄=3,5845) ve doktora mezunlarının 
(x̄=3,1453) olduğu görülmektedir. Bulgulara göre, tekrar ziyaret etme niyeti önlisans ve lisans 
düzeyinde yüksek iken ilköğretim, yüksek lisans ve doktora seviyesinde düşmektedir. Bu 
durum, Rus turistlerin eğitim seviyelerine göre beklenti farklılığından kaynaklandığı 
düşünülebilir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Antalya ili Alanya ve Kemer destinasyonları Rus turistlerin en çok ziyaret ettikleri 
destinasyonların başında gelmektedir. Alanya ve Kemer Bölgesini tercih eden turistlerin tekrar 
ziyaret etme niyetlerinin demografik değişkenler açısından incelenmesini ele alan bu çalışmada, 
Alanya ve Kemer destinasyonlarına gelen turistlerin incelenerek, ilgili alanyazına ve yönetim 
stratejilerine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Araştırma sonuçları, Alanya ve Kemer Destinasyonlarına gelen Rus turist profilinin, genel olarak 
29-39 yaş aralığında, kadın, evli, üniversite mezunu, 1500-4500 dolar arası gelire sahip 
bireylerden oluştuğunu ortaya koymaktadır. Yurcu vd., (2018) çalışmalarında Kemer\Beldibi 
destinasyonuna gelen Rus turistlerin profili ağırlıklı olarak kadın, genç, bekâr, lise ve üzeri eğitim 
düzeyine sahip, çalışma süreleri itibariyle yoğun çalışan bireylerden oluştuğu, benzer şekilde 
Doğan vd. (2010) Alanya destinasyonuna yönelik çalışmalarında turist profili ağırlıklı olarak, 
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kadın, genç, evli, üniversite mezunu, özel sektör çalışanı tespit edilmiştir, aynı şekilde Bostan vd. 
(2013) Marmaris destinasyonu Rus turist profiline yönelik elde edilen bulgular bu çalışmalar ile 
örtüşmektedir.  

Araştırma sonucunda, turistlerin Alanya ve Kemer Destinasyonlarını özellikleri dolayısıyla 
seçtikleri, bu bölgeleri ağırlıklı olarak Rus turistlerin tercih ettiği, turistlerin tekrar ziyaret etme 
algılamaları cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumuna göre farklılık göstermezken, eğitim 
durumu ve destinasyonlara göre farklılık saptanmıştır. Eğitim durumlarına göre lisans 
eğitimlilerin, destinasyon olarak Kemer bölgesinin tekrar ziyaret edilme ortalaması daha yüksek 
bulunmuştur. Akış (2007) ve Doğan vd., (2010) çalışmalarında, Alanya destinasyonuna en çok 
turist gönderen ilk beş ülke %33,8 ile Almanya, %17,6 ile Rusya, %8,2 ile Hollanda, %6,2 ile İsveç 
ve %3,7 ile Norveç olarak belirlenmiştir. Kemer destinasyonu uzun yıllardır Rus turistlere ev 
sahipliği yapmakta, Rus kültürü ve beşeri ilişkilerde önemli bir birikime sahiptir. Dolayısıyla, 
Rus turist beklentilerine daha iyi cevap verdiği düşünülmektedir.   

Rus turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerini etkileyen faktörlerin başında destinasyon 
özellikleri, ikinci sırada etki, üçüncü sırada hizmet, dördüncü sırada ise manzara ve kültür 
faktörü yer almıştır. Rus turistlerin ilk kez veya tekrar ziyaret etme niyetlerini etkileyen faktörler 
Stylos vd., (2017) çalışması ile benzerlik göstermektedir. Stylos vd., (2017) çalışmasında, Rus 
turistlerin tatil için Yunanistan’ı seçme sebepleri, “seçilen mevsimde uygun hava”, “uygun fiyat”, 
“arkadaşlardan ve aileden iyi yorumlar”, “ülkede siyasi kriz eksikliği”, “ülkedeki hizmet 
seviyesi” ve “dost yerliler” olarak belirtilmiştir. Vetitnev ve diğerlerinin (2013) çalışmasında da 
Rus turistlerin tatil güdü ve tatminini etkileyen en önemli etken deniz ve güneş olarak 
saptanmıştır.  

Sonuç olarak, Antalya Kemer ve Alanya Rus turistlerin en çok tercih ettikleri destinasyonlardır. 
Çünkü, tatillerini birkaç kez geçirdikleri bu destinasyonları çok iyi tanımakta, öncelikleri 
arasında yer alan deniz-kum-güneş üçlüsünü bulabilmekte, kültürel ve beşeri ilişkilerde rahatlık 
duymaktadırlar. Bu etkenlere ilaveten ülkeler arasındaki politik, kültürel ve ticari ilişkiler iki ülke 
arasındaki bağı kuvvetlendirmektedir. Turizm işletmeleri açısından değerlendirildiğinde ise, 
turizmin dinamik yapısı içerisinde Rus turistinin tanınması, beklenti ve tercihlerinin daha iyi 
bilinmesi rekabet ortamında kolaylık sağlamaktadır. Yıllarca Rus turistlere ev sahipliği yapan bu 
iki destinasyonun bu konudaki uzmanlığı turistlerin tekrar ziyaret etme algılarının yüksek 
olmasıyla daha da ortaya çıkmaktadır. Ancak, sürdürülebilir turizm faaliyetleri için elde edinmiş 
bu kazanımların devamlılığı bağlamında, Alanya ve Kemer Destinasyonlarında konaklama-
ulaşım hizmet kalitesi arttırılmalı, altyapı, fiziki ortam, turist güvenliği, çevre temizliği, mimari 
yapılaşma ve kalifiye insan kaynaklarının istihdamı gibi konularda öncelik ve özen 
gösterilmelidir. Eğlence, animasyon, rekreasyon alanlarındaki turistik ürün çeşitliliği 
geliştirilmelidir. Araştırma uygulamasının sadece Kemer ve Alanya Bölgesine gelen Rus 
turistlere yönelik olması araştırmanın kısıtlılığını oluşturmaktadır. Gelecek araştırmalarda farklı 
destinasyon ve milletlerin profillerine ve tekrar ziyaret etme niyetlerine yönelik çalışmalar 
yapılabilir. Ayrıca destinasyon özellikleri tekrar ziyaret etme niyetini çok etkilediği için bu 
özelliklerin nitel yöntemlerle saptanması gelecekteki araştırmacılara önerilebilir. 
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Öz 

Turizm, kültürlerarası etkileşim süreçlerine ortam hazırlamaktadır. Bu durum, farklı 
milliyetlerin birbirlerine karşı olan tutumlarının da incelenmesini gerekli bir alan haline 
getirmiştir. Nitekim etkileşim süreçlerinde birbirlerinin kültürel farklılıklarını göz ardı ederek 
tutum geliştiren taraflarda, tehdit algılaması söz konusu olabilmektedir. Algılanan tehditler ise; 
bütünleşik tehdit teorisini kapsayan, gerçekçi tehditler, sembolik tehditler, olumsuz yargılar ve 
gruplar arası kaygı olmak üzere dört tehdit çeşidinden oluşmaktadır. Bu araştırmada, Doğu 
Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turistlerin, “Bütünleşik Tehdit Teorisi” çerçevesinde, Türklere 
karşı önyargılı yaklaşıp yaklaşmama durumlarının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda; Nisan-Haziran 2019 tarihlerinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaret eden 410 
Arap turiste anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda; Arap turistlerin 
çoğunluğunun Türklerle iletişim kurmaktan çekinmediği ve Türklerin birbirine benzer tutuma 
sahip olmadığını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca Arap turistlerin Doğu Karadeniz 
Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca algılamış oldukları bütünleşik tehditlerin, Türklere karşı 
önyargılı davranmalarına neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmada, Arap turistler 
için; gerçekçi tehditlerin, sembolik tehditlerin, olumsuz yargıların, gruplar arası kaygıların ve 
bütünleşik tehditlerin algılanması ile Türklere karşı önyargılı davranmalarının arasında 
anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Tourism prepares the environment for cross-cultural interaction processes. This situation made 
it necessary to examine the attitudes of different nationalities towards each other. In the 
interaction process of the tourists, because they develop an attitude by ignoring the cultural 
differences, a threat perceive happens for both sides. The perceived threats which contains 
integrated threat theory is composed of four threats such as real threats, symbolic threats, 
wrong judices, cross-group anxiety. In this study, it is aimed to investigate the prejudice of the 
tourists coming from the Arab countries to the Eastern Black Sea Region within the framework 
of “Integrated Threat Theory”. In accordance with this purpose; a survey was conducted on 410 
Arab tourists visiting the Eastern Black Sea Region in April-June 2019. As a result of the 
research; it was determined that the majority of Arab tourists did not hesitate to communicate 
with the Turks and that the Turks did not have similar attitudes. Moreover; it was concluded 
that the integrated threats perceived by Arab tourists during their visit to the Eastern Black Sea 
Region caused prejudice against the Turks. Consequently, for Arab tourists; it was found that 
there is a significant, positive and moderate relationship between the perception of real threats, 
symbolic threats, wrong judices, cross-group anxiety, integrated threats and their prejudice 
against Turks. 
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GİRİŞ 

Küreselleşmenin yarattığı ortam ile birlikte bireylerin birbirlerine karşı olan tutumları da 
incelenmesi gereken bir alan haline gelmiştir. Farklı kültürden insanlar ile iletişim ve etkileşim 
halinde bulunulurken; dil ve iletişim kalıplarının (göz hareketleri, göz teması, el ve kol 
hareketleri, iletişim mesafesi) ve davranışların ne anlam ifade ettiklerinin bilinmesi 
gerekmektedir. Örneğin Kuzey Amerika’da bireyler arasında kurulan göz teması saygıyı, 
Kore’de ise saygısızlığı ifade ederken; Arap ülkelerinde kadın ile yabancı erkeğin göz teması 
doğru karşılanmamaktadır ve Orta Doğu’da da kadınlar erkekler ile el sıkışmamaktadırlar 
(Bayık Temel, 2011). Özellikle bireylerin etkileşim süreçleri içerisinde birbirlerinin kültürel 
farklılıklarını göz ardı ederek tutum geliştirmeleri sonucu, taraflarda tehdit algılaması 
gerçekleşmektedir. Algılanan tehditler ise; bütünleşik tehdit teorisini kapsayan, gerçekçi 
tehditler, sembolik tehditler, olumsuz yargılar ve gruplararası kaygı olmak üzere dört 
faktörden oluşmaktadır. Bütünleşik tehditlerin algılanması sonucunda ise ortaya olumsuz 
düşünceler ve önyargılar çıkmaktadır. Bireylerin etkileşim sürecinde birbirlerine önyargılı 
davranmaları, gruplar arasında gerginlikler ve ayrımcı davranışlar da yaşanmasına neden 
olmaktadır. Farklı kültür ve bakış açılarına sahip olan insanlar arasında herhangi bir etkileşim 
ya da iletişim olduğu zaman, kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklar da ortaya çıkabilecektir 
(Ruggiero, 2013).  

Dünya’da ve Arap ülkelerinde son 15 yılda yaşanan gelişmeler başta 11 Eylül ve Arap Baharı 
olayları olmak üzere Körfez ülkeleri vatandaşlarının turizm tercihlerinde rol oynayan en önemli 
gelişmelerdir (DOKA, 2015). Günümüzde uluslararası turizm pazarında önemli bir yere sahip 
olan Arap dünyası, Türkiye’de de turizm talebini etkileyecek düzeydedir. Arap Baharı’nın 
başladığı 2010 yılından sonraki yıllarda Türkiye’ye gelen Arap turist sayısında artış 
görülmektedir. Nitekim Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin ortalama 4 katı fazla harcama 
yapan Arap turistlerin sayısı her yıl ortalama %35 artmaktadır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
verilerine göre 2018 yılında Arap ülkelerinden (Mısır, Sudan, Cezayir, Irak, Fas, Suudi 
Arabistan, Yemen, Suriye, Somali, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Libya, Lübnan, 
Filistin, Umman, Kuveyt, Moritanya, Katar, Bahreyn, Cibuti, Batı Sahra) 4.784.622 kişi 
Türkiye’yi ziyaret etmiştir (yigm.ktb.gov.tr, 2019). Öte yandan; Türkiye’ye gelen Arap 
turistlerin özellikle doğa turizmini tercih ettikleri, bunun için de yeşilin daha yoğun olduğu 
Bursa, Yalova, Trabzon, Rize vb. illere daha çok rağbet gösterdikleri bilinmektedir. Özellikle 
sıcak yaz dönemlerinde yeşil ile suyun buluştuğu serin ve sakin yerler (Trabzon/Uzungöl, 
Rize/Ayder Yaylası vb.) Arap turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerler arasındadır 
(Bayram, 2016: 1687; Çeken vd., 2018: 402; DOKA, 2015). Arap turistlerin, Doğu Karadeniz 
Bölgesini ziyaretleri süresince algıladıkları bütünleşik tehditlerin, Türklere karşı önyargılı 
davranmalarına neden olabileceği varsayılarak bu araştırma gerçekleştirilmiştir.  

 

LİTERATÜR  

Bir toplumun kültürünü ve toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları anlamak çok önemlidir. 
Kültürel farklılıklar, her bireyin farklı davranması sonucunu ortaya çıkarmaktadır (Reisinger ve 
Turner, 1997). Kültürel grupları anlamak konusunda; zaman zaman güçlüklerle 
karşılaşılmaktadır ve çoğu kez konu etraflıca araştırılmadan basmakalıp (stereotype) olarak 
genelleme yapılmaktadır. Oysa bu doğru bir değerlendirme değildir (Aydın, 2007). Tayeb (1994: 
429), kültürel değerlerin ve davranışların birbirinden farklılık gösterebileceğini ve hatta aynı 
ülkede, aynı sınırlar altında bulunan grupların kültürlerinin de birbirinden farklı olabileceğini 
ifade etmiştir. Normal bir toplumda ne olup bittiğinin öğrenilebilmesi için; toplumsal grupların 
kendi turist bakışlarını nasıl oluşturdukları üzerinde düşünmek gerektiğini vurgulayan Urry 
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(2009), aynı zamanda kültürlerarası turist tutumlarının incelenmesinin önemini de belirtmiştir. 
Genellikle klasik sosyal psikolojik kuramlar; gruplararası ilişkilerdeki, grupların birbirlerine 
karşı olan tutumlarını belirlerken; “tehdit” ve “rekabet”in önemli rolünü vurgulamaktadır. 
Gruplararası ilişkilerde, tehdit çeşitli şekillerde algılanabilmekte ve yorumlanabilmektedir. 
Tehditler, sosyal, ekonomik veya politik düzeyde olabilir ve genellikle sınırlı kaynaklar 
üzerinde rekabet olanağı içerebilmektedir (Ward ve Berno, 2011).  

Genel olarak bütünleşik tehdit teorisi, gruplararası temas ve gruplararası ilişkilerin 
değişmesinin yol açtığı koşullara odaklanmaktadır. Pettigrew (1998) ve Stephan (2000) 
tarafından tutum ve davranışlar üzerinde etkisi olan tehdit algılanmaları üzerinde 
durulmuştur. Bu tehditler, bir grubun eylemlerine ya da inançlarına karşı algılanabilmektedir. 
Bireyler hedeflerine ulaşmak için veya bir grup olarak yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç 
duydukları kaynakların, başkaları tarafından kullanılmasıyla, kendilerini tehdit altında 
hissedebilmektedirler. Söz konusu kaynaklar, güç, bilgi veya para gibi soyut ya da somut 
şekilde olabilmektedir. Kaynakların kıt olmasıyla ve kaynak eksikliği nedeniyle, gruplar kendi 
kimliklerini korumak için ya da hedeflerine ulaşmak için, kendilerini tehdit altında hissedip 
rekabet ederek diğer gruba karşı olumsuz tutum geliştirmektedirler.  

Stephan ve Renfro (2002), gruplararası tehdit öncülerinin, gruplararası temas, grup içi kimlik ve 
statü eşitsizlikleri gibi faktörlere bağlı olduğunu belirlemişlerdir. Bütünleşik tehdit teorisi, 
cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, ulusal köken ve özürlülük durumu da dahil olmak üzere, tüm dış 
gruplara karşı bireylerin önyargılarının boyutlarını ve tutumlarını belirlemek için tasarlanmıştır 
(Stephan vd., 2000). Gruplararası tehditler insanların algılamalarını, duygularını ve 
davranışlarını etkileyebileceği için çatışmalara zemin hazırlayabilmektedir. Tehdit 
değerlendirmesi, gruplar arasında korku, öfke, taciz, kızgınlık, gücenme, hayal kırıklığı, 
küçümseme ve güvensizlik gibi olumsuz duyguları da uyandırabilmektedir. Ayrıca, tehdit 
algılaması grup dışı üyelere karşı duygusal empatiyi de azaltabilmektedir ve tehdidin gerçek 
olup olmamasına bakılmaksızın, tehdit şekillerinin algılanması da önyargıya neden 
olabilmektedir (Avcıkurt, 2015). Bireylerin önyargılarının boyutlarını ve tutumlarını belirlemek 
amacıyla tasarlanan Bütünleşik Tehdit Teorisi Modeli, Şekil 1’de yer almaktadır.   

Şekil 1. Bütünleşik Tehdit Teorisi Modeli 

 

 

 

 

 

Kaynak: Redmond, 2013. 

Şekil 1’de yer alan bilgiler doğrultusunda, bütünleşik tehdit teorisi, dört temel tehdit olduğunu 
varsaymaktadır (Stephan ve Stephan, 1996; Stephan vd., 2000; Gonzales vd., 2008; Ward ve 
Berno, 2011; Redmond, 2013). Bunlar; gerçekçi tehditler, sembolik tehditler, olumsuz yargılar ve 
gruplararası kaygıdır.    

Gerçekçi tehditler, bir grubun ve üyelerinin fiziksel ve maddi refahına karşı algılanan tehditleri 
içermektedir (Stephan vd., 1999; Stephan vd., 2000). Gerçekçi tehditler, ekonomik, fiziksel ve 
siyasi anlamda da kavramsallaştırılabilmektedir. Gruplar ve negatif grup reaksiyonları 
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arasındaki çatışmalar genellikle, kökenlerin çıkarların çatışması olarak da ortaya 
çıkabilmektedir. Burada temel konu, kıt kaynaklar üzerinde algılanan bir rekabettir. Bu tür 
kaynaklar, grup içi çıkarlarını korumak için, bireylerde olumsuz tutum ve ayrımcılık gibi 
davranışların ortaya çıkmasına neden olmaktadır (Gonzales vd., 2008).  

Sembolik tehditler ise; farklı kültürlerden kaynaklanan, değerler, normlar, inançlar ve tutumlar 
ile ilişkili olan ve bir grubun dünya görüşüne karşı olan tehditleri kapsamaktadır (Gonzales vd., 
2008; Ward ve Berno, 2011). Farklı değer ve inançlara sahip olan gruplar, kendi dünya 
görüşünü benimsemeyen gruplara karşı düşmanlık besleyebilmektedirler ve bu da karşı grup 
tarafından tehdit olarak algılanabilmektedir. Sembolik tehdit anlayışı, sembolik ırkçılık 
anlayışıyla da yakından ilişkilidir (Stephan vd., 1999).  

Olumsuz yargılar genel olarak, etnik ve ulusal kalıplaşmış tartışmalardan ortaya çıksa da 
önyargılardan kaynaklanmaktadır (Ward ve Berno, 2011). Bireylerin, bir dış grup hakkındaki 
olumsuz yargıları; şiddetli düşmanlık, öfke ve kibirli davranmak olarak algılanarak, karşı grup 
üyelerinin negatif davranması beklenmektedir ve tehdit algılanması meydana gelmektedir 
(Gonzales vd., 2008). Etkileşim halinde bulunulan grup ile ilgili kalıp yargılara dayanarak 
davranan bireyler, kendilerini tehdit altında hissedebilmektedirler ve gerçek grup ile 
uyuşmayan bilgilere maruz kalarak hareket ettiklerinden dolayı gruplararası karşılaşma 
boyutları olumsuz olarak sonuçlanabilmektedir (Paolini vd., 2004).  

Bütünleşik tehdit teorisini oluşturan son tehdit unsuru, gruplararası kaygı ise; bireylerin 
reddedilmekten korkması ya da insanlar arası etkileşimler ile ilgili olarak tehdit hissetmesi, 
grubun üyeleri ile etkin bir etkileşim halinde bireyin kendisini yetersizlik olarak görmesi ve 
sonucunda alay edilmek veya utanmaktan kaynaklanan davranışları içermektedir (Ward ve 
Berno, 2011). Gruplararası kaygı evresinde, söz konusu grupların daha önceden düşmanlık 
ilişkisi varsa, kaygının özellikle yüksek olacağı belirtilmektedir (Stephan vd., 1999). Örneğin; 
Stephan, Ybarra ve Morrison (2007), yapmış oldukları araştırmada; İsrailliler ve Araplar 
arasındaki çatışmanın, bütünleşik tehdit teorisine bir örnek olduğunu vurgulamışlardır. Her iki 
grupta da ekonomi, güç, din, dil, kültürel farklılık ve farklı dünya görüşleri olduğundan dolayı 
hem gerçekçi hem de sembolik tehditlerin var olduğunu ifade etmişlerdir. Her bir grup, farklı 
kültürel değerler ve yaşam biçimlerine sahip oldukları için birbirlerini temel bir tehdit olarak 
algılamaktadırlar. Bütünleşik tehdit teorisi, tehdit öncülleri olarak, algılanan gruplararası 
çatışmayı, grup içi kimlik ve statü farklılıkları ya da eşitsizliği ile bilgi ve iletişim eksikliklerinin 
varlığına işaret etmektedir. Ayrıca olumsuz temas deneyimleri de tehditlere dâhil 
edilebilmektedir. Çeşitli gruplara karşı geliştirilen olumsuz tutumlar negatif iletişim 
deneyimleri ile sonuçlandığından, daha fazla gruplararası iletişimin varlığı; algılanan 
gruplararası çatışmayı, algılanan durum farklılıklarını ve tehditlerin çoğunun kısmen de olsa 
azalmasına aracılık etmektedir (Aberson ve Gaffney, 2008). 

Genel olarak ifade etmek gerekirse; gruplararası tehditler insanların birbirlerini algılamalarını, 
duygularını ve davranışlarını etkileyebileceği için aynı zamanda çatışmalara da zemin 
hazırlayabilmektedir. Tehdit değerlendirmeleri, gruplar arasında korku, öfke, taciz, kızgınlık, 
gücenme, hayal kırıklığı, küçümseme ve güvensizlik gibi olumsuz duyguları uyandırabilmekte 
ve ayrıca, tehdit algılamaları grup dışı üyelere karşı duygusal empatiyi de azaltabilmektedir. 
Algılanan tehditlerin gerçek olup olmamasına bakılmaksızın da tehdit şekillerinin algılanması 
önyargıya neden olabilmektedir (Avcıkurt, 2015). Gruplar arasındaki önyargı oluşumunu 
önlemek için, 1950’li yıllarda bir hipotez olarak ortaya atılan temas hipotezine göre; birbirini 
olumsuz yönlü değerlendiren grup üyeleri arasında olumlu etkileşimler aracılığıyla temas 
sağlamak da önyargının azalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle birbirini olumsuz olarak 
algılayan ve değerlendiren grupların üyeleri arasında etkileşim sağlanırsa, kalıp yargıların 
varlığı ve nedenleri sorgulanmaya başlayabilmektedir. Söz konusu hipoteze göre; birbirine 
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önyargılı olan grupların tarafsız bir ortamda bir araya gelmeleri sonucunda olumlu ilişkiler 
geliştirilebileceğine ve birbirlerine karşı olan bakış açılarının değiştirilebileceğine 
inanılmaktadır (Pettigrew, 1998; Çuhadar Gürkaynak, 2012). 

Özellikle turizmde kültürel farklılıkların ve ortaya çıkan farklı davranışların artmasıyla birlikte, 
kültürel farklılıkların, yerel kültürel köklerin ve mirasların anlaşılması, turistlerin kimliklerine 
ve değerlerine gösterilen saygı, daha fazla turist çekebilmek için belirlenen bir hedef 
konumundadır (Reisinger ve Crotts, 2010). Farklı kültürel geçmişlere sahip çeşitli ülkelerden 
gelen turistlerin, farklı davranışlarını anlamak; daha fazla uluslararası turist çekebilmek için 
pazarlama stratejilerinin tasarlanmasında, ülkelerin turizm otoriteleri için çok önemlidir (Hsu, 
Woodside ve Marshall, 2013). Aynı zamanda, turistlerin seyahatleri esnasında nasıl hissettikleri 
hakkında detaylı bilgi sahibi olunması, turizmde hizmet sağlayıcılar açısından da önem arz 
etmektedir (Nawijn vd, 2012). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı; Doğu Karadeniz Bölgesi’ne gelen Arap turistlerin, “Bütünleşik Tehdit 
Teorisi” çerçevesinde, “gerçekçi tehdit”, “sembolik tehdit”, “olumsuz yargılar” ve “gruplararası 
kaygı” başlıkları altında, Türklere önyargılı yaklaşıp yaklaşmama durumlarının 
araştırılmasıdır. Ayrıca Arap turistlerin, Doğu Karadeniz Bölgesini ziyaretleri süresince 
algıladıkları bütünleşik tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olabileceği 
varsayımından hareketle belirlenen temel araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir: 

H1: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları gerçekçi 
tehditler ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H2: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları 
sembolik tehditler ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H3: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları 
olumsuz yargılar ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H4: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları 
gruplararası kaygılar ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

H5: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları 
bütünleşik tehditler ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır. 

Bu araştırmanın evrenini, Türkiye’ye gelen Arap turistler oluşturmaktadır. 2018 yılında 
Türkiye’ye gelmiş olan Arap turist sayısı 4.784.622’dur (yigm.ktb.gov.tr, 2019). Araştırmada, 
belirlenen evrenin tamamına ulaşılmasının mümkün olamayacağından hareketle, araştırmanın 
evrenini oluşturan turistlerden örneklem seçilmesine ve araştırmanın bu örneklem üzerinde 
gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda; Arap turistler tarafından Türkiye 
genelinde İstanbul hariç en çok tercih edilen üç destinasyondan biri olan Doğu Karadeniz 
Bölgesi, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi; İstatistiki Bölge 
Birimleri Sınıflandırması (İBSS) dikkate alınarak sınırlandırılmıştır. Buna göre, çalışmaya konu 
olan Doğu Karadeniz Bölgesi’nde; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon illeri 
yer almaktadır. Bu durumda, Doğu Karadeniz Bölgesi’ne sadece Arap ülkelerinden gelen turist 
sayısına yönelik istatistiki bir veri olmamasından dolayı, evren büyüklüğüne karşılık örneklem 
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büyüklüğü tablosuna göre; evren büyüklüğü 100.000 ise gereken örneklem sayısı en fazla 384 
(Ural ve Kılıç, 2013: 47) dikkate alınmış ve yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılmıştır. 

Anket uygulaması, Arap turistlerin söz konusu bölgeyi en çok ziyaret ettikleri tarih aralığı olan 
Nisan-Haziran (2019) ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu süre içerisinde 450 adet anket, 
Artvin (Borçka/Karagöl), Giresun (Kümbet Yaylası), Gümüşhane (Karaca Mağarası), Ordu 
(Boztepe), Trabzon (Uzungöl, Zigana) ve Rize (Ayder Yaylası) illerinde, araştırmacılar 
tarafından Arap turistlere doğrudan dağıtılıp toplanmış ve 410’undan geri dönüş alınmıştır. 
Dolayısıyla araştırmada 410 anket değerlendirmeye alınmıştır.  

Bu araştırmada, araştırma değişkenlerini ölçmeye yönelik hazırlanan ifadelerin yer aldığı, 
Arapça ve İngilizce dillerine çevrilen anket formu, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Bu 
aşamada Saatcı (2016) tarafından güvenilirliği kanıtlanmış Bütünleşik Tehdit Teorisi ölçeğinden 
faydalanılmıştır. Araştırma anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, turistlerin 
demografik bilgileri ve turistik özelliklerine ilişkin 12 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci 
kısmında ise turistlerin bütünleşik tehdit teorisine ait alt tehdit ölçeklerine ve gruplararası 
önyargıya ilişkin düşüncelerini tespit edebilmek amacıyla sunulan ifadeler yer almaktadır. 

Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, değerlendirilmeye alınan verilerden ankete 
katılan Arap turistlerin demografik özellikleri yüzde ve frekans yöntemi kullanılarak analiz 
edilmiştir. Ayrıca Türklere yönelik önyargıların değerlendirilmesine ilişkin ifadelerin aritmetik 
ortalama ve standart sapma analizleri yapılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test edebilmek 
için ise; çeşitli parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. 

Güvenirlik analizi, araştırma yapılacak konuda, seçilen örneklemi oluşturan birimler üzerinden 
veri toplamak amacı ile geliştirilen ölçme aracını oluşturan ifadelerin, kendi aralarında tutarlı 
olup olmadıklarını test etmek amacı ile kullanılmaktadır (Ural ve Kılıç, 2013: 280). Bu 
araştırmada, araştırma ölçeğindeki 45 maddenin güvenilirliği içsel tutarlılık (homojenlik) 
yöntemine dayalı olarak “Cronbach’s Alpha” ölçütü kullanılarak hesaplanmıştır. “Bütünleşik 
Tehdit Teorisi Ölçek Güvenirlik Analizi” sonucuna göre; Cronbach’s Alpha 0,932 olarak tespit 
edilmiştir. Bu sonuca göre, Bütünleşik Tehdit Teorisi Ölçeği yüksek derecede güvenilirdir ve 
alfa katsayısı değeri sosyal bilim araştırmaları için kabul edilebilir düzeyin üzerinde 
gerçekleşmektedir. 

Bu araştırmada ayrıca verilere ilişkin normallik testi de yapılmıştır. Bu kapsamda normallik 
varsayımı araştırılmış ve hem Kolmogorov-Smirnov hem de Shapiro-Wilk testi ile analiz 
edilmiştir. Analiz sonunda araştırma verilerinin normal dağılıma sahip olmadığı tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla analizler parametrik olmayan testler aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmanın örneklem grubunda yer alan Arap turistlerin tanımlayıcı özelliklerine ilişkin 
dağılım Tablo 1’de sunulmuştur. 

Tablo 1’e göre; araştırmaya katılan Arap turistlerden 216 kişi (%52,7) erkek ve 194 kişi (%47,3) 
kadındır. Katılımcılardan 257 kişi (%62,7) evlidir. Yaş grubu dağılımlarına bakıldığında, 23-32 
yaş grubu olanlar 168 kişi (%41) ile ağırlıklı bir yüzdeye sahiptir. Eğitim düzeyleri ile ilgili 
dağılım incelendiğinde ise; üniversite mezunlarının 283 kişi (%69) ile en yüksek yüzdeye sahip 
olduğu görülmektedir. Meslek dağılımı açısından bakıldığında; işveren (tüccar) olanların 168 
kişi (%41) ile ağırlıklı bir yüzdeye sahip olduğu görülmektedir. Son olarak gelir seviyesine göre 
yapılan incelemeye bakıldığında, Arap turistlerden 222 kişinin (%54,1) orta düzeyde gelire 
sahip olduklarını belirttikleri görülmektedir.   
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

Değişkenler N % Değişkenler N % 
Cinsiyet Meslek  

Kadın 194 47,3 Memur, İşçi (ücretli bir işte çalışıyorum) 106 25,9 
Erkek 216 52,7 Serbest (Avukat, Eczacı, Mühendis vb.) 77 18,7 
Toplam 410 100,0 İşveren (Tüccar) 168 41,0 

Medeni Durum Emekli 19 4,6 
Evli 257 62,7 İşsiz 7 1,7 
Bekâr 153 37,3 Öğrenci 24 5,9 
Toplam 410 100,0 Ev Hanımı 9 2,2 

Yaş      Toplam 410 100,0 
22 yaş ve altı 118 28,8    
23-32 yaş arası 168 41,0 Ortalama Aylık Gelir 
33-42 yaş arası 57 13,9 Çok düşük 82 20,0 
43-52 yaş arası 29 7,1 Düşük 59 14,4 
53 yaş ve + 38 9,3 Orta 222 54,1 
Toplam 410 100,0 Yüksek 45 11,0 

Eğitim Durumu Çok yüksek 2 0,5 
İlköğretim         5 1,2 Toplam 410 100,0 
Ortaöğretim        59 14,4 
Üniversite 283 69,0 
Lisansüstü 63 15,4 
Toplam 410 100,0 

Bu araştırmaya katılan Arap turistlere yöneltilen “daha önce Türkiye’de bulundunuz mu? ve ne 
amaçla bulundunuz?” sorularına ilişkin yapılan analiz Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 2. Arap Turistlerin Daha Önceden Türkiye’de Bulunma Durumları ve 
Türkiye’de Bulunma Amaçları 

 N  % 

 
 
 
Daha Önceden Türkiye’de 
Bulunma Durumu 

Daha önce Türkiye’de bulunmayan 
1 kez 
2 kez 
3 kez 
4 kez 
5 kez ve üzeri 
Toplam  

188 
102 
46 
16 
2 
56 
410 

45,9 
24,9 
11,2 
3,9 
0,5 
13,7 
100,0 

 
 
 
Türkiye’de Bulunma Amacı 

Daha önce Türkiye’de bulunmayan  
İş  
Eğitim  
Tatil 
Sağlık 
Diğer  
Toplam 

188 
34 
51 
131 
3 
3 

410 

45,9 
8,3 
12,4 
32,0 
0,7 
0,7 

100,0 

 

Tablo 2’ye göre; araştırmaya katılan Arap turistlerden 188 kişi (%45,9) daha önceden Türkiye’de 
bulunmamışken, 222 kişi (%54,1) Türkiye’de bulunmuştur. 1 kez Türkiye’de bulunanların sayısı 
ise 102 kişidir (%24,9) ve daha çok tatil amacıyla (%32) Türkiye’de bulunmuşlardır. Diğer 
katılımcıların Türkiye’de bulunma amaçları da sırasıyla; eğitim, iş ve sağlıktır. Araştırmaya 
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katılan Arap turistlere yöneltilen “tatile kiminle geldiniz?” sorusuna ilişkin yapılan analiz Tablo 
3’te yer almaktadır.  

Tablo 3. Arap Turistlerin Tatile Katılma Durumu 

Tatile Katılma Durumu N % 

Bireysel 
Arkadaş grubu 
Aile 
Eş 
Toplam 

46 
82 
179 
103 
410 

11,2 
20,0 
43,6 
25,2 
100,0 

 

Tablo 3’e göre; Arap turistlerin büyük çoğunluğu ailesiyle (%43,6) ve eşiyle (%25,2) beraber 
tatile katıldıklarını belirtmişlerdir. Tatile arkadaş grubu ile birlikte (%20,0) ve bireysel olarak 
(%11,2) katılanların sayısı ise nispeten daha azdır. Araştırmaya katılan Arap turistlerin 
Türkiye’de bulunma sürelerine ilişkin yapılan analiz Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4. Arap Turistlerin Türkiye’de Bulunma Süreleri 

Türkiye’de Bulunulan Gün Sayısı N % 

1-3 gün 
4-6 gün 
7-9 gün 
10 gün ve üzeri 
Toplam 

41 
41 
128 
200 
410 

10,0 
10,0 
31,2 
48,8 
100,0 

Tablo 4’te yer alan verilere göre, Arap turistlerin Türkiye’de bulunma süreleri incelendiğinde; 
200 kişi (%48,8) 10 günden fazla konaklama yaptığını belirtmiştir. Türkiye’de 1-3 gün ile 4-6 
gün arasında bulunan turistlerin sayıları eşit (n=41) iken, 7-9 gün arasında bulunanların sayısı 
da (n=128) genel sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. Araştırmaya katılan Arap turistlerin 
Türkler ile iletişim kurmaktan çekinip çekinmeme durumlarına ilişkin yapılan analiz Tablo 5’te 
sunulmaktadır.  

 

Tablo 5. Arap Turistlerin Türklerle İletişim Kurmaktan Çekinme Durumları 

Türklerle İletişim Kurmaktan Çekinme Durumları N % 

Evet  46 11,2 
Hayır 364 88,8 
Toplam 410 100,0 

 

Tablo 5’e göre; Arap turistlerden 364 kişi yüksek bir oran ile (%88,8) Türkler ile iletişim 
kurmaktan çekinmediğini ifade ederken 46 kişi de iletişim kurmaktan çekindiğini belirtmiştir. 
Araştırmaya katılan Arap turistlerin, Türklerin birbirlerine benzer tutuma sahip olup olmama 
düşüncesine ilişkin yapılan analiz Tablo 6’da sunulmaktadır.  
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Tablo 6. Türklerin Birbirine Benzer Tutuma Sahip Olma Durumları 

Türklerin Birbirine Benzer Tutuma Sahip Olma Durumları N % 

Evet 49 12,0 
Hayır 361 88,0 
Toplam 410 100,0 

 

Tablo 6’ya göre; Arap turistlerden büyük çoğunluğu (%88), Türklerin birbirine benzer tutuma 
sahip olmadığını düşündüklerini ifade ederken katılımcıların düşük bir oranı (%12) da 
Türklerin birbirlerine benzer tutuma sahip olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir.  

Bu araştırmada Arap turistlerin, “Bütünleşik Tehdit Teorisi” altında bulunan “gerçekçi 
tehditler”, “sembolik tehditler”, “olumsuz yargılar” ve “gruplararası kaygı” alt başlıklarına 
ilişkin görüşleri ile “gruplararası önyargı” yaşayıp yaşamadıklarının araştırılmasını amaçlayan 
önermeler, genel olarak beş bölüm halinde sunulmuştur. Öncelikle Bütünleşik Tehdit 
Teorisi’nin her bir aşaması tek tek ele alınmış, ardından da turistlerin gruplararası önyargı ile 
ilgili görüşleri ortaya çıkarılmak istenmiştir. Bu bağlamda söz konusu önermeler Tablo 7’de 
verilmiştir. 

Tablo 7’de yer alan bulgulara göre, “Bütünleşik Tehdit Teorisi” çerçevesinde tehdit 
algılamalarının ölçülmesine yönelik olarak hazırlanan ifadelerde genel olarak Arap turistlerin 
en fazla katılım gösterdikleri ifadeler; “Türkler geleneklerine bizden daha fazla değer verirler” 
(x̄=3,38) ile “Türkler ile birbirimizden farklı aile değerlerimiz vardır” (x̄=3,09) şeklindedir.  

“Bütünleşik Tehdit Teorisi”nin ilk bölümü olan “gerçekçi tehditler” kategorisinde; Arap 
turistlerin en fazla katılım gösterdiği ifade, “Türklere ortak kullanım alanlarında ayrımcılık 
yapılıyor” (x̄=2,71) ifadesi iken; en düşük katılıma sahip ifade, “Türklere olması gerekenden 
daha fazla hoşgörülü davranılıyor” (x̄=1,90) şeklindedir.  

Bütünleşik Tehdit Teorisi modelinin ikinci kategorisi olan “sembolik tehditler” kategorisinde; 
“Türkler geleneklerine bizden daha fazla değer verirler” (x̄=3,38) ifadesi, Arap turistler için en fazla 
katılım gerçekleşen ifadedir. Arap turistlerin en az katılım gösterdikleri ifade ise “Türklerin 
yaşam tarzları bulunduğum yerin genel ortamını olumsuz etkilemektedir” (x̄=1,70) şeklindedir.  

Bütünleşik Tehdit Teorisi modelinin üçüncü kategorisi olan “olumsuz yargılar” kategorisinde, 
Arap turistlerin görüşleri olarak ortaya çıkan; “Türkler gürültülüdür” (x̄=2,38) ve “Türkler 
önyargılıdır” (x̄=2,25) ifadelerine katılım en yüksek düzeydedir. Öte yandan; “Türkler korkaktır” 
(x̄=1,68), “Türkler soğuktur” (x̄=1,72), “Türkler bencildir” (x̄=1,76) ve “Türkler tembeldir” (x̄=1,77) 
ifadeleri daha az katılım düzeyiyle ortaya çıkmaktadır. 

Bütünleşik Tehdit Teorisi modelinin son tehdit unsuru olan “gruplar arası kaygı” kategorisinde, 
Arap turistlerin ifadelere katılım düzeyleri incelendiğinde; “Türkler tarafından eleştirildim” 
(x̄=1,71) ifadesi yüksek katılım payı ile ön plana çıkarken; “Türkler tarafından fiziksel zarara 
uğradım” (x̄=1,26), “Türkler tarafından küçük düşürüldüm” (x̄=1,41), “Türkler tarafından tacize 
uğradım” (x̄=1,42) ifadeleri de düşük katılım paylarına sahiptir. 

Arap turistlerin gruplar arası önyargı ile ilgili görüşlerini ortaya çıkarmaya yönelik sunulan 
ifadelerin yapılan değişken analizi sonucuna göre; Arap turistlerin en fazla katılım gösterdikleri 
ifade “Türkler ile sorunlu bir geçmişimiz vardır” (x̄=2,37) ifadesidir. Arap turistlerin en düşük 
katılım gösterdikleri ifade ise; “Türkler ile bulunduğumuz ortamlarda genellikle sorun 
yaşanmaktadır” (x̄=1,76) ifadesidir. 
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Tablo 7. Bütünleşik Tehdit Teorisi Ölçek Maddelerinin Analizi 

İFADELER A.O. s.s. 
GERÇEKÇİ TEHDİTLER 
1. Türkler dünyada çok fazla iktidar mevkiine sahiptir. 2,69 0,848 
2. Türkler dünya siyasetine çok fazla hâkimdir.     2,65 0,987 
3. Türklere ortak kullanım alanlarında ayrımcılık yapılıyor.  2,71 0,937 
4. Türklerin ekonomik gücü çok fazladır. 2,68 1,131 
5. Türklerin bulunmadığı alanlarda kendimi güvende hissediyorum. 2,01 1,050 
6. Türklere olması gerekenden daha fazla hoşgörülü davranılıyor.   1,90 1,089 
7. Türklerin bulundukları ortamlarda suç oranları artar. 1,86 1,024 
8. Türkler, bulunduğumuz ortamlardaki sosyal refah seviyesinin azalmasına neden 
oluyorlar. 

2,27 1,057 

9. Türkler ortak kullanım alanlarında öncelikli olmak isterler.     2,46 1,168 
10. Türkler yoğun olarak bulundukları ortamları olumsuz etkilemektedirler. 2,13 1,023 
SEMBOLİK TEHDİTLER 
1.   Türkler ile çok farklı değer yargılarına sahibim.     2,93 1,741 
2.   Türkler benim dünya görüşüme saygı göstermekten çekinirler.   2,45 1,008 
3.   Türkler ile birbirimizden farklı aile değerlerimiz vardır. 3,09 1,219 
4.   Türkler geleneklerine bizden daha fazla değer verirler. 3,38 1,177 
5.   Türkler bize göre ahlaki yönden kendilerini bizden üstün sayıyorlar.  2,62 1,090 
6.   Türkler bize saygısız davranıyorlar. 1,88 0,974 
7.   Türklerin aile ilişkileri zayıftır.      1,76 0,995 
8.   Türklerin çocuk yetiştirme tarzları zayıftır.  2,03 1,010 
9.   Türklerin kültürel değerleri bulunduğum ortamın atmosferine zarar vermektedir. 1,74 0,903 
10. Türklerin yaşam tarzları bulunduğum yerin genel ortamını olumsuz 
etkilemektedir. 

1,70 0,912 

OLUMSUZ YARGILAR 
1.   Türkler bencildir. 1,76 0,938 
2.   Türkler hilekârdır.         1,88 0,970 
3.   Türkler soğuktur.   1,72 0,908 
4.   Türkler önyargılıdır.  2,25 1,134 
5.   Türkler kabadır. 1,85 0,931 
6.   Türkler korkaktır. 1,68 0,902 
7.   Türkler tembeldir. 1,77 0,994 
8.   Türkler yalancıdır.         1,95 1,082 
9.   Türkler gürültülüdür. 2,38 1,267 
10. Türkler laubalidir. 1,98 1,041 
GRUPLARARASI KAYGI 
1.   Türkler tarafından aşağılandım. 1,50 0,874 
2.   Türkler tarafından hakarete uğradım. 1,55 0,937 
3.   Türkler benimle dalga geçti.        1,54 0,935 
4.   Türkler tarafından dışlandım. 1,50 0,854 
5.   Türkler tarafından tacize uğradım. 1,42 0,775 
6.   Türkler tarafından küçük düşürüldüm. 1,41 0,826 
7.   Türkler tarafından eleştirildim. 1,71 1,108 
8.   Türkler tarafından tehdit edildim. 1,47 0,909 
9.   Türkler tarafından sözlü tacize uğradım. 1,59 1,731 
10. Türkler tarafından fiziksel zarara uğradım. 1,26 0,643 
GRUPLARARASI ÖNYARGI 
1. Türkler ile olan ilişkilerimiz her zaman önyargı ile değerlendirilmiştir.   2,35 1,131 
2. Türkler ile sorunlu bir geçmişimiz vardır. 2,37 1,203 
3. Her zaman görünür olmasa da Türkler ile aramızda süregelen bir çatışma vardır. 1,99 1,055 
4. Türkler ile her zaman geçinmekte zorlanmışızdır. 1,81 0,929 
5. Türkler ile bulunduğumuz ortamlarda genellikle sorun yaşanmaktadır. 1,76 0,923 
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Bu araştırmanın beş temel hipotezinin sınanmasına ilişkin olarak korelasyon analizi yapılmıştır. 
Analiz sonuçları Tablo 8’de verilmektedir. 

Tablo 8. Korelasyon Analizi ve Hipotez Sonuçları 

SPEARMAN’S RHO Gruplararası Önyargı Hipotez Sonuçları 

Gerçekçi Tehditler (H1) 
r 0,337 

Kabul  p 0,000 

Sembolik Tehditler (H2) 
r 0,495 

Kabul  p 0,000 

Olumsuz Yargılar (H3) r 0,407 Kabul  p 0,000 

Gruplararası Kaygı (H4) r 0,328 Kabul  p 0,000 

Bütünleşik Tehditler (H5) r 0,492 Kabul  
p 0,000 

 

Tablo 8’de yer alan bulgulara göre, temel araştırma hipotezlerinin sınanmasına ilişkin test 
sonuçları aşağıda açıklanmaktadır.   

H1: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları gerçekçi tehditler ile 
Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Arap turistler için; gerçekçi tehditlerin algılanması ile Türklere karşı önyargılı davranmalarının 
arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,337; 
p<0,001). Bu durumda Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca algılamış 
oldukları gerçekçi tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olduğu 
söylenebilmektedir. Dolayısıyla H1 kabul edilmiştir.  

H2: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları sembolik tehditler ile 
Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Arap turistler için; sembolik tehditlerin algılanması ile Türklere karşı önyargılı davranmalarının 
arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,495; 
p<0,001). Bir diğer ifadeyle; Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca 
algılamış oldukları sembolik tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olduğu 
söylenebilmektedir. Bu durumda H2 kabul edilmiştir. 

H3: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları olumsuz yargılar ile 
Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Arap turistler için; olumsuz yargıların algılanması ile Türklere karşı önyargılı davranmalarının 
arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (r=0,407; 
p<0,001). Bu durumda, Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca algılamış 
oldukları olumsuz yargıların, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olduğu 
söylenebilmektedir. Dolayısıyla H3 kabul edilmiştir. 

H4: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları gruplararası kaygılar 
ile Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Arap turistler için; gruplararası kaygıların algılanması ile Türklere karşı önyargılı 
davranmalarının arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir (r=0,328; p<0,001). Bir diğer ifadeyle; Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni 
ziyaretleri boyunca algılamış oldukları gruplararası kaygının, Türklere karşı önyargılı 
davranmalarına neden olduğu söylenebilmektedir. Bu durumda H4 kabul edilmiştir. 
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H5: Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri süresince algıladıkları bütünleşik tehditler ile 
Türklere karşı önyargılı davranmaları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Arap turistler için; bütünleşik tehditlerin algılanması ile Türklere karşı önyargılı 
davranmalarının arasında anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir (r=0,492; p<0,001). Yani Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri 
boyunca algılamış oldukları bütünleşik tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına 
neden olduğu söylenebilmektedir. Bu durumda H5 kabul edilmiştir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu araştırma ile Arap turistlerin algıladıkları tehditler doğrultusunda Türklere önyargılı olup 
olmama durumları ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; araştırmaya 
katılan Arap turistlerin büyük çoğunluğu, 23-32 yaş grubunda, üniversite mezunu, erkek, 
işveren, evli ve orta düzey gelire sahiptir. Arap turistler daha çok tatil amacıyla Türkiye’de 
bulunmuşlardır. Diğer katılımcıların Türkiye’de bulunma amaçları da sırasıyla; eğitim, iş ve 
sağlıktır. Yine Arap turistlerin büyük çoğunluğu ailesiyle ve eşiyle beraber tatile katılmışlardır 
ve Türkiye’de 10 günden fazla konaklama yaptıkları ortaya çıkmıştır. Arap turistlerin Türkler 
ile iletişim kurmaktan çekinmediği ve Türklerin birbirleri ile benzer tutumlara sahip 
olmadıklarını düşündükleri belirlenmiştir. Genel olarak yaş, eğitim, sosyo-ekonomik durum, 
cinsiyet ve etnik köken gibi demografik değişkenlerin, önyargı ile ilişkili olduğu ancak bu 
ilişkilerin önyargı kökeni hakkında nispeten daha az bilgi vermekte olduğu (Stephan ve 
Stephan, 1996) göz önünde bulundurulduğunda genel ifadelere katılım düzeyleri de önem arz 
etmektedir.  

Arap turistler, Türklerin geleneklerine kendilerinden daha fazla değer verdiklerini ve Türkler 
ile birbirilerinden farklı aile değerlerine sahip olduklarını düşünmektedirler. Ayrıca, Türklere 
ortak kullanım alanlarında ayrımcılık yapıldığı ve Türklerin geleneklerine kendilerinden daha 
fazla değer verdikleri yönünde görüş belirttikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında Arap 
turistlerin, Türklerin gürültülü ve önyargılı olduklarını düşündükleri de belirlenmiştir. Türkler 
tarafında eleştirildiğini ifade eden Arap turistler Türkler ile sorunlu bir geçmişlerinin olduğunu 
düşündükleri ortaya çıkmıştır.  

Arap turistlerin Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaretleri boyunca algılamış oldukları bütünleşik 
tehditlerin, Türklere karşı önyargılı davranmalarına neden olduğunu ifade etmek mümkündür. 
Stephan ve Stephan’ın (1996) da vurguladığı gibi; önyargı tüm dünyada var olan büyük bir 
sosyal sorundur ve bununla birlikte kalıp yargılar ile önyargılar kültürlerarası iletişimde engel 
teşkil etmektedir. Bu doğrultuda her birey, karşısındaki kişinin davranışlarını kendi kültürünün 
kurallarına göre değerlendirdiğinde, hakkında değerlendirilme yapılan birey hakkında 
genellikle olumsuz düşünceler ve önyargılar geliştirmektedir. Kültürün etkisiyle birlikte 
bireylerin oluşturmuş olduğu bu önyargılar da kültürlerarası iletişimde sorunların yaşanmasına 
neden olmaktadır.  

Önyargıları değiştirmenin etkili yollarından biri de karşı grubun ait olduğu ortamda belirli bir 
zaman dilimi geçirerek onları ve bulundukları ortamı tanımak ve öğrenmektir. Gruplar 
arasındaki önyargıların kaynağı; birbirleri hakkındaki yanlış inançlara bağlı olarak birbirlerini 
yeterince tanımamalarıdır. Bu kapsamda; grupların karşılıklı bir iletişim ortamında 
anlaşmazlıklarını gidermeleri sağlanabilir. Aynı zamanda kültürlerarası iletişimi 
güçlendirebilmek adına; toplumlar arasında teknoloji ve sanat alanlarında kültürel değerlerin 
alışverişi ile sosyal ilişkiler oluşturularak önyargıların azaltılması yoluna gidilebilir (Saatcı, 
2016). Allport (1962)’un da belirttiği gibi; farklı kültürel özelliklere sahip olan gruplar arasında 
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iletişimlerini kuvvetlendirmek adına oluşturulacak temas, grupların etkileşimlerinden ziyade 
grupların karşılıklı olarak işbirliği içerisinde bulunabilecekleri gündelik etkinlikleri içermelidir. 
Bunun yanında gerçekleşmesi beklenen temas; gruplar arasında ortak bir çıkar kazanımı elde 
edilmesi üzerine kurulmalıdır ve ortak bir çıkar kazanılabilmesi için de gerekli olan koşullar 
önceden oluşturulmalıdır. Birbirleriyle temasta bulunacak olan gruplar eşit şartlarda ve eşit bir 
statüde yer almalıdırlar. Aksi takdirde eşit olmayan statülerde başlatılacak olan temas; kalıp 
yargıları doğrulayacak ve gruplararası önyargıları güçlendirebilecektir. Ayrıca gruplar arasında 
sağlanacak olan birleşme ve bütünleşme çabaları, resmi çerçevede oluşturulmalıdır ve 
kurumsal olarak da desteklenmelidir. Böylelikle gruplar kendilerini daha güvende hissederek 
karşılıklı iletişimlerinden ve etkileşimlerden olumlu sonuçlar alabileceklerdir. Gruplararası 
ilişkilerde farklı bir problem olarak ortaya çıkan; yetersiz iletişimin bir başka sonucunun da 
yanlış anlamalar ve anlaşılmalar olduğunu vurgulayan Lippmann (1998); yanlış anlamaların ve 
anlaşılmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bilgilerin, kalıp yargılar ve önyargıların olumsuz 
etkilerinden uzak, etkin bir iletişim süreciyle gerçekleşebileceğinin altını çizmiştir.  

Turizmin insanlığa sağladığı önemli katkılarından birinin de kültürlerarası uyumlaşmada 
gösterdiği başarı olduğunu ifade eden Rızaoğlu (2012), turizmin bu başarısının ülkeler arasında 
sağlanan etkin işbirliği ile daha da arttırılabileceğine vurgu yapmıştır. Yu ve Lee (2014); 
kültürlerarası turist etkileşimlerinin ve turist tutumlarının, doğrudan turist memnuniyetini 
etkileyen önemli bir değişken olarak ifade etmişlerdir. Bu bağlamda kültürel farklılıkları 
anlamak ve ona uygun stratejiler geliştirmek turizm sektörü için önemlidir (Landauer, Haider 
ve Pröbstl-Haider, 2013). Özellikle farklı kültürlere ev sahipliği yapan otel işletmelerinde, 
düzenlenecek olan ortak animasyon programları kapsamında sanatsal ve kültürel faaliyetler 
ve/veya ortak yemekler, grupların etkileşim ve iletişimlerinin güçlenmesini sağlayabilecektir.  

Ülkelerin ikili ilişkilerinin durumunun da turizm olayına direkt etkisi olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda; ülkeler en fazla turist çektikleri ya da en fazla turist gönderdikleri 
kültürler hakkında vatandaşlarına ve turizm olayına katkısı olan tüm taraflara eğitimler 
düzenleyebilirler. Böylelikle hem gelen turistlerin hem de turizm olayına katılan 
vatandaşlarının kültürlerarası uyumlarından dolayı memnuniyet düzeyleri arttırılabilecektir. 
Farklı kültüre sahip bireyler arasında oluşabilecek önyargıların azaltılması için etkileşim 
halinde bulunabilecekleri gruplar hakkında, grupları tanımlayıcı ve önyargıları azaltıcı kültürel 
eğitimler verilebilir. Kültürel eğitimler; kültür ve kültürel farklılıklar üzerine bilgilendirme, 
grubun kendi kültürlerinin gündelik yaşama yansımaları, farklı kültürel özelliklere sahip 
kişilerin davranışlarının nedenleri ve davranışların nasıl yorumlanacağı, grup içi paylaşımlar ve 
olay analizleri, örnek birkaç kültür üzerinden ayrıntılı bilgilendirme ve grup içi analiz yapılımı 
şeklinde gerçekleştirilebilir (Genç, 2014).  

Bu araştırma, Doğu Karadeniz Bölgesi’ni ziyaret eden Arap turistlerin özellikleri ve görüşleri ile 
sınırlıdır. Dolayısıyla ileride yapılacak olan araştırmalara, ev sahibi olan toplum ile misafir olan 
toplumların karşılaşmaları esnasındaki tutumları ve önyargılarının da karşılaştırmalı olarak 
saptanması önerilmektedir. 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı üniversite düzeyinde eğitim gören öğrencilerin ticari nitelikli rekreasyon 
etkinliklerine aylık katılım sıklıklarının ve harcama düzeylerinin açıklanmasıdır. Ayrıca 
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Araştırma sonuçları incelendiğinde öğrencilerin en fazla katılım gösterdiği ticari nitelikli 
rekreasyon etkinliği sırasıyla; kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme (X=4,54), kitap okuma 
(X=3,81) ve sinema/tiyatroya gitme (X=3,36) olmuştur. Öğrencilerin rekreatif etkinliklere aylık 
harcama düzeyi de katılım sıklığı sonuçlarıyla aynı çıkmıştır. Kafe, oyun salonu ve kahvehaneye 
gitme etkinliğine diğer birimlere nazaran aylık en az katılan birim İlahiyat Fakültesi olmuştur. 
Kitap okuma etkinliğine diğer birimlere nazaran en az aylık katılan birim Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu öğrencileri çıkmıştır. Sinema/tiyatro etkinliğine diğer birimlere nazaran en fazla 
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Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Ticari Nitelikli Rekreasyon, Katılım Sıklığı, Bingöl Üniversitesi 
Makale Gönderme Tarihi: 05.05.2019  
Makale Kabul Tarihi: 03.07.2019 

Önerilen Atıf:  
Kement, Ü. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Ticari Nitelikli Rekreasyon Etkinliklerine Katılım 
Sıklıklarının ve Harcama Düzeylerinin İncelenmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği, Türk Turizm 
Araştırmaları Dergisi, 3(3): 676-692. 
© 2019 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 676-692. 

677 

Journal of Turkish Tourism Research 
2019, 3(3): 676-692. 

DOI: 10.26677/TR1010.2019.185 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

Investigation of Frequency and Expenditure Levels of Participation in Commercial 
Recreation Activities of University Students: The Case of Bingöl University 

Assistant Prof. Dr. Üzeyir KEMENT, Bingöl University, Vocational School of Social Sciences, 
Bingöl, e-mail: uzeyirkement@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3190-9079 

Abstract 

The aim of this study is to explain the monthly participation frequencies and spending levels of 
university students in commercial recreation activities. In addition, it determines whether there 
is any difference between the department and the monthly participation frequency. The 
population of the study consists of students studying at Bingöl University. A questionnaire was 
completed for 641 students. The results of the research were obtained by using Anova and 
Manova analyzes in SPSS statistical program. The commercial recreational recreation where 
students participate most; café, games room and coffeehouse (X=4,54), reading books (X=3,81) 
and going to cinema/theater (X=3,36). The monthly expenditure level of students in recreational 
activities was the same with the results of the participation frequency. The Faculty of Theology, 
which has a minimum monthly attendance to the café, game room and coffeehouse activity, has 
been in attendance. The book reading activity was the monthly least attended by the Physical 
Education and Sports High School. The most participating department in cinema/theater activity 
was the students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences. 
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GİRİŞ 

İnsanlar çalışma ortamının vermiş olduğu stres, şehrin gürültüsü ve kalabalığı gibi nedenlerden 
dolayı sahip oldukları boş zaman dilimlerini kendilerini en iyi hissedebilecekleri şekilde 
geçirmeyi arzulamaktadırlar. Bu sebeple özellikle şehrin yoğun ve gürültülü ortamlarından 
uzaklaşmak, işlerinden kaynaklanan stres ve yorgunluğu üzerlerinden atmak amacıyla çeşitli 
rekreatif faaliyetlere yönelmektedirler. Rekreatif faaliyetler bu yönüyle insan hayatında önemli 
bir yere sahiptir. İnsanların hür iradeleri doğrultusunda kendilerini fiziksel, zihinsel ve sosyal 
yönden yenilemek, dinlenmek, gezmek, eğlenmek vb. amaçlar doğrultusunda ticari bir amaç 
gütmeden boş zamanlarında yapmış oldukları boş zaman faaliyetleri rekreatif etkinlik olarak 
ifade edilmektedir (Karaküçük, 2008).  

Türkiye’de her il yönetimi, yerel sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmek için çeşitli iş sahaları 
kurdukları gibi boş zamanlarını da geçirebilecekleri alanlar oluşturmaktadır. Bu alanlara illerde 
bulunan üniversitelerin sahip olduğu rekreatif amaçlı alanlarda dâhil edilebilir. Türkiye’ de 1992-
2006 yılları arasında çıkarılan kanunlar ile üniversite sayısında artış görülmüştür. Bu artışın 
ekonomiye sağlamış olduğu olumlu etki birçok araştırmaya konu olmuştur. Dolayısıyla iller için 
üniversitelerin sahip olduğu öğrenci kapasitesi veya bu öğrencilerin yapmış oldukları harcama 
düzeyleri önem arz etmektedir. Zira öğrencilerin sayısı ve şehrin imkânları doğrultusunda 
öğrencilerin yapacakları harcamalar o şehre ekonomik açıdan önemli derecede katkı 
sağlayabilmektedir. Bu sebeple üniversiteler; öğrenci sayılarını artırmak ve nitelikli, hedefleri 
olan öğrencileri hem akademik gelişime katkı sağlamak, ülkenin geleceği için donanımlı bireyler 
yetiştirmek hem de sahip olduğu başarısını yukarıya taşımak için tercih edilen olmayı 
arzulayarak çalışmaktadırlar. Üniversitelerin eğitimlerini destekleyecek, öğrencilerin boş 
zamanlarını geçirebileceği rekreasyon alanlarına sahip olması veya üniversitenin bağlı 
bulunduğu kentin rekreasyon olanaklarına sahip olması hem ekonomik katkıyı artıracaktır hem 
de kültürel açıdan gelişime fırsat yaratacaktır. Tüm bu sebepler doğrultusunda öğrencilerin 
yaşam kalitelerini artırmak, eğitimlerini desteklemek, eğitim gördükleri kentlerde aktif ve bu 
bağlamda mutlu olmalarını sağlamak amacıyla kentin ve kente bağlı üniversitelerin rekreatif 
olanakları önem arz etmektedir.  

Bingöl Üniversitesi 2007 yılında Bingöl merkezde Fırat Üniversitesi bünyesinden ayrılan Bingöl 
Meslek Yüksekokulu ile eğitim öğretime başlamış, günümüzde ise 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 
Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim öğretime devam etmektedir (Bingöl Üniversitesi, 
2019). Bingöl Üniversitesi bünyesinde sağlık, kültür, spor ve sosyal açıdan birtakım hizmetler 
verildiği gibi tesis ve imkânlar da bulunmaktadır. Halı saha, spor kompleksi, tenis kortu, merkezi 
kafeterya, televizyon odası, masa tenisi, tiyatro alanı, spor salonu, kaplıca hizmetleri, uygulama 
oteli, sosyal tesis, kütüphane, beden eğitimi ve spor yüksekokulu bünyesinde sportif tesisler ve 
olanaklar Bingöl Üniversitesi’nde rekreatif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için var olan alanlardır. 
Ayrıca Bingöl’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bingöl Valiliği, 
Bingöl Belediyesi gibi kamu kurumlarına bağlı spor, kültür ve turistik amaçlı altyapı ve olanaklar 
yer almaktadır. Bingöl’de hemen hemen her alana yönelik dernekler yer almakta olup, çeşitli 
aktiviteler ve projeler gerçekleştirmektedir. Öğrenciler sadece Bingöl Üniversitesi’nin sahip 
olduğu imkânlarla sınırlı kalmayıp kentin sahip olduğu diğer tesisler veya kültürel olanaklardan 
faydalanabilmektedir.  

Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin rekreatif etkinliklere katılım düzeylerini ve etkinlikler için 
ekonomik harcama düzeylerini ortaya koyan bir çalışmaya alanyazında rastlanılmamıştır. Bu 
araştırma, öğrencilerin ticari nitelikli hangi tür rekreatif etkinliklere daha çok katılım 
gösterdikleri ve bu etkinlikler için ortalama harcama düzeylerinin ne olduğunun belirlenmesi 
bakımından önem arz etmektedir. Ayrıca geçmiş dönemlerde böyle bir çalışmanın yapılmamış 
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olması araştırmanın özgünlüğünü ortaya koymaktadır. Tüm bu sebepler doğrultusunda 
araştırmada üniversite öğrencilerinin ticari nitelik taşıyan rekreatif etkinliklere katılım 
sıklıklarının ve bu etkinlikler için harcama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Boş Zaman ve Rekreasyon 

Sanayi devrimi ile birlikte insan hayatının zamansal olarak planlamasında bir takım değişimler 
oluşmaya başlamıştır. İnsanların çalışma zamanları netleşmeye başlarken, çalışma dışı kalan 
zamanları da temel fizyolojik ihtiyaçlarını giderdiği veya serbest takıldığı bir zaman dilimi haline 
gelmiştir. Sanayi devrimi sadece insanlara zamansal açıdan fark yaratmamış, toplumsal yaşam 
ağlarında kalabalık ortamlar, betonlaşmış yapılar içerisine sıkışmış, belli başlı faaliyetlerin 
gerçekleştirilebileceği sınırlı faaliyetler ve sınırlı kullanım alanları oluşmaya başlamıştır. Bu da 
beraberinde insanların çalışma dışında kalan zamanlarını daha keyifli, sakin ve huzurlu 
olabileceği şekilde geçirmesi maksadıyla kıymetli hale getirmiştir. Dolayısıyla insanlar boş 
zaman dilimlerine ayrı bir önem vermişler ve kendileri için en ideal ve doğru olacağı şekilde 
geçirmeyi arzu ederek boş zamanlarıyla ilgili planlı hareket etmeye başlamışlardır. Sonuç olarak 
geçmiş dönemlerdeki çalışma ve boş zamanın iç içe işleyişi sanayi devri ile birlikte yerini 
ayrıştırılmış, her birinin ayrı bir önem taşıdığı bir yaşam düzenini getirmiştir.  

Ayrıca sanayi devrimi ile birlikte insanlar yoğun çalışma temposuna girmişler, çalışmamak ise 
tembellik olarak anılmaya başlamıştır (Sağcan, 1986). Yoğun çalışma temposu insanları mutlu 
etmedikçe günümüze kadar geçen zamanda çalışma şart ve koşulları düzenlenmiş ve 
günümüzde ise sekiz saatlik çalışma sistemi getirilmiştir. Böylelikle insanlar zamanlarının sekiz 
saatini çalışmaya, yaklaşık olarak sekiz saatini uyuma ve diğer temel fizyolojik ihtiyaçlarını 
gidermeye ve son sekizlik dilimde de hür iradeleri ile istedikleri faaliyetleri yapmaya 
başlamışlardır. Burada bahsedilen son sekiz saatlik dilim boş zamanı ifade etmektedir.  

Boş zaman kelime olarak İngilizce “leisure” sözcüğünden türemiştir. Türkçe karşılığı da “boş 
zaman” olarak ifade edilmektedir. Alanyazında birçok defa serbest zaman kavramı ile (free time) 
karıştırıldığı söylenebilir. Ancak serbest zamandan farkı insanların yapmak zorunda olduğu 
temel fizyolojik ihtiyaçların dışında kalan zamanı (Goodale ve Witt, 1980) temsil etmektedir. Tüm 
bu bilgiler ışığında bazı yazarlar tarafından boş zaman kavramının tanımı gerçekleştirilmiştir. 
Tezcan (1982: 10) boş zamanı “insanların çalışma ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
ihtiyaç duydukları zaman diliminin dışında kalan “artık” zaman” olarak ifade etmektedir. 
Haywood, Kew ve Bramham (1995: 2) ise boş zamanı “insanların çalışmak için yapmak zorunda 
oldukları ve her gün bireysel ihtiyaçları bakımından rutin olarak yapmak zorunda oldukları eylemlerden 
ayrı, istekleri doğrultusunda özgürce yaptıkları eylemler” şeklinde tanımlamıştır.  

Rekreasyon insanların boş zamanlarında yapmış oldukları etkinlikler sonucunda ortaya çıkan bir 
kavramdır. İnsanların çalışma ve serbest zamanları dışında kalan boş zamanlarında fiziksel, 
zihinsel veya sosyal açıdan kendilerini yenilemek amacıyla hür iradeleri doğrultusunda ticari 
amaç gütmeden aktif veya pasif olarak yapmış oldukları etkinliklerdir. Bu tanımı destekler 
nitelikte Bayer (1992: 49) rekreasyon kavramını “insanların yaşamsal fonksiyonlarını canlı tutmak 
amacıyla dinlenmelerini, eğlenmelerini, neşe içinde olmalarını ve çeşitli yollarla haz almalarını sağlayan 
eylemleri yapmaları veya bu tür faaliyetlere fiziksel veya zihinsel yolla katılmaları” şeklinde ifade 
etmektedir. Rekreasyon faaliyetleri alanyazında farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Farklı 
sınıflandırmaların ortaya çıkmasının temel nedeni olarak faaliyetlerin kişiden kişiye farklılık ve 
çeşitlilik göstermesidir (Hacıoğlu, Gökdeniz ve Dinç 2009). Ancak rekreatif etkinliklerin 
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sınıflandırılmasında kişilerin amaçları, istekleri ve haz almaları temel etkenlerdir (Karaküçük, 
2008).  

 

Ticari Nitelikli Rekreasyon 

Rekreasyon faaliyetleri; katılım biçimine, mekân tercihine, katılanların sayısına, katılanların 
yaşlarına, etkinliğin kültürel değerine, katılanların milliyetlerine, katılanların zaman tercihine ve 
fonksiyonel açıdan olmak üzere farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır (Bucher, 1972; Hazar, 2003; 
Karaküçük, 2008; Hacıoğlu vd., 2009). Fonksiyonel açıdan rekreasyon faaliyetleri kişilerin 
fiziksel, sosyal, psikolojik veya kişisel tercihlerine göre farklılık göstermektedir. Fonksiyonel 
açıdan rekreatif faaliyetlerden biri de ticari nitelikli rekreasyon faaliyetleridir. Bu ifade ile asıl 
anlatılmak istenen etkinliğe katılandan ziyade ilgili etkinliğin maddi karşılığının olmasıdır. Diğer 
bir ifade ile kişilerin tercih ettiği rekreatif etkinliğin ticari nitelik taşımasıdır (Gül, 2014).  

Ticari nitelikli rekreatif etkinlikler evde, herhangi bir kapalı mekanda turistik bir destinasyon 
veya işletmede, sportif amaçlı açık veya kapalı bir alanda veya eğlence, sanat ve kültürel temalı 
açık veya kapalı bir alanda karşılığında ücret ödenerek yapılan bütün etkinlikleri kapsamaktadır. 
Örneğin bireyin evde TV izlemek için uydu yayını satın alması, arkadaşları ile futbol oynamak 
için halı saha kiralaması, sanatsal aktivite amaçlı ücretli bir seyahat acentesine ücret ödeyerek bir 
haftalık tatile çıkması vb. karşılığında ücret ödenen bütün etkinlikler ticari nitelikli rekreasyon 
etkinlikleridir. Bu araştırmada üniversite öğrencileri baz alınarak ticari nitelikli rekreasyon 
faaliyetleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Ayrıca çalışmanın yapılacağı destinasyon göz önünde 
bulundurularak, ticari nitelikli rekreasyon aktiviteleri şehirde yapılabilmesi mümkün olan 
etkinlikler ile sınırlandırılmıştır. Bingöl, Türkiye’de yer alan diğer illerden farklı olarak hamam 
kaplıca, kayak ve kamp faaliyetleri için uygun sahalara sahiptir. Bu etkinlikler de ücret 
karşılığından yapıldığı için çalışmaya özellikle dâhil edilmiştir.  

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Alanyazında rekreatif faaliyetlere yönelik katılım sıklığı ve üniversite öğrencilerinin harcama 
eğilimleri konularında çeşitli çalışmalar mevcuttur. Akçakanat, Çarıkçı ve Dulupçu (2010) 
Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin şehre ekonomik yönden yapmış 
olduğu katkıyı incelemişler ve aylık ortalama 474 TL harcama yaptıklarını ve öğrencilerin ile 
katkısının oldukça yüksek düzeyde olduğunu saptamışlardır. Kaşlı ve Serel (2008) 
çalışmalarında Balıkesir Üniversitesi Gönen MYO öğrencilerinin aylık ortalama harcamalarının 
518,86 TL ve bu harcamanın yüksek oranda eğlence amaçlı olduğunu tespit etmişlerdir. Çayın ve 
Özer (2015) Muş Alparslan Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin tüketim yapısı üzerine 
çalışma yapmışlar ve öğrencilerin %97 oranında tüketim eğilimli, %3 oranında ise tasarruf 
eğilimli olduklarının tespit etmişlerdir. Çalışkan ve Demir (2013) yaptıkları çalışmada öğrenci 
harcamalarının cinsiyete göre farklılık gösterdiğini, aylık ortalama kişi başı harcamanın 574 TL 
olduğunu ve erkeklerin aylık harcama oranlarının kızlara göre daha fazla olduğunu tespit 
etmişlerdir. Ayrıca Çalışkan (2010) Uşak Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin aylık 
ortalama kişi başı 560 TL harcama yaptıklarını tespit etmiştir. Tarı, Çalışkan ve Bayraktar (2006) 
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin eğitim gördükleri program ile harcamaları arasında anlamlı 
bir farklılık olup olmadığını incelemiş ancak herhangi bir farklılığa ulaşamamıştır. Öğrenci 
harcamalarının yaklaşık olarak yarısından fazlasının barınma ve beslenme gideri olduğunu tespit 
etmişlerdir. Korkmaz (2015) Bayburt Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin aylık ortalama 
harcamalarının 432,66 TL olduğunu, Yaylalı, Özer ve Dilek (2011) Selçuk Üniversitesi Seydişehir 
MYO öğrencilerinin aylık ortalama harcamalarının 315 TL olduğunu bulgulamışlardır.  
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Müderrisoğlu ve Uzun (2004) Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 
öğrenciler üzerine yapmış oldukları çalışmada; üniversite öğrencilerinin açık ve kapalı alan 
rekreatif etkinliklere katılım sıklıklarını incelemişler ve kapalı alan en fazla katılımın sırasıyla; 
radyo dinlemek, evde sohbet, TV izleme olduğunu, açık alan en fazla katılımın sırasıyla; yürüyüş 
yapmak, alışveriş yapmak ve parkta oturmak olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. Mansuroğlu 
(2002) Akdeniz Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerin rekreatif etkinlik tercihlerini incelemiş 
ve an fazla katılımın sırasıyla; yüzme, tarih ve doğa gezileri ve yürüyüş yapma olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Şahin, Akten ve Erol (2009) Eğirdir MYO öğrencilerinin rekreatif etkinlik katılım 
düzeylerini incelemişler ve en fazla katılımın sırasıyla; açık alanda yürüyüş yapmak, internete 
girmek ve müzik dinlemek olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Önder (2003) Selçuk Üniversitesi 
öğrencilerinin rekreatif etkinlik katılım düzeylerini incelemiş en fazla katılımın sırasıyla; 
sinemaya gitme, TV izleme/müzik dinleme ve bilgisayar/internet oyunları olduğu belirlenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı üniversite düzeyinde eğitim görmekte olan öğrencilerin ticari nitelikli 
rekreasyon etkinliklerine katılım sıklıklarını ve bu etkinliklere yönelik harcama düzeylerinin 
incelenmesidir. Bu bağlamda şu araştırma sorularına yanıt aranmaktadır.  

Araştırma sorusu 1: Öğrencilerin ticari nitelikli rekreasyon etkinliklerine aylık katılım sıklığı 
nasıldır? Hangi etkinlik öğrenciler tarafından daha fazla tercih edilmektedir?  

Araştırma sorusu 2: Öğrencilerin ticari nitelikli rekreasyon etkinliklerine aylık harcama düzeyleri 
nasıldır? Hangi etkinliğe öğrenciler tarafından daha fazla harcama yapılmaktadır? 

Araştırma sorusu 3: Öğrencilerin eğitim gördükleri birimler ile en fazla katılım gösterdikleri ilk 
üç etkinlik arasında anlamlı bir farklılık vardır? 

Araştırma sorusu 4: Öğrencilerin Bingöl Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri ile rekreatif 
etkinliklere katılım sıklıkları ve harcama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

Araştırmanın evrenini Bingöl Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. 
YÖK (2018) verilerine göre Bingöl Üniversitesi’nde toplam 14.726 öğrenci eğitim görmektedir. 
Zaman ve maliyet açısından bütün evrene ulaşmanın zor olması sebebiyle örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Alanyazında içerdiği birim (denek) sayısı 10.000 den az olan evrenler sınırlı evren, 
içerdiği denek sayısı 10.000 den fazla olan evrenler ise sınırsız evren olarak nitelendirilmiştir 
(Ural ve Kılıç, 2005: 41). Bu araştırmanın evreni nicel araştırmaya uygun olması ve içerdiği denek 
sayısının 10.000’in üzerinde olması sebebiyle sınırsız evreni temsil etmektedir. Ulaşılacak 
minimum katılımcı sayısını belirlemek için Krejcie ve Morgan (1970) tarafından önerilen tablo 
kullanılmıştır. 0,05 anlamlılık düzeyin ve 0,05 örneklem hatası için belirtilen 10.000’den büyük 
evren büyüklüklerinde 387 sayısının örneklem temsilinde yeterli bulunmaktadır (Ural ve Kılıç, 
2005). Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplama tekniği olarak anket formu kullanılmıştır. 
Araştırma kapsamında 675 öğrenciye anket formu dağıtılmış, ancak dönüşü olan anket sayısı 655 
olmuştur. Anket formlarından 13 tanesinde fazla sayıda boşluklar olması sebebiyle araştırmaya 
641 anket formu ile devam edilmiştir. Anket formları 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar 
döneminde Bingöl Üniversitesi öğrencilerine yüz yüze yapılmıştır.  

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin cinsiyeti, yaşı, eğitim 
gördüğü birim, sınıfı, program türü, kimlerle ve nerede kaldığı sürekli yaşadığı yer ve Bingöl 
Üniversitesi’ni tercih nedenleri sorulmuştur. Ayrıca öğrencilere Bingöl Üniversitesi ile ilgili 
görüşlerini tespit edebilmek için; Bingöl Üniversitesi’ni geçmişe dönseler tekrar tercih edip 
etmeyecekleri, Bingöl’de rekreatif açıdan harcama maliyetinin diğer şehirlere oranı ve Bingöl’ü 
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yeterince tanıyıp tanımadıklarına ilişkin sorulara yer verilmiştir. Anket formunun ikinci 
bölümünde üniversite öğrencilerinin ekonomik yönden harcama yaparak katılabilecekleri 
rekreatif etkinlikler alanyazın taraması (Yaylı, 2014) ve uzman görüşleri doğrultusunda 
belirlenmiştir. Rekreatif etkinliklerden; belirli bir ücret karşılığında yapılanlar ve özellikle Bingöl 
ve Bingöl Üniversitesi’nin mevcut olanak ve imkânları dâhilinde olan etkinlikler anket formuna 
eklenmiştir. Ekonomik yönden harcama gerektiren bu rekreatif etkinliklere, öğrencilerin aylık 
katılım sıklıkları ve ilgili etkinlikler için aylık harcama düzeyleri sorulmuştur. Rekreatif 
etkinliklere aylık katılım sıklıkları 1-5 ve üzeri olacak şekilde öğrencilere yöneltilirken, harcama 
düzeyleri “1-50 TL, 51-100 TL, 101-150 TL ve 151 ve üzeri TL” olarak kategorize edilip 
yöneltilmiştir. Harcama düzeyi maksimum 151 TL ve üzeri olarak tutulmuştur. Zira daha 
önceden öğrencilerin harcama düzeylerine ilişkin yapılan çalışmalarda öğrenci harcama 
ortalamalarının bu miktara yakın olduğu gözlemlenmiştir.  

Anket formu dağıtılmadan önce Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 
öğrencilerinden oluşan 50 kişilik bir gruptan alınan veriler doğrultusunda ön teste tabi 
tutulmuştur. Anket formunda yer alan sorularda anlam açısından herhangi bir sorun olup 
olmadığı incelenmiş, anlaşılmayan sorular düzeltilerek anket formu nihai halini almıştır. Anket 
formunun Bingöl Üniversitesi öğrencilerine uygulanabilmesi için Bingöl Üniversitesi Etik Kurul 
Başkanlığı’ndan izin alınmış ve bu doğrultuda anket formları üniversite öğrencilerine 
doldurtulmuştur. Araştırma sonuçlarının analiz edilmesi sürecinde SPSS 22.0 istatistik 
programından faydalanılmıştır. Öğrencilerin demografik özellikleri ve üniversite tercihlerine 
ilişkin verilerinin analizi aşamasında frekans analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin rekreatif 
etkinliklere katılım sıklıkları ve aylık harcama düzeylerine ilişkin veriler yine frekans analizi 
kullanılarak yorumlanmıştır.  Öğrencilerin eğitim gördüğü birim ile rekreatif etkinliklere aylık 
katılım sıklıkları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için ve tek yönlü varyans 
analizi (Anova) ve çok yönlü varyans analizi (Manova) uygulanmıştır.  

 

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilere öncelikle cinsiyeti, yaşı, sınıfı, eğitim gördüğü birim (fakülte, 
yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü), ikamet ettikleri yer ve program türü (I. veya II. 
Öğretim) sorulmuştur. Öğrenciler cinsiyetlerine göre incelendiğinde %46,5’i erkek, %53,5’i ise 
kadındır. İkamet ettikleri yere göre dağılımları incelendiğinde en fazla orana %73,9 ile Doğu 
Anadolu Bölgesi sahiptir. Bu oranı %13,9 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir. 
Bingöl Üniversitesi konum olarak Doğu Anadolu Bölgesinde bulunmaktadır. Buradan hareketle 
görülmektedir ki öğrencilerin yaklaşık olarak 4/3’ü aynı bölgeden gelmektedir. Araştırmaya 
katılan öğrencilerin %45,1’i ikinci sınıf, %23,4’ü birinci sınıf %17,3’ü dördüncü sınıf ve %14,2’si 
ise üçüncü sınıftır. Araştırmaya en fazla katılım ikinci sınıfta okuyan öğrencilerden olmuştur. 
Program türü incelendiğinde %67,2’si birinci öğretim, %32,8’i ise ikinci öğretim bölümlerde 
eğitim görmektedir. Birinci öğretimde okuyan öğrenci sayısının ikinci öğretime göre daha fazla 
olmasının sebebi, Bingöl Üniversitesinde birinci öğretim bölüm ve programlarının ikinci 
öğretime göre fazla olmasıdır. Öğrencilerin eğitim gördükleri birimi incelendiğinde, araştırmaya 
en fazla katılım %14,8’lik bir oranla Fen Edebiyat Fakültesi’nden (FEF) olmuştur. Bu oranı %14,7 
ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), %13,3 ile Sosyal Bilimler MYO (SBMYO) takip 
etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi’nden katılımcı sayısının fazla olması, öğrenci sayısı 
bakımında en fazla öğrenciye sahip fakültenin Fen Edebiyat Fakültesi olmasına bağlıdır. Ayrıca 
ankete katılım gönüllülük içerdiği için birimler arasında oransal dengesizlikler oluşmuştur. 
Araştırmaya katılım gösteren öğrenciler yaşları bakımından incelendiğinde, %74,1’i 22 yaş ve altı 
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yaş aralığında, %23,7’si 23-26 yaş aralığında ve %2,2’si ise 27 yaş ve üzeri yaş aralığındadır. 
Öğrencilere nerede kaldıkları sorulmuş, yaklaşık olarak %43’ü kiralık evde, %30’u KYK 
yurdunda ve %18’i kendi evinde kaldığını belirtmiştir. Öğrencilere kimlerle kaldıkları sorulmuş, 
yaklaşık olarak %73’ü arkadaşları ile ve %23’ü ailesiyle kaldığını belirtmiştir.  

 

Öğrencilerin Bingöl ve Bingöl Üniversitesi Hakkında Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilere Bingöl Üniversitesi’ni tercih nedeni, Bingöl ve çevresini tanıyıp 
tanımadıkları ve başkalarına tavsiye etme düşünceleri sorulmuştur. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin Bingöl’ü tanıma düzeyleri incelendiğinde yaklaşık olarak %60’ı genel olarak 
bilgilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin Bingöl şehrini genel olarak tanımalarının 
sebebi çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor olmaları olarak söylenilebilir. Öğrencilerin 
Bingöl Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri incelendiğinde; %53’ü puanlarından, %41’i 
yakınlığından, %6,7’si ise başka sebepler nedeniyle tercih ettiklerini aktarmışlardır. Buradan 
hareketle öğrencilerin çoğunluğunun Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşıyor olması Bingöl 
Üniversitesi’ni tercih etmelerini etkilediği söylenebilir. Ayrıca araştırmaya katılan öğrencilerin 
yarısı Bingöl Üniversitesi’ni puanları sebebiyle tercih etmişlerdir. Öğrencilere Bingöl 
Üniversitesi’ni başkalarına tavsiye etme düşünceleri sorulmuş ve yaklaşık olarak yarısı hayır 
cevabını verirken, %30’u evet, %23’ü kararsızım cevabını vermişlerdir. Buradan hareketle 
öğrencilerin Bingöl Üniversitesi’ni başkalarına tavsiye etme düzeylerinin düşük olduğu 
söylenebilir.  

 

Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılım Sıklığı ve Harcama Düzeylerine İlişkin 
Bulgular 

Araştırmanın amacı kapsamında öğrencilere ekonomik yönden harcama gerektiren rekreatif 
etkinliklere aylık katılım sıklıkları ve bu etkinlikler için yapmış oldukları aylık harcama düzeyi 
sorulmuştur. Öğrencilerin vermiş olduğu cevaplara ilişkin oranlar Tablo 1’de detaylı olarak 
gösterilmektedir.  

Öğrencilere ekonomik yönden harcama gerektiren rekreatif etkinlere yönelik aylık katılım 
oranları sorulmuş, en fazla katılımın “Kafe, oyun salonu veya kahvehaneye gitme” olduğu 
(X=4,54) tespit edilmiştir. Öğrencilerin aylık bu etkinliğe katılım oranının en az beş olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin rekreatif etkinliklerden en yoğun katılım gösterdikleri bazı rekreatif 
etkinliklerin, “Kitap/dergi okuma” (X=3,81), “Sinema/tiyatroya gitme” (X=3,36), “Halı saha 
etkinlikleri” ” (X=3,02), “Spor salonuna gitme” (X=2,82), “bisiklete binme” (X=2,82) ve “kursa 
gitme” (X=2,72) olduğu görülmektedir. Öğrencilerin en az katılım gösterdiği rekreatif etkinlik 
“kamping yapma” (X=2,37) olduğu tespit edilmiştir.  

Öğrencilere ekonomik yönden harcama gerektiren rekreatif etkinlere yönelik aylık harcama 
düzeyleri sorulmuş, en fazla harcamanın “Kafe, oyun salonu veya kahvehaneye gitme” (X=2,32) 
olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinliğe yapılan harcama düzeyi 101-150 TL aralığına girmektedir. 
Öğrencilerin harcama düzeyinin diğer etkinliklere nazaran daha fazla olduğu etkinliklerin; 
“Kitap/dergi satın alma” (X=1,97), “İnternet” (X=1,93) ve “Sinema veya tiyatroya gitme” (X=1,79) 
olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin aylık katılım sıklığı fazla olan etkinlikler için de harcama 
düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin kafe, oyun salonu veya kahvehaneye 
gitme etkinliği için yapmış oldukları aylık harcamanın ortalaması 101-150 TL düzeyindedir. 
Öğrencilerin diğer etkinliklere yapmış olduğu harcama düzeyi ise 51-100 TL aralığına 



Üzeyir KEMENT 
 

 684 

girmektedir. Öğrencilerin genel olarak bu etkinliklere yönelik yapmış olduğu harcama düzeyini 
ortalaması 1,56’dır (51-100 TL).  

 

Tablo 1: Rekreatif Etkinliklere Katılım Sıklığı ve Harcama Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Sıra  Rekreatif Etkinlikler 
Katılım Sıklığı 

(aylık) 
Harcama Düzeyi 

(aylık) 
X SS X SS 

1 Kafe, oyun salonu veya 
kahvehane 

4,54 1,78 2,32 1,08 

2 Kitap/dergi okuma/satın alma 3,81 1,79 1,97 1,05 
3 Sinema/tiyatroya gitme 3,36 1,27 1,79 ,77 
4 Halı sahaya gitme 3,02 1,58 1,53 ,84 
5 Spor salonuna gitme 2,82 1,46 1,51 ,94 
6 Bisiklete binme 2,82 1,16 1,50 ,71 
7 Kursa gitme 2,72 1,17 1,45 ,79 
8 Konsere gitme 2,67 1,05 1,45 ,74 
9 Yüzme  2,61 1,11 1,39 ,71 
10 Kaplıcaya gitme 2,61 1,03 1,46 ,77 
11 Kayak yapma 2,52 ,90 1,41 ,72 
12 Dernek aktiviteleri 2,48 1,02 1,34 ,72 
13 Evde el sanatları yapma 2,47 ,99 1,31 ,66 
14 Hobi bahçeciliği yapma 2,45 ,98 1,33 ,73 
15 Kamping  2,37 ,87 1,27 ,67 
16 TV uydu paket ödemesi - - 1,51 ,79 
17 İnternet ödemesi - - 1,93 ,81 

 

Tek Yönlü Varyans (Anova) Analizi Sonuçları 

Araştırmada öğrencilerin aylık olarak en fazla katılım gösterdiği kafe, oyun salonu ve 
kahvehaneye gitme etkinliği ile eğitim gördükleri birim arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığını belirlemek için Anova testi uygulanmıştır.  

Tablo 2: Kafe, Oyun Salonu ve Kahvehaneye Gitme Sıklığı Anova Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

Kafe, Oyun 
Salonu ve 

Kahvehaneye 
Gitme Sıklığı 

Gruplar arası 165,057 10 16,506 5,567 ,000 
Gruplar içi 1867,742 630 2,965   

Toplam 2032,799 640    

 

Anova analizi sonuçlarına göre öğrencilerin kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme sıklıkları 
ile eğitim gördükleri birimler arasında anlamlı bir farklılık vardır (F=5,567, p=0,000) (Bknz. Tablo 
2). Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri birimlerden TBMYO, Ziraat Fakültesi ve FEF 
öğrencilerinin kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme ortalamaları diğerlerinden daha yüksek 
çıkmıştır (Bknz. Tablo 3). Varyans homojenliği anlamlılık seviyesi 0,357 çıkmış, bu doğrultuda 
hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek için eşit varsayılan varyanslar için 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 676-692. 

 685 

kullanılan Tukey HSD testi uygulanmıştır. Tukey HSD sonuçları Tablo 3’te detaylı olarak 
gösterilmektedir. 

Tablo 3: Kafe, Oyun Salonu ve Kahvehaneye Gitme Sıklığı Tukey HSD Testi Sonuçları 
(I) Birim X (J) Birim Anlamlı fark. (I-J) Standart hata P  
IIBF 3,9123 İlahiyat 1,37895* ,31847 ,001 
FEF 4,000 İlahiyat 1,46667* ,28393 ,000 

İlahiyat 2,5333 

IIBF -1,37895* ,31847 ,001 
FEF -1,46667* ,28393 ,000 
Veterinerlik -1,38333* ,33343 ,002 
Ziraat -1,54561* ,35697 ,001 
TBMYO -1,87692* ,35416 ,000 

Veterinerlik 3,9167 İlahiyat 1,38333* ,33343 ,002 
Ziraat 4,0789 İlahiyat 1,54561* ,35697 ,001 
SBMYO 3,1765 TBMYO -1,23379* ,33301 ,010 
SHMYO 2,9737 TBMYO -1,43657* ,39247 ,012 

TBMYO 

 İlahiyat 1,87692* ,35416 ,000 
4,4103 SBMYO 1,23379* ,33301 ,010 

 SHMYO 1,43657* ,39247 ,012 
IIBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, FEF: Fen Edebiyat Fakültesi, SBMYO: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TBMYO: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, BESYO: Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Tukey HSD sonuçlarına göre, ilahiyat fakültesi öğrencileri ile IIBF, FEF, veterinerlik, ziraat ve 
TBMYO öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Diğer bir ifade ile IIBF (X=1,37, p=0,001), 
FEF (X=1,46, p=0,000), veterinerlik (X=1,38, p=0,002), ziraat (X=1,54, p=0,001) ve TBMYO (X=1,87, 
p=0,000) öğrencileri ilahiyat fakültesi öğrencilerine nazaran daha fazla kafe, oyun salonu ve 
kahvehane gibi mekânlara gitmektedirler. İlahiyat fakültesi öğrencileri ile en fazla farklılık ise 
1,87 oranla TBMYO öğrencileri arasında çıkmıştır. Ayrıca TBMYO ile SBMYO ve SHMYO 
arasında anlamlı farklık olduğu belirlenmiştir. Buna göre TBMYO öğrencileri SBYMO (X=1,23, 
p=0,010) ve SHMYO (X=1,43, p=0,012) öğrencilerine nazaran daha fazla kafe, oyun salonu ve 
kahvehaneye gitme etkinliğini tercih etmektedirler.  

Araştırmada öğrencilerin aylık olarak ikinci sırada en fazla katılım gösterdiği kitap okuma 
etkinliği ile eğitim gördükleri birim arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını belirlemek için 
Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te detaylı olarak gösterilmektedir.  

Tablo 3: Kitap Okuma Sıklığı Anova Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

Kitap Okuma 
Sıklığı 

Gruplar arası 151,401 10 15,140 4,997 ,000 
Gruplar içi 1908,758 630 3,030   
Toplam 2060,159 640    

 

Anova analizi sonuçlarına göre öğrencilerin kitap okuma sıklığı ile eğitim gördükleri birimler 
arasında anlamlı bir farklılık vardır (F=4,997, p=0,000). Ayrıca öğrencilerin eğitim gördükleri 
birimlerden Veterinerlik Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve TBMYO öğrencilerinin kitap okuma 
ortalamaları diğerlerinden daha yüksek çıkmıştır (Bknz. Tablo 5). Varyans homojenliği anlamlılık 
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seviyesi 0,000 çıkmış, bu doğrultuda hangi gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu 
belirlemek için eşit varsayılmayan varyanslar için kullanılan Games-Howell testi uygulanmıştır. 
Games-Howell sonuçları Tablo 5’te detaylı olarak gösterilmektedir. 

Tablo 4: Kitap Okuma Sıklığı Games-Howell Testi Sonuçları 
(I) birim X (J) birim Anlamlı Fark. (I-J) S. Hata P 
FEF 3,1158 BESYO 1,17962* ,25323 ,000 
İlahiyat 2,9000 BESYO ,96383* ,28762 ,034 
Veterinerlik 3,4375 BESYO 1,50133* ,30879 ,000 
Ziraat 3,3947 BESYO 1,45857* ,33461 ,001 
SBF 3,0263 BESYO 1,09015* ,33461 ,046 

BESYO 1,9362 

FEF -1,17962* ,25323 ,000 
İlahiyat -,96383* ,28762 ,034 
Veterinerlik -1,50133* ,30879 ,000 
Ziraat -1,45857* ,33461 ,001 
SBF -1,09015* ,33461 ,046 
SBMYO -1,13442* ,26053 ,001 
TBMYO -1,32024* ,33154 ,004 

SBMYO 3,0706 BESYO 1,13442* ,26053 ,001 
TBMYO 3,2564 BESYO 1,32024* ,33154 ,004 
IIBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, FEF: Fen Edebiyat Fakültesi, SBMYO: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TBMYO: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, BESYO: Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Games-Howell testi sonuçlarına göre; BESYO öğrencileri ile FEF, ilahiyat, veterinerlik, ziraat, 
SBF, SBMYO ve TBMYO öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Diğer bir ifade ile FEF 
(X=1,17, p=0,000), ilahiyat (X=0,96, p=0,034), veterinerlik (X=1,50, p=0,000), ziraat (X=1,45, 
p=0,001), SBF (X=1,09, p=0,046), SBMYO (X=1,13, p=0,001) ve TBMYO (X=1,32, p=0,034) öğrencileri 
BESYO öğrencilerine nazaran kitap okuma sıklıkları daha fazladır. BESYO öğrencileri ile en fazla 
farklılık ise 1,50 oranla veterinerlik öğrencileri arasında çıkmıştır.  

Araştırmada öğrencilerin aylık olarak üçüncü sırada en fazla katılım gösterdiği sinema veya 
tiyatroya gitme etkinliği ile eğitim gördükleri birim arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını 
belirlemek için Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 6’da detaylı olarak 
gösterilmektedir.  

Tablo 5: Sinema ve Tiyatroya Gitme Sıklığı Anova Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı sd Kareler 

Ortalaması F p 

Sinema ve 
Tiyatroya Gitme 

Sıklığı 

Gruplar arası 55,279 10 5,528 3,564 ,000 
Gruplar içi 977,027 630 1,551   
Toplam 1032,306 640    

 

Anova analizi sonuçlarına göre öğrencilerin sinema veya tiyatroya gitme sıklığı ile eğitim 
gördükleri birimler arasında anlamlı bir farklılık vardır (F=3,564, p=0,000). Ayrıca öğrencilerin 
eğitim gördükleri birimlerden IIBF, Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi öğrencilerinin 
sinema ve tiyatroya gitme ortalamaları diğerlerinden daha yüksek çıkmıştır (Bknz. Tablo 7). 
Varyans homojenliği anlamlılık seviyesi 0,047 çıkmış, bu doğrultuda hangi gruplar arasında 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 676-692. 

 687 

anlamlı farklılık olduğunu belirlemek için eşit varsayılmayan varyanslar için kullanılan Games-
Howell testi uygulanmıştır. Games-Howell sonuçları Tablo 7’de detaylı olarak gösterilmektedir. 

Tablo 6: Sinema ve Tiyatroya Gitme Sıklığı Games-Howell Testi Sonuçları 
(I) Birim X  (J) Birim Anlamlı Farklılık (I-J) S. Hata P 

IIBF 2,8772 
BESYO ,90911* ,20906 ,001 
SBMYO ,74778* ,21320 ,021 
SHMYO ,98246* ,26080 ,008 

Ziraat 2,7895 BESYO ,82139* ,23939 ,027 

BESYO 1,9681 
IIBF -,90911* ,20906 ,001 
Ziraat -,82139* ,23939 ,027 

SBMYO 2,1294 IIBF -,74778* ,21320 ,021 
SHMYO 1,8947 IIBF -,98246* ,26080 ,008 
IIBF: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, FEF: Fen Edebiyat Fakültesi, SBMYO: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
SHMYO: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, TBMYO: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, BESYO: Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi 

 

Games-Howell testi sonuçlarına göre; IIBF öğrencileri ile BESYO, SBMYO ve SHMYO öğrencileri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. Diğer bir ifade ile BESYO (X=0,90, p=0,001), SBMYO (X=0,74, 
p=0,021) SHMYO (X=0,98, p=0,008) öğrencilerinin IIBF öğrencilerine nazaran sinema veya 
tiyatroya gitme sıklıkları daha azdır. Ayrıca ziraat fakültesi öğrencileri ile BESYO öğrencileri 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Ziraat fakültesi öğrencilerinin BESYO öğrencilerine 
nazaran sinema veya tiyatro etkinliğine aylık katılım sıklığı daha yüksektir (X=0,82, p=0,027).  

Araştırmada öğrencilerin rekreatif etkinliklere katılım sıklıkları ve harcama düzeyleri ile Bingöl 
Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek için 
Anova Testi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 8’de detaylı olarak gösterilmektedir.  

Tablo 7: Katılım Sıklığı ve Harcama Düzeyi Anova Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken Varyansın 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

sd Kareler 
Ortalaması 

F p 

Katılım sıklığı 
Gruplar arası 2,381 2 1,191 2,574 ,077 
Gruplar içi 295,084 638 ,463   
Toplam 297,465 640    

Harcama düzeyi 
Gruplar arası 1,432 2 ,716 2,901 ,056 
Gruplar içi 157,452 638 ,247   
Toplam 158,884 640    

 

Anova analizi sonuçlarına göre öğrencilerin rekreatif etkinliklere katılım sıklığı (F=3,564, p=0,000) 
ve harcama düzeyleri (F=3,564, p=0,000) ile Bingöl Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur. 

 

Çok Yönlü Varyans (MANOVA) Analizi Sonuçları 

Araştırmada öğrencilerin aylık olarak en fazla katılım gösterdiği kafe, oyun salonu ve 
kahvehaneye gitme, kitap okuma, sinema ve tiyatroya gitme, kaplıcaya gitme ve halı sahaya 
gitme etkinlikleri ile Bingöl Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında anlamlı bir farkın olup 
olmadığını belirlemek için Manova analizi uygulanmıştır.  
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Manova analizinin gerçekleştirilebilmesi için araştırmada kullanılan her bir değişkenin ayrı ayrı 
normal dağılım göstermesi gerekmektedir. Manova analizine dâhil edilen etkinlikler ve Bingöl 
Üniversitesi’ni tercih etme değişkenlerinin dağılım normalliği incelenmiş ve değişkenlere ait 
Kurtosis (basıklık) ve Skewness (çarpıklık) değerlerinin -2,+2 değerleri arasında olduğu 
dolayısıyla normal dağılım gösterdiği (George ve Mallery, 2010) tespit edilmiştir. Monova 
analizinin gerçekleştirilebilmesi için ikinci şart olan tüm grupların varyans-kovaryans 
matrislerinin homojen olma varsayımı incelenmiş, kovaryans matrisi eşitliğinde anlamlı bir 
farklılığın olmadığı (p=0,055) tespit edilmiştir. Manova analizi betimleyici istatistik sonuçlarına 
göre halı sahaya gitme (X=2,23) ve kaplıcaya gitme (X=1,76) etkinliklerini en çok Bingöl 
Üniversitesi’ni yakın olduğu için tercih eden öğrenciler tercih etmektedir. Sinema ve tiyatroya 
gitme, Kafe, oyun salonu ve kahvehaneye gitme ve Kitap okuma etkinliklerini en çok Bingöl 
Üniversitesi’ni puanı için tercih eden öğrenciler tercih etmektedir. Manova analizi sonuçlarına 
göre incelenen etkinlikler arası tercih etme nedenine göre anlamlı farklık olduğu söylenebilir. 
Daha geniş bir ifade ile Bingöl Üniversitesi’ni tercih etme ve gerçekleştirilen etkinlikler arasında 
anlamlı bir farklılık (Wilks’ Lambda; p=0,004) bulunmaktadır. Bu bağlamda hangi etkinlikler ile 
tercih etme nedenleri arasında anlamlı farklılığın olduğu varyans analiz sonuçları doğrultusunda 
incelenmektedir. Varyans analizi Tablo 9’da detaylı olarak verilmektedir.  

Tablo 8: Manova Varyans Analizi Sonuçları 
Bağımsız değişken Bağımlı değişken sd Ortalama karesi F p 

Bingöl Üniversitesi 
Tercih 

Hali sahaya gitme 2 9,575 3,858 ,022 
Kaplıcaya gitme 2 4,924 4,660 ,010 
Sinema ve tiy. gitme 2 4,738 2,955 ,053 
Kafe vb. gitme 2 8,696 2,753 ,065 
Kitap okuma 2 3,214 ,998 ,369 

Varyans analizi sonuçlarına göre halı sahaya gitme ve kaplıcaya gitme etkinliklerini tercih 
nedenleri etkilemektedir. Ancak sinema ve tiyatroya gitme, kafe vb. alanlara gitme ve kitap 
okuma etkinlikleri ile tercih etme nedenleri arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 
Hangi etkinlikler arasında anlamlı bir farklılık olduğunu belirlemek için homojenlik testi 
incelenmiş, homojenlik testi her iki etkinlik için 0,000 ve 0,034 çıkmıştır. Bu doğrultuda hangi 
gruplar arasında anlamlı farklılık olduğunu belirlemek için eşit varsayılmayan varyanslar için 
kullanılan Games-Howell testi uygulanmıştır. Games-Howell sonuçları Tablo 10’da detaylı 
olarak gösterilmektedir. 

Tablo 9: Manova Analizi Games-Howell Testi Sonuçları 

Bağımlı değişken (I) Bingöl Ünv. 
Tercih 

(J) Bingöl Ünv. 
Tercih 

Anlamlı fark. 
(I-J) S. hata p 

Halı sahaya gitme 

Yakınlığı Diğer ,4003 ,25824 ,275 
Puanı ,3444* ,13292 ,027 

Diğer Yakınlığı -,4003 ,25824 ,275 
Puanı -,0560 ,24812 ,972 

Puanı Yakınlığı -,3444* ,13292 ,027 
Diğer ,0560 ,24812 ,972 

Kaplıcaya gitme 

Yakınlığı Diğer ,2276 ,16478 ,357 
Puanı ,2550* ,08628 ,009 

Diğer Yakınlığı -,2276 ,16478 ,357 
Puanı ,0275 ,15926 ,984 

Puanı Yakınlığı -,2550* ,08628 ,009 
Diğer -,0275 ,15926 ,984 
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Games-Howell testi sonuçlarına göre; halı sahaya gitme etkinliği ile Bingöl Üniversitesi’ni tercih 
etme nedenleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Diğer bir ifade ile Bingöl Üniversitesi’ni 
yakın olması nedeniyle tercih edenler (X=0,34, p=0,021) puanı sebebiyle tercih edenlerden daha 
fazla halı saha etkinliğini gerçekleştirmektedirler. Ayrıca kaplıcaya gitme etkinliği ile Bingöl 
Üniversitesi’ni tercih etme nedenleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Daha geniş bir ifade ile 
Bingöl Üniversitesi’ni yakın olması nedeniyle tercih edenler (X=0,25, p=0,009) puanı sebebiyle 
tercih edenlerden daha fazla kaplıcaya gitmektedirler. Bu sonuçları temel nedeni olarak Bingöl 
Üniversitesi öğrencilerinden yakınlık sebebini işaretleyenlerin çoğunun Bingöl’de ikamet 
etmeleri gösterilebilir. Bingöl’de ikamet eden öğrenciler şehir daha yakından tanıdıkları için daha 
fazla şehirdeki etkinliklere dâhil olabilirler.    

 

SONUÇ VE ÖNERİ 

Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin ticari nitelikli rekreasyon etkinliklerine katılım sıklıkları 
ve bu etkinlikler için aylık harcama düzeyleri incelenmiştir. Araştırma Bingöl Üniversitesi’nde 
eğitim görmekte olan öğrencilere yönelik yapılmıştır. Araştırma sonuçları incelendiğinde 
öğrencilerin rekreatif etkinliklerden en fazla aylık katılım gösterdiği etkinlik kahve, oyun salonu 
veya kahvehaneye gitme olduğu tespit edilmiştir. Bu etkinliği kitap okuma ve sinema veya 
tiyatroya gitme etkinlikleri takip etmiştir. Öğrencilerin en fazla katılım gösterdiği rekreatif 
etkinliğin kafe, oyun salonu veya kahvehaneye gitme olmasının temel sebebi olarak kentte 
hizmet sektörüne bağlı kafe ve restoranların yoğun olması gösterilebilir. Ayrıca Bingöl’de 
kahvehane veya çayhane sayısı oldukça yüksek olup, kültürel açıdan yerel sakinlerin en fazla 
katılım gösterdiği etkinliklerden biridir. Bingöl’e yönelik Solak (2016) tarafından yapılan 
araştırmaya göre Bingöl’de yaşayan insanların en fazla katılım gösterdiği rekreatif etkinlikler 
sırasıyla; televizyon izleme, kitap okuma, internet ve kahvehaneye gitme olarak sıralanmıştır. Bu 
araştırmada bütün rekreatif etkinlikler değil sadece ticari nitelikli rekreatif etkinlikler 
araştırmaya dâhil edildiği için televizyon izleme ve internette vakit geçirme etkinlikleri yer 
almamıştır. Buradan hareketle görüldüğü üzere kentin katılım gösterdiği etkinlikler ile üniversite 
öğrencilerinin katılım gösterdiği etkinlikler aynı doğrultuda ilerlemektedir. Ayrıca Bingöl 
Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin yaklaşık %74’ü Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşamaktadır. Bu oranın içinde Bingöllü olan öğrencilerin sayısının yüksek olduğu tahmin 
edilmektedir. Ayrıca öğrencilerin hemen hemen her sokak başında kahvehane ile karşılaşıyor 
olması da onların bu tür mekânlarda boş zamanlarını geçirmesinde etkili olabilmektedir. Solak 
(2016) tarafından yapılan bir araştırmada yerel sakinlere kahvehane kültürü sorulmuştur. 
Katılımcılardan birisi “Buradaki kahvehaneler Elazığ’a göre daha masum yani oyun yok. En azından 
burada insanlar sadece vakit geçirmek için kahvehaneye gidiyor” ifadesi ile Bingöl’de yer alan 
kahvehanelerde insanların oyun oynamaktan daha çok sohbet ettikleri ortaya çıkmaktadır. Bir 
başka katılımcı ise “Aslında ilimizdeki kahvehaneler daha çok çay ocağı şeklinde, yani eğlence yerleri 
değillerdir ve eğlence yerleri daha azdır” diyerek bu tür mekânları insanların sohbet etmek amaçlı 
tercih ettiklerini dile getirmişlerdir. Öğrencilerin bu tür mekânları tercih etmelerindeki temel 
sebep yerel sakinlerde olduğu gibi sohbet etmek olabilir.  

Araştırma sonuçlarına göre aylık katılım sıklığında ikinci sırayı kitap okuma almaktadır. Bingöl 
turistik yönden henüz kimliğini oluşturamamış ve dışarıdan fazla talep görmeyen bir 
destinasyondur (Kement, 2016). Ayrıca kırsal alanlar veya doğa temelli rekreatif etkinlikler için 
birçok alana sahip olsa da bu alanlara yönelik alt ve üstyapı yetersizlikleri bulunmaktadır. Tüm 
bunlar Bingöl Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin açık alan rekreatif etkinliklere 
yönelmesinde bir engel olarak gösterilebilir. Dolayısıyla öğrencilerin daha çok kitap okuma vb. 
etkinliklere daha yoğun katılım gösterdiği düşünülmektedir. Üniversite öğrencilerinin kitap 
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okumaları esasında mevcut konumları gereği beklenen bir durum olmasına rağmen kafe, oyun 
salonu veya kahvehaneye gitme, sinemaya gitme gibi etkinlikleri yine yoğun olarak tercih 
etmeleri rekreasyon olanaklarının yetersizliğinden kaynaklanabilir. Ayrıca Solak (2016) 
tarafından yapılan araştırmaya göre Bingöl yerel sakinlerinin yarıdan fazlası kitap okuma 
etkinliği gerçekleştirmekte ve yine yarıdan fazlası boş zamanlarını evlerinde geçirmektedirler. 
Bu bilgiler göstermektedir ki, kentin rekreasyon olanakları oldukça yetersizdir. Haliyle öğrenciler 
için de bu durum geçerli olmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin en fazla katılım gösterdiği üçüncü etkinlik sinema veya 
tiyatroya gitme olmuştur. TÜİK (2013) verilerine göre Bingöl’de 2 sinema ve 4 tiyatro salonu 
bulunmaktadır. Bu alanlarda etkinliklere katılan ziyaretçi sayıları ise toplam 45.000 civarındadır. 
Bingöl yerel sakinleri tarafından özellikle sinema salonları yoğunlukla tercih edilmektedir. Bu 
durum üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinlik tercihlerine yansıdığı söylenebilir. Sinema veya 
tiyatro etkinliklerinin açık alan rekreatif etkinliklere nazaran daha fazla tercih edilmesinin sebebi 
olarak ise yine kentin açık alan rekreasyon alanlarının yetersizliği gösterilebilir. Üniversite 
öğrencilerinin katılım gösterdiği ticari nitelikli rekreatif etkinliklere yönelik en fazla harcama 
yaptığı etkinlikler sırasıyla; kafe, oyun salonu veya kahvehaneye gitme, kitap okumak için satın 
alma ve sinema veya tiyatroya gitme olmuştur. Ayrıca üniversite öğrencilerinin rekreatif 
etkinlikler için kişi başı ortalama aylık 101-150 TL harcama yapmış oldukları tespit edilmiştir. 
Alanyazında birçok araştırmacı üniversite öğrencilerinin aylık olarak yapmış olduğu bütün 
harcamaları analiz etmişlerdir. Ancak bu araştırmada sadece ticari nitelikli rekreasyon 
etkinliklere yönelik yapılan harcamaların ortalaması tespit edilmiştir. Araştırmacıların 
öğrencilerin bütün harcamalarına yönelik buldukları ortalama değer 350-750 TL arasında 
ilerlemiş, çalışmalar ise 2010-2014 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada 
öğrencilerin aylık yapmış olduğu harcama düzeyleri incelendiğinde diğer araştırmalarda 
bulunan oranlar göz önüne alındığında, ortalama bir miktarı temsil ettiği söylenebilir.  

Araştırma sonuçların göre öğrencilerin eğitim gördüğü fakülte veya yüksekokul ile tercih etmiş 
oldukları kafe, oyun salonu veya kahvehaneye gitme etkinliği arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılığın ilahiyat fakültesi öğrencileri ile İktisadi ve İdari Bilimler, 
Fen Edebiyat, Veterinerlik, Ziraat Fakültesi ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri 
arasında olduğu görülmektedir. Bu durumun temel nedeni olarak ilahiyat fakültesi 
öğrencilerinin rekreatif tercih olarak diğer birimlere nazaran kafe, oyun salonu ve kahvehaneleri 
daha az tercih etme olasılığı gösterilebilir. Öğrencilerin kitap okuma tercihlerine göre yapılan 
incelemede, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık 
Bilimleri Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 
İlahiyat, Ziraat ve Veterinerlik Fakültesi bölümlerine nazaran daha az kitap okuma etkinliğine 
katılım gösterdikleri tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin daha 
çok sportif aktivite bazlı uygulamalı eğitimler alması ve bireysel olarak kendilerini uygulamalı 
olarak yetiştirme arzuları bu durumun nedeni olarak gösterilebilir. Öğrencilerin sinema veya 
tiyatroya gitme tercihlerine göre yapılan incelemede ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve 
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine nazaran bu etkinliği daha fazla tercih 
ettikleri görülmektedir.  

Bu araştırma Bingöl Üniversitesi ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca araştırılan rekreatif etkinlikler 
ticari nitelikli rekreasyon faaliyetleri ile sınırlı tutulmuştur. Bundan sonraki araştırmalarda açık 
ve kapalı alan rekreatif etkinlikler ayrıştırılarak daha genel çerçevede üniversite öğrencilerinin 
katılım gösterdiği etkinlikler incelenebilir. Ayrıca öğrencilerin kentin rekreasyon kaynakları ile 
ilgili görüş ve önerileri araştırılabilir. Bu sayede öğrencilerin tercih nedenleri üzerine de daha 
doğru yorumlamalar yapılabilir. Üniversite öğrencilerinin rekreatif etkinlik tercihleri bölgesel 
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bazda da incelenebilir veya aynı özelliklere sahip kentler arasında karşılaştırma yapılarak 
üniversiteler ve kentler arasında temel ayrımlar ve benzerlik yönleri ortaya konabilir. Elde edilen 
bulguların öncelikle ilgili kentin kamu kurumları ve ilgili üniversiteye geleceğe yönelik 
yönetimsel açıdan atacakları adımlara katkı sağlaması beklenmektedir. Ayrıca alanyazında bu 
konularda yapılacak olan araştırmalara bir görüş sağlayacağı düşünülmektedir.  
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Öz 

Bu araştırmanın amacı; 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılan 
Hamamönü bölgesine kültür turları ile gelen ziyaretçilerin otantiklik algılarının; algılanan değer, 
memnuniyet ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma verileri 
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otantiklik algısı, varoluşsal otantiklik algısı, parasal algılanan değer, genel algılanan değer, 
memnuniyet ve davranışsal niyet olmak üzere toplam altı boyut olduğu doğrulanmıştır. 
Araştırma bulguları, nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısının; parasal algılanan 
değer, genel algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet boyutları üzerinde pozitif yönde 
etkisi olduğu sonucunu ortaya koymaktadır.  
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the impact of authenticity perceptions of visitors, who 
are visiting the Hamamönü region through culture tours after it was opened to visit following 
the restoration works started in 2006, on their perceived value, satisfaction and behavioral intent 
levels. The research data were collected from a total of 421 participants using the convenience 
sampling method. The hypotheses in the research model were analyzed using statistical package 
software. It was concluded that the research data have high level of reliability and validity. The 
data were examined and analyzed by means of the percentage, frequency, arithmetic mean, 
standard deviation and regression analyses. As a result of the exploratory factor analysis applied 
in the research, it was confirmed that there is a total of 6 dimensions, namely objective 
authenticity perception, existential authenticity perception, monetary perceived value, general 
perceived value, satisfaction and behavioral intention. The research findings suggest that the 
objective authenticity perception and existential authenticity perception have positive effect on 
perceived value, satisfaction and behavioural intent dimensions.  
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GİRİŞ 

Turizm sektöründe insanların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda ortaya çıkan çok çeşitli 
turizm türleri bulunmaktadır. Kültüre dayalı turizm türleri de bunların başında gelmektedir. 
1980'lerin ortasından bu yana, turizm deneyiminin kültürel bileşenini vurgulayan bu turizm türü 
hem turizmin hem de etkilerinin doğasını yeniden düşünmeyi gerektirmiştir (Craik, 2002: 24). Bu 
bağlamda, kültüre dayalı turizm türleri ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır.  

Ziyaretçilerin destinasyon seçimlerinde kültürel nedenlerin önemi kişiden kişiye değişkenlik 
göstermektedir (McKercher ve Cros, 2003: 46). Bazı ziyaretçiler için seyahat etmenin temel 
motivasyonu kültür iken diğer ziyaretçiler için kültür seyahat etmenin ikincil bir nedenidir 
(Silberberg, 1995: 362-363). 

Kültür turizmi, yeni ve derin kültürel deneyimlerin arayışı ve katılımına dayanan bir özel ilgi 
turizmi türüdür (Reisinger, 1994: 24). Pekin (2011: 150-151), kültür turizminin; kültür mirası 
(geçmişe ait olan her şey) ve yaşayan kültür (gelenekler, görenekler, folklor, dinsel inançlar, 
çağdaş kültür ürünleri, görsel ve sahne sanatlar vb.) olmak üzere iki yönü olduğunu belirtmiştir.  

Turizm ve kültür sektörleri, geleneksel ve çağdaş kültürel değerlerin sürdürülebilmesi için 
fırsatlar sağlayarak, mimari yapıların ve açık alanların yeniden canlandırılmasında lider olarak 
ortaya çıkmıştır (www.sdt.unwto.org). Otantiklik konusu ise kültürel miras turizminde tekrar 
tekrar ortaya çıkan bir konudur. Mimari yapılar ile çevreyi korumak ve sürdürülebilirliğini 
sağlamak burada esas amaçtır fakat yeniden inşa etmenin de kültürü doğru bir şekilde yansıtmak 
için uygun bir yol olabileceği konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır (Rosenfeld, 2008: 2). 
Otantiklik, kültürel miras alanlarını ziyaret için önemli bir motivasyon faktörü olmaktadır 
(Chhabra, Healy ve Sills, 2003). Littrell (1996) ise, kültür turistlerinin destinasyonlarda sıklıkla 
otantiklik araması sebebiyle kültür turizminde otantikliği anlamanın önemini vurgulamıştır. 

Bu araştırmanın temel problemi, restorasyon çalışmaları sonrası turizme kazandırılan 
Hamamönü bölgesinin ziyaretçiler tarafından otantik bulunup bulunmadığıdır. Araştırmanın 
amacı ise kültür turları ile Hamamönü’ ne gelen yerli ziyaretçilerin otantiklik algılarının algılanan 
değer, memnuniyet ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Otantiklik 
konusunda uluslararası düzeyde yapılmış çalışmalar mevcuttur. Fakat, kültürel miras açısından 
oldukça zengin bir şehir olan Ankara ve bünyesinde bulunan Hamamönü bölgesi için daha 
önceden otantiklik konusunu araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla, çalışma özgün 
bir değer taşımaktadır. Restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları sonrası bölge tarihi 
dokusunu ve nostaljik yapısını korumaya devam etmiş midir ve bu bağlamda ziyaretçiler 
tarafından otantik bulunmakta mıdır sorularına cevap bulunması açısından da araştırma 
önemlidir. 

Naoi (2004), turistlere otantikliğin yansıtılması için kültürel miras alanlarının muhafaza 
edilmesinin önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda, tez çalışmasının araştırma alanı olan 
Hamamönü bölgesinde yapılan restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile kültürel miras 
unsurlarının muhafaza edilmesi ve yaşatılmaya çalışması otantikliğin yansıtılması açısından 
önemlidir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Otantik kavramın kökleri varoluşçuluk felsefesine dayanmaktadır. Bu bağlamda otantiklik; 
psikanaliz, estetik, müzik, turizm, pazarlama ve markalaşma literatürlerinde önem kazanmıştır 
(Starr, 2011: 1). Çok sayıda alanda çalışma konusu olması nedeniyle otantik kavramı 
multidisipliner bir kavramdır. Otantiklik kavramı, modern toplumlardaki insanların, henüz 
bozulmamış ve kendi kültürel bağlamı dışında bulunabilecek orijinallik arayışı içinde seyahat 
etmelerini motive etmek için kullanılmıştır (Boonzaaier ve Wels, 2018: 182).  

MacCannell (1976)’e göre modern kültürün ana düşüncesi otantik deneyim aramaktır. Çağdaş 
toplumda ve günlük yaşantımızın sınırları içerisinde otantiklik kavramı turizm ile hayat 
bulmaktadır. Turizmin temel nedeni olarak otantikliğe odaklanan MacCannell (1976), otantiklik 
arayışının modernitenin neden olduğu bireyin kendi yaşadığı topluma yabancılaşmasının 
sonucu olduğu fikrini ortaya koymaktadır. Otantiklik arayışı, geçmişe tanıklık etmiş kültürel 
miras alanlarının canlı kalmasını sağlayan turizmde aranmaktadır. Bu bakımdan, otantiklik 
mekanın kalitesine ilişkin algılar olarak görülmektedir (Croes, Lee ve Olson, 2013: 2). 
Ziyaretçilerin olumlu davranış eğilimlerini arttırmak adına kültürel miras yöneticileri, 
ziyaretçilerin iyi bir değer olarak algıladıkları yüksek kaliteli, tatmin edici deneyimler sunmak 
için önceliklerini belirlemelidir (Lee, Petrick ve Crompton, 2007: 402). Buradan yola çıkarak 
otantik algı ile algılanan değer arasında doğrudan bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 

Otantiklik, miras alanlarındaki psikolojik deneyimlerin bir bileşeni olarak kullanılır ve algılanan 
değer, memnuniyet ve davranışsal niyete olan etkisi kontrol edilmektedir. Bu nedenle, otantiklik 
algısının, miras alanlarını ziyaret eden turistlerin algılanan değeri, memnuniyeti ve davranışsal 
niyeti doğrudan etkilediği ileri sürülmektedir. Ayrıca, algılanan değer memnuniyet üzerinde 
olumlu bir etkiye sahipken, hem algılanan değer hem de memnuniyet, davranışsal niyetin öncülü 
olarak hareket etmektedir (Petrick ve Backman, 2002: 44-45). Bu araştırmaların genelinde 
algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet değişkenlerinin birbirleri üzerinde pozitif 
yönde etki ettiği sonucu ortaya çıkmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, algılanan 
değer, memnuniyet ve davranışsal niyet değişkenlerinin birbirleriyle ilişkisi olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmada veri toplamak amacıyla nicel araştırma yöntemi ve veri toplama aracı olarak anket 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini oluşturan ziyaretçiler kültür turu kapsamında 
Hamamönü’ne geldikleri için ortak bir paydada buluşmaktadırlar ve bu bağlamda homojen bir 
gruptur. Dolayısıyla, kolayda örnekleme yöntemi araştırmanın örneklemi için uygun bir 
yöntemdir. 

 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı Hamamönü bölgesine günübirlik ya 
da konaklamalı kültür turları ile gelen ziyaretçiler oluşturmaktadır. Fakat yapılan araştırmalar 
sonucunda Hamamönü bölgesine günübirlik ya da konaklamalı kültür turları ile gelen 
ziyaretçilerin net sayısına ulaşılamamıştır. Evreni bilinmeyen bir popülasyonun örneklem 
büyüklüğü hesaplanmak istendiğinde anlamlılık düzeyi % 5 olarak kabul edilirse örneklem sayısı 
minimum 384 olmalıdır (Sarmah, Hazarika ve Choudhury, 2013: 36). 
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Bu araştırmada minimum sayının üzerine çıkılarak toplam 500 adet anket formu hazırlanarak 
kültür turlarına eşlik eden profesyonel tur rehberlerine anket formları teslim edilmiştir. Anket 
formlarının toplam 457 tanesinden geri dönüş alınmıştır. Kayıp verilerin ve uç değerlerin 
bulunduğu anket formları araştırmadan çıkarılarak toplam 421 anket formu analiz edilmiştir. 

Yapılan literatür taraması sonrasında çeşitli hipotezler kurulmuş ve buna bağlı olarak 
araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

Araştırmanın hipotezleri aşağıda sıralanmıştır: 

H1: Nesnel otantiklik algısı parasal algılanan değeri pozitif yönde etkilemektedir. 

H2: Varoluşsal otantiklik algısı parasal algılanan değeri pozitif yönde etkilemektedir. 

H3: Nesnel otantiklik algısı genel algılanan değeri pozitif yönde etkilemektedir. 

H4: Varoluşsal otantiklik algısı genel algılanan değeri pozitif yönde etkilemektedir. 

H5: Nesnel otantiklik algısı memnuniyeti pozitif yönde etkilemektedir. 

H6: Varoluşsal otantiklik algısı memnuniyeti pozitif yönde etkilemektedir. 

H7: Nesnel otantiklik algısı davranışsal niyeti pozitif yönde etkilemektedir. 

H8: Varoluşsal otantiklik algısı davranışsal niyeti pozitif yönde etkilemektedir. 

 

Verilerin Toplanması 

Araştırma kapsamında birincil verilerin toplanması için Hamamönü ziyaretçilerine  yönelik 
olarak bir anket formu oluşturulmuştur.  Anket formunda yer alan nesnel otantiklik algısı ve 
varoluşsal otantiklik algısı boyutlarına ilişkin ifadelerin bulunduğu ölçek Kolar ve Zabkar 
tarafından 2010 yılında geliştirilmiş ve sonrasında Lee vd.nin 2016 yılında yapmış olduğu 
çalışmada kullanılmış olup sorumlu yazardan izin alınarak bu çalışmaya uyarlanmıştır. 
Otantiklik algısı ve algılanan değerin birlikte ölçülmesinin bu araştırmanın konusuna da 
uygunluğu nedeniyle Lee vd.nin 2016 yılında yapmış olduğu çalışmada Ryu’nun (2012) 
çalışmasından uyarlanmış olan algılanan değer ölçeği bu araştırma için kullanılmıştır. 
Memnuniyet boyutu için de yine Ryu’nun (2012) yılında yapmış olduğu çalışmada kullanılan 
ölçekten yararlanılmış ve üç ifade ile ölçülmüştür. Davranışsal niyet boyutu ise Zeithaml, Berry 
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ve Parasuraman'ın 1996 yılında yapmış oldukları çalışmadan alınarak bu araştırma için 
uyarlanmış ve iki ifade ile ölçülmüştür. 

Anket formunun ilk bölümünde araştırma konusuna ilişkin ifadeler yer almaktadır. İfadelerde 
7’li likert ölçeği kullanılmıştır. Ankette yer alan ifadelere yönelik; 1 “Kesinlikle Katılmıyorum” 
ve 7 ise “Kesinlikle  Katılıyorum” yanıtlarına denk gelmektedir. Araştırmanın ikinci bölmünde 
ise katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin sorular yer almaktadır. 

Araştırmanın uygulamasına geçilmeden önce anket formlarında yer alan ifadelerin anlaşılırlığı 
ve yeterliliğinin ölçülmesi amacıyla 50 kişilik ziyaretçi grubuna Mayıs 2018 tarihinde pilot 
uygulama yapılmıştır. 50 kişilik pilot uygulama sonucunda anket ifadelerinin hem anlaşılır hem 
de yüksek düzeyde güvenirlik ve geçerliğe sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Toplam 500 adet 
anket formu hazırlanarak kültür turlarına eşlik eden profesyonel tur rehberlerine anket formları 
teslim edilmiştir.  Anket formlarının toplam 457 tanesinden geri dönüş alınmıştır. Kayıp verilerin 
ve uç değerlerin bulunduğu anket formları araştırmadan çıkarılarak toplam 421 anket formu 
analiz edilmiştir. 

Araştırmanın varoluşsal otantiklik algısı boyutunun içerisinde yer alan 1.ifade “Düzenlenen özel 
etkinlikleri beğendim” ve algılanan değer boyutu içerisinde yer alan 1. ifade “Makul fiyatlıydı” 
basıklık değerinin normallik dağılımını dışarı çıkacak kadar çok yükselttiğinden analiz dışında 
tutulmuştur. Araştırmanın güvenirliği için boyutların ayrı ayrı Cronbach alpha değerlerine 
bakılmıştır. Buna göre, nesnel otantik algı (α =,946); varoluşsal otantik algı (α =,940); algılanan 
değer (α =,956); memnuniyet (α =,898); davranışsal niyet (α =,920) olarak belirlenmiştir. Buna 
göre anket ölçeği yüksek güvenirlik düzeyine sahiptir.  

Araştırmanın faktör analizinde algılanan değer boyutunda yer alan ifadelerden ilk üç ifadenin 
parasal değeri temsil ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle söz konusu ifadeler parasal değer 
boyutu olarak isimlendirilmiştir. Faktör analizine göre algılanan değer boyutu içerisinde yer alan 
5. ifadenin “Kaliteli bir turizm hizmetiydi” yer aldığı boyutu temsil etmeyen bir içeriğe sahip 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada içerik geçerliliğinin sağlanması nedeniyle algılanan 
değer boyutunda yer alan 5. ifade çıkarılmıştır.  

Algılanan değer boyutunda yer alan 1. ifade ise “Makul fiyatlıydı” diğer algılanan değer boyutu 
ile 0,10’un üzerinde binişik değer aldığı için analiz dışında tutulmuştur ve keşfedici faktör analizi 
tekrar yapılmıştır. 2. keşfedici faktör analizinde bütün ifadelerin faktör yüklerinin 0,5’in üzerinde 
olduğu ve hiçbir ifadenin binişik faktör yüküne sahip olmadığı görülmüştür. Yapılan keşfedici 
faktör analizi sonucunda nesnel otantiklik algısı, varoluşsal otantiklik algısı, parasal algılanan 
değer, genel algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet olmak üzere toplam 6 boyut 
çıkmıştır. 

 

Verilerin Analizi 

Araştırma verilerinin analizinde frekans, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı 
istatistiklerin yanı sıra regresyon analizinden yararlanılmıştır. Tüm veriler p<,05 anlamlılık 
düzeyinde test edilmiştir. Ölçeklerin yapı geçerliği için keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. 
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BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde, ziyaretçilerin nesnel otantiklik algılarını, varoluşsal otantiklik 
algılarını, algılanan değer düzeylerini, memnuniyet düzeylerini ve davranışsal niyetlerini test 
eden ölçeklerin analizleri ve bu analizleri içeren çeşitli istatistiki tablolar bulunmaktadır.   

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin İstatistikler 
Araştırmanın anket formunda katılımcıların yaş, cinsiyet, medeni durumu ve aylık gelirleri gibi 
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak sorular yer almaktadır. Demografik 
özelliklere ilişkin verilere dayanarak örneklem ile ilgili değerlendirilme yapılmaya çalışılmıştır.  

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin İstatistikler 

 Özellikleri F % 
Cinsiyet Kadın 212 50,4 

Erkek 209 49,6 
Toplam 421 100 

Yaş 18-24 37 8,8 
25-34 44 10,5 
35-44 87 20,7 
45-54 105 24,9 
55-64 52 12,4 
65 ve üzeri 96 22,8 
Toplam 421 100 

Medeni Durum Bekar 204 48,5 
Evli 217 51,5 
Toplam 421 421 

Aylık Gelir (TL) 2020 ve altı 94 22,4 
2021-4000 198 47,0 
4001-6000 96 22,8 
6001 ve üzeri 33 7,8 
Toplam 421 100 

 

Tablo 1’e göre toplam 421 katılımcının 212’si yani % 50.4’lik bölümü kadın, 209’u yani % 49.6’lık 
bölümünü ise erkekler oluşturmaktadır.  Katılımcıların %8,8’i; 18-24 yaş yaş grubunda, %10,5’i; 
25-34 yaş grubunda, %20,7’si; 35-44 yaş grubunda, %24,9’u; 45-54 yaş grubunda, %12,4’ü 55-64 
yaş grubunda ve % 22.8’ i ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. Katılımcıların medeni 
durumlarına ilişkin veriler incelendiğinde %48,5’i bekarken %51,5’i evlidir. Son olarak, 
katılımcıların aylık gelir durumları incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğunun orta gelir 
grubunda yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların % 22,4’ü ayda 2020 TL ve altı gelire 
sahipken % 47’si 2021-4000 TL, % 22,8’i; 4001-6000 TL, % 7,8’i ise 6001 TL ve üzeri aylık gelire 
sahiptir. 

Tablo 2’de araştırmaya katılanların nesnel otantiklik algısı, varoluşsal otantiklik algısı, algılanan 
değer, memnuniyet ve davranışsal niyetlerini ölçen ifadelere verdikleri yanıtların aritmetik 
ortalamaları ve standart sapmaları verilmiştir. Tablo 2’ye göre ifadelere ilişkin en düşük aritmetik 
ortalamalar; nesnel otantiklik algısı boyutunun altında yer alan “Bölgenin genel mimarisi ve imajı 
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bana ilham kaynağı oldu.” (x̄ =5,51), “İç mekanların tasarımını ve mobilyaların özelliklerini 
sevdim.” (x̄ =5,53), “Bölgede yer alan bilgi panoları, tarihi bölge ile ilgili ilginç tarihi gerçekleri 
öğrenmemi sağladı.” (x̄ =5,59) ifadeleridir.  

Tablo 2. Katılımcıların Ölçeklerle ilgili ifadelere verdikleri aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri 

İfadeler x̄ s.s. 
Nesnel Otantiklik Algısı   
Bölgenin genel mimarisi ve imajı bana ilham kaynağı oldu. 5,51 1,18 
İç mekanların tasarımını ve mobilyaların özelliklerini sevdim. 5,53 1,111 
Bölgenin tarihi doku ile olan etkileşimini sevdim. 5,61 1,06 
Bölgenin şehir ile olan etkileşimini sevdim. 5,7 1,089 
Bölgede yer alan bilgi panoları, tarihi bölge ile ilgili ilginç tarihi gerçekleri 
öğrenmemi sağladı. 5,59 1,219 

Varoluşsal Otantiklik Algısı   
Bu ziyaret, Hamamönü tarihine kapsamlı bir bakış açısı kazanmamı 
sağladı. 5,88 0,935 

Ziyaret esnasında geçmişi, efsaneleri ve orada bulunmuş tarihi kişilikleri 
hissettim 5,61 1,126 

Benzersiz dini ve manevi tecrübeler edindim 5,62 1,144 
Ziyaret esnasında sakin ve huzurlu ortamı sevdim. 5,68 0,977 
İnsanlık tarihi ve uygarlığı ile bir bağ kurduğumu hissettim. 5,63 1,163 
Algılanan Değer   
Ekonomikti 5,61 1,078 
Ulaşım giderleri ele alındığında edindiğim deneyim oldukça kaliteliydi. 5,68 0,992 
Diğer miras bölgeleri ile karşılaştırıldığında, edindiğim deneyim verilen 
paraya değdi. 5,78 0,994 

Burayı ziyaret etmeyi seçmem doğru bir karardı. 5,82 0,887 
Genel deneyimin olumlu yöndeydi. 5,83 0,909 
Bütün olarak düşünüldüğünde, yaşadığım deneyime değerdi. 5,86 0,971 
Beklediğimden daha değerli bir deneyim oldu. 5,86 1,017 
Seyahat etmek istediğim bir yerdi. 5,93 0,944 
Bu ziyaret bana keyif verdi. 5,96 0,927 
Bu ziyaret beni daha iyi hissettirdi. 5,96 0,945 
Ankara’nın Hamamönü bölgesini ziyaret ettikten sonra, aklımdaki 
Hamamönü imajı olumlu yönde değişti. 5,88 0,97 

Hamamönü destinasyonunu çok beğendim. 5,99 0,947 
Memnuniyet   
Genel memnuniyet durumunuz nasıldır? 5,91 0,806 
Memnuniyetiniz beklentilerinizi karşıladı mı? 5,87 0,788 
Zamanı ve emeği düşündüğünüzde ne kadar memnun kaldınız? 6,02 0,87 
Davranışsal Niyet   
Gelecekte Hamamönü’nü tekrar ziyaret etme niyetindeyim. 6,24 0,737 
Hamamönü’nü aileme, arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma tavsiye 
edeceğim. 6,21 0,731 

(1=kesinlikle katılmıyorum,  7=kesinlikle katılıyorum) 
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Tablo 2’ye göre ifadelere ilişkin en yüksek aritmetik ortalamalar ise; davranışsal niyet boyutunun 
altında yer alan “Gelecekte Hamamönü’nü tekrar ziyaret etme niyetindeyim.” (x̄ =6,24), 
“Hamamönü’nü aileme, arkadaşlarıma ve meslektaşlarıma tavsiye edeceğim.” (x̄ =6,21), ve 
memnuniyet boyutunun altında yer alan“Zamanı ve emeği düşündüğünüzde ne kadar memnun 
kaldınız?” (x̄ =6,02) ifadeleridir. 
 

Hipotez Testleri 

Araştırmada boyutların birbirleri üzerindeki etkinin analiz edilmesi için çoklu ve basit regresyon 
analizleri uygulanmıştır. 

Etki (Regresyon) Analizi Bulguları 

Tablo 3. Nesnel Otantiklik Algısının ve Varoluşsal Otantiklik Algısının Parasal Değer 
Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
β 

 
t 

 
p 

 
r2 

 
F 

Sabit  9,516 ,000 0,352 F=113,354 
Nesnel 
Otantiklik 
Algısı 

,052 1,057 ,291 

Varoluşsal 
Otantiklik 
Algısı 

,352 11,487 ,000 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere, parasal algılanan değer bağımlı değişkeninin açıklanmasında 
kullanılan nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısı değişkenlerinin rolünün 
incelendiği regresyon analizi sonucunda, r2 değerinin ,35 oranında çıkması dolayısıyla, otantik 
algının parasal algılanan değeri yüzde 35,2 oranında açıkladığı söylenebilir (r2=0,352). 
Gerçekleştirilen Hamamönü ziyareti sonrası nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik 
algısının, algınan parasal değeri yaklaşık olarak üçte bir oranında açıkladığı görülmüştür 
(r2=0,352). Dolayısıyla, ziyaret sonrası algılanan parasal değerin pozitif olmasında nesnel ve 
varoluşsal otantiklik algısının etkisinin olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, nesnel otantiklik 
algısının algılanan parasal değeri pozitif yönde etkilediği görülmektedir (β: 0,052). Bununla 
birlikte varoluşsal otantiklik algısının, parasal algılanan değeri pozitif yönde etkilediği tespit 
edilmiştir (β: 0,352). Bu bağlamda, araştırma modeli kapsamında, Hipotez 1 ve Hipotez 2 
desteklenmiştir.  

Tablo 4’te görüldüğü üzere, genel algılanan değer bağımlı değişkeninin açıklanmasında 
kullanılan nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısı değişkenlerinin rolünün 
incelendiği regresyon analizi sonucunda, r2 değerinin ,42 oranında çıkması dolayısıyla, otantiklik 
algısının parasal algılanan değeri yüzde 42 oranında açıkladığı söylenebilir (r2=0,420). 
Dolayısıyla, gerçekleştirilen Hamamönü ziyareti sonrası nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal 
otantiklik algısının, algınan genel değeri üçte birden fazlası oranında açıkladığı görülmüştür 
(r2=0,420). Dolayısıyla, ziyaret sonrası algılanan genel değerin pozitif olmasında nesnel ve 
varoluşsal otantiklik algısının etkisinin olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, nesnel otantiklik 
algısının algılanan genel değeri pozitif yönde etkilediği görülmektedir (β: 0,569). Bununla birlikte 
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varoluşsal otantiklik algısının, genel algılanan değeri pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (β: 
0,121). Bu bağlamda, araştırma modeli kapsamında, Hipotez 3 ve Hipotez 4 desteklenmiştir.  

Tablo 4. Nesnel Otantiklik Algısının ve Varoluşsal Otantiklik Algısının Genel Algılanan 
Değer Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
β 

 
t 

 
p 

 
r2 

 
F 

Sabit  13,643 ,000 0,420 F=151,143 
Nesnel 
Otantiklik 
Algısı 

,569 2,620 ,009 

Varoluşsal 
Otantiklik 
Algısı 

,121 12,311 ,000 

 

Tablo 5. Nesnel Otantiklik Algısının ve Varoluşsal Otantiklik Algısının Memnuniyet 
Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
β 

 
t 

 
p 

 
r2 

 
F 

Sabit  16,681 ,000 0,356 F=115,288 
Nesnel 
Otantiklik 
Algısı 

,089 1,828 ,068 

Varoluşsal 
Otantiklik 
Algısı 

,539 11,075 ,000 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere, ziyaretçi memnuniyeti bağımlı değişkeninin açıklanmasında 
kullanılan nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısı değişkenlerinin rolünün 
incelendiği regresyon analizi sonucunda, r2 değerinin ,35 oranında çıkması dolayısıyla, otantiklik 
algısının ziyaretçi memnuniyetini yüzde 35 oranında açıkladığı söylenebilir (r2=0,356). 
Dolayısıyla, gerçekleştirilen Hamamönü ziyareti sonrası nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal 
otantiklik algısının, ziyaretçi memnuniyetini yaklaşık olarak üçte bir oranında açıkladığı 
görülmüştür (r2=0,356). Dolayısıyla, ziyaret sonrası ziyaretçi memnuniyetinin pozitif olmasında 
nesnel ve varoluşsal otantiklik algısının etkisinin olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, nesnel 
otantiklik algısının ziyaretçi memnuniyetini pozitif yönde etkilediği görülmektedir (β: 0,89). 
Bununla birlikte varoluşsal otantiklik algısının, ziyaretçi memnuniyetini pozitif yönde etkilediği 
tespit edilmiştir (β: 0,539). Bu bağlamda, araştırma modeli kapsamında, Hipotez 5 ve Hipotez 6 
desteklenmiştir.  

Tablo 6’da görüldüğü üzere, davranışsal niyet bağımlı değişkeninin açıklanmasında kullanılan 
nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısı değişkenlerinin rolünün incelendiği 
regresyon analizi sonucunda, r2 değerinin ,13 oranında çıkması dolayısıyla, otantiklik algısının 
ziyaretçi memnuniyetini yüzde 13 oranında açıkladığı söylenebilir (r2=0,135). Dolayısıyla, ziyaret 
sonrası davranışsal niyetin pozitif olmasında nesnel ve varoluşsal otantiklik algısının etkisinin 
olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, nesnel otantiklik algısının davranışsal niyeti pozitif yönde 
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etkilediği görülmektedir (β: 0,234). Bununla birlikte varoluşsal otantiklik algısının, davranışsal 
niyeti pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (β: 0,177). Bu bağlamda, araştırma modeli 
kapsamında, Hipotez 7 ve Hipotez 8 desteklenmiştir.  

Tablo 6. Nesnel Otantiklik Algısının ve Varoluşsal Otantiklik Algısının Davranışsal Niyet 
Üzerindeki Etkisine İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
β 

 
t 

 
p 

 
r2 

 
F 

Sabit  22,058 ,000 0,135 F=32,553 
Nesnel 
Otantiklik 
Algısı 

,234 4,142 ,000 

Varoluşsal 
Otantiklik 
Algısı 

,177 3,134 ,002 

 

Kolar ve Zabkar (2010) yapmış oldukları çalışmada turizmde otantik bir destinasyonun değerinin 
ziyaretçiler tarafından yüksek düzeyde algılanacağını belirtmiştir. Bu araştırmada elde edilen 
bulgulara göre nesnel otantiklik algısı ve varoluşsal otantiklik algısının algılanan parasal değerin 
ve algılanan genel değerin üzerinde pozitif yönde etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, elde 
edilen bulgular literatürü desteklemiştir. 

Pazarlamanın, kültür turizmi ve kültürel miras alanlarındaki uygulaması gittikçe daha fazla 
önem kazanmaktadır. Örnek olarak, müze, sergi gibi birçok kültürel etkinliğe gösterilen ilgi ve 
deneyim değerlendirmesi, ziyaretçilerin algıları ve memnuniyetleri ile doğrudan bağlantılıdır 
(Rojas ve Camarero, 2007: 525). Buna ek olarak, kültürel miras turistlerinin deneyimlerinin bir 
sonucu olan otantiklik, turistlerin davranışsal niyetlerini geliştirmek için önerilmektedir 
(Triantafillidou ve Siomkos, 2013: 197). Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre ise 
ziyaretçilerin otantiklik algıları, memnuniyetleri ve davranışsal niyetleri ile ilişkili olup bu 
değişkenler üzerinde pozitif yönde etki etmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otantiklik konusu kültüre dayalı turizm çalışmalarının temel araştırma konusu haline gelmiştir 
(Chhabra, 2008: 427). Turistlerin kültürel turizm ürününde ya da hizmetinde otantiklik araması 
terim tanımında geniş bir tartışma başlatmıştır. Otantiklik, turizm alanında özellikle kültür 
turizmi çalışmalarında yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Yerli literatür incelendiğinde 
turizmde otantiklik ile ilgili çok az sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Yabancı literatürde daha 
yoğun bir şekilde çalışılan otantiklik konusunun algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal 
niyet değişkenleri ile ilişkisi olduğu doğrulanmıştır. 

Araştırmanın modelini oluşturan otantiklik algısı, algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal 
niyet boyutlarının birbirleriyle ilişkilerini ölçen araştımaların sınırlı sayıda olması sebebiyle 
literatürde boşluğun doldurulması açısından bu araştırma önem taşımaktadır. Elde edilen 
araştırma sonuçları, otantiklik algısı, algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyet 
boyutlarının birbirleri üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi açısından hem teorik hem de pratik 
katkılar sunmaktadır. Araştırma sonuçlarının sağladığı teorik ve pratik bu bölümde tartışılmıştır. 
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Literatür taraması sonucu elde edilen bilgilere göre turizmde otantiklik konusu ile ilgili 
çalışmaların bir kısmı otantikliği açıklamak üzere yapılmış olan kavramsal çalışmalardır 
(Boonzaaier ve Wels, 2018; Bryce, Murdy ve Alexander, 2017; Cohen, 2007; Croes, Lee ve Olson, 
2013; Dueholm ve Smed, 2014; Morcillo vd., 2017; Paddock ve Schofield, 2017; Wang, 1999; Zhu, 
2012). Bazı araştırmacılar, kültürel turizm tüketiminde önemli bir itici güç, motivasyon unsuru 
veya özel ilgi alanı olarak otantik algı konusunu araştırmışlardır (Grayson ve Martinec, 2004; 
Kolar ve Zabkar, 2010; Ramkisson ve Uysal, 2014). Bazı araştırmacılar ise otantiklik kavramının 
farklı değişkenler ile ilişkisini inceleyerek kavramı açıklamaya çalışmışlardır. Turizmde 
otantiklik kavramını, Lalicic ve Weismayer (2017); memnuniyet ve sadakat, Lee vd. (2016); 
algılanan değer ve memnuniyet; Ramkisson (2015); memnuniyet ve aidiyet, Yi vd. (2018) ise 
sadakat değişkeni ile ölçerek açıklamaya çalışmışlardır. Kolar ve Zabkar (2010) ise, otantikliğin 
kültür turizminde oynadığı kritik rolü vurgulamıştır ve turistlerin davranışlarını anlamada bu 
kavramın yardımcı olacağını savunmuştur. 

Bu noktaya kadar belirtilen konular, literatürde turizm alanında otantiklik konusu ile ilgili 
mevcut çalışmalar olsa da konu ile ilgili boşlukların olduğunu göstermektedir. Literatürde yer 
alan bu boşlukların doldurulması için yapılan bu araştırmada, algılanan değer, memnuniyet ve 
davranışsal niyet değişkenleri kullanılarak otantiklik kavramı incelenmiştir. Araştırma 
yapılırken tarihi geçmişi çok eski dönemlere dayanan ve restorasyon çalışmaları ile yeniden 
yaşanabilir bir yer haline gelen ve bu süreçte turizme kazandırılan Hamamönü bölgesinin 
uygulama alanı olarak seçilmesi  diğer araştırmalardan farklı bir yaklaşımı ortaya koymuştur. 
Hamamönü’nün uygulama alanı olarak seçilmesinin en büyük nedeni ise ziyaretçilerin otantik 
algılarının ölçülerek restorasyon çalışmaları sonrası bölgenin otantik dokusunu koruyup 
koruyamadığının ortaya konulmasıdır. 

Araştırma bulgularına göre, nesnel otantiklik algısı ölçeğinde yer alan ifadelere verilen 
cevapların ortalaması 7 üzerinden minimum 5,51 düzeyindedir. Varoluşsal otantiklik algısı 
ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevapların ortalamasının ise 7 üzerinden minimum 5,61 
düzeyinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplar ortalamanın 
üzerinde olduğu için ziyaretçiler Hamamönü bölgesini hem nesnel hem de varoluşsal açıdan 
otantik bulmuşlardır. 

Araştırmanın bir diğer teorik katkısı ise algılanan değer değişkenine yönelik olarak elde edilen 
sonuçlardır. Araştırmada uygulanan keşfedici faktör analizi neticesinde algılanan değer 
değişkeninin parasal algılanan değer ve genel algılanan değer olmak üzere iki alt boyutu olduğu 
ortaya çıkmıştır. Araştırma bulgularına göre, parasal algılanan değer ölçeğinde yer alan ifadelere 
verilen cevapların ortalaması 7 üzerinden minimum 5,61 düzeyindedir. Genel algılanan değer 
ölçeğinde yer alan ifadelere verilen cevapların ortalaması ise 7 üzerinden minimum 5,73 
düzeyindedir. Buradan da ziyaretçilerin Hamamönü’nü, değer açısından yüksek düzeyde 
algıladıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Memnuniyet, uzun vadede turist davranışlarının temel belirleyicisi olmuştur (Cronin ve Taylor, 
1992; Petrick ve Backman, 2002; Chen, 2008). Dolayısıyla, memnuniyet kavramı turizm alanında 
önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın bir diğer teorik katkısı da memnuniyet değişkenine 
yönelik olarak elde edilen sonuçlardır. Araştırma bulgularına göre, memnuniyet ölçeğinde yer 
alan ifadelere verilen cevapların ortalaması 7 üzerinden minimum 5,87 düzeyindedir. Buradan 
da ziyaretçilerin Hamamönü gezisinden memnun ayrıldıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmanın bir diğer önemli teorik katkısı ise davranışsal niyet boyutuna ilişkin elde edilen 
sonuçlardır. Araştırma bulgularına göre, davranışsal niyet ölçeğinde yer alan ifadelere verilen 
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cevapların ortalaması 7 üzerinden minimum 6,21 düzeyindedir. Buna göre, ziyaretçilerin 
Hamamönü gezisi davranışsal niyetlerini olumlu yönde etkilemiştir. 

Araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara göre tüm hipotezler doğrulanmış ve 
değişkenlerin birbirleri ile ilişkisi olduğu ve birbirleri üzerinde pozitif yönde etkileri olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, algılanan değer düzeyinin yüksek olması nesnel ve varoluşsal 
otantiklik algısı değişkenlerine bağlıdır. Buradan yola çıkarak, ziyaretçilerin otantik buldukları 
mekanları veya aktiviteleri, onlara harcadıkları zaman, para gibi unsurlar ele alındığında değer 
açısından daha yüksek düzeyde algıladıkları söylenebilir. Dolayısıyla, nesnel ve varoluşsal 
otantikliğin arttırılması adına çalışmalar yapılmalıdır. Müze bağlantılı bir kavram olarak ortaya 
çıkan nesnel otantikliğin arttırılması için bölgede müze sayısı arttırılabilir. Aktivite odaklı olan 
varoluşsal otantikliğin arttırılması için ise gelenek ve görenekleri yaşatan etkinliklerin sayısının 
arttırılması faydalı olabilir. 

Araştırma bulguları göz önüne alındığında, gelecekte çalışma yapacak olan araştırmacılara 
yönelik birtakım öneriler ortaya konulmuştur. Bu önerilerin göz önünde bulundurularak benzer 
araştırmaların yapılmasının, literatüre önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. 
Araştırma sonucunda ortaya konulan öneriler aşağıda yer almaktadır:   

• Öncelikle, bu araştırmada kültür turizmi alanında otantiklik konusunun önemi 
vurgulanmıştır. Tarihi ve kültürel miras açısından oldukça zengin olan Türkiye’de 
turizm alanında benzer çalışmaların yapılması araştırmacılara önerilmektedir.  

• Ziyaretçilerin otantiklik algısının ölçümüne yönelik yapılan araştırmaların çok az sayıda 
olması sebebiyle gelecekte yapılacak araştırmalarda otantiklik algısının bu çalışmada 
yapıldığı gibi değişken olarak kullanılması önerilmektedir.   

• Araştırma kapsamında, ziyaretçilerin otantiklik algılarına yönelik anket uygulaması 
yapılmıştır. Ayrıca otantiklik algısının, algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal 
niyet üzerindeki etkileri incelenmiştir. Fakat anket uygulaması sadece yerli ziyaretçilere 
yapılmıştır. Gelecekte yapılacak benzer çalışmalarda yabancı ziyaretçilere anket 
uygulaması yapılarak farklı kültürlere sahip ziyaretçilerin otantiklik algıları ile algılanan 
değer, memnuniyet ve davranışsal niyet düzeyleri ölçülebilir ve bu bağlamda kültürler 
arası karşılaştırma yapılabilir. 

• Araştırmanın ilk bölümünde ziyaretçilerin seyahat motivasyonlarına ilişkin sorular 
sorulmuş ve Hamamönü’nü ziyaret motivasyonlarına ilişkin ortalamalar açıklanmıştır. 
Gelecekte yapılacak olan çalışmalarda motivasyon bir değişken olarak kullanılıp kültür 
motivasyonunun  otantik algı üzerindeki etkisi ölçülebilir.  

• Ziyaretçilerin Hamamönü seyahatlerine ilişkin soruların yer aldığı son bölümde 
ziyaretçilerin daha önce Hamamönü’nü ziyaret edip etmedikleri veya daha önceden kaç 
kere ziyaret ettiklerine yönelik sorular sorulmuştur. Gelecekte yapılacak olan 
çalışmalarda ziyaretçilerin seyahat durumlarının otantik algılarının üzerindeki etkisi 
ölçülebilir. 

• Hamamönü gibi tarihi geçmişe sahip olup restorasyon çalışmaları sonrası turizme 
kazandırılan destinasyonlarda otantiklik algısı çalışmaları yapılarak destinasyonlar 
arasında karşılaştırma yapılabilir. 

• Hamamönü’ne gelen ziyaretçilere yönelik olarak yapılan bu araştırma restorasyon 
öncesinde ve sonrasında bölgede yaşayan yerel halk ile görüşmeler yapılarak 
geliştirilebilir. Böylece hem ziyaretçilerin hem de yerel halkın otantiklik algısı ölçülüp 
değerlendirme yapılabilir. Bölgenin restorasyon çalışmaları öncesi durumunu bilen yerel 
halkın bu hususta görüşlerinin alınması oldukça faydalı olacaktır. 
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Öz 

Araştırmanın amacı, restoran çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerini belirlemek ve iş yaşam denge 
düzeylerine göre iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Bu amaçla 
Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında Mersin il merkezinde yer alan restoranlara gidilip, çalışanlara yüz yüze 
anket uygulanmıştır. Analizler, 270 kullanılabilir anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Kümeleme analizi 
sonucunda örneklem, iş yaşam dengesi düşük 151 kişi ve iş yaşam dengesi yüksek 119 kişi olmak üzere iki 
kümeye ayrılmıştır. Bu sonuca göre, iş yaşam dengesi düşük olan restoran çalışanlarının daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. Demografik özelliklerden cinsiyet, çalışma saati, haftalık izin ve dini 
bayramlarda çalışma durumuna göre iş yaşam denge düzeyinin anlamlı farklılıklar gösterdiği tespit 
edilmiştir. Ayrıca, iş yaşam denge düzeyine göre hem iş tatmini hem de işten ayrılma niyeti anlamlı 
farklılıklar göstermektedir. İş yaşam dengesi nispeten daha yüksek olan restoran çalışanları, daha fazla iş 
tatminine sahiptir. Öte yandan iş yaşam dengesi nispeten daha yüksek olan çalışanların işten ayrılma niyeti 
daha düşüktür. 
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Abstract 

The aim of the study is to determine the work life balance levels of restaurant employees and to detect 
whether the job satisfaction and intention to quit job differ or not according to the work life balance levels. 
For this purpose, between January and March 2019 questionnaires were applied to the employees by face to 
face at the restaurants which are in the city center of Mersin. Analysis was carried out on 270 valid 
questionnaires. As a result of the clustering analysis, the sample of 270 restaurant employees was divided 
into two groups: 151 people with low level of work life balance and 119 people with high level of work life 
balance. According to this result, it is possible to say that the work life balance of the majority of the 
restaurant employees is low. It was determined that level of work life balance showed significant differences 
according to gender, working hours, weekly off and working at religious holidays. In addition, both job 
satisfaction and turnover intention differ significantly according to the level of work life balance. Restaurant 
workers with a relatively high level of work life balance have higher level of job satisfaction. On the other 
hand, workers who have a relatively high level of work life balance have low level of intention to quit job. 
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GİRİŞ 

Yeme içme insanoğlunun yaşamını sürdürebilmesi için karşılaması gereken en önemli 
gereksinimlerin başında gelmektedir (Kılınç ve Çavuş, 2010: 1). Literatürde farklı zaman dilimleri 
belirtilmesiyle birlikte, insanoğlu günümüzden yaklaşık 650-700 bin yıl önce ilk kez ateşi bilinçli 
bir şekilde ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya başlamıştır. Ateşin kullanılmasıyla birlikte, 
hayvansal ve bitkisel besinleri ateşte pişirerek tüketmeyi öğrenmiş ve besinlerin pişirilmesiyle 
daha kolay çiğnendiğini, lezzetli olduğunu, sindirildiğini anlamıştır (Akın ve Gültekin, 2015: 
252).  

Uygarlığın gelişmesi ve sınırların belirlenmesiyle Sümerler, Mısırlılar ve Romalılar gibi pek çok 
topluluk yaşam koşullarına, yaşadıkları coğrafyaya ve olanaklara göre kendi yemek ve mutfak 
kültürünü geliştirmeye başlamıştır (Korkmaz, 2010: 121). Dünyada ilk yiyecek içecek işletmesinin 
nerede açıldığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, 11. yüzyılda Çin’de açıldığı 
varsayılmaktadır (Sarıışık ve Hatipoğlu, 2009). Bununla birlikte Selçuklu döneminden beri varlığı 
bilinen Kervansaraylar ve Hanlar konaklama ve yiyecek içecek hizmeti sunmaktaydı ve özellikle 
İpek Yolu üzerinde yer alan bu işletmelerin ilk yiyecek içecek işletmeleri olma olasılığı yüksektir 
(Hız, Karataş ve Öztekin Uluksar, 2015: 12). Profesyonel anlamda ilk işletmelerin Fransa’da 
krallık rejiminin dağılması döneminde ortaya çıktığı (Kiefer, 2002: 58) ve Boulanger adlı bir 
Fransız tarafından 1765 yılında ilk restoranın çorba üzerine kurulduğu kabul edilmektedir 
(Camillo, 2006: 30; Sarıışık ve Hatipoğlu, 2009; Akoğlu ve Öztürk, 2018: 431). 

Restoran kelimesi önceleri sağlık ve dinçlik veren çorba anlamında kullanılmıştır (Camillo, 2006: 
30; Yıldız, 2010: 19). Türk Dil Kurumu restoran kavramını lokanta olarak tanımlamakta ve 
“yemek pişirilip satılan yer, aşevi, restoran” olarak açıklamaktadır. Bir başka tanımlamada ise 
restoran, “kuvvet ve gıda veren” olarak açıklanmıştır (Çiçek, 2004: 6). Günümüzde refah 
düzeyinin artması, kadının iş hayatına daha fazla katılımı, sosyalleşme isteği, yaşam tarzının 
değişmesi, moda, zevk ve keyifli bir zaman geçirme ve zamandan tasarruf etme isteği, farklı 
lezzetler tüketme arzusu veya ev ortamında hazırlanamayacak yiyecek içeceklerin hazır olarak 
elde edilme isteği (Sarıışık ve Hatipoğlu, 2009: 186; Albayrak, 2014: 191) gibi çeşitli faktörler 
nedeniyle daha fazla kişi restoranlarda yemek yemeyi tercih etmektedir. Geçmişte aile 
bireyleriyle beraber ev ortamında bu tarz ihtiyaçlarını karşılayan insanlar, artık küreselleşmenin 
etkisiyle ve hayat standartlarında meydana gelen değişimlerle beraber yeme içme ihtiyaçlarını 
dışarıda hazır gıda tüketerek karşılamaktadır (Özaslan ve Uygur, 2014: 70). 

Bireyler, büyük boyutlara ulaşmış olan yiyecek içecek hizmetleri endüstrisinin ürettiği ürünleri 
giderek artan oranlarda tüketmektedir. Bu tüketim, çağdaş tüketicilerin dışarıda yemek yeme 
davranışlarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır (Özdemir, 2010: 218).  Her geçen gün büyüyen 
ve ekonomideki yeri giderek artan yiyecek içecek işletmelerinde, hizmetin kalitesi ve müşteri 
memnuniyeti oldukça önemlidir (Koyuncu, Sünnetçioğlu ve Korkmaz, 2015: 15). Verilen 
hizmetin kalitesi için yiyecek kalitesi, personel kalitesi, ürünün sunum şekli, işletme ortamının 
bir bütün oluşturması gerekmektedir (Ünal, Akkuş ve Akkuş, 2014: 24). 

Restoran işletmeleri çok sayıda ürün sunan, sürekli değişim gösteren tüketici davranışlarından 
etkilenen ve sektörde zincir işletmelerin yaygınlaşmasıyla rekabet şartlarının ağırlaştığı yiyecek 
içecek sektörü içerisinde bulunmaktadır (Bucak ve Turan, 2016: 287). Rekabetin bu denli yoğun 
olduğu sektörde işletmelerin varlıklarını başarılı bir şekilde sürdürmeleri için hizmet kalitesi ve 
misafir memnuniyeti kavramlarını tam anlamıyla benimsemeleri ve uygulamaları gerekmektedir 
(Pedraja Iglesias ve Jesus Yagüe Guillén, 2004: 373). Yiyecek ve içecek sektörünün giderek 
büyümesi ve diğer sektörlere göre kârlılığın daha yüksek olması, bu sektöre yatırım yapan 
işletmecilerin sayısının artmasına neden olmuştur (Kaya ve Serinkan, 2016: 199). Hizmet 
ekonomisi içerisinde önemli yeri olan ve %40 büyüme kaydeden restoran işletmeleri (TÜRES, 
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2016) yoğun rekabet ortamında çalışma şartlarını iyileştirmelidir (Albayrak, 2014: 190). Çünkü 
hizmetler sektörünün bir parçası olan restoranlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin 
sağlanması için iş görenlerin memnun edilmesi gerekmektedir. Bir başka ifadeyle çalışanlar, 
müşteri memnuniyetini sağlamada kilit bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi, çalışanların sorunları ve bu sorunların iş ve yaşam dengesiyle ilişkisi dikkate 
alınması gereken önemli bir konu olarak görülmektedir (Atçı, Çakıcı ve Ertaş, 2015: 162). 
Araştırma, böylesine önemli ve her geçen gün büyüyen sektörde faaliyet gösteren restoran 
çalışanlarının, iş yaşam denge düzeylerini belirlemek ve iş yaşam denge düzeylerine göre iş 
tatminlerini ve işten ayrılma niyetlerini ölçmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İş Yaşam Dengesi 

İş yaşam dengesi, bir kişinin hem kişisel yaşamında hem de işinde beklentilerinin eşit olduğu bir 
denge halidir (The Word Spy, 2002). Ancak bu dengenin örgütlerde kurulması, günümüz yüksek 
tempolu iş dünyasında birçok işveren ve işçi için büyük bir sorun haline gelmiştir. Çalışanların 
iş yaşam dengesini kurmak, çalışanları motive etmek ve çalışanlara değerli olduklarını 
hissettirmek git gide zorlaşmaktadır. Lockwood’e (2003) göre iş yaşam dengesinin bu denli 
önemli bir faktör haline gelmesinin üç ana sebebi vardır. Bunlar, küresel rekabet (1), kişisel yaşam 
ya da aile değerlerine verilen önemin artması (2) ve yaşlanan işgücü (3) olarak belirtilmektedir. 
1977 yılında R.M. Kanter “Amerika Birleşik Devletlerinde İş ve Aile: Eleştirel Bir İnceleme ve 
Araştırma/Politika için Gündem” başlıklı önemli bir kitap yayınlayarak iş yaşam dengesi 
konusunu örgütlerin ve araştırmacıların önüne koymuştur. Böylelikle iş yaşam dengesi kavramı 
1980’lerde literatürde sık sık yer almaya başlamıştır. Ancak teorik anlamda iş yaşam kavramı 
henüz bilimsel olarak araştırılmaya başlanmamış olsa da iş yaşam programları 1930’ların başında 
kullanılmaktaydı. İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Amerika Birleşik Devletleri’nde W.K. Kellogg 
adında bir şirket üç adet sekiz saatlik vardiya yerine dört adet altı saatlik vardiya oluşturmuş ve 
yeni vardiya sistemi çalışanların moral ve verimliliklerini artırmıştır (Lockwood, 2003: 2).  

Sao’ya (2012) göre insan hayatı dört sacayağı üzerindedir: iş, aile, arkadaşlar ve kişinin kendisi. 
Günümüz dünyasında bir insanın mutluluğu bu dört saçağında doğru dengeyi kurmaya 
bağlıdır. Örgütlerde de çalışanların bu dengeyi kurması oldukça önem arz etmektedir. 
Örgütlerde iş yaşam dengesi ile çalışanlarda tükenmişlik düzeyi arasında negatif yönde bir 
ilişkinin varlığı görülmüştür (Pichler, 2009; Chiang, Birtch ve Kwan, 2010). Chimote ve Srivastava 
(2013) çalışmasının sonuçlarına göre iş yaşam dengesi; devamsızlığı azaltmakta, birey ve örgüt 
verimliliğine pozitif etki yapmakta, sadakati ve bağlılığı sağlamakta, örgüt imajını iyileştirmekte, 
çalışan devir hızını azaltmakta, iş tatminini arttırmakta ve iş stresini azaltmaktadır. Benzer 
şekilde örgütlerde iş yaşam dengesinin kurulması, iş görenlerin moral ve verimliliklerini 
artırabilir, iş tatmini üzerinde olumlu, işten ayrılma niyeti üzerinde ise olumsuz bir etki 
sağlayabilir (Unur, Atçı, Şanlı ve Albayrak, 2018: 41). Altay ve Turunç (2018), iş yaşam dengesi 
ile örgütsel bağlılık arasında pozitif, iş yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasında negatif bir 
ilişki olduğunu bulmuştur. Tumangkeng, Tumbuan ve Tielung da (2019) yaptıkları çalışmada 
benzer şekilde iş yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu 
belirtmekte ve yöneticilerin bu durumu dikkate almaları gerektiğini vurgulamaktadır. 
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İş Tatmini 

İş tatmini, çalışanların işyerleri hakkında ne düşündüklerini ve işlerinden aldıkları memnuniyet 
düzeyini ifade eder (Fung-Kam, 1998). İşin özellikleri ile çalışanların istekleri uyumlu olduğu 
zaman iş tatmini gerçekleşmiş olur (Davis, 1988). İş tatmini kavramının literatürde sistematik bir 
şekilde incelenmesi 1940’lı yıllarda iş tatmininin motivasyon kuramlarında yer almasıyla 
başlamıştır. İş tatmini veya tatminsizliğinin neden olduğu olumlu veya olumsuz sonuçlar 
örgütler açısından önem arz ettiği için günümüzde halen iş tatmini araştırmaları literatürde geniş 
yer tutmaktadır. Çünkü, bir örgütte işleyişin bozulduğunu gösteren en önemli kanıtlardan biri iş 
tatmininin düşük olmasıdır (Nikolaev, Shir ve Wiklund, 2019). İş tatmini; iş performansı, işten 
ayrılma niyeti, hayal kırıklığı gibi tepkilerin belirleyicisi olabilir (Rusbelt, Farrell, Rogers ve 
Mainous,1988: 599). İş tatminiyle beraber çalışanların performansının artacağı, işte devamsızlığın 
azalacağı ve işten ayrılma niyetinin düşük olacağı düşünülmektedir (Unur ve Ertaş, 2015: 8). İş 
tatminsizliği ise; iş yavaşlatma, düşük verimlilik, grevler, devamsızlık, disiplin sorunları ve diğer 
örgütsel sorunları beraberinde getirebilir (Kahn, 1973: 94).  

Restoranların da yer aldığı hizmet sektöründe çalışanların iş tatminini sağlayabilmek hizmetin 
kalitesinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Yoon ve Sun (2003), iş tatmini yüksek olan çalışanların 
gösterdikleri performansın da yüksek olduğunu ve dolayısıyla daha çok çalışarak daha iyi hizmet 
sunduklarını ve örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle 
örgütler, çalışanların iş tatminlerini artırmak için çeşitli yönetim teknikleri kullanmaktadır. İş 
tatminini artırmaya yönelik çalışmaların sonucunda, yüksek seviyede iş tatminine ulaşmış 
çalışanların performans ve hizmet kalitesinde olumlu gelişmeler, personel devir hızında ise 
azalma sağlanmıştır. (Sevimli ve İşcan, 2005). İş tatmini iş gören performansını, hizmet kalitesi 
ve verimliliğini, çalışan devir hızını, örgütün büyüme hızını, kurumsal itibarı ve sonuç olarak da 
örgütün başarısını ve varlığını uzun yıllar devam ettirmesini etkileyen önemli öğelerden birisidir 
(Örücü, 2005). Yapılan diğer araştırmalar iş tatmini ile tükenmişlik (Tait vd., 2012), işten ayrılma 
niyeti (Reukauf, 2018), devamsızlık (Scott ve Taylor, 1985) ve iş stresi (Davis ve Wilson, 2000) 
arasında negatif; iş tatmini ile iş yaşam dengesi (Tait vd., 2012), işe bağlılık (Gangai ve Agrawal, 
2015) ve iş performansı (Judge, Thoresen, Bono ve Patton, 2001) arasında pozitif ilişkiler 
olduğunu göstermiştir. 

 

İşten Ayrılma Niyeti 

İşten ayrılma niyeti, personelin çalışma koşullarından memnun olmama durumunda işten 
ayrılmaya yönelik düşünceye sahip olmalarıdır (Rusbelt, Farrell, Rogers ve Mainous, 1988: 599). 
Aynı zamanda çalışma şartlarından duyulan memnuniyetsizlik personel için işten ayrılma 
davranışının en büyük habercisidir (Tett ve Meyer, 1993: 259). 

Bir çalışanın işten ayrılma niyeti eyleme dönüştüğü zaman örgüte zarar verebileceği gibi örgüt 
için maliyetli de olabilir (Hom ve Griffeth, 1995; Lee ve Mitchell, 1994). Çünkü işten ayrılmalar, 
kalan çalışanların morallerinin düşmesine, üretilen mal veya hizmetin kalitesinde düşüş 
yaşanmasına, müşterilerin kaybedilmesine ve verimlilik kayıplarına sebep olarak işletmeler için 
önemli zararlara yol açabilir (Gim Desa ve Ramayah, 2015: 658). Ayrıca yeni personelin işe 
alınması, oryantasyonu, eğitimi vb. masraflar ortaya çıkacağından işletmeler ek maliyetlere 
katlanmak zorunda kalabilir. Bu nedenle henüz niyet aşamasındayken gerekli tedbirlerin 
alınması ve işten ayrılma niyetine etki eden faktörlerin iyi belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü 
Schwepker (2001) işten ayrılma niyetinin fiilen iş bırakma hareketi ile pozitif ilişkili olduğunu 
belirtmektedir.   



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 709-724. 

 714 

Vigoda (2000) çalışmasında, işten ayrılma düşüncesi içine giren bir kişinin kafasını ve enerjisini 
yeni bir iş bulmaya verip hali hazırdaki görevlerini aksatabileceğini öne sürmektedir. 
Araştırmalar işten ayrılma niyetinin önemli ölçüde iş tatmini ile ilgili olduğunu ortaya 
koymuştur. Kişi eğer iş tatmini yüksek ve örgüt değerlerine bağlı ise ve bu değerlerin 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsa, örgütten ayrılmak istemeyecektir (Hackett, 
Bycio ve Hausdorf, 1994). İş yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi inceleyen 
diğer çalışmalar; iş yaşam dengesi ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif bir ilişki 
tespit etmişlerdir. Bir başka ifadeyle çalışanın iş yaşam dengesi arttıkça işten ayrılma niyetinde 
azalma görülecektir (Shankar ve Bhatnagar, 2010; Yu, 2018; Jabeen, Friesen ve Ghoudi, 2018; 
Cheng, Nielsen ve Cutler, 2019). İşten ayrılma niyetiyle ilgili hizmet işletmelerine yönelik yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, iş tatmini arttığında işi bırakma eğiliminin azaldığı (Kaya, 2010; Chen 
ve Wang, 2019), çalışanların örgütsel bağlılığının iş performansı ve işten ayrılma niyetini 
belirleyen önemli bir etken olduğu (Akyüz ve Eşitti, 2015), işgörenlerin sahip olduğu iş stresi ile 
iş tatmini arasında negatif yönlü, iş stresi ile işten ayrılma niyeti arasında ise pozitif yönlü bir 
ilişkinin olduğu (Akova, Emiroglu ve Tanrıverdi, 2015), kurum iklimi ile işten ayrılma niyeti 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu (Sökmen ve Akar Şahingöz, 2017), 
duygusal emek ile tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ilişkilerin olduğu 
(Karakaş, 2017) ve iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasında pozitif yönlü, işten ayrılma niyetiyle 
ise negatif yönlü bir ilişki (Kong vd., 2018) olduğu  belirtilmektedir. Bu çalışmada ise restoran 
çalışanlarının iş yaşam denge düzeyleri belirlenmiş, bazı demografik değişkenlerle iş yaşam 
denge düzeyi arasındaki ilişki araştırılmış ve restoran çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerine 
göre iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri karşılaştırılmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmanın temel amacı, Mersin şehir merkezinde restoran çalışanlarının iş yaşam denge 
düzeylerine göre iş tatmini ve işten ayrılma niyetlerinin araştırılmasıdır. Tanımlayıcı türde 
tasarlanan araştırmada veriler, geliştirilen bir anket ile toplanmıştır. Ankette demografik 
soruların yanı sıra, üç de ölçek yer almaktadır. Ölçeklerden ilki McAuley, Stanton, Jolton ve 
Gavin tarafından 2003 yılında geliştirilen iş yaşam dengesi ölçeğidir. İkinci ölçek Brayfield ve 
Rothe (1951) tarafından geliştirilen iş tatmini ölçeği ve kullanılan üçüncü ölçek ise Wayne, Shore 
ve Linden (1997) tarafından geliştirilen işten ayrılma niyeti ölçeğidir. Ölçek maddelerinin yanıt 
kategorileri, “1=Kesinlikle Katılmıyorum” dan başlayıp “5=Kesinlikle Katılıyorum” a kadar 
giden 5’li derecelemeye tabi tutulmuştur. 

Araştırmanın evrenini, Mersin’de faaliyet gösteren restoran çalışanları oluşturmaktadır. Mersin 
ilinde restoranlarda çalışan sayısı net bir şekilde belirlenemediğinden dolayı sınırsız evren 
formülü uygulanarak 384 asgari örneklem sayısına ulaşmak amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda veriler, kolayda örneklem yoluyla Ocak-Mart 2019 tarihleri arasında Mersin il 
merkezinde faaliyet gösteren restoranlardan toplanmıştır. Ancak araştırma sırasında bazen 
restoran sahipleri anketin doldurulmasına izin vermemiş bazen de restoran sahibi araştırmaya 
izin vermesine rağmen restoran çalışanı araştırmaya katılmak istememiştir. Bu nedenlerden 
dolayı araştırmaya gönüllü katılmak isteyen toplamda 270 restoran çalışanına ulaşılabilmiş ve 
anket formu yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. 

Araştırmada kullanılan iş yaşam dengesi ölçeğinin Alfa Güvenirlik katsayısı 0,959 olarak 
bulunmuştur. Aynı katsayı, iş tatmini ölçeği için 0,932 ve işten ayrılmak niyeti ölçeği için 0,905 
olarak hesaplanmıştır. Ölçekler ikiye ve örneklem rastgele ikiye bölünerek ve ayrıca tek ve çift 
numaralı ölçek maddelerine göre ölçeklerin güvenirlik katsayıları hesaplanmış ve hepsinin 
0,800’ün üstünde olduğu görülmüştür. Böylece ölçeklerin güvenilir olduğu sonucuna 
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ulaşılmıştır. Elde edilen anketlere uygulanan analizlerde, tanımlayıcı istatistiklerin yanı sıra, iş 
yaşam denge düzeyini belirlemek amacıyla kümeleme analizinden, farklılıkların tespiti için ise t-
testi ve ki-kare istatistiğinden yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların %64,1’i erkek olup, %77,4’ü evli, %31,5’i lise mezunu ve %48,1’i 18-26 
yaş aralığındadır. Araştırmaya katılan restoran çalışanlarının %81,1’i çocuk sahibi olmadığını 
belirtmiştir. Çalışanların %80,7’si 1-10 yıl arası çalışma tecrübesine sahip olup, %57’si günde 8-10 
saat çalıştıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %55,9’u asgari ücretle çalışmakta, %69,6’sının 
sosyal güvencesi bulunmakta, %50,4’ünün haftalık izni bulunurken, %78,5’inin yıllık izin hakkı 
bulunmamaktadır. Çalışanların %97,4’ünün çay kahve molası varken, %71,1’inin çalıştığı 
restoranda dinlenme yeri bulunmaktadır ve çalışanların %93,3’ü çalıştığı restoranda vardiya 
usulünün olduğunu belirtmiştir. Son olarak katılımcıların %52,2’si dini bayramlarda izin 
kullanabildiklerini belirtirken, %77,4’ü spor yapamadığını ifade etmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 
Cinsiyet   Ücret   
Kadın 97 35,9 Asgari Ücretten Az 64 23,7 
Erkek 173 64,1 Asgari Ücret 151 55,9 
Medeni Durum   Asgari Ücretten Fazla 55 20,4 
Bekar 209 77,4 Sosyal Güvence   
Evli 61 22,6 Evet 188 69,6 
Çocuk Sahipliği   Hayır 82 30,4 
Evet 51 18,9 Haftalık İzin   
Hayır 219 81,1 Evet 136 50,4 
Eğitim Seviyesi   Hayır 134 49,6 
İlköğretim 50 18,5 Yıllık İzin   
Lise 85 31,5 Evet 58 21,5 
Ön Lisans 51 18,9 Hayır 212 78,5 
Lisans ve Üzeri 84 31,1 Çay Kahve Molası   
Yaş   Evet 263 97,4 
18-26 yaş arası 130 48,1 Hayır 7 2,6 
27-36 yaş arası 105 38,9 Dinlenme Yeri   
37-60 yaş arası 35 13,0 Evet 192 71,1 
Çalışma Yılı   Hayır 78 28,9 
1-10 yıl arası 218 80,7 Dini Bayramlarda İzin   
11-20 yıl arası 36 13,3 Evet 141 52,2 
20 yıl ve üzeri 16 5,9 Hayır 129 47,8 
Çalışma Saati   Spor Yapma   
8-10 saat arası 154 57,0 Evet 61 22,6 
11-13 saat arası 94 34,8 Hayır 209 77,4 
14 saat ve üzeri 22 8,1 Vardiya Usulü   
   Evet 252 93,3 
   Hayır 18 6,7 
TOPLAM 270 100 TOPLAM 270 100 
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Araştırmaya katılan restoran çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerinin belirlenmesi amacıyla iş 
yaşam dengesi ölçeği kullanılarak iki aşamalı kümeleme analizi gerçekleştirilmiştir. Çok boyutlu 
uzayda verilerin özetlenmesi ve tanımlanmasında yol gösterici bir araştırma yöntemi olan 
kümeleme analizi; nispeten heterojen olan farklı gruplardaki gözlem yapılarını ya da nispeten 
homojen olan benzer gruplardaki gözlemleri uygun yöntemlerle gruplamaya olanak sağlayan bir 
yöntem olarak bilinmektedir. Kümeleme analizi gözlemler arası kümelendirme, değişkenler arası 
sınıflandırma ya da gözlemlerin ve değişkenlerin bir arada sınıflandırılmasını amaçlar. 
Kümeleme analizi sonucunda 270 restoran çalışanından oluşan örneklem, iş yaşam dengesi 
düşük 151 kişi (%55,9) ve iş yaşam dengesi yüksek 119 kişi (%44,1) olmak üzere iki kümeye 
ayrılmıştır. Bu sonuca göre, iş yaşam dengesi düşük olan restoran çalışanlarının daha fazla 
olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 2, iş yaşam denge düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna göre, iş 
yaşam dengesi düşük olanların %76,8’i erkek iken, yalnızca %23,2’si kadındır. Öte yandan, iş 
yaşam dengesi yüksek olanların çoğunluğu (%52,1) kadındır. Dolayısıyla, erkeklerin kadınlara 
kıyasla daha düşük iş yaşam dengesine sahip oldukları söylenebilir.  

Tablo 2. İş Yaşam Denge Düzeyi ile Cinsiyet İlişkisi 

  Cinsiyet 

Toplam İş Yaşam Denge Düzeyi  Kadın Erkek 

İş Yaşam Dengesi Düşük 

n 35 116 151 

Küme içindeki %  23,2% 76,8% 100,0% 
Cinsiyet içindeki %  36,1% 67,1% 55,9% 

İş Yaşam Dengesi Yüksek 

n 62 57 119 

Küme içindeki %  52,1% 47,9% 100,0% 

Cinsiyet içindeki %  63,9% 32,9% 44,1% 
NOT: Pearson χ2: 24,184; s.d.:1, p<0,001; Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0; 

En küçük beklenen değer: 42,75 

Kadınların evdeki sorumluluklarından dolayı çalışma hayatında erkeklere oranla iş yaşam 
dengesini kurmakta daha çok zorlanmaları beklendiği için bu sonuç düşündürücüdür. Bu 
nedenle araştırmacılarda, erkeklerin kadınlardan daha çok çalışıyor olabileceği yönünde şüphe 
uyanmıştır. Buradan hareketle tek başına cinsiyet ile iş yaşam dengesi arasında doğrudan bir 
ilişki kurmaktansa, cinsiyet ile çalışma saati arasındaki ilişki sorgulanmış ve yapılan ki kare 
analizi sonucu Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyet ile Çalışma Saati Arasındaki İlişki 

  Çalışma Saati 

Toplam Cinsiyet  8-10 saat 11-13 saat 14 ve üzeri 

Kadın 

n 78 13 6 97 

Cinsiyet içindeki %  80,4% 13,4% 6,2% 100,0% 
Çalışma saati içindeki %  50,6% 13,8% 27,3% 35,9% 

Erkek 

n 76 81 16 173 

Cinsiyet içindeki %  43,9% 46,8% 9,2% 100,0% 

Çalışma saati içindeki %  49,4% 86,2% 72,7% 64,1% 
NOT: Pearson χ2: 35,165; s.d. :2,  p<0,001;Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0; En küçük beklenen değer: 

7,90 
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Tablo 3’e göre, kadınların %80,4’ü, 8-10 arası çalışırken; bu oran erkeklerde %43,9’dur. Bir başka 
açıdan; 8-10 saat çalışanların %50,6’sı kadınken, 11-13 saat arası çalışanların %86,2’si erkektir. Bu 
sonuca göre erkekler daha fazla çalıştığı için daha düşük iş yaşam denge düzeyine sahip olabilir.  

Çalışma saati ile iş yaşam dengesi arasında bir ilişkinin olup olmadığı da sorgulanmış, Tablo 4’te, 
iş yaşam denge düzeyi ile çalışanların çalışma saati arasındaki ilişki verilmiştir. Tabloya göre iş 
yaşam dengesi düşük olanların %45’i günde 11-13 saat arası çalışırken, iş yaşam dengesi yüksek 
olanların %73,1’i günde 8-10 saat çalışmaktadır. Bu sonuca göre 8-10 saat arası çalışanlar, 11-13 
saat arası çalışanlardan daha yüksek iş yaşam denge düzeyine sahiptir denebilir.  

Tablo 4. İş Yaşam Denge Düzeyi ile Çalışma Saati İlişkisi 

  Çalışma Saati 
Toplam İş Yaşam Denge Düzeyi  8-10 saat 11-13 saat 14 ve üzeri 

İş Yaşam Dengesi Düşük 

n 67 68 16 151 

Küme içindeki %  44,4% 45,0% 10,6% 100,0% 

Çalışma saati içindeki %  43,5% 72,3% 72,7% 55,9% 

İş Yaşam Dengesi Yüksek 
n 87 26 6 119 
Küme içindeki %  73,1% 21,8% 5,0% 100,0% 

Çalışma saati içindeki %  56,5% 27,7% 27,3% 44,1% 
NOT: Pearson χ2: 22,431; s.d. :2,  p<0,001; 

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0; 
En küçük beklenen değer: 9,70 

Tablo 5, iş yaşam denge düzeyi ile çalışanların haftalık izinlerinin olup olmaması arasındaki 
ilişkiyi özetlemektedir. Tabloya göre iş yaşam dengesi düşük olanların %56,3’ünün haftalık izin 
hakları yokken, iş yaşam dengesi yüksek olanların %58,8’inin haftalık izin hakları vardır. Buna 
göre, haftalık izin hakkına sahip olan çalışanların olmayanlardan daha yüksek iş yaşam denge 
düzeyine sahip olduğu söylenebilir.  

Tablo 5. İş Yaşam Denge Düzeyi ile Haftalık İzin İlişkisi 

  Haftalık İzin 

Toplam İş Yaşam Denge Düzeyi  Var Yok 

İş Yaşam Dengesi Düşük 

n 66 85 151 

Küme içindeki %  43,7% 56,3% 100,0% 
Haftalık izin içindeki %  48,5% 63,4% 55,9% 

İş Yaşam Dengesi Yüksek 

n 70 49 119 

Küme içindeki %  58,8% 41,2% 100,0% 

Haftalık izin içindeki %  51,5% 36,6% 44,1% 
NOT: Pearson χ2: 6,082; s.d.:1, p<0,05; 

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0; 
En küçük beklenen değer: 59,06 

Tablo 6, iş yaşam denge düzeyi ile çalışanların dini bayramlarda izin kullanabilip 
kullanamadıkları arasındaki ilişkiyi özetlemektedir. Tabloya göre iş yaşam dengesi düşük 
olanların %55’inin dini bayramlarda izin hakları yokken, iş yaşam dengesi yüksek olanların 
%61,3’ünün dini bayramlarda izin hakları vardır. Buna göre, dini bayramlarda izin hakkına sahip 
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olan çalışanların olmayanlardan daha yüksek iş yaşam denge düzeyine sahip olduğu 
söylenebilir.  

Tablo 6. İş Yaşam Denge Düzeyi ile Dini Bayramlarda İzin Kullanabilme İlişkisi 

  Dini Bayramlarda 
İzin Hakkı 

Toplam İş Yaşam Denge Düzeyi  Var Yok 

İş Yaşam Dengesi Düşük 

n 68 83 151 

Küme içindeki %  45,0% 55,0% 100,0% 

Dini Bayram içindeki %  48,2% 64,3% 55,9% 

İş Yaşam Dengesi Yüksek 
n 73 46 119 
Küme içindeki %  61,3% 38,7% 100,0% 

Dini Bayram içindeki %  51,8% 35,7% 44,1% 
NOT: Pearson χ2: 7,097; s.d.:1, p<0,05; 

Beklenen değeri 5’in altında olan hücre oranı: %0,0; 
En küçük beklenen değer: 56,86 

Tablo 7, iş yaşam denge düzeylerine göre restoran çalışanlarının iş tatmini karşılaştırmasını 
göstermektedir. Tabloya göre, iş tatmini, iş yaşam dengesi yüksek olan çalışanlarla düşük olan 
çalışanlar arasında anlamlı farklılıklar göstermektedir (p<0,05). İş yaşam dengesi nispeten daha 
yüksek olan restoran çalışanları, iş tatminine daha yüksek ortalama atamışlardır (3,8067). Başka 
bir ifade ile, iş yaşam dengesi yüksek olan çalışanlar düşük olan çalışanlardan daha fazla iş 
tatminine sahiptirler.  

Tablo 7. İş Yaşam Denge Düzeyine Göre İş Tatmini Karşılaştırılması 

 Küme N Ortalama Std. Sapma t-değeri p-değeri 

İŞ TATMİNİ 

İş Yaşam Denge Düzeyi 
Düşük 

151 3,1965 1,18025 

4,821 0,000 
İş Yaşam Denge Düzeyi 
Yüksek 

119 3,8067 0,89936 

 

Son olarak Tablo 8, iş yaşam denge düzeylerine göre restoran çalışanlarının işten ayrılma niyeti 
karşılaştırmasını göstermektedir. Tabloya göre, işten ayrılma niyeti, iş yaşam dengesi yüksek 
olan çalışanlarla düşük olan çalışanlar arasında yine anlamlı farklılıklar vardır (p<0,05). İş yaşam 
dengesi nispeten daha yüksek olan restoran çalışanlarının işten ayrılma niyeti ortalamaları daha 
düşüktür (3,0364). Yani iş yaşam dengesi nispeten daha yüksek olan restoran çalışanları işten 
ayrılmayı daha az düşünmektedirler. Öte yandan iş yaşam denge düzeyi düşük olanların işten 
ayrılma niyet ortalamaları, iş yaşam denge düzeyi yüksek olanlardan daha fazladır (3,3620).  

Tablo 8. İş Yaşam Denge Düzeyine Göre İşten Ayrılma Niyeti Karşılaştırılması 

 Küme N Ortalama Std. Sapma t-değeri p-değeri 

İŞTEN AYRILMA 
NİYETİ 

İş Yaşam Denge Düzeyi 
Düşük 

151 3,3620 1,28636 

2,092 0,037 
İş Yaşam Denge Düzeyi 
Yüksek 

119 3,0364 1,24782 
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Bu bulgulardan haraketle çalışma saatleri uzun, haftalık izin hakkı olmayan ve dini bayramlarda 
izin kullanamayan çalışanların iş yaşam dengeleri düşmekte, bu da çalışanların iş tatminini 
düşürmekte ve işten ayrılma niyetlerini artırmaktadır denebir. Bir başka ifade ile daha kısa 
çalışma süreleri, haftalık izin hakkı, dini bayramlarda izin kullanabilme, restoran çalışanlarının 
iş yaşam denge düzeylerinin ve iş tatminlerinin yükselmesini, işten ayrılma niyetlerinin 
azalmasını sağlamaktadır yorumu yapılabilir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mersin il merkezinde faaliyet gösteren restoranlarda çalışan 270 kişi üzerinde gerçekleştirilmiş 
olan bu çalışma, restoran çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerini belirlemek ve iş yaşam denge 
düzeylerine göre iş tatminlerinin ve işten ayrılma niyetlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını tespit 
etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bazı demografik değişkenlere göre çalışanların iş 
yaşam denge düzeylerinin nasıl farklılaştığı da çalışmada incelenmiştir.  

Analiz sonuçlarına göre, erkeklerin kadınlara kıyasla daha düşük iş yaşam dengesine sahip 
oldukları görülmüştür. Literatürde, çalışma hayatına giren kadınların evdeki 
sorumluluklarından dolayı erkeklere oranla iş yaşam dengesini kurmakta daha çok zorlandıkları 
görülmektedir (Korkmaz ve Erdoğan, 2014: 544). Bu nedenle cinsiyet ile çalışma saati arasında 
bir ilişkinin varlığından şüphe edilmiş ve cinsiyet ile çalışma saati arasında bir ilişkinin varlığı 
tespit edilmiştir. Buna göre erkeklerin kadınlardan daha uzun mesai saatlerine sahip olduğu 
görülmüştür. Bunun da iş yaşam denge düzeyini olumsuz etkilediği çıkarımı yapılmıştır. Çünkü 
çalışma saati ile iş yaşam dengesi arasındaki ilişkinin sorgulandığı analiz sonuca göre 8-10 saat 
arası çalışanların, 11-13 saat arası çalışanlardan daha çok iş yaşam dengesine sahip oldukları 
tespit edilmiştir. Çalışma saati arttıkça iş ile özel hayat arasında denge kurmak zorlaşacağından 
böyle bir sonucun çıkması normal karşılanabilir. Subramaniam, Overton ve Maniam (2015)’e göre 
esnek çalışma saati düzenlemelerinin, iş yaşam dengesini arttırma ihtimali vardır. Sandor’un 
(2011) Avrupa’da kısmi zamanlı çalışanlar üzerine yapmış olduğu şirket araştırmasında, kısmi 
zamanlı çalışanların iş yaşam düzeylerinin tam zamanlı çalışanlara kıyasla daha yüksek olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Benzer bir sonuç, Al (2016) tarafından da ortaya konmuştur Buna göre; 
kısmi zamanlı çalışanlarla tam zamanlı çalışanların bireysel performans düzeyleri ve iş 
tatminlerinin araştırıldığı çalışmada, bulgular, kısmi zamanlı çalışanların işlerinden duydukları 
tatminlerin ve ortaya koydukları bireysel performansların tam zamanlı çalışanlardan yüksek 
olduğunu göstermiştir. 

Yapılan başka bir ki-kare analizi sonucunda iş yaşam denge düzeyi ile gelir seviyesi ve iş yaşam 
düzeyi ile sosyal güvencenin varlığı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Bu 
bulgudan hareketle çalışanların ister az kazansın ister çok kazansın her durumda iş ve yaşamları 
arasında denge kurmak istedikleri yorumu yapılabilir. İnsanları birer makine gibi gören klasik 
yönetim teorilerinde olduğu gibi, daha fazla para vererek bir çalışanı daha fazla çalışmaya ikna 
etmek mümkün olsa da çok çalışan insanların işleri ve yaşamları arasında denge kurmakta 
zorlandıkları görülmektedir. Sosyal güvenceyle iş yaşam dengesi arasında bir ilişki 
çıkmamasının nedenlerinden birisi insanların sosyal güvencenin varlığını da bir mükâfat olarak 
değil de bir zorunluluk olarak görmeleri olabilir. Ayrıca, iş yaşam denge düzeyi ile diğer 
demografik değişkenler (medeni durum, eğitim seviyesi, çocuk sahibi olma durumu, yaş, çalışma 
yılı, vardiya usulü, yıllık izin, çay kahve molası, dinlenme yeri ve spor yapma durumu) arasında 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler tespit edilememiştir. 
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İş yaşam denge düzeyi ile çalışanların haftalık izinlerinin olup olmaması arasındaki ilişkinin 
araştırıldığı analiz sonucuna göre, haftalık izni olanlar olmayanlardan nispeten daha fazla iş 
yaşam dengesine sahiptir. Haftalık izin hakkına sahip olan çalışanların kısa süreliğine de olsa 
işten uzaklaşıp kendilerine vakit ayırabildikleri için iş yaşam dengesi kurmada daha başarılı 
oldukları yorumu yapılabilir. Çalışmanın bir başka amacına yönelik olarak restoran 
çalışanlarının iş yaşam denge düzeylerini belirlemek için iki aşamalı kümeleme analizi 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan kümeleme analizi sonucunda 270 restoran çalışanından oluşan 
örneklem, iş yaşam dengesi düşük 151 kişi (%55,9) ve iş yaşam dengesi yüksek 119 kişi (%44,1) 
olmak üzere iki kümeye ayrılmıştır. Bu sonuca göre, araştırmaya katılan restoran çalışanlarının 
çoğunluğunun iş yaşam dengesinin düşük olduğunu söylemek mümkündür. Bu sonucun 
nedenleri ve bu sonuçların nasıl düzeltilebileceği araştırılmalıdır.  

İş yaşam dengesi nispeten daha yüksek olan restoran çalışanları, iş tatminine daha yüksek 
ortalama atamışlardır (3,8067 > 3,1965). Öte yandan iş yaşam dengesi nispeten daha yüksek olan 
çalışanların işten ayrılma niyeti ortalamaları daha düşüktür (3,0364 < 3,3620). Ancak işten ayrılma 
niyetindeki ortalama farkı, iş tatmininde olduğu kadar yüksek değildir. İş yaşam dengesi 
kurmada zorlanan ve buna bağlı olarak iş tatmini de düşük olan çalışanların, işten ayrılma 
niyetleri eşit oranda artmamaktadır. Bu durumun arkasında mevcut ekonomik koşullar altında 
yeni bir iş bulmanın zorlukları, iş değiştirmenin işverenler tarafından hoş karşılanmaması, 
insanların alışkın olduğu örgütü değiştirmeyi risk olarak algılaması gibi sebepler yatabilir.  

Sonuç olarak restoran çalışanlarının çalışma saatlerinin uzun olmaması, haftalık izin haklarının 
bulunması ve dini bayramlarda izin kullanabilmeleri önerilebilir. Aksi takdirde çalışma sonuçları 
göstermektedir ki uzun çalışma saatleri, haftalık izin hakkının olmaması ve dini bayramlarda 
çalışma zorunluluğu restoran çalışanlarında iş yaşam denge düzeyinin azalmasına sebep 
olmaktadır. Azalan iş yaşam denge düzeyi de yine araştırma bulgularına göre, iş tatminini 
düşürmekte ve işten ayrılma niyetini artırmaktadır. 
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Öz 

Bu araştırmada, Türkiye’de Turizm Fakülteleri bünyesinde yer alan rekreasyon yönetimi 
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belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın diğer amacı, bu bölümlerde görev yapan 
akademisyenlerin bakış açısını tespit etmektir. Çalışma kapsamında, Türkiye’de bulunan 4 
üniversitenin rekreasyon yönetimi bölümünde okuyan 344 katılımcıya veri toplama aracı olan 
anket aracılığıyla ulaşılmış olup bunların 41 tanesi analiz dışı bırakılmış ve 303 tanesi analize 
uygun bulunmuştur. Verilerin analizinde korelasyon, bağımsız örneklem t test ve Anova 
testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin bölümü tercih ederken 
önem verdiği faktörlerle, mezun olduktan sonra kariyer beklentileri arasında pozitif olarak 
anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  
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In this study, it is aimed to determine the factors that the undergraduate students in recreation 
management departments consider crucial in career choice and to determine the factors that affect 
career expectations when they graduate. The other aim of the study is to determine the 
perspective of academicians working in these departments. Within the scope of the study, 344 
participants from the recreation management department of four universities are reached 
through a questionnaire. Of the 344 questionnaires, 41 are excluded from the analysis and 303 are 
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are used in the analysis of the data. According to the results, a significant relationship is found 
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GİRİŞ 

Günümüz koşullarında yaşanan teknolojik gelişmeler ve çalışma koşullarındaki hızlı gelişmeler 
sonucunda yaşam boyu eğitim önem kazanmaktadır. Rekreasyon alanında istihdam konusunun 
iyi analiz edilebilmesi için mevcut durumun gözden geçirilmesi gerekir. Rekreasyon bölümlerine 
öğrenci seçimi, programa yerleşen öğrenci profili, verilen eğitimin standartları, üniversitenin ve 
bölümün sunduğu imkânlar çerçevesinde mezunların sektöre nasıl ve hangi koşullar altında 
yönlendirildiği gibi konuların aydınlatılması önemlidir. İstihdam edilebilirlik öğelerinin bir 
kısmı bireyin kendi sahip olduğu özelliklerle bir kısmı da üniversite de aldığı eğitim, donanım 
ve görgü ile geliştirilebilecek niteliklerdir. Bunların yanı sıra öğrencilerin bir bölümü ne için tercih 
ettikleri ve bölüm ile ilgili beklentilerinin neler olduğunun da bilinmesi gerekmektedir. Bu 
doğrultuda; Rekreasyon bölümünün sektör ihtiyacı ve istihdam koşullarını dikkate alarak 
öğrenci seçimi yapıp yapmadıkları, kişinin kariyer planları açısından Rekreasyon bölümlerinin 
gereken akademik, sosyal ve psikolojik donanımları sağlayıp sağlamadıkları ve öğrencilerin 
sektörü ve iş fırsatlarını ne kadar bildiği ile ilgili konulara bu araştırmada yer verilmiştir. Bu 
bölümü seçerken, öğrenciler için bölümün ne olduğunu bilmek ve ne tür kariyer beklentilerinin 
olduğu önemlidir. Öğrenciler kariyer bilgilerini kendi görüşleri ile ilgili oluşturabilir (Lent vd., 
2015). Öğrencilerin kariyer algılarını anlamak, akademisyenlerin öğrencilere kariyerleri hakkında 
doğru bilgi aktarmalarına yardımcı olabilir (Hurst ve Good, 2009) ve ayrıca sektör üzerinde de 
olumlu bir etkisi olabilir. 

Holland’ın (1985) Sosyal Bilişsel Kariyer Teorisi insanlar birincil kariyerleriyle eşleşen kariyer 
seçeneklerini seçme eğilimindedir. Bu teoriye göre kişisel özellikler, bağlamsal faktörler ve 
öğrenme deneyimleri kişinin kariyer keşif ve kariyer gelişim sürecini etkileyen faktörlerdir (Lent 
ve Hackett, 1994; Lent vd., 1994). Bu araştırmada rekreasyon kavramı ve özellikleri, Türkiye’de 
rekreasyon eğitiminin gelişimi, bölümün kuruluş amacı ve istihdam alanlarından kısaca 
bahsedilecektir. 

 

REKREASYON KAVRAMI 

Rekreasyon bireylerin boş zamanlarında yaptıkları faaliyetlerdir (Güneş, 2012: 164). Rekreasyon 
kavramı; yenilenme, yeniden yaratılma veya yeniden yapılanma, canlandırma, güçlendirme 
anlamına gelen “recreatio” kelimesinden oluşmuştur (Ozankaya, 1980; Youell, 1995: 4; Jensen ve 
Naylor, 2000: 2; Hacıoğlu vd., 2003: 29; Kılbaş, 2010; Girti Gültekin vd., 2013: 475; Metin vd., 2013: 
5025; Grzywacz ve Zeglen, 2014: 24; Karaküçük ve Akgül, 2016: 44). Diğer bir tanıma göre 
rekreasyon, çalışılmak zorunda olunan zamandan sonra gerçekleştirilen yenileyici ve 
canlandırıcı faaliyetler ve bireylerin gönüllü olarak katıldıkları faaliyetler olarak 
tanımlamaktadır (Belli ve Gürbüz, 2012: 170; Sonnenberg ve Barnard, 2015). Bireyler bu 
etkinlikleri kendilerini gerçekleştirebilme, rahatlama ve zevk alma gibi şahsi ihtiyaçlarını 
karşılamak için kullanmaktadır (Torkildsen, 2005). En kapsamlı olanı, rekreasyonun dinlenmek 
için kendi istek, eğlence, kendi bilgisinin geliştirilmesi ve sosyal hayata gönüllü katılım için 
eğitim ve kendi yaratıcılığın özgürce geliştirilmesini içeren bir faaliyet biçimi olduğunu belirten 
Dumazedier tanımıdır (Dumazedier, 1962: 11). 

Literatür yapılan diğer tanımlara göre temel olarak gönüllülük esasına dayanan rekreasyon, 
kişiyi zorunlu iş ve etkinliklerinden sonra yenileyen, hayata bağlayan, dinlendiren, eğlendiren 
ve zevk verici eylemlere katılımla zihnen ve bedenen yenilenme olarak tanımlanmaktadır (Bayer, 
1974: 49; Bucher ve Bucher, 1974; Edginton ve Ford, 1985; Kraus, 1985; Sağcan, 1986; Bayer, 1992; 
Hacıoğlu vd., 2003: 30; Leither ve Leither, 2004; Mull vd., 2005: 4; Karaküçük, 2008; Eren, 2009: 
19; Stevens vd., 2010).  
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Rekreasyon kavramı televizyon izleme, kitap okuma, müzik dinleme gibi ev tabanlı aktiviteleri, 
çimler üzerinde gezinme, spor, tiyatro, opera, sinema ve turizmi içeren ev dışı faaliyetleri 
içermektedir (Tribe, 2011; McLean ve Hurd, 2012: 2).  

Bucher (1975)’e göre rekreasyon ile ilgili kullanılması gereken tanımlayıcı temel ifadeler; boş 
zamanlarda gerçekleştirilen, para kazanma ve kar elde etme amacı olmayan, kişilerin kendi 
istekleri doğrultusunda gerçekleştirdikleri, katılımcılara zevk veren, kişisel ve toplumsal açıdan 
fayda sağlayan, gönüllülük esaslı faaliyetler bütünü şeklindedir. 

 
Şekil 1. Rekreasyonun Özellikleri 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından derlenerek oluşturulmuştur. 

Şekil 1’de görüldüğü üzere rekreasyonun özellikleri şunlardır; fiziksel, zihinsel, sosyal ya da 
duygusal etkinlikler olarak kabul edilir, aktivitelere katılım zorunlu değil gönüllüdür, her yaştaki 
ve cinsiyetteki insanların faaliyetlere katılımlarına imkan verir, rekreasyon; spor, oyunlar, el 
sanatları, sahne sanatları, güzel sanatlar, müzik, tiyatro, seyahat, hobiler ve sosyal aktiviteler gibi 
çok çeşitli aktiviteler içerebilir, rekreatif faaliyetler açık ve kapalı alanlarda gerçekleştirilebilir, 
rekreasyonun her kişiye göre bir amacı vardır, rekreasyon, kişiden kişiye, toplumdan topluma ve 
kültürden kültüre değişiklik gösterir (Leither ve Leither, 2004; McLean vd., 2005: 39; Karaküçük 
ve Akgül, 2016).   

Haywood vd., 1989 rekreasyonun kullanım alanlarını boş zaman, aktivite, fonksiyon, özgürlük 
olmak üzere 4 ayrı şekilde sınıflandırmıştır. Boş zaman olarak kullanım alanları; rekreasyon tesis 
yöneticileri (tiyatro, müze vb.), seyahat acentaları, belediyeler ve grupları etkinlik turizmine 
yönlendirebilecek turizm yöneticilerinden oluşmaktadır. Aktivite olarak rekreasyonda planlayan 
kişiler katılım sağlayacak grubun sosyo-demografik özelliklerini ve eğlence trendlerini analiz 
etmektedir. Fonksiyon olarak rekreasyonda politikacı ve yöneticiler tarafından katılımcılar için 
neyin iyi olduğuna karar verirken, yapılan aktivitelerin tanıtılması ve sunulması aşamasında 
kullanılır. Özgürlük olarak rekreasyonda ise tiyatro, bale gibi kültürel etkinliklerin geliştirilmesi 
ve sürdürülmesi açısından önemini vurgulamaktadır. 

Rekreasyonun yenilenme anlamı; bireylerin yaşadıkları zorlukların bir sonucu olan yıpranmış 
ruh hallerini iyileştiren, dinlendiren ve gönüllü olarak yapılan faaliyetlerdir (Kraus, 1985; 
Sonnentag ve Fritz, 2007). Çalışma ve diğer etmenler tarafından yıpranan bireylerin yıllık 
izinlerini kullanarak tatile gidip boş zamanlarını değerlendirmesi örnek verilebilir (Axelsen, 
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2009). Rekreatif etkinlikler, bireyin yaşamındaki birçok sıkıntıdan kurtulmasını ve bireyin 
kendisini geliştirmesini sağlayarak, insanların serbest zamanlarında, eğlence ve tatmin dürtüleri 
ile, gönüllü olarak katıldıkları faaliyetlerdir. 

 

Şekil 2. Rekreasyonun Kullanım Alanları 

Kaynak: Haywood vd., 1989’dan derlenerek araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

Godbey rekreatif faaliyetlere etki eden faktörleri yakınlık, güvenlik, destek ve rekreatif faaliyet 
alanlarının tasarımı olarak sıralamıştır. Bunun yanında rekreatif faaliyetlere katılımı etkileyen 
diğer faktörlerin de bireyin boş zamanının olması ve toplumun bakış açısı olduğunu ileri 
sürmektedir (Godbey, 2009). Torkildsen (2005) tarafından yapılan diğer bir çalışmada, bireylerin 
içinde bulundukları koşul ve durum ve bireyin sahip olduğu fırsat faktörleridir.  

Günümüzde çalışmak insanlar için bir gereksinimdir ve ihtiyaçların karşılanması için çalışmak 
zorundadırlar. Ancak bu durum çalışmanın serbest olmadığı ya da insan yaşamını kısıtladığı 
anlamına gelmemelidir. Özellikle çalışanların boş zamanlarını değerlendirmesi, yeniden enerji 
kazanması bakımından gereklidir. (Köktaş, 2004). Godbey (2008)’e göre boş zaman artışının 
nedenleri; teknolojinin ilerlemesiyle ev işlerini kolaylaştırılan aletlerin geliştirilmesi, eğlenceye 
yönelik tutumların farklılaşması, bireylerin eğitim düzeylerindeki artış, iş yaşamında fiziksel 
yorgunluğun azalması, zorunlu olmayan gelirde yaşanan artış, iş alanlarının daha insancıl ve 
kaliteli olması, kadınlara yönelik farklı olanakların sunulması, erken emeklilik ve iş gücüne geç 
yaşta katılma, evliliklerin daha geç yaşta olması gibi sıralanmaktadır (Karaküçük ve Akgül, 2016: 
33-34). 

Toplumun etkin, verimli ve mutlu insan yaşamı için boş zamanların nasıl 
değerlendirilebileceğine ilişkin bilimsel değerlendirmeler ve araştırmalar yapılmıştır. Jackson 
(1986)’a göre materyalizmin baskın olduğu tüketici toplum modeline karşın kaynakları verimli 
ve etkin kullanarak, doğal yapıya zarar vermeyen koruyucu toplum değerleri giderek daha fazla 
kabul görecektir. İnsan eliyle yapılan mekanların ergonomik kullanımını sağlayan kapalı alan 
rekreasyonu bireye serbest zamanlarını etkili kullanmak, modern toplumda yaşam kalitesini 
arttırmak adına kapalı alanlar içerisinde insanların yaptığı rekreasyon etkinliklerinin bütününü 
kapsamaktadır. Açık alan rekreasyonu ise etkinliklerin açık alanda (doğal yaşam, kamp alanları, 
orman, park, bahçe, spor alanları gibi) gerçekleştirilmesidir (Kılıç ve Şener, 2013).  

Tekin vd., (2017)’e göre; rekreasyona katılımın faydaları şu şekilde sıralanmaktadır: Fiziksel sağlık, 
fazla enerjinin yakılması sonucu rahatlama sağlamasının yanı sıra kuvvet, koordinasyon ve 
beceriler olumlu etkilenir. Zihinsel ve duygusal sağlık, sanat, müzik, sosyal etkinlikler, oyunlar, 
fiziksel egzersizler sayesinde kaygılar giderilebilir. Bilgi gelişimi, öğrenme süreci deneme yoluyla 
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kısa sürede tamamlanır. Karakter gelişimi, özsaygı, özgüven, kontrol, azim, cesaret gibi özelliklerin 
gelişimine katkıda bulunur. Sosyal uyum, birey sosyal yapı içerisinde kendi yerinin ne olduğunu 
belirler. Estetik ve maneviyat, birey güzeli, doğruyu, estetik olanı bulmak için arayış içine girer. 
Macera, farklı ve heyecan verenin peşinde olan bireyler arayış içerisindedirler. 

 

TÜRKİYE’DE REKREASYON EĞİTİMİ GELİŞİMİ 

Türkiye’de rekreasyon eğitimi iki farklı yapılanma içinde verilmektedir. Bunlar; Beden Eğitimi 
ve Spor Yüksekokulu (BESYO) ve Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulları (SBTYO)’nda 
bulunan “Rekreasyon” bölümleri ve Turizm Fakültelerinde bulunan “Rekreasyon Yönetimi” 
bölümleridir (Tütüncü, 2012: 250). Türkiye’de rekreasyon eğitimi ilk olarak Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokullarında (BESYO) verilmeye başlanmıştır. Üniversitelerarası Kurulun 3 Temmuz l998 
tarihinde Muğla Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Rekreasyon 
Bölümü açılmasına yönelik Yüksek Eğitim Kurulu Başkanlığına görüş bildirilmesine karar 
verilmiştir. Bu çabalar sonucunda Yükseköğretim Kurumunun 12.04.2000 tarihli toplantısında 
alınan kararla 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/4 maddeleri uyarınca 
BESYO’ lar bünyesinde Rekreasyon programlarının açılmasına ilişkin karar alınmıştır (Zorba, 
2008: 55). 13 Kasım 2009 tarihinde 27405 sayılı Resmi Gazete‘de yürürlüğe giren Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 28 Nisan 2009 tarih ve 25377 sayısı yazısı ile rekreasyon programlarının Turizm 
Fakülteleri bünyesinde de yürütülmesine başlanmıştır. Bu karar doğrultusunda ilk olarak Gazi 
Üniversitesi Turizm Fakültesi Rekreasyon Yönetimi bölümü 2010 yılında öğrenci almaya 
başlamıştır. 

Tablo 1. Türkiye’deki Üniversitelerde Turizm Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Rekreasyon 
Yönetimi Bölümüne Öğrenci Alan Üniversiteler 

Üniversite Bölüm Kuruluş Yılı Öğrenci Alım Yılı 
Akdeniz Üniversitesi 2013 2016 
Akdeniz Üniversitesi 
Manavgat Turizm Fakültesi 

2015 2018 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 2015 2015 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2010 2010 
Balıkesir Üniversitesi 2013 2018 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından üniversitelerin web sayfalarından ve 2018 yılı Yüksek 
Öğretim Kurumu ÖSYM tercih kılavuzundan oluşturulmuştur. 

Türkiye’de Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan 4 adet üniversite bulunmaktadır (Tablo 1). 
Rekreasyon Yönetimi Bölümü sırasıyla ilk Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (eski adı Gazi 
Üniversitesi) 2010 yılında kurulup aynı yıl içerisinde, Akdeniz Üniversitesi’nde 2013 yılında 
kurulup 2016’da Balıkesir Üniversitesi’nde 2013 yılında kurulup 2018’de, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nde 2015 yılında kurulup aynı yıl içerisinde, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm 
Fakültesi’nde ise 2015 yılında kurulup 2018 yılında faaliyete geçtikleri görülmektedir. Ayrıca 
2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle Giresun Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi Turizm 
Fakültelerinde Rekreasyon Yönetimi bölümü açılmıştır. Ayrıca Siirt, Van Yüzüncü Yıl ve Sinop 
Üniversiteleri’nde de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde Rekreasyon 
Yönetimi bölümü açılmıştır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nde ise Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu bünyesinde Rekreasyon Yönetimi bölümü bulunmaktadır. 

Türkiye’de lisansüstü düzeyde beş devlet üniversitesinde aktif olarak rekreasyon eğitimi 
verilmektedir. Bu üniversiteler: Muğla Sıtkı Koçman, Akdeniz, Trakya, Manisa Celal Bayar ve 
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Ankara Hacı Bayram Veli (eski adı Gazi Üniversitesi) üniversiteleridir. Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi (eski adı Gazi Üniversitesi) bünyesinde hem yüksek lisans hem de doktora eğitimi 
verilirken, diğer dört üniversitede sadece yüksek lisans eğitimi verilmektedir.  

Tablo 2. Türkiye’deki Üniversitelerde Turizm Fakültesi Bünyesinde Yer Alan Rekreasyon 
Yönetimi Bölümündeki Öğrenci Sayıları 

Üniversite Öğrenci Sayısı 
Akdeniz Üniversitesi 96 
Akdeniz Üniversitesi 
Manavgat Turizm Fakültesi 

40 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 313 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (eski adı Gazi 
Üniversitesi) 

331 

Balıkesir Üniversitesi 36 
TOPLAM 816 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından üniversitelerin web sayfalarından ve öğrenci işleri 
birimlerinden derlenerek oluşturulmuştur. 

Tablo 2’de Türkiye’de Turizm Fakültesi bünyesinde yer alan Rekreasyon Yönetimi bölümünde 
eğitim gören öğrenci sayıları yer almaktadır. Tablo 2’ye göre Akdeniz Üniversitesi’nde 96, 
Akdeniz Üniversitesi Manavgat Turizm Fakültesi’nde 40, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 
313, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde (eski adı Gazi Üniversitesi) 331, Balıkesir 
Üniversitesi’nde 36 eğitim gören öğrenci bulunmaktadır. 

Rekreasyon eğitimine beş yıllık kalkınma planlarında da yer verilmektedir (Karaküçük vd., 2017: 
384; Kızanıklı ve Birinci, 2018). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994) “Boş 
Zamanların Değerlendirilmesi” ilke ve politikalarında “Boş zamanların değerlendirilmesinde 
eğitim ve organizasyon faaliyetlerini yürütecek nitelikli elemanların yetiştirilebilmesi amacı ile 
üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinde "rekreasyon" anabilim dalı açılacaktır” 
şeklinde ele alınmıştır. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1996-2000) ise rekreasyon eğitimi 
ile ilgili “Boş zamanların değerlendirilmesinde eğitim ve organizasyon faaliyetlerini yürütecek 
insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerde rekreasyon ana bilim dalı tesis edilecektir” 
ifadesi bulunmaktadır (Anonim, 1995).  

Rekreasyon eğitimi ile insanların doğru değerleri yaşam felsefesi olarak benimsemesi ve her yaş 
grubundan insanın refah düzeyini arttırarak sağlıklı, yaratıcı, mutlu bireyler-toplumlar 
oluşmasının sağlanması, yaşam kalitesinin zenginleştirilmesi, nesiller arası ilişkilerin 
geliştirilmesi, mahalle ve toplum bağlarının güçlendirilmesi ve bu doğrultuda nitelikli bireyler 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır (Zorba, 2008: 2; McClean vd., 2008). 

Programdan mezun olan öğrencilerin; park, eğlence, turizm endüstrilerinin kullandıkları 
teknikleri, nitelikleri ve kapsamı, çalışanlar tarafından kullanılan teknik ve süreçleri, mesleğin 
temellerini giriş düzeyinde bilmeleri beklenmektedir (Zimmermann vd., 2014: 145). 

Bu bölümde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra kamu kurumları, belediyelerin park ve 
bahçe düzenlemeleri, ticari kuruluşları, organizasyon şirketleri, spor kulüpleri, sağlık merkezleri, 
rehabilitasyon merkezleri, huzur evleri, temalı parklar, konaklama işletmeleri vb. yerlerde 
istihdam olanağına sahip olabilirler (Tütüncü, 2008: 97; Zimmermann vd., 2014: 144; Zorba, 2008: 
3).  
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ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Bu araştırmada, Türkiye’de Turizm Fakülteleri bünyesinde yer alan rekreasyon yönetimi 
bölümlerinde okuyan lisans öğrencilerinin kariyer seçiminde önemli olduğunu düşündükleri 
faktörlerle, mezun olduklarında kariyer beklentilerini etkileyen faktörlerin neler olduğunun 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla, araştırmanın evrenini Türkiye’de yer alan Turizm 
Fakülteleri öğrencileri, örneklemini ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Akdeniz 
Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitelerin Turizm Fakülteleri 
bünyesinde yer alan Rekreasyon Yönetimi bölümün okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Nicel 
araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu araştırmada veri toplama aracı olarak; literatür taraması 
sonucunda birincil verilerin toplanması amacıyla hazırlanan anket kullanılmıştır. Oluşturulan 
anket formları üç bölümden oluşmaktadır; birinci bölüm demografik ve tanımlayıcı bilgileri 
içermektedir. İkinci bölümde önem faktörleri ve beklenti faktörleri ile ilgili ifadeler yer 
almaktadır. Üçüncü bölümde ise Rekreasyon Yönetimi bölümünde eğitim veren 
akademisyenlere yönelik görüşme soruları bulunmaktadır. Araştırmada Stone vd., 2017, 
Richardson ve Thomas, 2012 ve Richardson, 2009 ölçeklerinden faydalanılmıştır. İfadeler 5’li 
likert şeklinde olup 1: Hiç Katılmıyorum – 5: Tamamen Katılıyorum aralığındadır. Araştırmada 
ölçekler dışındaki ifadeler, araştırmanın amacı doğrultusunda, evrenin özellikleri dikkate 
alınarak ve konunun içeriğine uygun bir şekilde araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. 

Verilerin toplanması 10.03.2019- 05.06.2019 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 344 katılımcıya 
ulaşılmış olup bunların 41 tanesi analiz dışı bırakılarak 303 tanesi analize uygun bulunmuştur.  

 

Tablo 3. Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Ölçek Alpha Katsayısı (a=) 

Önem Faktörü ,885 

Beklenti Faktörü ,937 

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin içsel tutarlılığının olup olmadığının tespiti, bir diğer ifadeyle 
güvenilirliklerinin incelenmesinde, yaygın olarak kullanılan Cronbach Alfa katsayısına 
bakılmıştır. 18 ifadeden oluşan önem faktörü ölçeği için 0,885, 18 ifadeden oluşan beklenti faktörü 
ölçeği için 0,937 olarak tespit edilmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 4. KMO ve Bartlett testi Sonuçları 

 KMO Bartlett testi Df Sig. 

Önem Faktörü Ölçeği ,923 2859,88 153 ,000 

Beklenti Faktörü Ölçeği ,939 3147,96 150 ,000 

 

Verilerin, geçerliğini ölçmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı ve Bartlett Sphericity 
testinin incelenmesi gerekir. KMO’nun 0,60’dan yüksek olması ve Bartlett testinin anlamlı 
çıkması verilerin faktör analizi için uygun olduğunu gösterir. Tablo 4’de görüldüğü gibi önem 
faktörü ölçeği (0,923), beklenti faktörü ölçeği (0,939) KMO değerlerinin 0,60’dan yüksek olması 
sebebiyle faktör analizine uygun bulunmuştur. Bartlett testi sonuçları incelendiğinde ise 0,001 
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düzeyinde manidar olduğu görülmüş olup verilerin çok değişkenli normal dağılımdan geldiği 
kabul edilmiştir. 

Bu doğrultuda geliştirilen hipotezler aşağıdaki şekildedir: 

H1: Öğrencilerin bölümü seçerken önem verdiği faktörlerle mezun olduktan sonra 
kariyer beklentilerini etkileyen faktörler arasında pozitif olarak anlamlı bir ilişki 
vardır.  

H2: Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H3: Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri yaşa göre farklılık göstermektedir.  

H4: Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri okuduğu sınıfa göre farklılık 
göstermektedir.  

H5: Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri üniversitelere göre farklılık 
göstermektedir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmaya katılan Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerinin demografik 
özellikleri, farklılık testleri, korelasyon bulguları, açık uçlu sorulara verdikleri cevaplara ait 
bulgular ve akademik personel görüşlerine ait bulgulara yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların %43,6’sı kadın ve %56,4’ü ise erkektir. Katılımcıların %3’ü 18 ve altı yaş, 
%55,8’i 19-21 yaş, %38,6’sı 22-24 yaş, %2,6’sı 25 ve üzeri yaş aralığında yer almaktadır. 
Araştırmaya katılanların %20,5’i 1.sınıf, %31,4’ü 2.sınıf, %29,7’si 3.sınıf ve %18,5’i 4.sınıftır. 
Katılımcıların %43,9’unun iş tecrübesinin olmadığı, %18,8’inin 1 yıldan az ve %37,3’nün 1 yıl 
olduğu görülmektedir. Son olarak araştırmada yer alan öğrencilerin %36’sı Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi, %47,9’u Necmettin Erbakan Üniversitesi, %11,6’sı Akdeniz Üniversitesi ve %4,6’sı 
Balıkesir Üniversitesinde eğitim görmektedir. 

Tablo 5 ’deki verilere göre öğrencilerin bölümü seçerken önem verdiği faktörlerle mezun 
olduktan sonra kariyer beklentileri arasında anlamlı bir ilişki vardır (p<0,01). İki değişken 
arasında doğru yönlü pozitif güçlü bir ilişki vardır (r= 0,62). Başka bir ifade ile öğrencilerin 
bölümü seçerken önem verdiği faktörler artarken kariyer beklentileri de artmaktadır. H1 
(Öğrencilerin bölümü seçerken önem verdiği faktörlerle mezun olduktan sonra kariyer beklentilerini 
etkileyen faktörler arasında pozitif olarak anlamlı bir ilişki vardır) hipotezi kabul edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre beklenti faktörleri arasında anlamlı bir farklılığın 
olup olmadığını ortaya koymak için yapılan bağımsız örneklem t testi sonucuna göre, kadınların 
beklenti faktörleri (4,08) ile erkeklerin beklenti faktörleri (4,02) arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir (t=0.456, p=0.50>0.05). Bu durumda beklenti faktörleri ile 
cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir. H2 (Öğrencilerin kariyer planlarında 
beklenti faktörleri cinsiyete göre farklılık göstermektedir) hipotezi reddedilmiştir. 
Araştırmaya katılanların yaşları ile beklenti faktörleri üzerinde anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını ortaya koymak için yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi sonucunda, 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (t=3,307 p=0.21<0.05). 

Gruplar arası farklılık tespit edildikten sonra hangi gruplar arasında bu farklılığın 
kaynaklandığını belirlemek için Sheffe testinden yararlanılmıştır. Yapılan ikili karşılaştırmalar 
sonucuna göre 18 ve altı yaş aralığında olan kişilerle 19-21, 22-24, 25 ve üzeri yaş aralığında olan 
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kişilerin beklenti faktörleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. H3 (Öğrencilerin kariyer 
planlarında beklenti faktörleri yaşa göre farklılık göstermektedir) hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 4.  Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Analiz Sonuçları 

Cinsiyetiniz  (N) (%) 

Kadın 132 43,6 
Erkek 171 56,4 

Yaşınız   

18 ve altı 9 3 
19-21 169 55,8 
22-24 117 38,6 
25 ve üzeri 8 2,6 

Sınıfınız   

1 62 20,5 
2 95 31,4 
3 90 29,7 
4 56 18,5 

İş Tecrübeniz   

Yok 133 43,9 
1 yıldan az 57 18,8 
1 yıl 113 37,3 
1 yıl ve üzeri -- -- 

Üniversiteniz   

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 109 36 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 145 47,9 
Akdeniz Üniversitesi 35 11,6 
Balıkesir Üniversitesi 14 4,6 

TOPLAM 303 100 

 
 

Tablo 5. Öğrencilerin Bölümü Seçerken Önem Verdiği Faktörlerle Mezun Olduktan Sonra 
Kariyer Beklentilerini Etkileyen Faktörler Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesine Yönelik 

Korelasyon Tablosu 
 Önem Faktörleri Beklenti Faktörleri 
Önem Faktörleri 1  
Beklenti Faktörleri .619** 1 

           ** p< 0, 01 anlamlılık düzeyinde (iki yönlü) 
            * p< 0, 05 anlamlılık düzeyinde (iki yönlü) 
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Tablo 6. Katılımcıların Cinsiyetleri ile Beklenti Faktörleri Arasında Farklılığı Tespit Etmek 
İçin Yapılan Bağımsız Örneklem t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ort.(𝐗") SS Test P 
Kadın 132 4,08 0,72 0.456 0.50 
Erkek 171 4,02 0,77 

 
Tablo 7. Katılımcıların Yaşları ile Beklenti Faktörleri Arasında Farklılığı Tespit Etmek Için 

Yapılan Anova Testi Sonuçları 
    Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) 
 
 

Değişkenler 
Yaş 

N  Ort SS Test 
Değeri P 

 
Çoklu 

Karşılaştırma  

(a) 18 ve altı 9 4,74 0,19            (b)(c)(d) 
(b) 19-21 169 4,06 0,71            (a) 
(c) 22-24 117 3,99 0,81            (a) 
(d) 25 ve üzeri 8 3,74 0,19 3,307 0.21          (a) 

       
 

Tablo 8. Katılımcıların Okudukları Sınıf ile Kariyer Beklentilerini Etkileyen Faktörler 
Arasında Farklılığı Tespit Etmek için Yapılan Anova Testi Sonuçları 

    Tek Yönlü Varyans 
Analizi (Anova) 

 
 

Değişkenler 
Sınıf 

N  Ort SS Test Değeri P 
 

(a) 1.sınıf 62 4,16 0,72    
(b) 2.sınıf 95 4,00 0,79    
(c) 3.sınıf 90 4,05 0,76    
(d) 4.sınıf 56 4,02 0,69 0,688 0.56  

       
 

Araştırmaya katılanların yaşları ile beklenti faktörleri üzerinde anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını ortaya koymak için yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi sonucunda, 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (t= 0,688 p=0.56>0.05). 
H4 (Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri okuduğu sınıfa göre farklılık göstermektedir) 
hipotezi reddedilmiştir. 

Araştırmaya katılanların üniversiteleri ile beklenti faktörleri üzerinde anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığını ortaya koymak için yapılan Tek Yönlü Varyans (ANOVA) Analizi sonucunda, 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (t= 2,101 p=0.09>0.05). 
H5 (Öğrencilerin kariyer planlarında beklenti faktörleri üniversitelere göre farklılık göstermektedir) 
hipotezi reddedilmiştir. 

§ Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri cevaplara ilişkin bulgular 

Bu bölümde öğrencilerin (“Rekreasyon Yönetimi bölümü mezunları ne iş yapar, iş alanları 
nelerdir, Rekreasyon yönetimi bölümüne kendi isteğinizle mi geldiniz? Neden bu çalışma alanını 
tercih ettiniz, bu bölümü Turizm Fakültesinde yer alan diğer bölümlerle kıyasladığınızda 
avantajlı buluyor musunuz?, Kariyer planlamanız açısından bu bölümden beklentileriniz 
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nelerdir?”) açık uçlu sorulara vermiş olduğu cevaplar araştırmacılar tarafından tablo haline 
getirilip açıklanmıştır.  

 
Tablo 9. Katılımcıların Üniversiteleri ile Beklenti Faktörleri Arasında Farklılığı Tespit Etmek 

için Yapılan Anova Testi Sonuçları 
    Tek Yönlü Varyans 

Analizi (Anova) 
 
 

Değişkenler 
Üniversite 

N  Ort SS Test Değeri P 
 

(a) Hacı Bayram Veli Üniversitesi  109 3,98 0,77    
(b) Akdeniz Üniversitesi 35 4,34 0,78    
(c) Balıkesir Üniversitesi 14 4,03 0,55    
(d) Necmettin Erbakan Üniversitesi 145 4,04 0,76 2,101 0.09  

       
 

Tablo 10. Rekreasyon Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin İstihdam Edebilecekleri İş 
Alanlarına İlişkin Bulgular 

İş Alanları  (n) (%) 
Belediyeler 48 %9 
Animasyon 33 %6 
Antrenörlük 20 %4 
Organizasyon 60 %11 
Boş zaman faaliyetlerinin düzenlenmesi 36 %7 
Yönetici 20 %4 
Yerel yönetimler 17 %3 
Eğlence merkezleri 27 %5 
Terapötik uygulamalar 12 %2 
Yaşam koçluğu 4 %1 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 38 %7 
Rehabilitasyon merkezleri 9 %2 
Temalı parklar 33 %6 
Kamu kuruluşları 12 %2 
Özel sektör 89 %16 
Spor alanları 49 %9 
AVM 8 %1 
Hastaneler 9 %2 
Akademik personel 6 %4 
Tüm alanlar 14 %3 

   

 

Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerine sorulan “Rekreasyon Yönetimi bölümü mezunları ne 
iş yapar, iş alanları nelerdir” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda iş alanları frekans ve 
yüzde olarak Tablo 10’da gösterilmektedir.  
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Tablo 10’a bakıldığında, en yüksek oranın (%16) özel sektör (turizm işletmeleri, oteller, acenteler, 
restoranlar vb.) olduğu görülmektedir. Rekreasyon yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 
çalışılabilecek iş alanları bölümün lisans öğrencilerine göre sırasıyla organizasyon %11, 
belediyeler %9, spor alanları %9, Gençlik ve Spor Bakanlığı %7, Boş zaman faaliyetlerinin 
düzenlenmesi %7, Animasyon %6, Temalı parklar %6, Eğlence merkezleri %5, Antrenörlük %4, 
Yönetici %4, Akademik personel %4, Tüm alanlar %3, Yerel yönetimler %3, Hastaneler %2, Kamu 
kuruluşları %2, Terapötik uygulamalar, Yaşam koçluğu %1, Avmler %1 olarak düşünülmektedir.  

 

Tablo 11. Öğrencilerin Açık Uçlu Sorulara Verdikleri Cevaplara İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin rekreasyon yönetimi bölümünü tercih isteklerine ait 
bulgular (n) (%) 

Evet 213 70,3 
Hayır 90 29,7 
Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan diğer bölümlerle 
kıyaslamalarına ilişkin bulgular 
 

  

Evet 185 61,06 
Hayır 92 30,36 
Kararsızım 26 8,58 
Tercih ederken bölüm ile ilgili bilgilerine ilişkin bulgular 
 

  

Biliyordum 213 70,3 
Bilmiyordum 90 29,7 

Rekreasyon yönetimi bölümünde yabancı dil eğitiminin önemine 
ilişkin bulgular  

  

Önemli 288 95,0 
Önemli değil 15 5,0 

TOPLAM 303 100 

 
Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerine sorulan “Rekreasyon yönetimi bölümüne kendi 
isteğinizle mi geldiniz, Neden bu çalışma alanını tercih ettiniz” sorusuna verilen cevaplar 
doğrultusunda 213 kişinin kendi isteğiyle tercih ettiği sonucuna varılmaktadır (Tablo 11). 
Öğrencilerin bu bölümü tercih etme sebepleri arasında eğlenceli ve sosyal bir alan olması, alınan 
puanın bu bölüme yetmesi, yeni bir bölüm olması, BESYO’ya benzer bölüm olması, genç ve 
dinamik bir bölüm olması, insanlarla ilişki kurulabilmesi yer almaktadır. 
 
Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerine sorulan “Bölümü avantajlı buluyor musunuz” 
sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin yüksek oranda (185) kişinin avantajlı 
bulduğu sonucuna varılmaktadır. Verilen cevaplar doğrultusunda çoğunlukla iş alanlarının fazla 
olması, turizm, spor ve sağlık alanında kapsamlı eğitimin verilmesi, her kesime hitap etmesi 
diğer bölümlere göre avantajları arasında gösterilmektedir. Dezavantajları arasında ise yeni 
bölüm olduğundan eksiklikler mevcut olması, dil eksikliği, diğer bölümlere göre staj ve bölüm 
derslerinin yetersiz olması yer almaktadır. 
 
Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerine sorulan “Bölümü tercih ederken bölüm ile ilgili 
bilginiz var mıydı” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda %70’i bilgi sahibi olduğunu 
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yaklaşık %30’u ise ya puanı tuttuğu için ya da BESYO ile karıştırdığı için tercih ettiklerini beyan 
etmişlerdir. 

Rekreasyon yönetimi bölümü öğrencilerine sorulan “Sizce rekreasyon yönetimi eğitiminde 
yabancı dil önemli midir ” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda %95’i önemli olduğunu %5’i 
ise önemli olmadığını ifade etmişlerdir.  

§ Akademik personelin görüşme sorularına vermiş olduğu cevaplara ilişkin bulgular 

“Bölümün Turizm Fakültesi bünyesinde yer alması doğru bir karar mıdır” sorusuna verilen cevaplar 
doğrultusunda rekreasyon yönetimi bölümünde birçok iş alanı mevcuttur. Bu bölümde okuyan 
öğrencilerin bunların hepsini öğrenmesi diye bir amaç olmamalıdır. Bunun yerine her tür 
rekreasyon faaliyetinde sıkça rastlanabilen belirgin ve ortak meselelerin öğrenilmesi esastır.  

Bölüm mezunları için asgari düzeyde de olsa turizm sektöründe bir istihdam sağlamak anlamına 
gelmektedir. Çünkü turizm işletmeciliği bölümlerindeki temel-teknik altyapı dersleri rekreasyon 
yönetimi bölümünde de bulunmaktadır. Etkinliklerde faaliyet planlaması, alanların rekreasyonel 
çekiciliğinin ölçümü, estetik teorisi gibi dersler ortak payda dersleridir. Turizm olgusu hoşça 
vakit geçirmenin, eğlenmenin birçok türünü içermektedir. Dolayısıyla turizmin önemli bir 
boyutu da rekreasyon faaliyetleridir ifadelerine ulaşılmıştır. 

“Bölümün Türkiye geneline yeterince tanındığını düşünüyor musunuz” sorusuna verilen cevaplar 
doğrultusunda Rekreasyon bölümünün ne demek olduğu, mezunların ne iş yapacağı gibi 
tanımlamaların zor olmasından ve yeni bölüm olmasından kaynaklı az bilinmektedir. 
Rekreasyon bölümü toplumun mutluluğu açısından önemliyse bu bölümün gelişimine önem 
vermek gerekmektedir. 

“Öğrencilerin bu bölümde kariyer planlarının gerçekleştirilmesinde bölüm olarak yapılması gereken 
faaliyetler nelerdir, önerileriniz nelerdir” sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde 
Rekreasyon bölümü turizm fakültesi dışında beden eğitimi bölümlerinde yer aldığı için gelen 
öğrencilerin mezun olduklarında ne olacakları, ne iş yapacakları konusunda zihinlerindeki 
belirsizliklerin bölüm hocaları tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
Mezunların birbirleriyle dayanışması kariyer geliştirmede oldukça etkin olmaktadır. Mezunlara 
dernek kurmaları için öncülük edilebilir önerileri bulunmaktadır. 

“Bu bölümün ne kadar istihdam olanağı var? İstihdam olanaklarını geliştirmek için neler yapılabilir” 
sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde; gerek yerel yönetimlerde gerekse turizm 
işletmelerinde rekreasyon faaliyetlerinde istihdam imkanlarının var olduğu kabul ediliyor ancak 
bu konuda farkındalık yaratılması gerekmektedir. Bakanlıklarla ve yerel yönetimlerle protokol 
yapılarak istihdam olanakları artırılabilir görüşleri yer almaktadır.  

“Rekreasyon öğrencilerinin mezun olunca özel sektörde, kamuda alanlarıyla ilgili çalışmaları için neler 
yapılabilir” sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde; kentlerin mülki erkanına, belediye 
yetkililerine ve turizm yöneticilerine zaman zaman bölümün felsefesini tanıtıcı seminerler, 
brifingler vermek, toplumda rekreasyon yönetimi mezunlarını istihdam etme arzusunun 
güçlenmesi için bir basamak noktası olabilir. Diğer açıdan yasal mevzuatın ve okul-sektör 
işbirliğinin olması gerekmektedir. 

“Bu meslek açısından yabancı dilin önemi nedir? Öğrencilerinizi dil konusunda geliştirmek için neler 
yapıyorsunuz” sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde; yabancı dil turizm açısından 
önemlidir. Öğretim metodunun değiştirilmesi, hayatın her alanında yer alması ve konuşma 
odaklı olması gerekmektedir. İstekli ve kabiliyetli öğrenciler için yönlendirme yapılmaktadır. 
Bölümlerin ders programlarında İngilizcenin yanı sıra Almanca, Fransızca, Rusça gibi farklı diller 
de yer almaktadır.  



Seda ÖZDEMİR AKGÜL ve S. Gül GÜNEŞ 

 739 

“Sektörle işbirliği içinde eğitim sağlıyor musunuz” sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde 
zorunlu staj uygulaması, istihdam-kariyer günleri etkinlikleri bulunmaktadır. 

“Öğrencilerinizin iş tecrübelerini artırmaya yönelik nasıl çalışmalarınız bulunmaktadır” sorusuna 
verilen cevaplar değerlendirildiğinde zaman zaman fakültelerde kurum içi rekreatif etkinlikler 
olduğu ve öğrencilerin aktif yer aldığı söylenmektedir. Bunun yanı sıra yerel yönetimlerde, çeşitli 
vakıflarda ve özel gereksinimli bireyler ile ilgili okullara ziyaret gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Rekreasyon Yönetimi bölümünde eğitim veren kurumların amacı, turizm sektörünün 
gelişmesine katkı sağlamak, sektöre kalifiye personel yetiştirmek, kendi meslekleriyle ilgili 
yeterli bilgiyi vermek, yeni fikir ve teknolojilere uygun eğitim vermektir. Türkiye’de 4 
üniversitede aktif eğitim veren Rekreasyon Yönetimi bölümlerinin tercih edilme nedenleri ve 
bölüm öğrencilerinin beklentileri araştırılmıştır. Bu çalışmada öğrenciler bölümü tercih ederken 
bilgi sahibi olmalarına rağmen mezun olduklarında iş bulma konusunda tedirgin oldukları, 
amaca uygun eğitim verilmediği, müfredatın bölüme uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.  
Türkiye’de rekreasyon eğitimi iki farklı yapılanma içinde verilmektedir. Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu (BESYO) ve Spor Bilimlerinde bulunan “Rekreasyon” bölümleri ve Turizm 
Fakültelerinde bulunan “Rekreasyon Yönetimi” bölümleridir. Fakat öğrenciler tarafından bu 
bölümler karıştırılmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılardan bazıları bölümü tercih ederken 
BESYO’da yer alan Rekreasyon bölümü diye tercih ettiklerini düşünmektedirler. Bu noktadan 
hareketle karışıklığın giderilmesi açısından her iki bölümün istihdam alanları açık şekilde 
tanımlanması gerekmektedir. Ayrıca literatür taraması ve akademik personel görüşlerine göre 
bölümün istihdam olanaklarının oldukça fazla olduğu ancak bu konuda farkındalık yaratılması 
gerektiği düşünülmektedir. Sayısı yeni artış gösteren bu bölümün başarıya ulaşabilmesinde 
düzenlemelerin yapılarak müfredatın öğrenci beklentilerine uygun oluşturulması 
gerekmektedir. 

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Rekreasyon bölümlerinde okuyan öğrencilerin kariyer beklentilerinin üst düzeyde karşılanması 
ve boşluk oluşmaması açısından programlara başlamadan önce istihdam olanakları ve 
koşullarının iyi tanımlanması gerekmektedir. Bunların yanı sıra bölümlerin amaçlarına ulaşması 
açısından öğrencilerin o bölümü ne için tercih ettikleri ve o bölüm ile ilgili beklentilerinin neler 
olduğunun da bilinmesi önemlidir. Bu beklentiler doğrultusunda da açılacak ya da açılmış olan 
bölümlerde yeni düzenlemelerin yapılması, yurtdışında bölümle ilgili yapılan çalışmalara 
yönelik incelemelerde bulunulması ve müfredatın bu doğrultuda oluşturulması gerekmektedir. 
Bu nedenle tasarlanacak olan müfredatın sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak 
hazırlanması ve sektör odaklı eğitim verilmesi önemlidir.  

Öğrencilerden %70,3’ü bölümü bilmediklerini çoğunlukla BESYO ile karıştırdıklarını ifade 
etmişlerdir. İlgili bölümde yer alan akademik personel görüşlerine göre ise bölümün tanımının 
tam olarak bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu doğrultuda öğrenciler sınav tercihlerini 
gerçekleştirmeden Yüksek Öğretim Kurumu tarafından her iki fakültede verilen eğitimin alan 
tanımı verilerek öğrencilerin yanlış tercihte bulunmaları önlenebilir. Türkiye genelinde; 
BESYO’larda Rekreasyon Bölümleri var neden Turizm Fakültelerinde de olsun yaklaşımı 
mevcuttur. ÖSYM tercih kılavuzlarında daha çok sportif amaçlı eğitim veren BESYO’lara bağlı 
bölümlerin “Rekreasyon”, Turizm Fakültelerine bağlı bölümlerin ise “Rekreasyon Yönetimi” adı 
altında yer aldığı görülmektedir. Oysa BESYO’ların müfredatlarındaki derslerin çoğu spor ile 
ilgilidir. Turizm olgusu ise hoşça vakit geçirmenin, eğlenmenin birçok türünü içermektedir. 
Akademik personelin önerileri doğrultusunda bir başka çözüm yolu da BESYO’larda bölüm 
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adının “sportif rekreasyon”, turizm fakültelerinde ise “turistik rekreasyon” olması karışıklığın 
önlenebilmesi açısından önerilebilir. Böylece BESYO ve Turizm Fakülteleri bünyesindeki 
rekreasyon bölümlerinin misyonlarını ve müfredat kapsamlarını birbirinden ayrıştırmak 
mümkün olabilir.  

Öğrenciler, sektörün meslek seçiminde önemli buldukları faktörleri karşılamadığını 
düşünmektedir.  Bu durum bireylerin kendilerini geliştirdikçe ve iş tecrübesi kazandıkça, 
bölümün mevcut kariyer olanakları hakkındaki görüşlerinin giderek daha da olumsuz hale 
geleceğini göstermektedir. Rekreasyon ve turizm sektörü, öğrencilerin sektörle ilgili algılarının 
olumlu olmasını sağlamak için öncelikle kaygılarını önemsemelidir. Bu durum sektöre giren 
üniversite mezunu sayısını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olacaktır. Öğrencilerin algılarını 
değiştiremezlerse, rekreasyon ve turizm sektörü bu yüksek vasıflı ve eğitimli çalışanları 
kaybetmeye devam edecektir. 

Ercan vd., (2016)’nin yapmış olduğu benzer çalışmada öğrenciler, bölümün uzmanlık alanları 
hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıklarını söylemektedir. Öğrencileri bölüme uyumlu hale 
getirmek ve alanla ilgili şüpheleri ile kaygılarını gidermek için, sektör temsilcileri veya bu alanda 
çalışan kişilere çok büyük sorumluluklar yüklenmektedir. 

Turizm İşletmeciliği bölümleri son yıllarda Türkiye’de ve dünyada öğrenci kaybetmektedir. 
Dünya genelinde, Rekreasyon Yönetimi eğitimi açısından sıralamada önde olan üniversitelerin 
bazılarında ise eğitim, “Turizm ve Rekreasyon” adı altında yer alan bölümlerde verilmektedir. 
Zaman içerisinde yurtdışında yer alan örneklere de bakılarak Türkiye’deki Turizm 
Fakültelerinde de “Turizm İşletmeciliği” ve “Rekreasyon Yönetimi” bölümlerinin birleştirilmesi 
önerilebilir. Bu doğrultuda, hem BESYO’larla karıştırılma ihtimalinin de azalması söz konusu 
olacaktır. 

Ayrıca, yurtdışındaki “Rekreasyon Yönetimi” bölümleri, çoğunlukla Turizm Fakültelerinde yer 
almamakta ve yanı sıra “Turizm ve Rekreasyon”, “Rekreasyon ve Boş zaman çalışmaları”, “Park, 
Rekreasyon ve Boş Zaman”, “Park, Rekreasyon ve Turizm” gibi farklı isimlerle 
adlandırılmaktadır. Yanı sıra söz konusu bölümlerde verilen çoğunlukla seçmeli olan “Sorumlu 
rekreasyon”, “Rekreasyon, Park ve Turizmde Liderlik”, “Rekreasyon, Park ve Turizmde Risk 
Yönetimi”, “Yaratıcılık ve Çocuk Gelişimi Oyunları”, “Program Yönetimi ve Değerlendirilmesi”, 
“Kamp Yönetimi ve Liderlik”, “Macera Tabanlı Programlama/Yönetim” gibi çok farklı ve yeni 
alanlar içermektedir. Türkiye’de söz konusu bölümlerde yapılacak müfredat güncellemelerinde 
bu yenilikçi yaklaşımlar içeren derslerin de göz önünde bulundurulması önemli olacaktır. 
Müfredat konusunda yönlendirici olabilmesi adına üniversitelerin Rekreasyon Yönetimi 
bölümleri birleşerek çalıştay düzenlenebilir. 

Öğrencilerin temel amacı bir derece kazanmak, işe alınmak ve başarılı bir kariyere sahip olmaktır. 
Benzer düşünceye sahip bireylerin algılarını anlamak, kariyer hedeflerinde bilgiye dayanan daha 
eğitimli karar alma süreci onların geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Tercih yaparken bu 
bireylerin algılarına göre doğru bilginin doğru zamanda verilmesi son derece önemlidir. 
Eğitimciler ise adeta öğrenci başarısı konusunda önemli etkiye sahip yönlendirici birer araçtırlar. 
Öğrencilerin tercih ettikleri kariyer alanını anlamalarını sağlayacak uygulamaların yanı sıra 
öğrenci beklentilerine yönelik projeler ve staj programları da müfredatta yer almalıdır. Aynı 
zamanda Rekreasyon Yönetimi bölümündeki eğitimciler, özellikle tercih döneminde tüm 
potansiyel öğrencilerine sektördeki mevcut kariyer olanaklarını ve sunulan çalışma koşullarını 
kapsayan sunumlar yapabilir. 

Rekreasyon Yönetimi eğitimi Türkiye’de multidisipliner bir yapıya sahip ve Turizm Fakültesi 
bünyesinde yer alırken, yurtdışında ise geleneksel disiplinlere ve yeni konu alanlarına dayalı 
disiplinlerarası bir eğitime sahip ve farklı isimlerle ayrı bir fakülte olarak yer almaktadır. 
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Rekreasyon Yönetimi bölümünde kalifiye eleman yetiştirmek açısından ilgili ders müfredatları 
birbirlerine paralel olarak yurtdışı müfredatları örnek alınarak yapılandırılmalı ve bu işlem 
sırasında turizm sektörü temsilcileri ile eğitim kurumlarının görüşleri mutlaka alınmalıdır. 

Türkiye’de 1992 yılından itibaren çok sayıda yeni üniversite açılmış ve açılmaya devam 
etmektedir. Turizm Fakültesi bünyesinde yeni gelişim gösteren bu bölümün başarıya 
ulaşmasında uygun eğitim verilmesinin yanı sıra, başta yükseköğretim kurumlarına ve turizm 
sektörü temsilcilerine ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na büyük işler düşmektedir. Özel 
sektör ve kamu kurumlarında öğrencilerin istihdam alanları genişletilmelidir. 

Türkiye’nin Rekreasyon Yönetimi bölümü öğrencileri için bakış açısı onların mezun olduktan 
sonra sadece animasyoncu olacağı yönündedir. Boş zaman kavramının turizm tanımı içerisinde 
yer aldığı düşünüldüğünde aslında bu kavram turizmin temelini oluşturmaktadır. Bu bakış 
açısıyla bölüm mezunlarının turizm sektöründe iş yapacağı birçok alan bulunmaktadır. 
Bunlardan biri etkinlik yönetimidir. Tüm etkinlikler (festivaller, spor müsabakaları vb.) boş 
zamanların değerlendirilmesinde yer almaktadır. Türkiye’de üniversiteler tarafından çeşitli 
seminerler, eğitimler verilerek bu bilincin oluşturulması gerekmektedir. 

Rekreasyon Yönetimi bölümü öğrencilerinin bölümle ilgili bazı belirsizlikleri bulunmaktadır. 
Rekreasyon’un kelime anlamının tam olarak Türkiye’de tanımlanmaması Latin kökenli recreatio 
kavramından gelmesi tam olarak anlamının bilinmemesine neden olmaktadır. Bu doğrultuda 
Rekreasyon Yönetimi bölümünden mezun olacak öğrenciler için “ne olacaklarına” ilişkin iş 
tanımlarının, istihdam alanlarının açık şekilde tanımlanması gerekmektedir. Bunun sonucunda 
öğrenciler tercih ettikleri bölümlerin niteliklerini bilecek ve bu niteliklerin istekleri 
doğrultusunda uyumlu olup olmadığını karşılaştıracaklardır. Topluma etkin ve doğru tanıtım 
yapılması, bilgilendirmeye yönelik doğru stratejilerin uygulanmasıyla mümkün kılabilecektir. 
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edilen bulgulara göre, çalışma kapsamında ele alınan Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y 
Kuşağı ve Z Kuşağı turistlerinin kültür yönelimli boyut, destinasyon yönelimli boyut, seyahat 
hizmetleri boyutu ve sosyal temas boyutu açısından farklı roller üstlenmekte ve çeşitli beklentiler 
ile turizm tercihlerinde bulunmaktadırlar. Bu bulgulara dayanarak, turizm pazarı, 
bölümlendirme kriteri olarak kuşaklara bağlı olarak ortaya çıkan bu farklılıklara göre 
bölümlendirilebilir. 
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Abstract 
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for segmentation in tourism. According to the findings of data collected with survey method from 
671 participants in total, the Baby Boomers, Generation X, Generation Y and Generation Z tourists 
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GİRİŞ 

Turizm sektörü Türkiye ekonomisinin en önemli alanlarının başında gelmektedir. Ülke içerisinde 
her mevsim ayrı bir turizm türünün yapılabildiği düşünüldüğünde, turizm sektöründeki 
potansiyel daha derin bir anlam ifade etmektedir. Bununla birlikte, dijitalleşen ve küreselleşen 
koşullarda diğer sektörlerde olduğu gibi turizmde de rekabet oldukça yoğun bir şekilde 
hissedilmekte ve rekabetçi olmak için günün gerekleri her geçen gün farklılaşmaktadır. Özellikle 
turizm sektöründe hizmet ve tüketimin neredeyse aynı anda olduğu bir süreçte dinamik olmak 
çok önemlidir. Dinamizmi ön plana çıkaracak en önemli unsur ise pazar bölümlendirmenin etkin 
ve verimli şekilde yapılabilmesidir. Morrison’un da (2010) belirttiği gibi tüm pazarı bölümlere 
ayırmaktaki temel hedef pazarlama faaliyetlerini belirli alanlarda yoğunlaştırmak ve elbette 
bütçeyi etkin kullanmaktır.  

Her ne kadar turizm pazarı bireylerin sosyo-demografik ve davranışsal özellikleri gibi mikro 
düzeyde ve ülkelerin sosyo-ekonomik, politik, kültürel ve coğrafi özellikleri gibi makro düzeyde 
bölümlendirilse de (Lin vd., 2019), yaş temelli bir konu olan ancak yalnızca bununla sınırlı 
kalmayan kuşak kavramı da anlamlı bir bölümlendirme kriteri olarak düşünülebilir.  Bununla 
birlikte, turizm araştırmalarında kuşaklar konusuna yeterince değinilmediği görülmektedir. 
Oysa çeşitli perspektiflerden kuşaklar üzerinde yürütülen incelemeler farklı kuşakların kendine 
özgü turizm tercihleri, tutum ve davranışlarının anlaşılmasında önemli ipuçları sunacaktır (Özel, 
2017: 3).  

Bununla birlikte, çeşitli yazarlar (Fan vd., 2017; Chen ve Huang, 2018a; Chen ve Huang, 2018b) 
tarafından incelenen ve farklı şekillerde isimlendirilen turist tipolojileri turizm araştırmalarında 
sıkça ele alınmış bir konudur. Ancak literatürde turist tipolojileri ile turizmde kuşakların daha 
önce yeterince ilişkilendirilmediği görülmüş ve bu çalışma ile bu boşluğun doldurulması 
amaçlanmıştır. Buradan hareketle, bu çalışmada Mo vd. (1993) tarafından öne sürülen 
uluslararası turist rolü tipolojisi ile Bebek Patlaması Kuşağı, X Kuşağı, Y Kuşağı ve Z Kuşağı 
turistleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin birtakım karakteristikleri üzerinde gruplandırmak, 
başka bir ifadeyle tipolojiler çıkarmak turizm literatürünün önemli konuları arasında yer 
almaktadır. İlk olarak Cohen’in (1972) yaklaşımıyla başlayan tipolojiler günümüzde çok çeşitli 
perspektiflerde gruplansa da; çoğunlukla yaş, aile yaşam dönemi gibi demografik temeller ve 
tatil aktiviteleri, seçilen turizm bölgesi ya da seyahat etme sıklığı gibi davranışsal temellerde 
ağırlık kazanmaktadır (Kayar, 2008). Hangi temel dikkate alınırsa alınsın, tüm tipolojilerin ortak 
noktası etkin ve kapsamlı bir turizm politikasının oluşturulmaya çalışılmasıdır (Coccossis ve 
Constantoglou, 2006). Dolayısıyla, turizm pazarına ilişkin farklı tipolojiler ortaya koymaya olan 
ihtiyacın sürekli olduğu aşikârdır. 

Literatürde belki de en çok üzerinde durulan tipolojilerden biri yenilik-aşinalık ekseninde Cohen 
(1972) tarafından oluşturulmuş tipolojidir. Yenilik-aşinalık ekseninde turistlerin çeşitli tiplere 
ayrılmasına ilişkin turist deneyimlerine dayalı olarak dört çeşit sınıflandırma söz konusudur. 
Bunlar; örgütlenmiş kitle turist, bireysel kitle turist, araştırıcı (kaşif) turist ve başıboş turisttir 
(Cohen, 1972: 64). Cohen’in tipolojisi turizm literatüründe önemli düzeyde atıf alsa da ampirik 
olarak test edilmediği yönünde eleştirilmektedir (Jiang vd., 2000). 

Farklılaşan turist tipolojilerinin temelini oluşturan iki tipolojiden bir diğeri ise Plog’un (1977) 
alosentrik ve psikosentrik tipolojisidir. Bu tipolojilerde alosentrik “bedenin rahatlamasına 
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yönelik” olmayı, psikosentrik ise bedenden çok ruhun rahatlamasına yönelik bir tipolojiyi ifade 
etmektedir (Plog, 1977: 56). Ancak Kayar’a (2008) göre, bu tür sosyo-psikolojik tipolojiler 
kavramsallaştırma açısından değerli katkı sunmakla birlikte, karar verme sürecinde pratik 
olmaktan uzaktır. Bununla birlikte, bu tipolojilerin tutumsal bileşeni ölçmeye yönelik 
standartlaştırılmış bir araç olmaktan yoksun olmaları en önemli eleştiriler arasında yer 
almaktadır (Mo vd., 1993: 321). Bu nedenle, Mo vd., (1993) Cohen’in tipolojisini test ederek geçerli 
ve güvenilir bir tutumsal ölçek ortaya koymuştur. Uluslararası turist rolü olarak nitelendirilen 
bu tipolojiye göre, “destinasyon yönelimli boyut”, “turist hizmetleri boyutu”, ve “sosyal temas 
boyutuna” göre turistler çeşitli tercihlerde ve davranışlarda bulunmaktadırlar. 

Dahası, insan davranışları çok karmaşıktır ve turizm tercihinde bulunurken yalnızca bir kişinin 
tercihi ile karar verilmemektedir. Aile, akraba ve arkadaşların etkisi ayrıca ekonomik ve sosyal 
faktörler de çok önemlidir. Tipolojilerin zamanla değişim gösterebileceği göz önüne alınmalıdır. 
Bu nedenle, turizm literatüründe nispeten daha az incelenen bir konu olan kuşaklar ile 
tipolojilerin yeniden yorumlanmasının önemli bilgiler sunması beklenmektedir. Çünkü turizm 
pazarlamasında turistik ürün ve hizmetlerin doğru şekilde sunulması dışında, turistlerin 
ilerleyen zamanlarda oluşabilecek gereksinimlerini, beklentilerini ve karar önceliklerini 
anlayabilmek de gereklidir. Bu nedenle, dinamizmi yüksek olan turizm sektöründe kuşaklar 
arası farklılıkların incelenmesi turistik ürün yapılarının değiştirilmesi ve pazarlama 
faaliyetlerinin güncellenmesi açısından bir zorunluluğa dönüşmüştür (Güzel, 2018: 1). 

TDK tarafından “yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine 
benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu” 
(www.tdk.gov.tr) olarak tanımlanan kuşak kavramını doğru tanımlayabilmek için yalnızca 
doğum yıllarını kullanmak yerine, toplumsal değerler, tutumlar ve eğilimler üzerinde 
değişiklikler yaratan büyük olayların irdelendiği kohort kavramını, kohort etkisini ve değerinin 
iyice anlaşılması gerekmektedir (Erden Ayhün, 2013: 96). Çünkü kuşak teorisi belirli zaman 
aralığında doğan bireylerin yani aynı kuşağa ait kişilerin benzer değer yargılarına, davranışlara 
ve yaşam biçimlerine sahip olmalarını aynı çağda doğmuş olmalarına bağlamaktadır (Karadağ 
ve Dalgın, 2018: 26-27). Benzer şekilde Mannheim da (1928) belirli bir dönemde doğmuş olmayı 
kuşak tanımlaması için yeterli bulmamakta, bununla birlikte, hızlı bir toplumsal değişimi beraber 
yaşamayı, bunun neticesinde tutum ve davranışların benzer yönde etkilendiğini ifade 
etmektedir.  

Kuşaklar, her ne kadar Sessiz kuşak gibi II. Dünya Savaşı öncesine dek gruplanmakta olsa da bu 
çalışmada II. Dünya Savaşı sonrasından itibaren Bebek Patlaması kuşağı*, X kuşağı, Y kuşağı ve 
Z kuşağı şeklinde bir sıra izlenerek ele alınmaktadır. Strauss ve Howe ‘nin (1991) kuşaklara ilişkin 
sınıflandırmada kesin bir yol olmadığını yönündeki ifadesi de göz önünde bulundurulmalıdır. 
Buna göre, Sessiz kuşağın çocukları olarak bilinen BB kuşağı, II. Dünya Savaşı sonrasında, başka 
bir ifadeyle, 1946 ile 1964 yılları arasında doğan bireylerdir. Daha çok kitlesel tüketimin ve kitlesel 
pazarlamanın izlerini taşıyan bu kuşak, savaş sonrası birçok şeyin dönüşüme uğradığı bir 
zamanda dünyaya geldiklerinden zıtlıkları barındırarak bir yanlarıyla sadık, ilkeli, idealist, 
fedakâr, diğer yanlarıyla da bireyci, bohem, asi ve kural tanımaz, sanata, estetiğe ve özgürlüklere 
değer veren bir kuşak olarak görülmektedirler (Altıntuğ, 2012: 204). Daha çok kitlesel tüketimin 
ve kitlesel pazarlamanın etkisinde olduklarından televizyonu etkili bir iletişim aracı olarak kabul 
etmektedirler (Batı, 2015: 145). BB kuşağının bireylerinin yaşları nedeniyle birtakım fiziksel 
sınırlılıklar söz konusudur. Bu nedenle, BB turistleri uzun mesafeli seyahatlerden ziyade daha 
kısa mesafeli seyahatleri tercih edebilirler (Tiago vd., 2016: 20). Ancak tatil süresi bakımından, BB 
turistler diğer kuşaklara kıyasla daha uzun tatil sürelerini tercih etmektedirler (Karadağ ve 

                                                             
* Çalışmanın geri kalan kısmında Bebek Patlaması Kuşağı BB olarak kısaltılmıştır. 
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Dalgın, 2018: 33). Bununla birlikte, bu kuşak mensubu turistler doğayı sevdiklerinden ve turizm 
tercihlerinden riskten kaçındıklarından Plog’un (1974) psikosentrik turist tipolojisini 
andırmaktadırlar (Özel, 2017: 10).  

X kuşağı ise 1965-1979 yılları arasında doğan ve BB kuşağının çocukları olarak dünyaya gelen 
kişilerin üyesi olduğu kuşaktır. 70’li yıllarda yaşanan petrol krizinin ardından işletmelerin 
darboğaza girmesiyle ortaya çıkan çalkantı ve belirsizlik doğduklarından kimi kaynaklarda 
“kayıp kuşak” olarak da adlandırılan X kuşağı CD, uzaktan kumanda ve bilgisayar gibi 
teknolojiler ile belki de ilk tanışan kuşaktır (Özel, 2017: 10). Turizm tercihleri açısından 
değerlendirildiğinde, X kuşağının Z kuşağı gibi genç bireylere kıyasla daha uzun süreli tatilleri 
tercih ettikleri belirtilmektedir (Karadağ ve Dalgın, 2018). Peltomäki (2015) ise X kuşağının 
aileleri ile seyahate çıkma isteklerinin yüksek olduğunu, bu nedenle, seyahat süresince risklere 
karşı daha hassas olduklarını ifade etmektedir. Benzer şekilde, Li vd., (2013) X kuşağı turistlerinin 
daha fazla çocuklu seyahate çıktıklarını söylemektedir. 

1980-1999 yılları arasında doğan bireyler Y kuşağını oluşturmaktadır. Kendinden önceki X kuşağı 
ile en öne çıkan farkları teknoloji ve tüketimle olan gönüllü ilişkileridir (Altıntuğ, 2012: 206). Bu 
nedenle, sosyal medya, web siteleri, arama motorları Y kuşağının dikkate aldığı referans 
kaynaklarıdır (Özel, 2017: 12). Roy vd.’ne (2015) göre, Y kuşağı kuşak araştırmalarından en çok 
odaklanılan gruptur çünkü hem tüketimle gönüllü ilişki içerisindedirler hem de yüksek satın 
alma potansiyeline sahiptirler. Önceki kuşaklara kıyasla popülasyon olarak kalabalık bir kuşak 
olan Y kuşağı için özgür seyahat edebilme imkânı, turizm fırsatlarının çoğalması, turistik 
destinasyonların ve faaliyetlerin çeşitlenmesi bu kuşağın turistlerinin yeni deneyimlere doğru 
geçişini hızlandırmaktadır (Güzel, 2018: 7). Özellikle son yıllarda popüler olan TripAdvisor ve 
Lonely Planet gibi internet sitelerini kullanarak Plog’un (1974) alosentrik turist tipolojisine yakın 
bir görünüm sergilemekle birlikte, bu kuşağa ilişkin tipolojilerin araştırılması önemli bir ihtiyacı 
ortaya koymaktadır (Özel, 2017: 14). Sosyalleşmeyi seven ve sosyal etkileşimi önemseyen bu 
kuşağın turistlerine (Güzel, 2018: 6), işletmeler her zaman sanal platformlar üzerinden 
erişilebilirlik ve sanal katılım imkânı sağlamalıdır (Stillmann, 2017: 55). 

Z kuşağı, 2000 ve sonrası yılları doğan ve günümüzde en büyüğü 19 yaşında olan bireyleri 
kapsamaktadır. Bu kuşak literatürde 11 Eylül kuşağı, Her Daim Çevrimiçi kuşak, Özçekimler, 
Dijital Yerliler ve Yeni Sessiz kuşak olarak da yer almaktadır (Stillmann, 2017: 17). Her ne kadar 
bu kuşağın harcanabilir gelirleri şuan itibariyle düşük olsa da veya hiç olmasa da (Karadağ ve 
Dalgın, 2018: 29), Altıntuğ (2012) Z kuşağının pazarlama ve tüketim kalıplarını büyük ölçüde 
değiştireceklerini öngörmektedir. Bununla birlikte, marka sadakatlerinin az olduğu bilinen Z 
kuşağı bireylerini sadık turistlere dönüştürmek üzere turizm işletmelerinin faaliyetlerini erken 
yaşlardan itibaren planlamaları, özellikle Z kuşağının ilerleyen yaşlarında da akılda kalacak bir 
marka imajı üzerine çalışmaları önemli olacaktır (Özel, 2017: 19). 

 

YÖNTEM 

Turizm tercihlerinde yönlendirici etkisi olduğu düşünülen uluslararası turist rollerinin kuşaklara 
göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair bir incelemeyi hedefleyen bu çalışma alan araştırması 
yöntemi benimsenmiştir. Alan araştırmasında veri toplamada kullanılan anket iki kısımdan 
oluşmaktadır: İlk bölümde katılımcıların milliyeti, cinsiyeti, medeni durumu ve ait oldukları 
kuşak gibi demografik sorular yer almakta; ikinci kısımda ise Mo vd., (1993) tarafından 
geliştirilen “Uluslararası Turist Rolü” ölçeğinin ifadeleri bulunmaktadır. Söz konusu ölçek, 
dokuz ifadeden oluşan “destinasyon yönelimli boyutu”, beş ifade ile ölçülen “seyahat hizmetleri 
boyutunu” ve altı ifadeden oluşan “sosyal temas boyutunu” içermektedir. Bu ifadelere, 
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katılımcılardan 5’li Likert ölçeğine (1: Kesinlikle katılmıyorum……5: Kesinlikle katılıyorum) göre 
cevap vermeleri beklenmiştir. Bununla birlikte, araştırmada kullanılan ölçek hem Türk hem de 
yabancı turistlere uygulandığından dolayı geri-çeviri (back-translation) prosedürü izlenmiştir. 
Bu yöntemle, geçerliliği ve güvenilirliği test edilmiş orijinal ölçek, Türkçe ve İngilizce dillerine 
profesyonel düzeyde hakim olan ve turizm pazarlaması literatüründe de bilgisi olan iki 
akademisyen tarafından önce Türkçe’ye, daha sonra İngilizce’ye çevrilerek aradaki farklılıklar 
tespit edilmiştir. Daha sonra bu farklılıklar araştırmacılar tarafından düzenlenerek ve 50 katılımcı 
ile yürütülen pilot araştırmadan elde edilen geri dönüşler dikkate alınarak ankete son hali 
verilmiştir. 

Araştırmanın evrenini 2018 yılında Muğla ili Bodrum ilçesini ziyaret eden yerli ve yabancı 
turistler oluşturmaktadır. Muğla ili ilçelerinden Bodrum’un seçilmesinin nedeni ise ilin diğer 
ilçelerine kıyasla Bodrum’un nüfus yoğunluğu açısından ilk sırada yer almasıdır (Sert, 2017). 
Buna göre, Bodrum ilçesine ulaşım için kullanılabilecek havalimanı ve deniz limanlarındaki giriş 
sayıları dikkate alındığında araştırmanın evren büyüklüğü 977.473 kişidir 
(www.muglakulturturizm.gov.tr). Saunders vd.’ne (2000) göre %5 hata marjı ile bu evren 
büyüklüğünde ulaşılması gereken örneklem sayısı 384 olmalıdır. Bu hedef gözetilerek, araştırma 
verileri bölge turizminin yüksek olması nedeniyle 2018 yılının Nisan ve Kasım ayları arasında 
toplam 671 kişiden yüz yüze ve kolayda örnekleme yöntemiyle elde edilmiştir.  Bu örneklem 
büyüklüğünün, Tavşancıl’ın (2014) belirttiği gibi ölçekte yer alan ifade sayısının en az beş katı 
kişiye ulaşma kriterini fazlasıyla sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte, çalışmadaki tüm test 
sonuçları %95 güven düzeyine göre yorumlanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmada kullanılan ölçeğin güvenirliğine ilişkin yürütülen Cronbach Alfa testi bulgularına 
göre uluslararası turist rolü ölçeğinin güvenilirlik katsayısı α=0,713’tür. Akgül ve Çevik’e (2005) 
göre araştırmada kullanılan ölçek oldukça güvenilirdir. 

Kullanılan ölçeğin geçerliliğini test etmek için faktör analizinden faydalanılmıştır. Faktör analizi 
öncesi veri setine ön testler uygulanmış ve verilerin faktör analizine elverişli olduğuna karar 
verilmiştir. Tablo 1, faktör analizi sonuçlarını göstermektedir.  

Tablo 1. Faktör Analizi Bulguları 

 

 
Destinasyon 

Yönelimi 
 

Açıklanan Varyans 
(%): 30,345 

Sosyal 
Temas 

Yönelimi 
 

Açıklanan 
Varyans (%): 

27,841 

Seyahat 
Hizmetleri 
Yönelimi 

 
Açıklanan 

Varyans (%): 
19,486 

 
 

Kültür 
Yönelimi 

 
Açıklanan 

Varyans (%): 
9,420 

 
Popüler olan destinasyonlara (bölgelere) 
seyahat etmeyi tercih ederim. 

,932    
Restoranların bana aşina olduğu ülkelere 
seyahat etmeyi tercih ederim. 

,927    
Destinasyonları (bölgeleri) düşünürken aşina 
olma konusuna öncelik veririm. 

,921    
Turizm sektörünün oldukça gelişmiş olduğu 
ülkelere seyahat etmeyi tercih ederim. 

,906    
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Ülkemdeki ulaştırma sistemiyle aynı olan 
ülkelere seyahat etmeyi tercih ederim. 

,891    
Ülkemdeki turizm altyapısıyla (otoban, su 
tedarik, kanalizasyon, elektrik gücü ve iletişim 
ağı gibi) aynı ülkelere seyahat etmeyi tercih 
ederim. 

,847    

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken 
uluslararası zincir otellerde kalmayı tercih 
ederim. 
 

,836 
    

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken yerel 
halkla arkadaşlık etmeyi tercih ederim.    ,919   
Birçok yeni ve farklı insanla doğrudan temas 
kurarak yeni heyecan arayışında olmayı tercih 
ederim. 

 ,919   

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken yerel 
halkla mümkün olduğunca çok iletişimde 
olmayı tercih ederim. 

 ,911   

Tatillim süresince yerel halkın evini, yemeğini, 
örf ve adetlerini paylaşarak yaşamayı tercih 
ederim. 

 ,899   

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken yerel 
halkla ilişki kurmayı tercih ederim.  ,878   
Beni memnun eden bir yer bulduğumda, orada 
uzun bir süre durup sosyal hayatla 
kaynaşabileceğim bir yer oluştururum. 

 ,876 
   

 
Yabancı bir ülkeye seyahat ederken seyahat 
acentesinin benimle başından sonuna kadar 
ilgilenmesini tercih ederim. 

  ,866  

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken rehberli tur 
hizmetlerinden yararlanmayı tercih ederim.   ,831  
Yurtdışına seyahat ederken seyahat 
acenteleriyle büyük anlaşmalar yapmayı tercih 
ederim. 

  ,804  

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken önceden 
plan yaparak veya belirli bir rota oluşturarak 
yolculuğa başlamayı tercih ederim. 

  ,799  

Yabancı bir ülkeye seyahat ederken önceden 
plan yapmadan veya belirli bir rota 
oluşturmadan yolculuğa başlamayı tercih 
ederim. (ters kodlama) 
 

  ,754  

Kendi kültürüm ile benzer kültürdeki ülkelere 
seyahat etmeyi tercih ederim.    ,965 

İnsanların benim etnik grubum ile aynı olduğu 
ülkelere seyahat etmeyi tercih ederim.     ,964 

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Ölçümü =0,901; Bartlett’s Test of Sphericity =20623,722; Toplam farkın 
(Varyans) açıklama oranı: %87,092 
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Tablo 1’de sunulan faktör analizi bulgularına göre, uluslararası turist rolü ölçeği ifadeleri dört 
boyut altında toplanmaktadır. Orijinal ölçekten farklı olarak, destinasyon tercihinde bulunurken 
ilgili kültür ve etnik gruba ilişkin ifadelerin ayrı bir boyut oluşturdukları görülmektedir. Bu 
nedenle, söz konusu boyut bu çalışmada “kültür yönelimi” olarak isimlendirilmiştir. Diğer 
boyutlar, orijinal ölçek ile birebir uyum göstermiş olup, “destinasyon yönelimi”, “sosyal temas 
yönelimi” ve “seyahat hizmetleri yönelimi” olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte, 
araştırmaya katılanların demografik bulguları ise Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Demografik Bulgular 

Değişken Frekans % Değişken Frekans % 
Cinsiyet 

                   Kadın 
                   Erkek 
                   Toplam 
 

  
350 
321 
671 

  
52,2 
47,8 

100,0 

Medeni Durum 
           Evli 
           Bekar 
           Kayıp Veri 
           Toplam 

  
513 
155 

3 
671 

  
76,5 
23,1 
0,4 

 100,0 
Kuşak 

            BB Kuşağı 
            X Kuşağı 
            Y Kuşağı 
            Z Kuşağı 
            Toplam  

  
84 

230 
220 
137 
671 

  
12,5 
34,3 
32,8 
20,4 

100,0 

Uyruk 
            Türk 
            Polonyalı 
            İngiliz 
            Belçikalı 
            Hollandalı 
            Alman 
            Rus 
            Ukraynalı 
            Diğer 
            Toplam 

  
183 
90 
79 
61 
43 
42 
34 
15 

124 
671 

  
27,3 
13,4 
11,8 
9,1 
6,4 
6,3 
5,1 
2,2 

18,5 
100,0 

Demografik bulgulara göre, katılımcıların %52,2’si kadın ve %47,8’i erkektir. Bununla birlikte, 
%76,5 oranında katılımcının evli olduğu görülmektedir. Kuşak dağılımlarına bakıldığında, X 
kuşağı (%34,3) ve Y kuşağı (%32,8) katılımcılarının ağırlıkta olduğu dikkati çekmektedir. 
Uyruklara ilişkin ise Türk katılımcıların büyük çoğunluğu oluşturduğu (%27,3), Türkleri “diğer” 
başlığındaki katılımcılar izlemekte (%18,5), ardından sırasıyla Polonyalı (%13,4), İngiliz (%11,8), 
Belçikalı (%9,1), Hollandalı (%6,4), Alman (%6,3), Rus (%5,1) ve Ukraynalı katılımcılar (%2,2) yer 
almaktadır.  

Demografik bulguların ardından, uluslararası turist rolü boyutları açısından kuşak grupları 
arasında fark olup olmadığını test etmek üzere ANOVA uygulanmış olup, buna ilişkin 
oluşturulan hipotezler ve ANOVA bulguları ilerleyen tablolarda yer almaktadır. 

Tablo 3. Destinasyon Yönelimine İlişkin ANOVA Bulguları 

 KT Sd KO F p 
Gruplar Arası 74,164 3 24,721 24,479 ,000 
Grup İçi 672,595 666 1,010   
Toplam 746,759 669    

𝑯1: Destinasyon yönelimi açısından cinsiyet grupları arasında farklılık vardır. 

Tablo 3’teki bulgulara göre, destinasyon yönelimi boyutu açısından kuşaklar arasında anlamlı 
bir farklılık söz konusu olduğu için 𝑯1 reddedilememektedir. Farklılığın hangi kuşaktan 
kaynaklandığını değerlendirmek üzere yapılan çoklu karşılaştırma testi sonuçları ise Tablo 4’te 
yer almaktadır. 
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Tablo 4. Destinasyon Yönelimine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Testi Bulguları (Tamhane) 

(I)                     (J)  Ort. Fark (I-J) Std. Hata p 
BB         X ,25395 ,11635 ,170 

        Y ,41212* ,11686 ,003 
        Z 1,04283* ,14838 ,000 

X         BB -,25395 ,11635 ,170 
        Y ,15818 ,08670 ,348 
        Z ,78888* ,12600 ,000 

Y         BB -,41212* ,11686 ,003 
        X -,15818 ,08670 ,348 
        Z ,63070* ,12647 ,000 

Z        BB -1,04283* ,14838 ,000 
       X -,78888* ,12600 ,000 
       Y -,63070* ,12647 ,000 

Tablo 4’teki farklar dikkate alındığında, BB kuşağının Y kuşağına göre, yine BB kuşağının Z 
kuşağına göre, X kuşağının Z kuşağına göre, Y kuşağının Z kuşağına göre daha fazla destinasyon 
yönelimli olduğu söylenebilmektedir. Başka bir ifadeyle, kuşaklar gençleştikçe destinasyon 
yönelimi eğilimi azalmaktadır. 

Tablo 5. Sosyal Temas Yönelimine İlişkin ANOVA Bulguları 

 KT Sd KO F p 
Gruplar Arası 146,921 3 48,974 36,547 ,000 
Grup İçi 893,800 667 1,340   
Toplam 1040,721 670    

𝑯2: Sosyal temas yönelimi açısından kuşaklar arasında farklılık vardır. 
Sosyal temas yönelimi boyutuna ilişkin ANOVA bulgularındaki anlamlılık düzeyine göre 𝑯2 
reddedilemez. Farklılığın kaynaklandığı kuşağı belirlemek için yürütülen çoklu karşılaştırma 
testi sonuçları Tablo 6’da görülmektedir. 
Tablo 6. Sosyal Temas Yönelimine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Testi Bulguları (Tamhane) 

(I)                     (J)  Ort. Fark (I-J) Std. Hata p 
BB         X -,67013* ,12521 ,000 

        Y -,73874* ,12693 ,000 
        Z -1,60354* ,14039 ,000 

X         BB ,67013* ,12521 ,000 
        Y -,06861 ,11257 ,991 
        Z -,93340* ,12755 ,000 

Y         BB ,73874* ,12693 ,000 
        X ,06861 ,11257 ,991 
        Z -,86479* ,12925 ,000 

Z        BB 1,60354* ,14039 ,000 
       X ,93340* ,12755 ,000 
       Y ,86479* ,12925 ,000 
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Tablo 6’ya göre, Z kuşağı BB, X ve Y kuşaklarına kıyasla daha fazla sosyal temas yönelimlidir. 
Bununla birlikte, X kuşağı BB’ye göre, Y kuşağı da BB’ye göre turizm tercihlerinde sosyal temasa 
daha fazla önem vermektedir. Turizm tercihinde bulunacak kişilerin ait oldukları kuşak 
günümüze doğru yaklaştığında sosyal temas yönelimi artmaktadır, başka bir ifadeyle, sosyal 
temas turizm kararlarında daha ağır basmaktadır. 

Tablo 7. Seyahat Hizmetleri Yönelimine İlişkin ANOVA Bulguları 

 KT Sd KO F p 
Gruplar Arası 158,560 3 52,853 36,990 ,000 
Grup İçi 953,035 667 1,429   
Toplam 1111,595 670    

𝑯3: Seyahat hizmetleri yönelimi açısından kuşaklar arasında farklılık vardır. 

Oluşturulan 𝑯3 hipotezini test etmek için yürütülen ANOVA bulgularına göre, seyahat 
hizmetleri yönelimi açısından kuşak grupları arasında anlamlı fark vardır ve söz konusu hipotez 
kabul edilir. Tablo 8, kuşakların seyahat yönelimi açısından aldıkları farklılıklara ilişkin ileri test 
bulgularını sunmaktadır. 

Tablo 8. Seyahat Hizmetleri Yönelimine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Testi Bulguları (Tamhane) 

(I)                     (J)  Ort. Fark (I-J) Std. Hata p 
BB         X ,85652* ,11917 ,000 

        Y ,98000* ,12734 ,000 
        Z 1,71752* ,13781 ,000 

X         BB -,85652* ,11917 ,000 
        Y ,12348 ,11783 ,877 
        Z ,86100* ,12907 ,000 

Y         BB -,98000* ,12734 ,000 
        X -,12348 ,11783 ,877 
        Z ,73752* ,13665 ,000 

Z        BB -1,71752* ,13781 ,000 
       X -,86100* ,12907 ,000 
       Y -,73752* ,13665 ,000 

Farklılık testi bulguları, BB kuşağının X, Y ve Z kuşaklarından, X kuşağının Z kuşağından, Y 
kuşağının ise Z kuşağına göre daha fazla seyahat hizmetleri yönelimli olduğuna işaret 
etmektedir. Buna göre, kuşaklar BB kuşağından Z kuşağına doğru ilerledikçe turizm 
tercihlerinde seyahat hizmetleri yöneliminin etkisi azalmaktadır.  

Tablo 9. Kültür Yönelimine İlişkin ANOVA Bulguları 

 KT Sd KO F p 
Gruplar Arası 7,774 3 2,591 3,048 ,028 
Grup İçi 567,155 667 ,850   
Toplam 574,928 670    

𝑯4: Kültür yönelimi açısından kuşaklar arasında farklılık vardır. 



Funda BAYRAKDAROĞLU ve Pınar ELDEM ÇULHAOĞLU 

 755 

Tablo 10’da kültür yönelimi açısından kuşak gruplarındaki farklılığa ilişkin yürütülen ANOVA 
bulguları yer almaktadır. Buna göre, 𝑯4 hipotezi reddedilememektedir. Çoklu karşılaştırma testi 
bulguları ise Tablo 10’da sunulmaktadır. 

Tablo 10. Kültür Yönelimine İlişkin Çoklu Karşılaştırma Testi Bulguları (Tukey) 

(I)                     (J)  Ort. Fark (I-J) Std. Hata p 
BB         X -,15590 ,11756 ,547 

        Y -,07468 ,11827 ,922 
        Z ,13816 ,12779 ,701 

X         BB ,15590 ,11756 ,547 
        Y ,08123 ,08696 ,787 
        Z ,29407* ,09952 ,017 

Y         BB ,07468 ,11827 ,922 
        X -,08123 ,08696 ,787 
        Z ,21284 ,10036 ,148 

Z        BB -,13816 ,12779 ,701 
       X -,29407* ,09952 ,017 
       Y -,21284 ,10036 ,148 

Tablo 10’daki farklılık testi bulgularına göre, yalnızca X kuşağı ile Z kuşağı arasında anlamlı fark 
söz konusudur. Başka bir ifadeyle, X kuşağı Z kuşağına kıyasla daha fazla kültür yönelimli 
tercihlerde bulunmaktadır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Pazar bölümlendirme geleneksel pazarlamada olduğu gibi turizm pazarlamasının da stratejik 
karar alanlarından biridir. Pazar bölümlendirme ile her turizm işletmesi gerek kaynaklarını 
gerekse çabalarını daha etkin şekilde yürütebilecektir. Bölümlendirme kriterleri ise çeşitli 
koşullara göre farklılık gösterebilmekte; bazen demografik bazen de psikografik temellere 
dayanan pazar grupları ortaya konmaktadır.  

Son yıllarda birçok disiplinde inceleme konusu olan kuşak kavramı turizm alanında da sıklıkla 
araştırılmaya başlanan bir konudur. Bu bağlamda, kuşakların dönüşüm süreçlerinin anlaşılması 
diğer sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de önemli olmakla birlikte (Güzel, 2018), pazarı 
anlamlı biçimde bölümlendirmek için gereklidir. Dahası, pazarın bölümlendirilmesinde 
kuşakların farklı değer yargılarının ve davranışlarının incelenmesine ek olarak, turizm 
literatüründe sıklıkla araştırılan tipolojiler konusu da eklemek elde edilen içgörüleri 
zenginleştirecek ve daha doğru pazarlama kararlarına ulaşmayı mümkün kılacaktır.  

Bu doğrultuda, Muğla ili Bodrum ilçesini 2018 yılında ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin 
kuşak grupları ile Mo vd., (1993) tarafından geliştirilen uluslararası turist rolü tipolojisi ilişkisini 
test etmeyi amaçlayan bu çalışma, literatürde daha önce yeterince sınanmayan kuşak-tipoloji 
ilişkisine dair önemli bulgular sunmaktadır. Öncelikle, uluslararası turist rolü tipolojisinde 
ayrışan “kültür yönelimi” boyutu çalışmanın turizm literatürüne sağladığı önde gelen 
katkılarındandır. Uluslararası turist rolü tipolojisinin destinasyon yönelimi, sosyal temas 
yönelimi, seyahat hizmetleri yönelimi ve kültür yönelimi boyutlarında kuşaklar arası 
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farklılıkların istatistiki olarak anlamlı olması dikkate değerdir. Buna göre, destinasyon yönelimi 
kuşaklar gençleştikçe azalmaktadır. Farklı bir ifadeyle, destinasyona bağlı turizm kararları daha 
çok yaşlı turistler olarak nitelendirilebilecek BB kuşağının bireylerinde görülmektedir. Bu bulgu, 
nispeten daha yaşlı turistlerin kitlesel turizmde daha fazla yer almalarıyla örtüşmektedir. Li 
vd.’nin (2013) belirttiği gibi BB kuşağı turistleri daha çok kültür turları, ören yerleri ve tarihi 
yerleri ziyaret gibi daha çok kitlesel seyahat aktivitelerini tercih etmektedir.  Gardiner vd. (2014) 
kuşaklar üzerine yürüttüğü çalışmalarında BB kuşağı ve X kuşağı gibi Y ve Z kuşaklarına göre 
daha yaşlı turistler için kitlesel medya araçlarının önemine işaret etmektedir. Benzer şekilde, 
seyahat hizmetleri yöneliminde de BB kuşağından Z kuşağına doğru ilerledikçe turizm 
kararlarında seyahat hizmetleri daha az dikkate alınmaktadır. Carlsen ve Getz’in (2006) şarap 
turizmi deneyimine ilişkin çalışmalarında X kuşağının Y kuşağı turistlerine kıyasla tur ile ilgili 
bilgi edinme ya da turun uzunluğu gibi konularda konfor bekledikleri yönündeki bulgu seyahat 
hizmetlerini daha yaşlı kuşakların önemsediğini göstermektedir. Kültür yöneliminde ise yalnızca 
X kuşağı ve Z kuşağı turistlerinin farklılaştığı söylenebilir. Başka bir ifadeyle, X kuşağı Z kuşağı 
turistlerine kıyasla daha fazla kültür yönelimli bir tipolojiye sahiptirler. Literatürde de X 
kuşağının turizme olan merakının yeni kültürleri ve farklı etnik grupları tanımaktan 
kaynaklandığı ifade edilmektedir (Özel, 2017: 11). Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından 
biri sosyal temas yönelimi tipolojisinde ortaya çıkmıştır. Kendinden önceki kuşaklara kıyasla 
sosyal teması en fazla referans alan ve kararlarında buna öncelik veren kuşak Z kuşağıdır. Dahası, 
turistler Z kuşağından BB kuşağına doğru yaş aldıkça sosyal temas yönelimli olmaktan 
uzaklaşmaktadır. Bu bulgudan farklı olarak Özel (2017) sanıldığının aksine Y kuşağının 
sosyalleşmeyi ve diğer insanlarla birlikte vakit geçirmeyi tatillerinde çok tercih etmediğini 
belirtmektedir. 

Bu bulgulara dayanarak turizm pazarlamacılarının ve sektördeki karar vericilerin kuşaklar arası 
farklılıkları dikkate almaları önemli görülmektedir. Çünkü her kuşağın kendine özgü değerleri, 
öncelikleri veya tutumları uluslararası turist rolü tipolojisi ile incelendiğinde ciddi derecede 
ayrışmalar ortaya çıkmaktadır. Buna göre, BB kuşağı ya da X kuşağı gibi yaşları daha ileri olan 
turistlerin hedef pazar olarak seçildiği durumlarda destinasyon yönelimi ve seyahat hizmetleri 
yönelimi üzerine daha detaylı düşünmek ve stratejileri bu boyutlarda kurgulamak 
gerekmektedir. Eğer Y kuşağı veya Z kuşağı turistlerini çekmek söz konusu ise, destinasyon 
yönelimi ve seyahat hizmetleri yöneliminin etkisi azalarak sosyal temas yönelimi öne 
çıkmaktadır. Günümüzde internet teknolojisi sayesinde çeşitli uygulamalar vasıtasıyla henüz 
destinasyonu ziyaret etmeden öncesinde bile yerel halk ile temas kurmak mümkündür.  

Son olarak, çalışmanın turizm literatüründe yaygın olarak incelenen Cohen ya da Plog’un 
tipolojileri yerine Mo vd. (1993) tarafından öne sürülen uluslararası turist rolü tipolojisiyle sınırlı 
kalması bir kısıt olarak görülebilir. Bu nedenle, diğer turist tipolojileri ile kuşakların ilişkisi farklı 
yöntemlerle araştırılmaya değerdir. Bunun dışında, Z kuşağına ilişkin araştırma bulguları 
oldukça azdır çünkü kuşağın bireylerinin en büyüğü henüz 19 yaşında olup, tatil kararlarını 
çoğunlukla kendi başlarına almamaktadırlar. Dolayısıyla, kuşaklara yönelik araştırmaların daha 
çok Z kuşağı turistlerini kapsaması literatürü zenginleştirecek bir öneridir. 
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Öz 

Turizm sektörünün her yıl giderek artan turistik talebi ile turizm eğitimi alan öğrenci sayısında 
ters orantı söz konusudur. Ayrıca, öğrencilerin turizm sektörüne güvensizliği ve turizm 
eğitimine bakış açısı önemli bir sorun olmaya başlamıştır. Bu nedenle, turizm eğitimi için 
üniversitelerde eğitim alan öğrencilerinin turizm eğitimi algılamalarının nedenlerinin tespit 
edilmesi gerekmektedir. Bu araştırmada, turizm alanında lisans eğitimi alan öğrencilerin turizm 
eğitimi ve turizm sektörü konusunda algılamalarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Turizm 
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edilmiş olacaktır. Araştırma da kelime İlişkilendirme testi aracılığı ile öğrenci algılamalarında 
turizm eğitiminin önemi belirlenecektir. Çalışma da demografik bilgilerin elde edilmesinde SPSS 
22 programı kullanılmıştır. Öğrenci algılamalarından elde edilen cevap kelimelerden frekans 
tablosu yapılmıştır. Cevap kelimelere göre, kavram ağı haritası oluşturularak, turizm eğitimi ile 
öğrencilerin algılamaları arasındaki ilişkiler ortaya konulmuştur. Bu çalışma ile, turizm eğitimi 
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Abstract 

There is an inverse proportion of the tourism sector with the increasing tourist demand and the 
number of students receiving tourism education every year. Also, students' insecurity in the 
tourism sector and the perspective of tourism education have started to be an important problem. 
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the students studying in universities for tourism education. In this research, it is aimed to 
determine perceptions about tourism education and tourism sector of undergraduate students in 
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through the word association test. In the study, SPSS 22 program was used to obtain demographic 
information. The frequency table was made of the response words obtained from student 
perceptions. According to the responses words, the concept of creating a network map has been 
demonstrated relationships between students' perceptions of tourism education. In this study, it 
is put forward the perceptions of the students taking tourism education about their future and 
the tourism education. 
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GİRİŞ 

Turizm sektöründen elde edilen gelirlerin artması ile birlikte hem ülkeler hem de işletmeler 
açısından önemli bir sektör haline geldiği görülmektedir. İnsanların tatil ihtiyacı ekonomik kriz 
dönemlerinde bile sürdüğünden, ülkeler turizme yönelik olarak yatırım ve teşviklerini 
arttırmıştır. İstihdama etkisi bakımından birçok sektöre göre çok daha önemli oranda etkili 
olması nedeniyle, turizm alanında eğitimler de gelişmeler yaşanmaktadır. Nitelikli ve niteliksiz 
personel istihdamına imkan tanıyan turizm sektörünün özelliği, birçok insan için cazip bir iş 
kapısı haline gelmiştir. İşin niteliğine göre birçok insan otel sektöründe iş bulabilmektedir. 
Bununla birlikte, turizm ile ilgili eğitimlere yatırımlar yapılmaktadır. Bu yatırımların temel 
amacı, otellerde veya diğer turizm işletmelerinde turistlerin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek personelin yetiştirilmesidir. Nitelikli personelin de uzun vade de turistik talebe 
doğrudan olumlu olarak etki edeceği bilinmektedir. Bu nedenle turizmde eğitim almış personelin 
turizm sektörü açısından önemi her yıl giderek artan bir önem arz etmektedir.  

Eğitim alanları sektörlerin beklenti ve isteklerine uygun olarak şekillendirilmelidir. Her sektör 
eğitim almış olan öğrencileri istihdam etmek isterken, konularında bilgili ve sektörün beklediği 
niteliklere sahip olmasını arzu etmektedir. Turizm sektörü de çok yönlü istihdam yapısı ile farklı 
nitelikteki insanlara iş imkanı sunmaktadır. Ancak, özellikle Milli Eğitim sisteminde lise 
düzeyinde eğitim alan öğrencilere verilen bilgi eksikliği, ailelerinin öğrencilerle ilgilenmemesi ve 
iyi bir şekilde yönlendirmemeleri öğrencilerinin üniversite tercihlerinde sorunlara yol 
açmaktadır. Bilinçli olarak üniversite tercihi yapmayan öğrencilerin, üniversitede kazandıkları 
bölümlerde meslek olarak görmedikleri eğitimi aldıkları görülmektedir. Bu durumun sonucu 
olarak, eğitimini aldıkları alanlarda mezuniyet sonrası çalışmama durumu ya da farklı eğitim 
alanlarında eğitim almak için tekrar sınavlara hazırlanmaları gibi sonuçlarla karşılaşılmaktadır. 

Bu kapsamda çalışma da, Giresun Üniversitesinde turizm alanında lisans eğitimi alan 
öğrencilerin okumakta oldukları eğitim alanı ile ilgili düşünceleri elde edilmeye çalışılmıştır. 
Öğrencilerin turizm sektörü ile ne kadar ilişkili oldukları ve ne düşündüklerini anlamak 
açısından bilgiler elde edilecektir. Kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile zihinlerinde olan 
mevcut ifadeler belirlenerek, turizm eğitimi ile ilgili olarak yorumlamalar yapılabilecektir. 
Araştırma sonuçları, sayısı giderek azalan lisans öğrencilerinin üniversite de neden turizmi tercih 
ettikleri konusunda da yol gösterecek niteliktedir. Araştırma da kelime ilişkilendirme testi ile 
cevap kelimelerden oluşan frekans tablosu ve öğrencilerin cevap verdikleri kelimelerden elde 
edilen kavram ağı haritası oluşturulmuştur. Öğrencilerin demografik bilgilerinin analizinde ise 
SPSS 22 programı kullanılmıştır. Çalışmanın, turizm sektörü ile turizm eğitimi alan lisans 
öğrencilerin ilişkisini inceleyen ve turizm eğitimi konusunda çalışma yapan akademisyenlere ve 
de sektör temsilcilerine yol göstermesi beklenmektedir. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Turizm Eğitimi Kavramı 

Turizm sektörü emek yoğun yapısı ile diğer birçok sektörden farklı bir yapıya sahiptir. Turizm 
sektörünün önemli bir kısmını oteller ve otel çeşitleri, acenteler, turistik restoranlar ve turistik 
ürünler satan işletmeler oluşturmaktadır. İşletmelerin özelliklerinin farklılığı nedeni ile turizm 
eğitimine olan ihtiyaçta değişmektedir. Turizm işletmelerinin konumu, sundukları hizmet ve 
ürünler istihdam edecekleri personellerdeki nitelikleri de farklılaştırmaktadır. Turizm eğitimi 
almış olan personelin işletmeler açısından daha yararlı olacağı kuşkusuz olsa da sektörün emek-
yoğun yapısı nedeni ile turizm eğitimi almamış nitelikli insanları da istihdam edebileceği bir 
gerçektir. Turizm eğitimi özellikle üniversitelerde diğer birimlerdeki eğitimlere göre de farklı 
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olma zorunluluğundadır. Turizm sektörünün karmaşık yapısı öğrencileri sektöre hazırlarken çok 
farklı niteliklerle donatmak gerektiğini göstermektedir. Konunun daha iyi anlaşılması için 
öncelikle turizm eğitimi kavramının incelenmesi daha doğru olacaktır.  

Genel olarak eğitim kavramı, insanların yaşadığı toplumda yeteneklerini, bilgilerini ve tüm 
davranış yapılarını geliştiren süreçler toplamı olarak ifade edilmektedir (Tezcan, 1996: 3). Turizm 
alanında eğitim ise, öğrencilere turizm konusunda bilincin, konukseverliğin, genel turizm 
kurallarının, turizm sektöründe çalışacak personelin; temel ve mesleki bilgilerini yükseltmek ve 
turizm sektörüne yöneticiler, uzmanlar, ara elemanlar ve diğer departmanlara personel 
yetiştirmek için yapılan faaliyetler bütünü olarak ifade edilebilir (Olalı, 1973: 10). Turizmde 
eğitim, turizmle ilgili eğitim veren kuruluşlar tarafından öğrencilerin turizm konusunda bilgi ve 
birikimlerinin arttırılması, sektörün istediği niteliklerin öğrencilere aktarılması, turizm 
sektörünün gelişimine katkıda bulunulması ve de nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlayan 
eğitim sistemidir (Mısırlı, 2002: 41). Tanımlarda da görüleceği gibi turizm eğitimi konusunda 
mesleki eğitimler dünya genelinde önemli hale gelmiştir (Demirkol ve Pelit, 2002: 3).  

Turizmde hizmet ve ürünün turist ihtiyaçlarını anında karşılama zorunluluğu, turizmin kendine 
has özellikleri ve turizm sektörünün emek-yoğun olması nedeniyle, sektörde eğitimli ve nitelikli 
personel ihtiyacının ne kadar önemli olduğu görülmektedir (Kızılırmak, 2000: 56). Turizm 
eğitimlerinin tüm aşamalarında öğrencilerin bilgilerini pratik olarak sunmasının ve turizme özgü 
yeteneklerinin geliştirilmesinin gerekliliği vardır. Sektörün dinamik yapısı nedeniyle 
öğrencilerin eğitim süreçlerinin de dinamik bir yapı içinde olması zorunludur (Hacıoğlu vd., 
2008:15). Rekabet şartlarının ulusal ve uluslararası alanda çok yoğun olduğu turizm sektörü, 
insan gücünün temel olduğu bir sektördür. Bu nedenle, rakiplerden daha üstün hizmet sunumu 
ve kaliteli bir turizm anlayışı için, turizm eğitimi ve öğretimi almış insanların sektörde çalışması 
zorunludur. Bu durum da ancak turizm ile ilgili eğitim veren kurum ya da kuruluşlardan mezun 
olacak öğrencilerin sektörde istihdam edilmesi ile mümkün olacaktır (Ünlüönen, 2000: 218). 

Türkiye’de turizm eğitimi, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde kamu ve 
de özel eğitim kurumlarında verilmektedir. Mesleki turizm eğitimleri sektörün ihtiyacı olan 
personelin sağlanması açısından önemlidir. Maliyet ve zaman açısından turizm işletmelerine 
önemli bir rekabet avantajı sağlayacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle mesleki turizm eğitiminin, 
sektörde çalışmayı hedefleyen öğrencilere sektörün özelliklerine uygun olacak şekilde dizayn 
edilerek verilmesi gerekmektedir. Eğitimler içinde sosyal sorumluluk bilinci olan, turistlerin ve 
yöre halkının hassasiyetlerine saygılı ve toplumsal sorumluluğu olacak öğrencilerin yetiştirilmesi 
önemlidir. Öğrencilerin, diğer ülke insanı ile iletişim halinde olması ülke imajı içinde dikkatle ele 
alınması gereken bir konudur. Turizm eğitiminin genel olarak üniversite düzeyinde 
kademelerini aşağıdaki Şekil 1’de göstermek mümkündür (Gürdal, 2002: 393). 
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Şekil 1. Turizm Eğitimi Kademeleri 

 

Kaynak: Gürdal, (2002:391-400). 
 
Yukarıdaki piramit şeklinde ifade edilen eğitim durumları ve sonuçları ile ilgili olarak kesin bir 
ifade ile hüküm vermek doğru olamayacaktır. Turizmin Türkiye’deki yapısı itibari ile eğitim 
almamış personellerin de yönetici kademesine geldikleri bilinmektedir. Zaman içerisinde etkili 
ve verimli çalışan insanların turizm eğitimi almamış olsa bile kendilerini yetiştirerek piramidin 
en üstüne çıkabildikleri mevcut turizm sektöründe rastlanan olağan bir durum olarak 
görülmektedir. Turizm alanında mesleki eğitimlerin sadece öğrencilerin yetiştirilmesi ve sektör 
ihtiyaçlarını karşılayacak insan gününü sağlaması yeterli değildir. Turizm eğitimi toplumsal 
açıdan da önemli bir sosyal sorumluluk içeren eğitimler içermelidir. Genel olarak turizm 
alanında mesleki eğitimlerin maçlarını aşağıdaki gibi ifade etmek mümkündür (Hacıoğlu vd., 
2008: 15):  

- Teorik ve pratik bilgiler elde etmek, 
- Sektörün geneline katkıda bulunmak,  
- Nitelikli personel ihtiyacını karşılamak,  
- Turizmin önemini ve değerini diğer insanlara aktarmak,  
- Halka turizmin olumlu imajını anlatmak, 
- Turizm bilincinin oluşmasında yardımcı olmak, 
- Turizmde mesleki bilinç elde edilmesini sağlamak,  
- Diğer turizm çalışanlarının bilgisini arttırmak,  
- Turizme olan ilginin artmasına yardım etmek,  
- Eğitimli turizm çalışanları yetiştirmek.  

Turizmde mesleki eğitiminde temel amaç, sektör de çalışacak personelin turizm ile ilgili temel 
eğitimler alması, turizm konusunda bilinçli bir birey olması, turizm yönetim biçimlerini 
öğrenmesi, turizmdeki değişimleri ve gelişmeleri takip edecek felsefeye sahip olması, teknolojik 
ve yeni kavramlara ilişkin bilgi edinme arzusu içinde olması gibi konuları içermektedir. Genel 
olarak turizm eğitimi ile ülke ve işletme kaynaklarını koruyacak, sevgi, saygı, ahlak ve toplumsal 
terbiye ile turistlere hizmet sunacak davranış biçimlerini oluşturmak amaçlanmaktadır (Atay ve 
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Yıldırım, 2008: 395). Ancak, turizm eğimi olan kurum ve kuruluşların sayısının çokluğuna 
rağmen, sektördeki turizm eğitimi almamış insanların istihdamı turizm eğitimine olan bakış 
açısını olumsuz olarak etkilemektedir. Turizm eğitimi özellikle üniversite düzeyindeki öğrenciler 
için sektör tecrübesinden ziyade eğitimsel bir zorunluluk haline gelmeye başlamıştır. Bu durum 
yüksek öğretimde turizm eğitimi konusunda sorunlara yol açmaktadır. Bu nedenle, turizm 
eğitimi ile ilgili yüksek öğretimdeki sorunlara değinmek faydalı olacaktır. 

 

Yüksek Öğretimde Turizm Eğitimi Sorunları 

Türkiye, Yüksek Öğretimde turizm eğitimi konusunda önemli yatırımları yapmış bir ülkedir. 
Ancak, üniversiteler arasındaki farklılıklar ve eğitim müfredatlarının aynı olmaması bazı 
sorunlara yol açabilmektedir. Denetleme konusunda kendi başına karar verme yetisi bulunan 
üniversiteler, uygulama eksiklikleri ile turizm sektörüne nitelikli personel yetiştirmekte 
zorlanmaktadır. Bununla birlikte turizm sektörünün istihdam edeceği öğrencilerde istediği en 
önemli nitelik yabancı dil bilgisidir. Ancak gerek altyapı eksiklikleri gerekse üniversitelerde 
turizm alanında uzmanlaşmış yabancı dil hocalarının eksikliği, öğrencilerin beklenen yabancı dil 
bilgisine sahip olmadan mezun olmasına neden olmaktadır. Bu durum sonucunda, 
üniversitelerin gerek iki yıllık gerekse dört yıllık turizm bölümlerinden mezun olan öğrencileri 
sektörde bekledikleri işleri bulamamaktadır. Öğrencilerin iş tatmin düzeylerinin azalması da 
üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin azalmasına yol açmaktadır. 

Turizmin üniversitelerde eğitiminde birçok sorun ile karşılaşmak mümkündür. Bu durumun 
azaltılması ve sorunların çözülmesi hem turizm sektörü hem de turizm eğitimi alan öğrenciler 
açısından önem arz etmektedir. Turizm ile ilgili akademik çalışmalar yapan akademisyenler ve 
sektör temsilcileri bu konu hakkında görüşlerini ortaya koymaktadır. Sektörün beklentisini 
karşılayacak lisans eğitiminin sağlanabilmesi, sektördeki işletmelerin karlılığını doğrudan 
etkilemektedir. Ayrıca, daha iyi şartlarda iş bulma düşüncesinde olan öğrencilerin de eğitimlerini 
sektörün beklentisine göre alabilmesi, işe girme ve işlerinde yükselebilme gibi kolaylıklar 
sağlayacaktır. Bu konuda yapılmış olan çalışmalarda turizm eğitiminin yüksek öğretimdeki genel 
sorunlarından bazılarını aşağıdaki gibi sıralayabilir (İlkin ve Dinçer, 1991: 82):  

- Turizm uygulamaları sırasında yasal dayanağı olmayan uygulamalar 
olması, 

- Yüksek öğretimde turizm eğitiminde koordinasyon eksikliği görülmektedir, 
- Yabancı dil bilgisi yeterli olarak verilememektedir, 
- Staj imkanları ve süreleri yetersiz kalmaktadır, 
- Stajların denetlenememesi, 
- Eğitim araç ve gereçlerinde yaşanan eksiklikler, öğrencilerin donanımlarında 

eksikliklere yol açmaktadır, 
- Ders müfredatlarının teorik ağırlıklı olması, uygulamaların az olması, 
- Nitelikli öğretim elemanı açığı, 
- Öğrenci kontenjanlarının fazla tutulması, 
- Eğitim kurumların turistik destinasyonlardan uzak olması. 

Turizm eğitimlerine ilişkin sorunların yüksek öğretimde devam etmesinin en temel 
sebeplerinden biri de sektör ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin stajyer durumlarından öte 
gitmemesidir. Bununla birlikte bazı araştırmacılar tarafından geçmişte ve günümüzde 
üniversitelerde yaşanan turizm eğitimleri sorunları ortaya konmuştur. Ortaya çıkarılan bu 
sorunlar aşağıda maddeler halinde verilmektedir (Timur, 1992; Boyacı, 1992; Avcıkurt ve 
Karaman, 2002; Gürdal, 2002; Tuna, 2002; İlban ve Köstekli, 2012; Gürdoğan ve Atabey, 2012):  
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- Öğrencilere uygulama alanı sunulmaması, 
- Ders programlarının yanlışlıkları, 
- Eğitim konularının uygulamadan eksik işletme konuları olması, 
- Yabancı dil bilgisi için dil laboratuvarı eksikliği, 
- Uygulama otellerinin düzensizliği ve etkin kullanılamaması, 
- Yasal konularda uygulama eksikliği, 
- Yüksek öğretimde eğitim veren kurum sayısının artması ile ters orantılı 

eğitim ve hocaların niteliğinin azalması, 
- Sektörle işbirliği eksikliği nedeni ile sektörden uzak öğrenci yetiştirme, 
- Eğitim süresinin uzunluğu nedeni ile staj yeri bulma sorunu, 
- Stajyerleri denetleyememe, 
- Turizm sezonu bitmeden okulların başlaması ve sektör personel ararken 

okulların devam etmesi. 

 

Bununla birlikte Aksu ve Bucak (2012) yapmış oldukları mesleki turizm eğitimi adlı 
çalışmalarında, yüksek öğretim düzeyinde önlisan ve lisans öğrencilerine yönelik olarak verilen 
eğitimlerin kalite sorunları olduğunu belirtmektedir. Turizm sektörüne uygun nitelikte 
eğitimlerin verilmesi gerektiğini ve eğitimlerin kalitesinin arttırılması gerektiğini ifade 
etmektedirler. Turizm eğitimi veren lisans ve önlisans kurumları sayısının artması ile turizm 
planlama ve politikasında, turizm sektörü ile turizm eğitimi veren kurumları arasındaki 
işbirliğinde, turizm eğitimlerinin koordinasyonunda ve eğitim alan personelin yasal hakları ile 
ilgili olarak sorunlar ortaya çıkmıştır (Türkeri, 2014: 6). Ayrıca, turizm ile ilgili yüksek öğretim 
kurumlarının aceleci ve kaynaklar yetersizken açılması sorunlar oluşturmakta ve günümüzde 
halen bu sorunlar devam etmektedir. Yüksek öğretim kurumlarının nitelik açısından sorunlar 
yaşaması ve yetersizlikleri nedeni ile turizm sektörünün istediği nitelikli insan kaynağı ile alt 
yapı donanımına sahip öğrencileri yetiştirmekte zorlanması, günümüz turizm eğitiminin önemli 
sorunları arasındadır (Kozak, 2009: 9). 

Turizm eğitimi ile ilgili olarak lisans ve önlisans düzeyinde yaşanan en büyük sorunlardan birisi 
de yetersiz kadro yapılarıdır. Eğitim kurumlarının kadro yapılarında ya sayı olarak yetersizlikler 
ya da turizm eğitimi almamış öğretim elemanları görülmektedir. Bununla birlikte, okullarda 
yabancı dil bilgisi eğitimi verecek alt yapı imkanlarının yetersizliği, uygulama derslerinin azlığı 
ya da niteliğinin düşük olması ve turizm sektörü yöneticileri ile iletişim eksiklikleri turizm 
eğitiminin mevcut sorunları arasında gösterilmektedir (Ünlüönen ve Boylu, 2005: 25). 
Araştırmacılar tarafından belirtilen sorunlar geçmişte de günümüzde de aynı şekilde devam 
etmektedir. Bu sorunlar turizm eğitimi alan öğrencilerin donanımlarında eksikliğe ve sektöre 
olan güvensizliğe yol açmaktadır. Bununla birlikte turizm alanında alınan eğitimler, öğrencilerin 
turizm eğitimi konusunda da şüphelerini ortaya çıkarmaktadır. Turizm alanında eğitim alan 
öğrencilerin turizm eğitimi ile ilgili zihinlerindeki düşüncelerin ortaya çıkarılması yukarıda 
belirtilmiş olan sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini üretme de kolaylık sağlayacaktır. 
Bununla birlikte sektöre olan güven duygusunu da inşa etmede yarar sağlayacaktır. 

 

ARAŞTIRMANIN ANALİZİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırma ile turizmde lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin turizm eğitimi ile ilgili 
zihinlerinde oluşan algılamalarının tespit edilmesi, turizm eğitimi kavramı hakkında bilgi 
düzeylerinin neler olduğunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Turizm alanında eğitim alan 
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lisans öğrencilerinin turizm sektörü hakkındaki görüşleri hakkında da fikir sahibi olunması 
hedeflenmektedir. 

Veriler sonucunda elde edilen bilgiler, üniversite öğrencilerinin turizm eğitimine bakış açısını 
değerlendirmek, turizm eğitimi ile ilgili zihinlerindeki sorunları ortaya çıkarmak ve turizm 
eğitimi müfredatlarının şekillenmesi açısından önem arz etmektedir. Turizm sektörü hakkında 
öğrencilerin kurdukları cevap kelimeler ile turizm eğitimi arasında ilişki kurulması 
amaçlanmıştır. Turizmde lisans öğrencilerinin turizm eğitimi hakkındaki düşünceleri üzerine 
kelime ilişkilendirme testi yöntemi ile ölçülen bir çalışma olmaması, araştırmaya özgünlük 
bakımından değer katmaktadır.  

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Giresun Üniversitesinde turizm alanında eğitim alan lisans öğrencileri 
oluşturmaktadır. Giresun Üniversitesinde lisans eğitimi sadece Bulancak Kadir Karabaş 
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde 
verilmektedir. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Bölümünde 2018 yılı verilerine göre 390 kayıtlı 
öğrenci görülmektedir (YÖK, 2019). Bu öğrencilerden 250’si sürekli olarak okula devam etmekte, 
90 öğrenci ise okullarını uzattıkları için sadece sınav zamanları okula gelmektedir. Araştırma da 
196 öğrenciye kelime ilişkilendirme testi anketi yapılmıştır. Örneklemin evreni temsil 
yeteneğinde bilimsel çalışmalarda genel olarak Sekeran (1992: 253) çalışması temel alınmaktadır. 
Bu çalışmada, evren büyüklüğünün 100.000 ile 1.000.000 arasında kişiden oluşuyorsa, örneklem 
için 384 kişi yeterli olarak ifade edilmektedir. Araştırmanın örneklemindeki öğrenci sayısının 
evrenin temsili için yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Uygulanması 

Araştırma da öğrencilere kelime ilişkilendirme testi için anket uygulanmıştır. Turizmde eğitimi 
anahtar kavram olarak seçilmiştir. Uygulama yapılmadan önce, öğrencilere kelime ilişkilendirme 
testine yönelik açıklamalar yapılmış ve turizm eğitimi ile ilgili cevap kelimelerini yazmaları için 
60 saniye süre tanınmıştır. Hızlı bir şekilde ankete cevap vermelerini istenmesinin nedeni, 
anahtar kavram ile ilgili olarak zihinlerindeki ilk algılamaları öğrenmek ve çevredeki 
arkadaşlarından etkilenmelerini önlemek amaçlıdır. Uygulama sırasında, “Turizm Eğitimi” bir 
sayfa içinde 5 kez alt alta sıralanmıştır. Alt alta 5 kez yazılmasının nedeni ise öğrencilerin 
zincirleme cevap verme riskini önlemek amacıyla yapılmaktadır (Polat, 2013: 104). Ankette 
öğrencilerin cinsiyet durumları, daha önce turizm sektöründe çalışıp çalışmadıkları, sınıfları ve 
üniversiteden önce turizm eğitimi alıp almadıklarına dair demografik sorularda yer almaktadır. 
Kelime ilişkilendirme testi ile algılamaları ölçmeye yarayan anket örneği aşağıda tablo-1’de 
verilmektedir. 

Tablo 1. Kelime İlişkilendirme Testi Anket Örneği 

Aşağıda verilen kelimeyi gördüğünüzde aklınıza gelen kelimeleri yanlarındaki boşluklara 

yazınız. Kelimeleri yazmak için 60 saniyeniz vardır. 

Turizm Eğitimi  

Turizm Eğitimi  
Turizm Eğitimi  
Turizm Eğitimi  
Turizm Eğitimi  
Örnek Cümle  
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Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma da yöntem olarak kelime ilişki testi ile öğrencilerin demografik bilgilerinin analiz 
edilmesi için SPSS 22 programı kullanılmıştır. Kelime ilişkilendirme testi, ortaya çıkacak algılama 
sonuçlarını ölçmek amacıyla yapılmaktadır (Polat, 2013: 101). Kelime ilişkilendirme testi, 
“öğrencilerin bilinçlerinde yer etmiş olan bilgilerin ve kavramların algılamalarını, aralarındaki 
ilişkileri, ortaya çıkan bu ilişkilerin anlam derecelerini ve yeterlilik düzeylerini belirlemeye 
çalışan ölçme ve de değerlendirme” yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Işıklı, vd., 2011: 52). 
Kelime ilişkilendirme testi, anahtar kelimenin öğrenciler için ne ifade ettiğinin sözlü veya yazılı 
formda istenmesidir. Anketlerden elde edilen cevap kelimeler incelenerek, frekans tablosu 
oluşturulmaktadır. Bu kelimeler sayılarak, kavram ağları ile aralarındaki ilişkiler tespit edilmekte 
ve öğrencilerin zihinsel algılamaları açıklanmaya çalışılmaktadır (Ay, 2011: 1571). İnsanların 
uzun süreli hafızalarındaki kavramlar arasındaki ilişkinin ve bilgi ağının yeterli olup olmadığını 
tespit etmek kelime ilişkilendirme testi yöntemi kullanılmaktadır (Bahar ve Özatlı, 2003: 76). Elde 
edilecek veriler ile belirlenen kavramların sadece doğru olduğunun anlaşılıp anlaşılmadığı değil, 
oluşan durumların ve insanların düşüncelerini anlamaya çalışmak için uygulanmaktadır 
(Çardak, 2009: 140). Kelime ilişkilendirme testlerinde bağımsız kavramlar, öğrencilerin düşünce 
yapılarını ve bu yapılardaki kelimeler ve de kavramlar arasındaki ilişkileri belirlemeyi 
amaçlamaktadır. Bu kelime ve kavramlarla ilgili algılamalar arasındaki bağların durumunu 
anlamak amacıyla en sık kullanılan yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir (Ekici ve Kurt, 
2014: 274). Kelime ilişkilendirme testi genel olarak fen bilimleri eğitimi alanında kullanılsa da; 
son yıllarda sosyal bilimler alanında da uygulanmaya başlanan önemli bir yöntemidir. 

 

Araştırmanın Bulguları 

Araştırma sürecinde ilk olarak öğrencilerin cinsiyet durumu, sınıfları, daha önce turizmde çalışıp 
çalışmadıkları ve üniversiteye gelemden önce turizm eğitimi alıp almadıklarına ilişkin 
demografik bilgilerin elde edilmiştir. Demografik bilgilere ait veriler tablo-2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Demografik Veriler 

Değişken Seçenek n f (%) 

Cinsiyet 
Kadın 79 40.30612 
Erkek 117 59.69388 

Sınıf 

1. Sınıf 22 11,22449 
2. Sınıf 67 34,18367 
3. Sınıf 71 36,22449 
4. Sınıf 36 18,36735 

Turizm Sektöründe 
Çalışma Durumu 

Evet 139 70,91837 
Hayır 57 29,08163 

Lise Turizm 
Eğitimi 

Evet 92 46,93878 
Hayır 95 48,46939 
Yanıtsız 9 4,591837 

TOPLAM  196 KİŞİ %100 
 

Tablo 2’de elde edilen bilgilere göre, erkek öğrencilerin sayısı kız öğrencilerin sayısından fazladır. 
Üçüncü ve ikinci sınıftan katılım daha fazla olurken, dördüncü ve birinci sınıftan katılım daha az 
olmuştur. Öğrencilerin %70 oranında önemli bir kısmı turizm sektöründe çalıştığını 
görülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerden 95’i lise eğitimlerinde turizm alanında 
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olmadıklarını ifade etmiştir. Bu da çalışma konusu bakımından önemli bir veri olarak kabul 
edilebilir. Öğrencilerin turizm eğitimine lise eğitimleri sonrasında karar verdiği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Demografik bulguların sunulmasının ardından kelime ilişkilendirme testi ile 
öğrencilerin anahtar kavram olan “turizm eğitimi” kavramına verdikleri cevap kelimelerden 
oluşan frekans analizi yapılmıştır. Turizm eğitimi anahtar kavramına ilişkin öğrenciler tarafından 
cevap kelimeler toplam 589 olarak belirlenmiştir. Bu cevap kelimelerden 302’si turizm eğitimi ile 
ilişkili olan kelimelerden oluşmaktadır. Öğrencilere sorulan 5’li turizmde iş etiği anketinde boş 
bırakılan cevap kelime sayısı ise 175 olmuştur. Öğrencilerin bazılarının cevap kelimelere 5 adet 
kelime yazmadıkları tespit edilmiştir. Kelime sayısının çok olmasından dolayı bütün frekans 
tablosu verilmemiştir. Sadece 3 ve üzeri olan cevap kelimeleri gösteren frekans analizi tablo-3’de 
verilmiştir. 

Tablo 3. Kelime İlişkilendirme Frekans Tablosu 

acenta(4) garson(9) okul(6) turist(4) 
barmen(3) gereksiz(4) otel(21) turizm eğitimi(3) 
belboy(3) hizmet(8) rehber(3) müdür(4) 
bilgili personel(3) hoca(3) rehberlik(8) turizm lisesi(4) 
boşa vakit kaybı(3) iş(15) rekreasyon(4) uygulama(14) 
çalışmak(5) işsizlik(8) restoran(4) üniversite(13) 
dersler(3) kalifiye eleman(3) seyahat(5) yabancı dil(22) 
diksiyon(5) kariyer(9) staj(41) yetersiz(3) 
dil(3) kültür(5) tatil(4) diploma(10) 
eğlence(5) meslek(9) tecrübe(9) tez(6) 
Turizm Eğitimi Kavramıyla İlişkilendirilen Toplam Kelime Sayısı: 302 
Elde Edilen Kelimelerin Tekrar Edilme Sayısı: 589 Boş bırakılan Kelime Sayısı: 175 

 
Kelimelerin sayımı ile oluşturulan kelimelerden oluşturulan frekans analizi tablosu 
incelendiğinde, en dikkat çekici cevap kelimenin “staj” olduğu görülmektedir. Öğrencilerin 
turizm eğitimi kavramını doğrudan staj ile ilişkilendirmeleri, turizm eğitimi algılarında staj 
konusunun önemini göstermektedir. Bununla birlikte, otel, yabancı dil ve uygulama cevap 
kelimeleri de önemli olarak elde edilen diğer cevap kelimelerdir. Turizm eğitimi ile otellerin, 
yabancı dil beklentisinin ve uygulama konusunun önemli olduğu görülmektedir. Bir başka 
önemli ifade de öğrencilerin turizm eğitimi anahtar kavramına “diploma” cevabını vermiş 
olmalarıdır. Bu durum öğrencilerin turizm alanında eğitimlerini sektörle ilgili olarak değil sadece 
diploma almak için bir lisans eğitimi almak gibi gördükleri sonucu ile ifade edilebilir.  Frekans 
analizi sonuçlarında diğer bir dikkat çeken sonuç ise öğrencilerin turizm eğitimi kavramına 
işsizlik, garson, belboy, barmen ve vakit kaybı gibi cevaplar vermesidir. Bazı öğrencilerin turizm 
eğitimine olan bakış açılarının olumsuz olduğu görülmektedir. Öğrencilerin turizm eğitiminden 
beklentilerinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Cevap kelimelerden tek olanlarda 
turizm eğitimine olan güvensizlik algıları görülmektedir. Turizmde verilen lisans düzeyinde 
eğitimler ile ilgili olarak öğrencilerin zihinlerinde şüpheler olduğu ve gelecekle ilgili 
beklentilerinin düşük olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan 
öğrencilerin turizm eğitimi anahtar kavramına verdikleri cevap kelimelerin gösterildiği kavram 
ağı haritası şekil 2’de gösterilmektedir. Kavram ağı haritasında tek cümlelere ait cevap kelimeler 
gösterilememektedir. Bunun nedeni, kavram ağı haritasında gösterilecek alan bulunmamasıdır. 
Şeklin sayfaya yapılandırılmasında tekli kelimelerin gösterilmesi ise mümkün olmamaktadır.  
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Şekil 2. Turizm Eğitimi Kavram Ağı Haritası 

barmen(3) 

belboy(3) 

Bilgili 

boşa vakit 
kaybı(3) 

çalışmak(5) 

ders(2) 

dersler(3) 

ahlak(2) 

diksiyon(5) 

dil(3) 

diploma(10) 

eğlence(5) 

eşitlik(2) 

garson(9) 

gastronomi(2) 

gezmek(2) 

acenta(4) 

güven(2) 

güleryüz(2) 

gereksiz(4) 

hizmet(8) 

hoca(3) 

yüksek lisans(2) 

yetersiz(3) 

yabancı dil(22) 

üniversite(13) 

uygulama 
yok(2) 

uygulama 

uygulama(14) 

ulaşım(2) 

turizm okulları(2) turizm hakkındaki 
eğitimler(3) 

turizm 

turist(4) 

tur rehberi(2) 

tez(6) 

tecrübe(9) 

tatil(4) 

şef(2) 

staj(41) 

turizm eğitimi(3) 

seyahat(5) 

servis(2) 

restoran(4) 

rekreasyon(4) 

rehberlik(8) 

rehber(3) 

profesyonel(2) 

oteller(2) 

turizm etiği(2) 

okul(6) 

otel(21) 

ön büro(2) 

müdür(4) 

meslek(9) iş(15) 

işsizlik(8) 

kalifiye 
eleman(3) 

kariyer(9) 

konaklama(2) 

kötü(2) 

kural olmalı(2) 

kültür(5) 

lisans(2) 

lise(2) 

TURİZM 
EĞİTİMİ 
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Turizm eğitimi ile ilgili Şekil 2’de verilen kavram ağı haritasında turizm eğitimi ile kuvvetli ilişki 

içinde olan kelimeler için kalın oklar gösterilmiştir. Daha zayıf ilişkilerde ince oklar ile ilişkiler 

belirtilmiştir. Tüm cevap kelimelerin 589 adet olduğu düşünüldüğünde turizm eğitimi ile ilgili 

olarak öğrencilerin algılarında düşünceler olduğu ve bunları ifade ettikleri görülmektedir. 

Bununla birlikte her öğrenciden 5 adet turizm eğitimi ile ilgili kelime istenmiş olmasına rağmen, 

175 kelime boş bırakılmıştır. Bu durum bazı öğrencilerin turizm eğitimi konusunda algılarında 

yeterli sözcük kuramadıklarını ya da turizm eğitimini ifade edecek sözcüklerde zorlandıklarını 

göstermektedir.  

Öğrencilerden elde edilen veriler doğrultusunda ortaya çıkan kavram ağı haritasında, ağırlıklı 

olarak turizm eğitimi kavramı ile ilişkilendiren başlıca kelimeler “diploma, staj, uygulama, 

üniversite, garson, yabancı dil, meslek” olarak belirlenmiştir. Öğrenci algılarında turizm 

eğitiminin bir meslek olarak görülmesi ile birlikte yabancı dil eğitimi ve diploma almaya yönelik 

olduğu görülmektedir. En çok tekrar edilen kelimenin ise “staj” olduğu ve öğrenci algılarında 

stajyerliğin önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kelime ilişkilendirme testi ile 

oluşturulan kavram ağları öğrencilerin zihinlerinde oluşturdukları algıların ortaya çıkartılmasını 

ve düşünce yapılarında belirtilen anahtar kavrama ilişkin tepkilerini anlamaya yönelik olarak 

yapılmaktadır (Keskin ve Örgün, 2015: 35). 

Kavram ağları ile belirlenen ilişkiler, öğrencilerin kısa sürede cevap vermesi ve zihinlerinde 

anahtar kavrama ilişkileri kurması bakımından önemli bir yöntem olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin anahtar kavrama ilişkin tekrarladıkları kelimeler frekans tablosu ile oluşturularak, 

en önemli algılamalar kavram ağı haritaları ile ortaya çıkarılmaktadır. Kavram ağı haritaları ile 

algılamalardaki bağlantılar çok daha net ve açık şekilde ortaya konulmaktadır (Tokcan ve Yiğiter, 

2017: 121). Bu yöntemle amaç, öğrencilerin zihinlerindeki algılar ile anahtar kavram arasındaki 

ilişkileri ortaya çıkarmaktır. En sık tekrarlanan kelimeler öğrenci algılarındaki düşüncelerini 

ortaya koymakla birlikte, anahtar kavram ile ilişki durumu frekans analizi sonucunda 

belirlenmektedir. Bu yöntem ile öğrencilerin hem anahtar kavram ile ilgili bilinç düzeyleri ortaya 

çıkarılmakta hem de anahtar kavramla ilişkili zihinsel tespitler ortaya çıkarılmaktadır (Doğan 

vd., 2018: 168). 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Turizm sektörüne istihdam yaratması hedeflenen turizm eğitimlerinin hem sektör hem de 

öğrenciler açısından önemli bir yeri vardır. Turizm eğitimini iyi alan öğrencilerin donanımlarını 

arttırmaları sektörde istihdam edilmelerini kolaylaştıracaktır. Üniversitelerde lisans eğitimi alan 

öğrencilerin sektöre bakış açısının tespit edilmesi ve aldıkları eğitim hakkındaki fikirlerinin 

öğrenilmesi gelecekleri hakkındaki fikirlerini de tespit etmeyi sağlayacaktır. Araştırma 

sonucunda elde edilen veriler, öğrencilerin zihinlerinde turizm eğitimi ile ilgili olarak özellikle 

staj konusunu ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Bu sonuç, turizm eğitimi ile staj yapacakları 

turizm işletmelerini özdeşleştirdikleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Diğer bir önemli sonuçta, 

turizm eğitimi algılarında turizmdeki işletmeler, görevler ve turizm sektörü ile ilişkilendirmiş 

olmalarıdır. Turizm eğitimi ile sektör arasındaki bağ kurmuş olmaları turizm eğitiminin gerekli 

olduğunu düşündükleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Öğrencilerin zihinlerinde 302 cevap 

kelimesi ile turizm eğitimi ile ilişkili sonuçlar elde edilmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin turizm 

eğitimi konusunda bilinç düzeylerinin yüksek olduğunu ifade etmektedir. 

Bununla birlikte, turizm eğitimlerini kariyer, yabancı dil, kültür, iş, meslek, tecrübe ve üniversite 

gibi cevap kelimeler ile ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu cevap kelimeler öğrencilerin 

turizm eğitimine karşı olumlu algıları olduğunu göstermektedir. Öğrencilerin gelecekleri 
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açısından turizm eğitimi aldıkları algısında oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Olumlu sonuçlarla 

birlikte, öğrencilerden turizm eğitimi konusunda olumsuz cevap kelimeler verildiği 

belirlenmiştir. Lisans eğitimi alan turizm öğrencilerin, turizm eğitimlerinin gereksiz, zaman 

kaybı, işsizlik, diploma ve kötü gibi cevap kelimeler ile ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu cevap 

kelimeleri ile turizm eğitimleri hakkında güvensizliklerini ve sadece diploma amacı ile turizm 

eğitimi aldıkları sonucu ortaya çıkmaktadır.  Elde edilen veriler sonucunda lisans eğitimi alan 

turizm öğrencilerinin, turizm eğitimi konusunda bilinçli bir algılama gösterdikleri kabul 

edilebilir. Turizm eğitimini bir kısım öğrencinin bilinçli olarak tercih ettiği diğer kısım öğrencinin 

ise diploma amaçlı olarak tercih ettikleri ifade edilebilir. Bu sonuçlara göre öğrencilerin hem 

turizm eğitimlerine hem de sektöre olan güvensizlikleri görülmektedir. Turizm eğitimi 

öğrencilerin birçoğunun bilinçli cevaplar verdiği ve mesleki hayatlarında ve de staj konusunda 

eğitimlerinin önemli olduğunu belirttikleri görülmektedir. Bununla birlikte, turizm eğitimi 

konusunda güven eksikliği ve bilinç düzeyi düşük öğrencilerin ise turizm eğitimini eğlence, gezi, 

seyahat gibi ilgisiz kelimeler ile ifade ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Turizm öğrencilerinin turizm eğitimi ve mesleklerine bakış açılarına ilişkin Üzümcü ve 

arkadaşları (2015) tarafından yapılmış olan çalışma da öğrencilerin eğitimleri hakkında olumsuz 

yargıları olmadığı ve geleceklerine ilişkin beklentilerine yönelik olarak en önemli unsurun ücret 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Turizm eğitimi almalarının ilk nedeninin daha yüksek ücret 

beklentisi olduğu tespit edilmiştir. Bir başka benzer çalışma da ise, Türker ve arkadaşları (2016), 

lisans eğitimi alan turizm öğrencilerin turizm sektörüne yönelik olarak algılamalarını tespit 

etmeye çalışmıştır. Bu çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin turizm eğitimi alma nedenlerinde en 

önemli faktörün turizmdeki çalışma koşullarının kendilerine göre olması ortaya çıkmıştır. 

Öğrenciler turizm eğitimini çalışma koşullarının kendi karakter yapılarına uygun olduğu için 

seçtiğini ifade etmiştir. Benzer başka bir çalışma da ise Güzel ve arkadaşları (2014), turizm eğitimi 

alan lisans öğrencilerinin kariyer algılarını belirlemeye çalışmıştır. Bu çalışma sonucunda 

öğrencilerin turizm eğitimi seçmelerinde en önemli sebebin yabancı dil bilgisini geliştirmek ve 

daha iyi pozisyonlarda mesleğe başlamak sonucu elde edilmiştir.  

Yukarıdaki benzer çalışmalardan da görüleceği üzere lisans veya önlisans düzeyinde turizm 

eğitimi alan öğrencilerin, turizm eğitimi alma hedeflerindeki temel kriterler benzerlik 

göstermekle birlikte önem derecesine göre değişimler görülebilmektedir. Bu çalışma sonucunda, 

araştırma da elde edilen bilgilere göre lisans eğitimi alan turizm öğrenciler için turizm sektörü ve 

turizm eğitimi ile ilgili aşağıda ifade edilen öneriler sunulabilir. 

- Turizm eğitimlerinin sektörün istek ve ihtiyaçlarına göre yeniden modernize 

edilmesi gerekir, 

- Turizm öğrencilerinin geleceklerine ilişkin eğitimin önemi ve kendilerini nasıl 

geliştireceklerine yönelik bilgiler sunulabilir. Böylelikle toplumun turizm 

eğitimindeki olumsuz algısının öğrenciler üzerindeki olumsuz etkisi de kırılmış 

olacaktır, 

- Toplumun turizm sektörü ile ilgili bilgi düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar 

yapılarak, turizmin ciddi ve önemli bir sektör olduğunun, ülke ekonomileri için 

vazgeçilmez bir yerinin ve istihdama katkısının bilgilendirici yöntemlerle 

anlatılması gerekmektedir. Bu sayede turizm eğitimi alan öğrenci sayısının artması 

ve gereken saygınlığın elde edilmesi sağlanabilecektir, 

- Öğrencilerin turizm eğitimi konusunda güven sorunlarının araştırılması, azalan 

öğrenci sayısına da çözüm olabilir, 

- Turizm eğitimlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve uygulama derslerinin çok 

daha fazla olduğu ders müfredatlarının yapılması gerekmektedir. Sektör 
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yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olunarak, öğrencilerin kariyer kaygılarının 

eğitimleri sırasında azaltılmasına yardımcı olunması uygun olacaktır, 

- Turizm eğitimlerinde uygulama ve yabancı dil öğretme konusunda daha etkin 

yöntemler kullanılması, öğrencilerin iş bulma konusunda donanımlarını 

arttıracaktır. Özellikle yabancı dil konusunda gerekirse hazırlık sınıfları açılması 

olumlu sonuçlar verecektir, 

- Üniversitelerde eğitim veren turizm okullarının sayısının fazlalığı hem öğrenci 

sayısının azalmasına hem eğitimlerin fiziksel imkanlarının yetersizliğine hem de 

öğretim elemanlarının nitelik durumuna olumsuz etki etmektedir. Her üniversite 

de turizm eğitimi veren okulların turistik alanlara yakın yerlerde birleştirilerek 

azaltılması uygun olacaktır. 

- Turizm üniversite öğrencilerinin önemli bir kısmının turizm lisesi çıkışlı olmaması, 

turizm eğitiminde yetersiz kalmalarına ve turizm sektörüne güvensizliklerine yol 

açmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için turizm lisesi dışında tercih yapıp turizmde 

lisans eğitimi kazanan öğrencilerin, ilk yıllarında turizm sektörü ve eğitimi ile ilgili 

farklı bir müfredat hazırlanması bu güvensizliği ortadan kaldırabilir, 

- Üniversiteler ile turizm sektörü yöneticilerinin turizm eğitimi konusunda işbirliği 

yapması ve koordineli olarak çalışması gerekmektedir. Sektör ve üniversite 

işbirliğinin az olması turizm eğitiminin niteliğini düşüren en önemli sorunlardan 

biridir.  

 

Turizmde lisans eğitimi ile turizm sektörü arasında istihdam konusunda önemli bir ilişki olmak 

zorundadır. Ancak, lisans eğitimi kurumlarının sayısının fazlalığı, nitelikli personel ve fiziksel 

şartları sağlamadaki zorluklar lisans eğitimi vermekte olan üniversite birimleri ile turizm sektörü 

arasındaki ilişkinin zayıf olmasına neden olmaktadır. Bu sebep nedeniyle, turizm işletmeleri 

üniversite birimlerinin birçoğunu stajyer bulunacak kurumlar olarak görmektedir. Öğrencileri 

kendi işletmeleri içinde yetiştirmeye çalışmaktadır. Ancak, bu durum öğrencilerin zaman ve 

ücret açısından kaybına yol açmaktadır. Bu nedenle, turizm eğitiminin öğrencilerin niteliklerini 

ve donanımlarını arttıracak şekilde düzenlenmesi ve de uygulama imkanlarını arttırarak, 

sektörün istediği deneyime sahip personelleri yetiştirmesi gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Üniversite yılları öğrencilerin ergenlikten yetişkinliğe geçiş sürecinde bir köprü vazifesi 
görmektedir (Çam vd., 2017: 508). Öğrenciler bu yıllarda dış görünüşlerine oldukça önem 
vermektedir. Dış görünüşünden dolayı kaygı duyan öğrenciler kendi benliğini olumsuz olarak 
algılayabilmektedir. Bu durum da öğrencilerin benlik saygılarının düşmesine neden olmaktadır. 
Düşük benlik algısı, öğrencilerin kendilerine yeterince güvenmemesine, eğitim hayatında 
başarısızlıklara ve sosyal ortamda içe dönük tavırlar sergilemesine neden olmaktadır (Kılıç, 2015: 
60). 

Sosyal görünüş kaygısı, bireyin diğer insanların kendisini bedensel özellikleri ya da nasıl 
göründüğü ile ilgili olumsuz değerlendirmeleri hakkındaki yaşadığı kaygı hali olarak 
tanımlanmaktadır (Hart vd., 2008: 49). Benlik saygısı ise bireyin kendisi hakkındaki 
değerlendirmelerin tümü olarak ifade edilmektedir. Bu değerlendirmeler bireyde olumlu veya 
olumsuz olma durumuna göre düşük benlik saygısına ya da yüksek benlik saygısına sebep 
olmaktadır (Arıcak, 1995: 19). Benlik saygısı yüksek olan kişiler kendine güven duyma, iyimser 
olma, başarma isteği duyma, zorluklardan yılmama, stresle daha kolay başa çıkma gibi olumlu 
özellikler gösterirken; benlik saygısı düşük olan kişiler karamsar olma, kendine az güvenme, 
sinirli olma, ruhsal sorunlar göstermeye daha yatkın olma gibi durumlar göstermektedirler 
(Karataş, 2017: 120 ). 

Turizm sektörü, insan odaklı emek yoğun bir sektör olduğundan dolayı (Olalı ve Timur, 1988: 
135; Kozak vd., 2000: 12; İçöz vd., 2009: 40; Hacıoğlu, 2013: 14) çalışanların kendisine güvenen, 
girişken ve kendisini rahatlıkla ifade edebilen kişilerden oluşması gerekmektedir. Kendisine 
güvenen kişilerin gerek eğitim gerek ise iş hayatlarında başarılı oldukları genel kabul gören bir 
görüştür (Noyan Yalman ve Özkaynar, 2018: 223).  Bu nedenle gelecekte turizm sektöründe yer 
alacak öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygı düzeylerinin incelenmesi önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin sosyal görünüş kaygılarını 
ve benlik saygılarını bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi belirlemektir. 
Yapılan literatür taraması sonucunda, turizm alanında sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygısını 
birlikte ele alan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu nedenle çalışmanın turizm alanına ve literatüre 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sosyal görünüş kaygısı, bireylerin fiziksel görünüşlerinin diğer insanlar tarafından 
değerlendirildiğinde yaşanan ve hissedilen bir endişe duygusudur. Bu kaygı, bireyin sadece 
kilosu, boyu ve vücut yapısı gibi unsurlardan kaynaklanmamaktadır. Aynı zamanda bireyin yüz 
şekli, cilt yapısı vb. gibi daha ayrıntılı ve kapsamlı unsurlardan da kaynaklanmaktadır (Hart vd., 
2008:48). Sosyal görünüş kaygısının temeli, bireyin diğer insanlarda bıraktıkları izlerin olumlu 
olmasına dayanmaktadır. Eğer birey sosyal etkileşim içerisinde olduğu diğer insanların gözünde 
istediği imajı bırakma konusunda kendini yeterli hissetmezse sosyal görünüş kaygısı ortaya 
çıkmaktadır (Hagger ve Stevenson, 2010: 92). 

Benlik saygısı, bireyin kendisini değerlendirmesinin sonucu olarak benliğini kabul etmesi ve 
benliğinden memnun olması şeklinde tanımlanmaktadır (Eriş ve İkiz, 2013: 181).  Benlik saygısı 
birçok araştırmacı tarafından farklı şekilde tanımlanmıştır. Rosenberg (1965: 15) benlik saygısını, 
“bireyin kendisine karşı olumlu ya da olumsuz tutumu olarak tanımlamıştır.” Fakat Coopersmith 
(1967: 49) benlik saygısını, “kendisini sürekli olarak değerlendiren biri olarak tanımlamaktadır.” 
Coopersmith'e göre benlik saygısı, “bir kişinin kabul veya reddedilme tutumunun bir ifadesidir 
ve kendisinin yetenekli, önemli, değerli ve başarılı olarak algılanma düzeyidir. ” Öte yandan, 
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Guindon (2002: 204) benlik saygısını, “kabul ve değer duygusu” olarak en geniş anlamıyla 
özetlemektedir. Araştırmacılar arasında benlik saygısı tanımı konusunda bir anlaşma olmasa da, 
insanların yaşamlarında önemli bir rol oynadığı açıktır.  

Bireyin yüksek ya da düşük benlik saygısına sahip olması olaylar karşısındaki duygularını ve 
davranışlarını farklı yönlerde etkilemektedir (Oktan ve Şahin, 2010: 546). Benlik saygısı yüksek 
olan kişiler kendisine güvenen, araştırmacı, kendisine değer veren, girişken, fikirlerini 
söylemekten çekinmeyen, katılımcı ve kendisini rahatlıkla ifade edebilen kişilerdir (Korkmaz, 
1996: 20; Turanlı, 2010: 11; Türedi, 2015: 16). Düşük benlik saygısına sahip kişiler ise kendisini 
değersiz olarak gören, özgüveni düşük, kendi fikirlerinin kabul görmeyeceği korkusuyla 
fikirlerini söylemekten çekinen ve katılımcı olmaktan çok dinleyici olarak kalmayı tercih eden 
kişilerdir (Korkmaz, 1996: 20; Aydın, 2014: 44). 

Literatürde farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı veya benlik 
saygısını ele alan çalışmalara sıklıkla rastlanmasına rağmen, sosyal görünüş kaygısı ile benlik 
saygısını birlikte ele alan çalışmaya sınırlı sayıda rastlanmaktadır. Literatürde yer alan ilgili 
çalışmalar aşağıda sunulmuştur.  

Dinçer ve Öztunç (2009) Çukurova Üniversitesi Adana Sağlık Yüksekokulunda hemşirelik ve 
ebelik alanlarında öğrenim gören öğrencilerin benlik saygısı ve atılganlık düzeylerini tespit 
etmek amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda ebelik bölümü öğrencilerinin 
benlik saygısı ortalamasının hemşirelik bölümü öğrencilerinin ortalamasından yüksek olduğunu 
tespit etmişlerdir.  

Kılıç (2015) 1386 üniversite öğrencisine yönelik gerçekleştirdiği çalışmada öğrencilerin benlik 
saygılarında artış olduğunda sosyal görünüş kaygılarında düşüş meydana geldiğini, benlik 
saygılarında düşüş olduğunda sosyal görünüş kaygılarınında artış meydana geldiğini tespit 
etmiştir. 

Vatansever (2017) 14-18 yaş aralığında 160 lisanslı spor yapan ve 160 spor yapmayan olmak üzere 
toplam 320 ergen üzerine çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucuna göre lisanslı spor yapan 
ergenlerin benlik saygısı düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca 14-18 yaş aralığındaki spor 
yapan ergenlerin sosyal görünüş kaygılarının, spor yapmayan ergenlere göre daha düşük 
olduğunu tespit etmiştir. 

Yüceant ve Ünlü (2017) beden eğitimi öğretmen adaylarının sosyal görünüş kaygı düzeylerini 
farklı değişkenler açısından incelemek amacıyla çalışma gerçekleştirmişlerdir. Bu amaçla 600 
beden eğitimi öğretmen adayına anket çalışması uygulamışlardır. Araştırma sonucunda 
öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin düşük olduğunu tespit etmişlerdir. Öğretmen 
adaylarının sosyal görünüm kaygı düzeyleri, cinsiyet ve gelir düzeyi değişkeni açısından anlamlı 
bir farklılık göstermediğini, yaş değişkenine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit 
etmişlerdir. 

Mirzaei-Alavijeh vd., (2018) Kermanshah Üniversitesi Tıp Bilimleri’nde öğrenim gören 
öğrencilerin akademik başarı ile benlik saygı düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 300 
öğrenciye anket çalışması uygulamışlardır. Araştırma sonucuna göre öğrencilerin benlik saygı 
düzeylerinin yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Annenin eğitim düzeyi değişkeni ile benlik saygısı 
arasında anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin akademik başarısı ile benlik 
saygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

Demirel (2019) bedensel engelli ve engelli olmayan sporcuların sosyal görünüm kaygısı ve benlik 
saygısı puanlarındaki farklılıkları araştırmak amacıyla çalışmayı yapmıştır. Araştırma 
sonucunda bedensel engelli sporcuların engelli olmayan sporculara göre benlik saygı ve sosyal 
görünüm kaygısı puanları daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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Topuz vd., (2019) spor yönetimi bölümünde öğrenim gören öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı 
ve benlik saygısı düzeylerini bazı değişkenlere göre incelemek için çalışma gerçekleştirmişlerdir. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı düzeylerinin orta 
düzey olduğunu tespit etmişlerdir. Öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyi cinsiyet, yaş ve 
akademik derece değişkeni açısından anlamlı bir farklılık gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ayrıca 
öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygı düzeyleri arasında anlamlı ve negatif yönde 
bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.  

Yapılan literatür taraması sonucunda, beden eğitimi bölümünde okuyan öğrencilere, sporculara 
yönelik çalışmaların ağırlıkta olduğu görülmektedir. Bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak 
turizm eğitimi alan öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygı düzeyleri ilişkisi ele 
alınmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygı düzeylerinde yaş 
cinsiyet, sınıf, sosyal faaliyet, kilo ile boy memnuniyeti, spor yapma durumu, yaşamış olduğu   
yer değişkenlerine göre farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın turizm alanına ve 
literatüre katkıda bulunacağı öngörülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırma Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğrenim gören öğrencilerin sosyal 
görünüş kaygılarını ve benlik saygılarını bazı değişkenlere göre incelemek ve aralarındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı ile benlik 
saygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi için ilişkisel tarama modelinden yararlanılmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formunun ilk kısmında 
öğrencilerin demografik özelliklerine yönelik sorular yer almaktadır. İkinci kısmında sosyal 
görünüş kaygısı ve benlik saygısı ölçeklerine yönelik sorular yer almaktadır.  

Araştırmanın evrenini 2018-2019 eğitim öğretim döneminde Balıkesir Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Turizm Rehberliği ve Turizm İşletmeciliği bölümünde kayıtlı olan 1192 öğrenci 
oluşturmaktadır. Hazırlanan anket formu tesadüfi olarak seçilen 584 öğrenciye uygulanmıştır. 
Anket uygulanması 2019 yılının Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilmiştir. 

Öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Sosyal Görünüş Kaygısı 
Ölçeği (SGKÖ) kullanılmıştır. SGKÖ, Hart ve arkadaşları (2008) tarafından geliştirilmiş ve Doğan 
(2010) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği 16 maddeden oluşan 
5’li Likert tipi bir ölçektir. SGKÖ, (1) Kesinlikle katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne 
katılıyorum ne de katılmıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle katılıyorum şeklinde 
puanlanmaktadır. Ölçekten elde edilen toplam puan değeri 16 ile 80 arasında değişmektedir (Ekşi 
vd., 2018: 158). Ölçekten alınan puanların ortalaması arttıkça kaygı düzeyinde de artış olmakta, 
ortalama azaldıkça kaygı düzeyinde de azalma meydana gelmektedir (Kara, 2016: 99). 

Öğrencilerin benlik saygı düzeylerini belirlemek amacıyla Rosenberk Benlik Saygısı Ölçeği 
(RBSÖ) kullanılmıştır. RBSÖ, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş ve 12 alt kategoride 
toplam 63 sorudan oluşmaktadır. Çuhadaroğlu (1986) tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. 
Ölçeğin ilk 10 maddesi benlik saygısı boyutunu ölçmektedir. Bu çalışmada da ölçeğin ilk 10 
maddesinden yararlanılarak öğrencilerin benlik saygı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır 
(Özgüngör, 2014: 36). Testi değerlendirmek için; 1, 2, 4, 6, 7. maddeler; (4) Kesinlikle katılıyorum, 
(3) Katılıyorum, (2) Katılmıyorum, (1) Kesinlikle katılmıyorum şeklinde puanlanmaktadır. 3, 5, 
8, 9, 10. maddeler ise; (1) Kesinlikle Katılıyorum, (2) Katılıyorum, (3)Katılmıyorum, (4) Kesinlikle 
Katılmıyorum olarak puanlanmaktadır. Ölçeğin toplam puan değeri 10 ile 40 arasında 
değişmektedir. Ölçekten alınan puanların ortalaması arttıkça öğrencilerin benlik saygı düzeyi de 
artmaktadır (Kılıç, 2015: 38). 
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Verilerin analizinde SPSS programı kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerine yönelik 
verilerin yorumlanmasında frekans ve yüzde analizinden yararlanılmıştır. Daha sonra sosyal 
görünüş kaygısı ve benlik saygısı ölçeklerine ilişkin aritmetik ortalama ve standart sapma 
değerlerine bakılmıştır. Sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı ölçeklerinin güvenilirliği test 
edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini kontrol etmek için ölçeklerde yer 
alan ifadelerin çarpıklık ve basıklık katsayılarına bakılmıştır. Bunun sonucunda verilerin normal 
dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Araştırmada veriler normal dağılım gösterdiğinden dolayı 
parametrik testlerden yararlanılmıştır. Değişkenler arası farklılıkları tespit etmek amacıyla 
bağımsız örneklem t testi ve ANOVA analizinden yararlanılmıştır. Ayrıca sosyal görünüş kaygısı 
ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla korelasyon analizinden 
yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 1’de 
görülmektedir. 

Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Bulguları 

Demografik Özellikler N % Demografik Özellikler n % 

 

Cinsiyet 

 

Kız 278 47,6  

 

 

Kilo Memnuniyeti 

Hiç memnun değilim 50 8,6 

Erkek 306 52,4 Memnun değilim 143 24,5 

 

 

Yaş 

 

 

18-20  175 30,0 Ne memnunum ne de 
memnun değilim 

111 19,0 

21-23  339 58,0 Memnunum 210 36,0 

24-26  52 8,9 Çok memnunum 70 12,0 

26 yaş üstü 18 3,1  

 

Boy Memnuniyeti 

 

 

Hiç memnun değilim 31 5,3 

 

 

Sınıf 

1.sınıf 102 17,5 Memnun değilim 88 15,1 

2.sınıf 106 18,2 Ne memnunum ne de 
memnun değilim  

87 14,9 

3.sınıf 182 31,2 Memnunum 240 41,1 

4.sınıf 194 33,2 Çok memnunum 138 23,6 

 

Sosyal 
Faaliyet 

 

Evet 361 61,8  

Spor Yapma 
Durumu 

Evet 323 55,3 

Hayır 223 38,2 Hayır 261 44,7 

 

 

Yerleşke 

 

 

Köy 42 7,2 Okuduğunuz 
Bölüm 

Turizm İşletmeciliği 306 52,4 

İlçe 125 21,4 Turizm Rehberliği 278 47,6 

Şehir 159 27,2     

Büyükşehir 258 44,2     

 



S. Banu YILDIZ ve Hülya Hayriye HALİTOĞULLARI  

 781 

Bulgulara göre öğrencilerin yaklaşık %52,4’ünün erkeklerden oluştuğu, %58,0’ının 21-23 yaş 
aralığında olduğu ve %33,2’sinin 4.sınıf olduğu görülmektedir. Öğrencilere üniversite dışında 
sosyal faaliyetlerinin olup olmadığına dair soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin %61,8’i evet 
seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Öğrencilere üniversiteye gelinceye kadar hayatlarının 
önemli bir kısmını nerede geçirdiklerine dair soru yöneltilmiştir. Öğrencilerin %44,2’si 
büyükşehir, %27,2’si şehir, %21,4’ü ilçe ve %7,2’si köy seçeneklerini işaretlemişlerdir. 
Öğrencilerin şu anki kilosundan ve boyundan ne kadar memnun olduklarına yönelik soru 
yöneltilmiştir. Öğrencilerin %36,0’ı şu anki kilosundan memnun olduklarını, %24,5’i ise memnun 
olmadıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %41,1’i şu anki boyundan memnun olduklarını, 
%23,6’sı çok memnun olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilere spor yapıp yapmamasına dair soru 
yöneltilmiştir. Öğrencilerin %55,3’ü spor yaptıklarını, %44,7’si ise spor yapmadıklarını 
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %52,4’ü turizm işletmeciliği, %47,6’sı turizm rehberliği bölümünde 
okudukları görülmektedir. 

 

Tablo 2. Sosyal Görünüş Kaygısı ve Benlik Saygısı Ölçekleri Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Boyutlar En düşük 
puan  

En yüksek 
puan 

Ortalama Standart 
sapma 

SGKÖ 16 77 34,06 11,38 

BSÖ 14 40 31,62 5.34 

 

Araştırmada yer alan öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı (SGKÖ) ile benlik saygısı (BSÖ) 
ortalamaları Tablo 2’de yer almaktadır. Öğrencilerin SGKÖ ortalaması 34,06 olarak bulunmuştur. 
Özmen Akyol vd. (2018) yaptığı çalışmada 33-48 puan ortalamasına sahip olan öğrencilerin 
normal kaygılı grubuna dahil etmişlerdir. Öğrencilerin BSÖ ortalaması ise 31,62 olarak 
bulunmuştur. Literatürde BSÖ ortalamasından alınacak en yüksek puan 40’tır. Turizm 
öğrencilerinin benlik saygı düzeylerinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca yüksek 
benlik saygı düzeyine sahip kişilerin görünüşlerine daha fazla özen gösterdiği bilinmektedir 
(Sirkeci, 2018: 23). 

 

Demografik özellikler içerisinde yer alan cinsiyet, sosyal faaliyet, spor ve bölüm değişkenlerinin 
öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
analiz etmek amacıyla bağımsız örneklem t testi yapılmıştır. Sınıf, yaş, yerleşke, kilo ve boy 
değişkenlerinin öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini analiz etmek amacıyla ise ANOVA testi yapılmıştır. Bağımsız örneklem t testi ve 
ANOVA testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

Bağımsız örneklem t testi sonucunda cinsiyet ve bölüm değişkenleri öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık göstermezken, sosyal faaliyet ve spor değişkeni 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Sosyal faaliyete katılmayan öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygısı katılanlara kıyasla daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Spor yapmayan 
öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı spor yapanlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir 
(p<0,05). 
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Tablo 3. Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeğine İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi ve ANOVA Testi Sonuçları  

Değişkenler  n A.O. S.S. t / F p Fark 

Cinsiyet 
Kız 278 33,36 10,89 

-1,407 0,160  
Erkek 306 34,68 11,79 

Sosyal 
Faaliyet 

(1)Evet 361 32,46 10,38 
-4,178 0,000 2>1 

(2)Hayır 223 36,63 12,44 

Spor 
(1)Evet 323 32,94 10,88 

-2,651 0,008 2>1 
(2)Hayır 261 35,44 11,85 

Okuduğunuz 
bölüm 

Turizm İşletmeciliği 306 34,67 11,24 
1,370 0,171  

Turizm Rehberliği 278 33,38 11,52 

Sınıf 

1.sınıf 102 32,34 12,50 

1,094 0,351  
2.sınıf 106 35,09 11,41 

3.sınıf 182 34,24 10,54 

4.sınıf 194 34,21 11,51 

Yaş 

18-20 yaş arası 175 32,82 11,72 

1,298 0,274  
21-23 yaş arası 339 34,41 10,44 

24-26 yaş arası 52 36,00 13,74 

26 yaş üzeri 18 33,77 16,50 

Yerleşke 

Köy 42 44,21 15,69 

13,251 0,000 
1>2,3,4 

 

İlçe 125 34,09 11,06 

Şehir 159 33,54 10,74 

Büyükşehir 258 32,70 10,29 

Kilo 

(1) Hiç memnun 
değilim 

50 
42,42 14,95 

11,653 0,000 

1>2,3,4,5 

 

2,3>5 

 

(2) Memnun değilim 143 35,23 11,10 

(3) Ne memnunum ne 
de memnun değilim 

111 34,87 12,03 

(4) Memnunum 210 32,15 9,46 

(5) Çok memnunum 70 30,08 9,96 

Boy 

(1) Hiç memnun 
değilim 

31 
42,45 17,32 

9,574 0,000 

1>3,4,5 

 

2,3>5 

 

(2) Memnun değilim 88 36,96 12,03 

(3) Ne memnunum ne 
de memnun değilim 

87 
34,74 11,84 

(4) Memnunum 240 33,66 9,82 

(5) Çok memnunum 138 30,56 10,15 
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Tablo 4. Benlik Saygısı Ölçeğine İlişkin Bağımsız Örneklem t Testi ve ANOVA Testi Sonuçları 

Değişkenler  n A.O. S.S. t / F p Fark 

Cinsiyet 
Kız 278 31,51 5,19 

-0,432 0,666  
Erkek 306 31,70 5,47 

Sosyal Faaliyet 
(1) Evet 361 32,47 4,82 

4,826 0,000 2<1 
(2) Hayır 223 30,22 5,82 

Spor 
(1) Evet 323 32,33 4,99 

3,659 0,000 2<1 
(2) Hayır 261 30,72 5,62 

Okuduğunuz 
bölüm 

Turizm İşletmeciliği 306 31,54 5,24 
-0,359 0,720  

Turizm Rehberliği 278 31,70 5,45 

Sınıf 

1.sınıf 102 31,69 5,38 

0,481 0,696  
2.sınıf 106 31,20 6,15 

3.sınıf 182 31,47 5,22 

4.sınıf 194 31,93 4,96 

Yaş 

18-20 yaş arası 175 32,06 5,43 

0,795 0,497  
21-23 yaş arası 339 31,48 5,18 

24-26 yaş arası 52 31,38 5,78 

26 yaş üzeri 18 30,44 6,07 

Yerleşke 

Köy 42 28,47 5,32 

6,335 0,000 
1<2,3,4 

 

İlçe 125 31,41 5,53 

Şehir 159 31,55 5,23 

Büyükşehir 258 32,26 5,15 

Kilo 

(1) Hiç memnun 
değilim 

50 
28,30 6,37 

11,541 0,000 

1<2,3,4,5 

 

2,3<4,5 

 

 

(2) Memnun değilim 143 30,88 5,02 

(3) Ne memnunum ne 
de memnun değilim 

111 30,73 5,23 

(4) Memnunum 210 32,75 4,89 

(5) Çok memnunum 70 33,48 5,11 

Boy 

(1) Hiç memnun 
değilim 

31 30,25 6,71 

9,741 0,000 1,2,3<4,5 

(2) Memnun değilim 88 29,79 4,96 

(3) Ne memnunum ne 
de memnun değilim 

87 
29,93 5,43 

(4) Memnunum 240 32,10 5,04 

(5) Çok memnunum 138 33,31 5,03 
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Öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri sınıf ve yaş değişkenlerine göre istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermezken, yerleşke, kilo ve boy değişkenlerine göre istatiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Yerleşke, kilo ve boy değişkenlerinde farklılığın nedenini 
belirlemek amacıyla Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonucunda köyde yaşamını geçirmiş olan 
öğrencilerin ilçe, şehir ve büyükşehirde yaşamını geçirmiş olan öğrencilere göre sosyal görünüş 
kaygı düzeyleri daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Kilosundan ve boyundan memnun 
olmayan öğrencilerin memnun olan öğrencilere göre sosyal görünüş kaygısı daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Çağımızda kadın ve erkeğe dayatılan beden imajı çok sayıda kişi üzerinde sosyal 
görünüş kaygısı oluşturmaktadır (Şimşir vd., 2019: 618).  

Benlik saygısı ölçeğine ilişkin bağımsız örneklem t testi ve ANOVA testi sonuçları Tablo 4’te 
verilmiştir. Bağımsız örneklem t testi sonucuna göre, öğrencilerin benlik saygı düzeyleri cinsiyet 
ve bölüm değişkenleri açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Sosyal 
faaliyet ve spor değişkenleri açısından ise istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Sosyal faaliyete katılmayan öğrencilerin benlik saygı düzeylerinin katılan öğrencilere kıyasla 
daha düşük olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  Spor yapmayan öğrencilerin benlik saygı düzeyleri 
spor yapan öğrencilere göre daha düşük olduğu belirlenmiştir (p<0,05). 

ANOVA testi sonucuna göre, öğrencilerin benlik saygı düzeyleri, sınıf ve yaş değişkenleri 
açısından istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Yerleşke, kilo ve boy 
değişkenleri açısından ise istatiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılığın 
nedenini tespit etmek için Tukey testi yapılmıştır. Tukey testi sonucunda köyde yaşamış 
öğrencilerin ilçe, şehir ve büyükşehirde yaşayan öğrencilere göre benlik saygı düzeylerinin daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Kilosundan ve boyundan memnun olmayan öğrencilerin 
memnun olanlara kıyasla benlik saygı düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Bir diğer 
deyişle öğrencilerin kilosuna ve boyuna ilişkin memnuniyeti düştükçe, benlik saygısının da aynı 
şekilde düştüğü söylenebilir. 

Tablo 5. Korelasyon Analizi Sonuçları 

 1 2 

Sosyal Görünüş Kaygısı (1) 1 -,528** 

Benlik Saygısı (2) -,528** 1 

** 0.01 değerinde anlamlılık düzeyi (2-yönlü) 

 

Tablo 5’te sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısı ölçeğine ilişkin korelasyon analizi sonuçlarına 
yer verilmiştir. Korelasyon analizi sonucuna göre, sosyal görünüş kaygısı ile benlik saygısı 
arasında anlamlı ve negatif, orta düzeyde bir ilişki olduğu (r=-,528; p<0.01) görülmektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları 
ile benlik saygıları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan çalışmanın sonuçlarına aşağıda 
yer verilmiştir. 

Öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerine bakıldığında genel kaygı ortalaması 34,06 olarak 
bulunmuştur. Bu sonuç öğrencilerin ‘‘normal’’ düzeyde kaygı seviyesine sahip olduklarını 
göstermektedir. İsmail (2018) de yaptığı çalışmada benzer sonuç elde etmiştir. Tekeli (2017) 
yaptığı çalışmada öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin orta düzeyin altında olduğunu 
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tespit etmiştir. Öğrencilerin benlik saygı düzeylerine bakıldığında ise benlik saygı ortalaması 
31,62 olarak bulunmuştur. Bu sonuç öğrencilerin ‘yüksek’’ düzeyde benlik saygısına sahip 
olduklarını göstermektedir. Turizm sektöründe çalışanların insanlarla sürekli iletişim halinde 
olmalarından benlik saygılarının yüksek olması beklenmektedir. Dolayısıyla öğrenciler sektörde 
yüksek benlik saygıları sayesinde daha başarılı olabileceklerdir. Karademir vd. (2011) ve Kimter 
(2011) yaptıkları çalışmada katılımcıların yüksek düzeyde benlik saygısına sahip olduklarını 
tespit etmişlerdir. 

Sosyal görünüş kaygısı ve cinsiyeti ele alan çalışmaların bir bölümünde sosyal görünüş kaygı 
düzeyinin cinsiyet değişkenine göre değişmediği görülmektedir (Şahin, 2012; Amil ve Bozgeyikli, 
2015; Telli ve Ünal, 2016; Amasyalı ve Alakuş Sabuncuoğlu, 2017; Vural vd., 2017; Göksel vd., 
2018; Çetinkaya vd, 2019; Şimşir vd., 2019). Ancak sosyal görünüş kaygısının hangi cinsiyette 
daha fazla görüldüğüne yönelik araştırma sonuçlarının tutarlı olmadığı görülmektedir. Yapılan 
bazı çalışmalarda kızların sosyal görünüş kaygı düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu (Atik 
vd., 2015; Ataş, 2018; Dönmez, 2018); bazı çalışmalarda ise erkeklerin sosyal görünüş kaygı 
düzeyinin kızlardan daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır (Alemdağ ve Öncü, 2015; Ben, 2017; 
Senger, 2017; Ciba, 2018; Erdoğan, 2018; Toprak ve Saraç, 2018; Var, 2018). Bu çalışmada 
öğrencilerin cinsiyet değişkeni açısından benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygısı düzeylerinde 
fark bulunamamıştır. Cinsiyet değişkenine göre benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygı 
düzeylerinin farklılık göstermemesinin, hayat şartlarının değişimiyle birlikte kız ve erkek 
öğrencilerin eşit eğitim fırsatlarına sahip olmasından, kızların da aile ve okul yaşamında erkekler 
kadar etkin biçimde yer almasından ve cinsiyetler arasında rekabetin artmasından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin hayatının önemli bir kısmını geçirdiği yer açısından benlik 
saygısı ve sosyal görünüş kaygı düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Köyde yaşayan öğrencilerin 
ilçe, şehir ve büyükşehirde yaşayan öğrencilere göre sosyal görünüş kaygı düzeyleri daha yüksek 
ve benlik saygıları daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Yapılan araştırmalarda küçük şehirlerde 
yaşamış öğrencilerin sosyal görünüş kaygı düzeylerinin yüksek, benlik saygı düzeylerinin ise 
düşük olduğu gözlenmiştir (Kılıç, 2015; Tekeli, 2017). Küçük yerleşim yerlerinin olanakları büyük 
büyük yerleşim yerlerine kıyasla kısıtlı olduğundan, yaşanılan yerleşim yerinin sosyal görünüş 
kaygısına etki edeceği düşünülmektedir. Yaşamını küçük yerleşim yerlerinde geçirmiş olan 
öğrenciler, sosyal çevredeki imkanlardan daha az yararlandıkları, belirli bir sosyal çevrenin 
dışına çıkmadıkları için büyük yerleşim yerinde yaşamış öğrencilere kıyasla sosyal görünüş 
kaygı seviyeleri daha yüksek olabilir.  

Sosyal faaliyete katılan öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı, katılmayanlara kıyasla daha düşük 
ve benlik saygısının ise daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Literatürde benlik saygısı yüksek 
kişilerin iletişimlerinin daha iyi olduğu ve bunun sonucunda daha sosyal oldukları 
görülmektedir (Kılıç, 2015; Öztürk ve Erzin, 2018). Spor yapan öğrencilerin sosyal görünüş 
kaygısının spor yapmayanlara göre daha düşük ve benlik saygısının ise daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Literatürde de benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Erman, 2017; Vatansever, 2017). 
Spor yapan kişilerin benlik saygılarının spor yapmayanlara göre daha fazla gelişmiş olduğu 
(Gün, 2006), sporun kişilik gelişiminde ve sosyalleşmede önemli rolü olduğu yapılan 
çalışmalarda ortaya çıkmıştır (Korkmaz, vd., 2003; Şahan, 2008; Tazegül, 2014). 

Araştırmada kilosundan ve boyundan memnun olmayan öğrencilerin memnun olan öğrencilere 
göre sosyal görünüş kaygısının daha yüksek ve benlik saygılarının ise daha düşük olduğu 
görülmektedir. Kilo ve boy değişkenine göre benlik saygısı ve sosyal görünüş kaygı düzeylerinde 
farklılık olması, ideal fiziksel ölçülerde olmadığını düşünen öğrencilerin bu durumdan rahatsız 
olmalarından ve dolayısıyla özgüvenlerinin düşmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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Araştırma sonucunda öğrencilerin sosyal görünüş kaygıları ile benlik saygı düzeyleri arasında 
negatif yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Elde edilen sonuç yapılan bazı araştırma sonuçları ile 
(Rashid vd., 2011; Eriş ve İkiz, 2013; Işıkol Özge, 2013; Şahin vd., 2014; Kılıç ve Karakuş, 2016; 
Doğru, 2018; Topuz vd., 2019) paralellik göstermektedir. Sosyal görünüş kaygıları yüksek olan 
öğrencilerin doğal olarak kendilerine güvenleri, benlik saygıları düşecektir. Başka bir değişle 
sosyal görünüşlerinden memnun olan kaygı düzeyleri düşük öğrencilerin özgüvenleri, benlik 
saygıları daha yüksek olacaktır.  

Araştırmanın sonuçları ışığında geliştirilen öneriler şunlardır: 

• Bu çalışma Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören öğrencilere 
yönelik yapılmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı üniversiteler ve farklı kitleler 
örneklem alanı seçilerek kıyaslamalar yapılabilir.  

• Turizm sektöründe yer alan öğrencilerin turistler ile sürekli iletişim halinde 
olacaklarından dolayı, mesleklerinde başarılı olabilmeleri için sosyal görünüş 
kaygılarının düşük, benlik saygılarının ise yüksek olması gerekmektedir. 
Öğrencilerin sosyal görünüş kaygılarını en aza indirmek, benlik saygılarını 
yükseltmek için fiziksel görünümlerini pozitif yönde etkileyecek spor ve sosyal 
faaliyetlere yönlendirilmelerine yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Öğrencilerin sosyal görünüş kaygısı sorunu ile baş etmeleri kendileriyle barışık 
olmaları için üniversite bünyesinde psikolojik danışma ve rehberlik birimlerinden 
uzman desteği alınabilir. 

• Özellikle üniversiteler ve yerel yönetimlerin, gençlerin boş zamanlarını daha iyi 
değerlendirebilmeleri, girişken, özgüvenli, iletişim becerileri yüksek, sosyal görünüş 
kaygıları düşük, mutlu bir nesil için sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla 
yer vermeleri gerekmektedir. 
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Öz 

Turizm destinasyonları açısından Akdeniz havzasında yer alan ülkeler dünya turizminde önemli 
bir yere sahiptir. Dünya turizm hareketliliğinin önemli bir parçası olan bu ülkelerin turizm 
sektörü bağlamında ülke ekonomisine katkısı birçok çalışmada incelenmiştir. Ancak bu havzada 
yer alan ülkelerin ekonomik etkinlikleri hakkında çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın 
temel amacı, Akdeniz ülkesi kapsamında değerlendirilen uluslararası turizm 
destinasyonlarından verilerine ulaşılabilen ülkelerde turizm sektörünün ekonomik 
etkinliklerinin değerlendirilmesidir. Çalışmada verileri mevcut olan on dokuz ülkenin turizm 
sektörünün ekonomik etkinliğine ilişkin dört girdi ve iki çıktı değişkeni kullanılarak etkinlik 
karşılaştırması yapılmıştır. Çalışmada girdi değişkenleri olarak turistin iç turizm harcamaları, 
boş zaman harcamaları, iş seyahati harcamaları ve seyahat ve turizm endüstrisindeki yatırımlar, 
çıktı değişkenleri olarak turizm sektörünün GSYH’ye katkısı ve toplam işgücü içindeki turizm 
sektörü istihdam oranı kullanılmıştır. Değişkenlerin homojenliğini sağlamak için ülkelerin 2017 
yılına ait verileri Travel ve Tourism Economic Impact (WTTC 2018) raporlarından alınmıştır. 
Ülkelerin ekonomik anlamda etkinliklerinin ölçümünde Veri Zarflama Analizi (VZA) 
kullanılmıştır. VZA, üretim sınırını etkin bir şekilde tanımlayan, verimlilik ve kapasite 
kullanımını tahmin etmek için kullanılan parametrik olmayan bir doğrusal programlama 
yöntemidir. Bulgulara göre ülkelerin turizm sektörünün ekonomik etkinliği açısından ilk beş ülke 
sırasıyla Kıbrıs, Cezayir, Libya, İtalya, Arnavutluk’tur. 
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Abstract 

Countries in the Mediterranean basin have an important place in world tourism in terms of 
tourism destinations. The contribution of these countries, which are an important part of world 
tourism mobility, to the national economy in the context of tourism sector has been examined in 
many studies. However, there is no study about the economic activities of the countries in this 
basin. The main purpose of this study is to evaluate the economic activities of the tourism sector 
in the countries whose data can be accessed from international tourism destinations evaluated 
within the scope of the Mediterranean country. In the study, efficiency comparison was made by 
using four input and two output variables related to the economic efficiency of the tourism sector 
of the nineteen countries whose data are available. In this study, domestic tourism expenditures, 
leisure time expenditures, business travel expenditures and investments in travel and tourism 
industry were used as input variables. In order to ensure the homogeneity of the variables, the 
data of the countries for 2017 are taken from the Travel and Tourism Economic Impact (WTTC 
2018) reports. Data Envelopment Analysis (DEA) was used to measure the economic efficiency 
of countries. DEA is a non-parametric linear programming method used to estimate efficiency 
and capacity utilization, effectively defining the production limit. According to the findings, the 
top five countries are Cyprus, Algeria, Libya, Italy and Albania, respectively. 
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GİRİŞ 

Tüm dünyada 21. yüzyılın en hızlı ve istikrarlı gelişen ilk üç sektörü arasında sayılan turizm 
sektörü, sanayi devrimi ile birlikte gelişmeye başlayarak, 1950’den itibaren ülke ekonomilerinin 
kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Uluslararası turizmin göstermiş olduğu hızlı gelişim, 
birçok ülkeyi bu endüstriye yöneltmiştir (Usta, 2009: 2). Sürekli gelişim gösteren turizm sektörü, 
ülkelerin ekonomik gelişiminde etkili ve pratik alternatif fırsatlar sunmaktadır. Özellikle bazı az 
gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ekonominin yapı taşını oluşturan turizm, seyahatten 
konaklamaya, ulaşımdan yeme içmeye kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Ayrıca ülkenin kendi 
kaynaklarını kullanarak döviz gelirini ucuz ve zahmetsiz sağlama imkânı veren, etki alanı geniş 
olan turizm sektörünün, turist çeken ülkeler için olduğu kadar turist gönderen ülkeler içinde 
önemli ekonomik etkileri bulunmaktadır. 

Turizm, ülkelerin ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirmek için gerekli döviz girdisini sağlama, 
gelir yaratma, bölgelerarası gelişimi dengeleme, özellikle kırsal alanlarda istihdam olanaklarını 
arttırma özelliği ile öncü sektör olmuştur. Ayrıca, vergi gelirleri oluşturma, yatırım imkânları 
sağlayarak bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlama özelliklerine sahiptir (Bahar ve Kozak, 2013: 
12-13; Çımat ve Bahar, 2003: 2). Bacasız sanayi olarak adlandırılan bu sektörün ülke ekonomisine 
en önemli katkılarından biri de şüphesiz ödemeler dengesi üzerindeki olumlu etkisidir (Thano, 
2015: 530; Zaei ve Zaei, 2013; Çelik vd., 2013). Yabancı turistlerin ülkeye gelerek harcama 
yapmaları, diğer yandan iç turizm faaliyeti kapsamında vatandaşların ülke içerisinde yapmış 
olduğu harcamaları ödeme dengesini olumlu yönde etkilemektedir (Türkcan, 2018: 161) 

Dünya’da uluslararası turizm hareketliliği düzenli artışını sürdürerek 2017 yılında turist sayısı 
1.341 milyon kişiye ulaşmıştır. Grafik 1.’de 1995-2017 yılları arasındaki turizm hareketliğine 
bakıldığında 1995 yılından 2017 yılına kadar turizm hareketliğinde %156 oranında bir artış 
olduğu görülmektedir.  

Grafik1. 1995-2017 Uluslararası Turizm Hareketliliği 

 
Kaynak: World Tourism Organization, 2018. 
 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından yayımlanan World Tourism 
Highlights 2018 raporuna göre, tüm dünyada 2017 yılı turizm hareketliliği kapsamında 
ziyaretçilerin %51’i Avrupa’ya (672 milyon), %24’ü Asya Pasifik ülkelerine (323 milyon), %16’sı 
Amerika’ya (211 milyon), %5’ i Afrika’ya (63 milyon) ve %4’ü Orta Doğu’ya (58 milyon) seyahat 
etmiştir. Turistlerin tercih ettiği ilk beş ülke Fransa (86,9 milyon), İspanya (81,8 milyon), ABD 
(76,9 milyon), Çin (60,7 milyon) ve İtalya (58,3 milyon) olarak sıralanmaktadır.  
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Dünya genelindeki destinasyonlar tarafından elde edilen turizm gelirleri Grafik 2’de 
sunulmaktadır. 1995’ten 2017 yılına kadar dünya turizm gelirleri %215 oranında artarak 1.525 
milyar dolara ulaşmıştır (UNWTO, 2018) 

Grafik 2. 1995-2017 Uluslararası Turizm Gelirleri (milyar $) 

 
Kaynak: World Tourism Organization, 2018 

Bu hareketlilik sonucu en fazla turizm geliri sağlayan ülkelere bakıldığında, ilk beş ülke ABD 
(210,7 milyar $), İspanya (68 milyar $), Fransa (60,7 milyar $), Tayland (57,5 milyar $), İngiltere 
(51,2 milyar $) olarak sıralanmaktadır (UNWTO, 2018). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 
Örgütü’nün 2017 verilerine göre, Türkiye en çok tercih edilen ülkeler arasında 8. sırada iken 
turizm gelirlerinde ilk 10 ülke listesinde yer alamamıştır.  

Sektörün ekonomik olarak katkıları incelendiğinde, dünyanın en büyük ekonomik 
sektörlerinden birinin turizm sektörü olduğunu söylemek çokta yanlış olmayacaktır.  Sektör, 
2017 yılında küresel GSYH'nın %10,4'ünü ve 313 milyon iş yaratarak toplam istihdamın %9,9'unu 
oluşturmuştur. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından hazırlanan 
Seyahat/Turizmin Ekonomik Etkileri raporunda, turizm sektörünün ekonomik katkı kriterleri ve 
boyutlarına yer vermiştir. Şekil 1’de yer alan bu kriter ve boyutlar verilmektedir. (WTTC, 2018). 

Şekil 1.Turizm Sektörünün Ekonomik Katkı Kriterleri ve Boyutları 

 
Kaynak: WTTC, 2018: 2 
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Sektörün ekonomik açıdan toplam katkısı, Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) içindeki payı ve 
istihdam yaratma düzeyi gibi  iki temel gösterge ile ifade edilmektedir. GSYH, ülke sınırları 
içinde bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin toplam parasal değerini gösterir. 
Ülkenin ekonomik anlamda gelişmişliğini gösteren en önemli makro göstergelerden biridir. 
GSYH’sındaki artışlar ülkenin ekonomik büyümesini ifade ederken turizm sektörünün GSYH 
içindeki payı ise ülkenin büyümesine olan katkısını ifade etmektedir.   

Ekonomik açıdan bir diğer gösterge de istihdam yaratma düzeyidir. Hizmet sektörü içinde yer 
alan emek yoğun üretim tekniğine dayanan sektör, istihdam olanaklarını da yaratabilmesi 
açısından önemli bir alan oluşturmaktadır (Çımat ve Bahar, 2003: 14). Turizm işletmeleri 
bünyesinde yaratılan istihdam olanaklarının yanı sıra turizm sektörünün ilişkide bulunduğu 
diğer pek çok sektörde yarattığı dolaylı istihdam yaratma düzeyi oldukça yüksektir. Doğrudan 
ve dolaylı istihdamla sağlanan gelir harcandıkça turizmin çarpan etkisiyle ekonomide yaratılan 
istihdam etkisi de artmaktadır (Page ve Connell, 2014: 283; Ünlüönen ve Şahin, 2011: 4). 

Turizmin uluslararası gelir ve istihdam kaynağı olarak ekonomik önemi ve küresel turizm 
piyasasındaki artan rekabet nedeniyle, ülkelerin turizm faaliyetlerinden yararlanarak 
ekonomilerini daha iyi konuma getirebilme çabalarında uygun büyüme stratejileri 
geliştirebilmeleri ve uygulayabilmeleri önemli bir konudur. Hedeflenen düzeye erişmek için 
uygulanacak politikalar da ve stratejiler de ülkenin rakipleri karşısında mevcut durumu ortaya 
konmalıdır. Aynı derecede önemli olan bir diğer konu da mevcut turizm faaliyetlerinin 
performansının değerlendirme ihtiyacıdır (Pestana vd., 2011). Performansın en önemli unsuru 
olan etkinlik sektör odaklı ifade edilirse; bir sektörün çıktılarını oluşturmak için kullandığı 
girdileri ne düzeyde etkili kullanabildiğini gösteren ölçüttür (Fare vd., 2007). Etkinlik, fiili 
(gerçekleşen) performans, önceden saptanan standart (olması gereken) performans ile 
karşılaştırıldığında gerçekleşen performansın standart performansa ne ölçüde yaklaşıp 
yaklaşmadığını gösterir (Yükçü ve Atağan, 2009:3).  

Uzun vadede, belli bir bölgedeki turist destinasyonlarının yaşam döngüsü, büyük ölçüde 
sektörde hedeflenen seviyeye ulaşmak için girdileri etkili bir şekilde birleştirme ve yönetme 
yeteneğine bağlıdır. Bu nedenle, ülkenin sektörden beklediği hedefler ve girdileri iyi analiz 
edilerek doğru adımlar atılmalıdır. Turist destinasyonlarının performansı değerlendirilecek ise 
etkin kaynak kullanımının ölçümü ile değerlendirilebilir (Cracolici vd., 2008: 326). 

Bu çalışmada, Akdeniz havzasında yer alan ülkelerdeki turizm sektörünün ekonomik 
etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Turizm sektöründe etkinliğin mikro düzeyde 
ölçülmesi önemli bir araştırma konusu olmasına rağmen, makro düzeyde çok az araştırma 
bulunmaktadır. Bu nedenle bu çalışma ile literatüre önemli katkı sağlanmaktadır. Ülkelerin 
turizm sektörüne ilişkin etkinlik karşılaştırmalarında kullanılacak veri seti sorununa, uluslararası 
güvenilirliği ve geçerliliği olan Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 2018 yılında 
hazırlamış olduğu Seyahat ve Turizmin Ekonomiye Etkisi raporlarından faydalanarak çözüm 
bulunmuştur.  

 

LİTERATÜR  

Turizm sektöründe etkinlik, diğer sektörlerde olduğu gibi girdi miktarını çıktılarla 
ilişkilendirerek kaynakların ne düzeyde verimli kullanıldığına açıklama getirmeye çalışır. 
Örneğin destinasyonun etkinliği, turistlerin beklentilerini karşılayacak nitelikte hizmetleri 
sunmak için gerekli girdileri uygun şekilde kullanma becerisidir (Fuchs, 2004). 
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Veri zarflama analizi (VZA) ve türevleri kullanılarak, turizm alanında etkinlik değerlendirmeye 
yönelik çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Ancak bu çalışmalar daha çok mikro düzeyde otellerin, 
seyahat acentelerinin, yerel turizm destinasyonlarının etkinliklerini değerlendirme amacı 
taşımaktadır. Uluslararası destinasyonlar düzeyinde sınırlı çalışma bulunmaktadır.  

Hadad vd., (2012) nin yaptığı çalışmada 34 gelişmiş, 71’i gelişmekte olan toplam 105 ülkenin 
turizm sektörü etkinliği veri zarflama analizi ve süper etkinlik metodu kullanarak 
değerlendirmişlerdir. Çıktı değişkeni olarak turist sayısı ve turist başına gelir, girdi değişkeni 
olarak da işgücü, otel oda sayısı, kültürel ve doğal kaynaklar kullanmıştır. Çalışma sonucunda 
gelişmiş ülkelerde Lüksemburg, Fransa, İrlanda ve Singapur; gelişmekte olan ülkelerde Ukrayna, 
Bosna, Bruney, Bahreyn, Porto Riko, Macaristan ve Hırvatistan etkin bulunmuştur. 

Assaf ve Barros (2013), 2006-2008 yılları verilerine dayanarak 37 ülkedeki 519 oteli analiz 
etmişlerdir. Satış sayısı, tam zamanlı çalışan personel sayısı ve diğer işletme maliyetleri olmak 
üzere 3 girdi, operasyonel gelir, yıllık doluluk oranı ve pazar payı olmak üzere 3 çıktı değişkeni 
kullanmıştır. Çalışma sonucunda otel endüstrisinde en verimli ülkeler İsviçre, İspanya, Birleşik 
Krallık (İngiltere), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olurken en az verimli ülkeler Hırvatistan, 
Slovakya ve Kenya olarak belirlenmiştir.  

Kosmaczewska (2014), 2007-2009 yılları verilerine göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesini CCR, BCC 
ve NIRS (ölçeğe göre azalan getiri) modelleriyle analiz etmiştir. Girdi değişkeni olarak turizm 
konaklama tesislerine gelenler; çıktı değişkeni olarak da otel işletmeleri sayısı ve kişi başına 
düşen GSYH kullanılmıştır. Sonuç olarak, zengin ve fakir ülkelerin verimlilikleri arasında 
anlamlı bir fark olamadığını bulmuştur. 

Atan ve Arslantürk (2015), 2006-2010 yılları için CCR ve BCC modelleri ile dünya çapındaki 91 
ülkenin verimliliklerini analiz etmişlerdir. Girdi değişkeni olarak gelen yolcu sayısı, hareketlilik 
sayısı, turizm harcamaları, ulaşım harcamaları ve seyahat ihtiyaçları için turizm harcamalarını 
kullanmıştır. Çıktı değişkeni olarak turizm gelirleri, yolcu ulaşımı için turizm gelirleri ve seyahat 
için turizm gelirleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, CCR modele göre 65 ülke, BCC modeline 
göre 67 ülke etkin bulunmuştur. Türkiye’nin her iki modelde de tüm dönemlerde etkin olduğu 
saptanmıştır. 

Soysal-Kurt (2017)’un VZA yöntemini kullanarak 29 Avrupa ülkesinin turizm etkinliğini 
karşılaştırdığı çalışmada 16 ülkenin turizm sektörü etkin bulunurken, 13 ülkenin turizm sektörü 
etkinliği sınır değerinin altında bulunmuştur. Çalışmada çalışan sayısı, turizm için yapılan 
altyapı harcamaları ve yatak kapasitesi olmak üzere 3 girdi, uluslararası turist sayısı, turizm geliri 
ve geceleme sayısı olmak üzere 3 çıktı değişkeni kullanılmıştır.  

Göral (2018), 19 ülkenin turizm sektörüne ilişkin dört girdi ve iki çıktı değişkeni kullanılarak 
etkinliği araştırılmıştır. Girdi değişkenleri olarak turizm sektöründe çalışanların sayısı, turizm 
sektörü altyapısı, doğal kaynaklar ve kültürel kaynaklar, çıktı değişkenleri olarak turist sayısı ve 
turist başına ortalama gelir kullanılmıştır. Girdi ve çıktı değişkenlerinin homojenliğini sağlamak 
üzere uluslararası güvenilir raporlardan elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Ülkelerin 
etkinliğini ölçmek ve sıralamak üzere Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS Temelli Etkinlik Sıralama 
(ESM-VT) yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlara göre Hong Kong, ABD ve Hindistan turizm sektörü 
etkinliği açısından ilk üç sırada yer alırken, Meksika (19) ve Rusya (18) son sıralarda yer almıştır.  
Göral ve Tengilimoğlu (2018), Türk Dünyasının önde gelen uluslararası turizm 
destinasyonlarının etkinliklerini karşılaştırmıştır. Çalışmada altı turizm sektörüne ilişkin dört 
girdi ve iki çıktı değişkeni kullanılarak etkinlik karşılaştırması yapılmıştır. Turizm sektöründe 
çalışanların sayısı, turizm sektörü altyapısı, doğal kaynaklar ve kültürel kaynaklar girdi, turist 
sayısı ve turist başına ortalama gelir çıktı olarak kullanılmıştır. Ülkelerin etkinliğini ölçmek ve 
sıralamak üzere Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS Temelli Etkinlik Sıralama (ESM-VT) yöntemi 
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kullanılmıştır. Bulgulara göre ülkelerin turizm sektörü etkinliği sırasıyla Türkiye, Azerbaycan, 
Moğolistan, Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan şeklindedir. 

Gürsoy ve Göral (2019) Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Seyahat ve Turizm Rekabet Raporu 
2017 verilerinden yararlanarak 129 ülkenin turizm sektörünün etkinliği hesaplanmış ve bir 
verimlilik endeksi oluşturulmuştur. Sektör etkinliğini hesaplamak için Süper verimlilik yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışmada ülkelerin turizm sektörünün etkinliğini ölçmek için dört girdi ve iki 
çıktı değişkeni kullanmıştır. Girdi değişkenleri işgücü, oda sayısı, doğal kaynaklar ve kültürel 
kaynaklar, çıktı değişkenleri uluslararası turistlerin sayısı ve turist başına ortalama gelir olarak 
belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, turizm sektörü etkinliği açısından Bangladeş, 
Lüksemburg ve Çin ilk üçe girerken, Yemen, Lesoto ve Malavi son sırada yer almaktadır.  

Konu hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde, ortak bir sonuca varmanın mümkün olmadığı 
görülmektedir. Çünkü VZA seçilen değişkenlere/karar birimlerine/modele göre farklı sonuçlar 
vermektedir. Ancak çalışmada ekonomik etkinliği ölçmek için kullanılan değişkenler literatür ile 
uyumludur. Özellikle Akdeniz ülkelerini ele alan bir çalışmaya rastlanılmamıştır.  

 

METODOLOJİ 

VZA, üretim sınırını etkin bir şekilde tanımlayan, verimlilik ve kapasite kullanımını tahmin 
etmek için kullanılan parametrik olmayan bir doğrusal programlama yöntemidir (Charnes vd., 
1978). Bir VZA uygulamasındaki gözlem birimleri, karar verme birimi (KVB) olarak adlandırılır. 
Bu yöntemde, en az girdi bileşimini kullanarak en çok çıktı bileşimini üreten "en iyi" karar verme 
birimi (KVB) belirlenir. Belirlenen en iyi KVB’ye göre etkinlik sınırı oluşturulur. Etkin olmayan 
KVB’lerin etkinlik skorları; etkin olan KVB’ler tarafından oluşturulan etkin üretim sınırına 
(referans kümesi) olan uzaklıklarına göre hesaplanmaktadır. Bu yöntem, çoklu girdi ve çoklu 
çıktıdan oluşan karar verme birimlerinin değerlendirilmesinde kendine özgü avantajlara 
sahiptir.   

VZA modellerinden yararlanılarak yapılacak analiz, kullanım alanlarına ve varsayımlara göre 
belirlenmektedir. Özellikle girdiye ve çıktıya yönelik model seçiminde karar verilirken eğer girdi 
üzerinde denetim mevcutsa girdiye yönelik, çıktı üzerinde denetim mevcutsa çıktıya yönelik 
modeller tercih edilmektedir. Modelde seçtiğimiz veriler doğrultusunda çıktı odaklı model 
kullanılacaktır. (Charnes ve Cooper, 1985; Banker ve Morey 1986) 

Sabit getiri varsayımına göre modelin (CCR-O) hedefi girdilerin sabit tutularak çıktının ne kadar 
arttırılabileceğidir. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı atında girdi/çıktı oranı minimize edilmek 
suretiyle etkinlik hesaplanmaktadır. m adet girdisi ve s adet çıktısı olan n adet karar verme birimi 
için maksimize edilecek çıktıya yönelik CCR kesirli programlama modelinin matematiksel ifadesi 
aşağıdadır. 

ur: o. KVB tarafından r. çıktıya verilen ağırlık değeri  

vi: o. KVB tarafından i. girdiye verilen ağırlık değeri  

xio: o. KVB’nin kullandığı i. girdi miktarı  

yro: o. KVB’nin elde ettiği r. çıktı miktarı  

xij: j. KVB’nin kullandığı i. girdi miktarı  

yrj: j. KVB’nin elde ettiği r. çıktı miktarı 

𝑣":	“o” KVB’ye ait serbest işaretli değişken 

ε: 10-6 gibi küçük bir sayı 
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Değişken getiri varsayımına göre model (BCC-O) mevcut girdilerle üretilebilecek maksimum 
çıktı miktarını belirlemektedir. CCR modelleri ile KVB’lerin, teknik etkinlik skorları elde 
edilirken, BCC modelleriyle saf teknik etkinlik değerleri elde edilmektedir (Lorcu 2008: 70). 

Çizelge 1. Çıktı Odaklı CCR ve BCC Modelinin Formülasyonu 
CCR-O 

Çıktıya Yönelik Kesirli CCR Modeli 
BCC-O 

Çıktıya Yönelik Kesirli BCC Modeli 

𝐸& = 𝑚𝑖𝑛
∑ 𝑣,-
,./ . 𝑥,"

∑ 𝑢34
3./ . 𝑦3&

 

Kısıtlar, 
∑ 𝑣,-
,./ . 𝑥,6

∑ 𝑢34
3./ . 𝑦36

≥ 1													𝑗 = 1,… , 𝑛 

𝑢3< ≥ 𝜀																																		𝑟 = 1,… , 𝑠			 
𝑣,< ≥ 𝜀																																𝑖 = 1,… ,𝑚 

 

𝐸" = 𝑚𝑖𝑛
∑ 𝑣,-
,./ . 𝑥," − 𝑣"
∑ 𝑢34
3./ . 𝑦3"

 

Kısıtlar, 
∑ 𝑣,-
,./ . 𝑥,6 − 𝑣"
∑ 𝑢34
3./ . 𝑦36

≥ 1													𝑗 = 1,… , 𝑛 

𝑢3< ≥ 𝜀																																		𝑟 = 1,… , 𝑠			 
𝑣,< ≥ 𝜀																																𝑖 = 1,… ,𝑚 

 

Temel VZA modelleri ile sıralama olanağı bulunmayan durumlarda süper aylak tabanlı model 
ile çözülerek sıralama yapılabilmektedir. Bu nedenle çalışmanın bir parçası olarak sıralama 
yapmaya imkân veren SupSBM-O modeli ile sıralama yapılacaktır. 

 

BULGULAR   

Akdeniz Havzası ülkeleri farklı dil, din ırk özellikleri gösterseler de turizm açısından birbirine 
yakın turistik ürün (deniz, kum, güneş, arkeolojik eserler vb.) sunmaktadır. (Patsouratis vd., 
2005:1866). Bu nedenle Türkiye’nin turizm sektöründeki en güçlü rakipleri Akdeniz ülkeleridir 
(Kozak ve Rimmington 1999; Kozak 2004; Bahar ve Kozak 2005). Çalışma kapsamında, Akdeniz 
ülkelerinin etkinliklerinin ortaya konulabilmesi için ülkenin en yakın rakibi olan Akdeniz 
çanağında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İspanya, İsrail, İtalya, 
Karadağ, Kıbrıs (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Libya, 
Lübnan, Malta, Mısır, Monako, Slovenya, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yunanistan olmak üzere 21 
ülke dikkate alınmıştır. Monako ve Malta ülkelerinin tüm verine ulaşılamadığı için çalışmaya 
dâhil edilmemiştir.  

VZA yöntemi ile ülkelerin etkinliğini hesaplamak için beş girdi iki çıktı değişkeni kullanılmıştır. 
Çalışmada kullanılan girdi değişkenleri ile çıktı değişkenleri doğrudan ve dolaylı olarak 
ilişkilidir.  
Çizelge 2. Çalışmada kullanılan girdi ve çıktı değişkenleri 

 GİRDİ DEĞİŞKENLERİ AÇIKLAMA 
Ziyaretçi harcamaları (VE) Toplam ihracat içinde ziyaretçi harcamaları % 
Yerleşiklerin harcaması (DS) GSYH içindeki yerleşik harcamaları % 
Eğlence harcaması (LS) Ülke GSYH’ne Seyahat ve Turizm GSYH’ sının doğrudan 

katkıları içindeki eğlence ve turizm harcamaları % 
İş Seyahati Harcaması (BS) Ülke GSYH’ne Seyahat ve Turizm GSYH’ sının doğrudan 

katkıları içindeki iş seyahati ve turizm harcamaları % 
Turizm sektörü yatırımları (TI) Toplam yatırımlar içinde turizm sektörüne yapılan 

yatırım % 
ÇIKTI DEĞİŞKENLERİ AÇIKLAMA 
GSYH Katkısı (GDP) 2017 yılında turizm sektörünün GSYH’ye toplam katkısı 

(doğrudan, dolaylı ve uyarılmış) 
İstihdam Katkısı (EMP) 2017 yılında turizm sektörünün istihdama toplam katkısı 

(doğrudan, dolaylı ve uyarılmış) 
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Çalışma kapsamındaki 19 Akdeniz ülkesine ait 2017 yılı verileri ile elde edilen teknik (CCR), saf 
teknik (BCC), ölçek etkinliği değerleri ile ölçeğe göre getirileri Tablo 1’de verilmiştir. 
 
  Tablo 1. Model Sonuçları 

ÜLKELER T-CCR-O % OTE1 T-BCC-O %PTIE2 ÖLÇEK SEI%3 
ÖLÇEĞE 

GÖRE 
GETİRİ 

ARNAVUTLUK 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
CEZAYİR 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
BOSNA 
HERSEK 

100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 

KIBRIS 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
YUNANİSTAN 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
İSRAİL 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
İTALYA 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
SLOVENYA 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
HIRVATİSTAN 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
SURİYE 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
LİBYA 100% 0 100% 0 100% 0 Sabit 
LÜBNAN 99% 1 100% 0 99% 1 Artan 
İSPANYA 95% 5 98% 2 96% 4 Artan 
TÜRKİYE 93% 7 93% 7 100% 0 Sabit 
FRANSA 86% 14 86% 14 100% 0 Sabit 
TUNUS  85% 15 99% 1 86% 14 Artan 
FAS 76% 24 88% 12 87% 13 Artan 
KARADAĞ 68% 32 93% 7 72% 28 Artan 
MISIR 60% 40 62% 38 97% 3 Azalan 

 

CCR-O modeline göre toplam 11 ülke teknik etkin olarak bulunmuştur. Bu modele göre 3 ülke 
%90-99 aralığında, 2 ülke %80-89 aralığında, 1 ülke %70-79 aralığında, 2 ülke %60-69 
aralığındadır. Teknik etkinlik değeri %50’nin altında olan ülke bulunmamaktadır. Mısır en düşük 
teknik etkinlik değerine sahip ülkedir. Teknik etkinlik (TE), girdilerin verimliliği ile ilgilidir. 
(Sathye, 2001) Bir KVB’nin teknik etkinliği üretim imkânları eğrisi sınırını gösterildiği gibi, 
çıktılarını elde etmek için girdileri gerçekten ne kadar iyi kullandığının karşılaştırmalı bir 
ölçüsüdür (Barros ve Mascarenhas, 2005). Teknik etkinsizlik oranları %1-40 arasında 
değişmektedir. Seçilen değişkenlere göre etkinsizliğin nedenini bulmak için saf teknik etkinlik 
(STE) değerleri (BBC-O modeli) ve ölçek etkinlik değerleri hesaplanmıştır. TE ölçeğe göre sabit 
getiri varsayımı altında hesaplanırken, STE değeri ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında 
hesaplanır.  

                                                             
1OTIE%=Overalltechnicalinefficiency=(1-OTE)×100 
2PTIE%=Puretechnicalinefficiency=(1-PTE)×100 
3SIE(%)=Scaleinefficiency=(1-SE)×100 
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BCC-O modeline göre ise 12 ülke saf teknik etkin (STE) çıkmıştır. 4 ülke %90-99 aralığında, 2 ülke 
%80-89 aralığında, 1 ülke %60-69 aralığındadır. Saf teknik etkinlik değeri %50’nin altında olan 
ülke bulunmamaktadır. Mısır en düşük saf teknik etkinlik değerine sahip ülkedir. 

Sonuçlar ölçek etkinliği bakımından irdelendiğinde; 13 ülke ölçek etkin, 6 ülke ölçek etkin 
değildir. Bu ülkelerden ölçeğe göre; 13’ü sabit, 5’i artan, 1 ülke ise azalan getiriye sahiptir. Hem 
teknik hem de saf teknik etkinlik değerlerine göre etkin olmayan Türkiye ve Fransa ölçek etkin 
olarak bulunmuştur. Ölçek etkinliği (SE), yönetimin en uygun kaynak boyutunu seçmesini, 
beklenen üretim seviyesine ulaşacak üretim ölçeğini seçmesini sağlar. Bir KVB’nin uygunsuz 
büyüklüğü bazen teknik yetersizliğe neden olabilir. Ölçek etkinsizliği ya artan ya da azalan 
özellik gösterir. Azalan özellik gösteriyorsa uygun ölçekte faaliyet göstermediği şeklinde 
yorumlanır. (Mısır) Ölçeğe göre artan getiri özelliğini gösteren ve etkinlik sınırından uzak olan 
bir KVB, aynı girdi ile fazla çıktı üretecekken potansiyelini kullanamayarak az çıktı üretmiştir. 
Potansiyel kullanımı burada tamamen dış etkilerden (coğrafi, iklim, konum vs.) 
kaynaklanmaktadır. Bu kapasite kullanım yetersizliği olarak adlandırılmaktadır. (Lübnan, 
İspanya, Tunus, Fas, Karadağ) 

VZA’da etkinlik değeri hesaplanacak olan KVB’nin lehine olacak şekilde, o KVB’nin diğer 
KVB’lere göre göreli olarak, en çok ürettiği çıktılara ve en az kullandığı girdilere en yüksek 
ağırlıklar verilerek model kurulmaktadır. Aşağıdaki tabloda CCR-O modeline göre etkin 
olmayan ülkeler için potansiyel iyileştirilmiş çıktılar, % değişimler verilmektedir. 

Tablo 2. CCR-O modeline göre potansiyel iyileştirmeler 
KVB SKOR GDP EMP 

  VERİ PROJEKSİYON FARK (%) VERİ PROJEKSİYON FARK (%) 

MISIR 0,6006 11 18,31 66 8,5 19,06 124 
FRANSA 0,8567 8,9 11,20 26 10 11,67 17 
LÜBNAN 0,9861 18,4 18,66 1 17,9 19,32 8 

KARADAĞ 0,6769 23,7 35,01 48 19,3 36,22 88 
FAS 0,7647 18,6 24,32 31 16,4 24,70 51 

İSPANYA 0,9484 14,9 15,71 5 15,1 16,18 7 
TUNUS 0,8484 14,2 16,74 18 13 16,58 28 

TÜRKİYE 0,9268 11,6 12,52 8 7,4 13,06 77 
  

Örneğin Türkiye’nin verimli ülkeler arasına girebilmesi için uygulanan çıktı odaklı modele göre, 
turizm sektörünün GDP içindeki payı %8 oranında arttırılarak %12,5 seviyesine aynı şekilde total 
istihdam içindeki payının da %77 arttırılarak %13 seviyesinde olmalıdır.  

Bazı ülkelerde (örneğin İspanya’da) turizm sektörünün GSYH içindeki payının nispeten 
yüksektir. Verimlilik açısından bakıldığında girdilerin yetersiz kullanımı nedeniyle sıralaması 
düşük olmaktadır.  

VZA’nın incelenen pek çok modelinde, etkin olmayan KVB’lerinin etkinlik değerleri 0-1 arasında 
değerler aldığı için sıralanabilirdir, ancak etkin olan tüm KVB’lerinin etkinlik değerleri “1” 
olduğu için sıralama mümkün olmamaktadır. Tablo 3’de süper aylak tabanlı model (SBM-O-C) 
ile hesaplanan sıralama sonuçları verilmekledir.  

Uygulanan model görece etkinliği ölçmektedir. Turizm sektörünün etkinliği hesaplanırken tüm 
ekonomik yönlerinin modelde ele alındığı söylenemez. Aslında bu sektördeki üretim ile çıktı 
arasındaki oranla ifade edilen üretimin verimliliğine odaklanılmaktadır. Endüstri, belirli bir çıktı 
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elde etmek için az miktarda girdi kullandığında veya belirli bir girdi seviyesini kullanarak daha 
yüksek düzeyde çıktı ürettiğinde daha yüksek verim elde edilmektedir. 

 

Tablo 3. SBM-O-C modeli ile sıralama sonuçları 
RANK ÜLKELER SKOR RANK ÜLKELER SKOR 
1 KIBRIS 2,136437 12 LÜBNAN 0,955494 
2 CEZAYİR 1,826802 13 İSPANYA 0,940099 
3 LİBYA 1,584305 14 FRANSA 0,824593 
4 İTALYA 1,4566 15 TUNUS  0,809264 
5 ARNAVUTLUK 1,364448 16 FAS 0,710827 
6 SLOVENYA 1,279568 17 TÜRKİYE 0,703218 
7 BOSNA HERSEK 1,207129 18 KARADAĞ 0,596334 
8 YUNANİSTAN 1,172274 19 MISIR 0,511892 
9 HIRVATİSTAN 1,116801 
10 SURİYE 1,049692 
11 İSRAİL 1,028371 

 

SONUÇ 

Dünya genelinde turizm hareketliliği uluslararası anlaşmazlıklara, siyasi olaylara, terörist 
faaliyetlere, doğal afetlere, salgınlara, enerji krizlerine ve dünyanın birçok yerinde ekonomik 
sıkıntıya rağmen yıllar içinde artış göstermiştir. Artan hareketlilik ekonomiler üzerinde 
doğrudan gelir etkisi yaratırken, aynı zamanda da dolaylı olumlu ekonomik etkiler 
yaratmaktadır. Dolaylı katkılar ödemeler dengesini iyileştirme, vatandaşların yaşam 
standartlarını iyileştirme, döviz rezervlerinin biriktirilmesi, mal ve hizmet üretimini artırtılması 
ve vergiler aracılığıyla devlet gelirlerinin arttırılması sayılabilir. Ayrıca sektör, gelir transferi 
yoluyla ülkeler arasında sermaye hareketliliği ile ülke gelirleri arasındaki yakınsamaya neden 
olmaktadır. Bu nedenle, turizm endüstrisinin genişlemesi, dünya genelinde ekonomik 
kalkınmanın bir motoru olarak görülmektedir. Turizm sektörüne bağlı ekonomik büyüme 
turizmin ekonomide aktif rolü üzerine kurulmuştur. Sektörün gelişmesi iş hacmini arttırarak, 
gelirlerin artmasına yol açmaktadır. Ayrıca sektöre yapılan özel/kamu yatırımları, sektörden elde 
edilen vergi gelirleri, harcamalar ekonomik büyümede çarpan etkisi yaratmaktadır.    

Bu çalışmada, sektörün ekonomik etkisi GYSH büyümesi üzerindeki etkisi ve istihdam üzerinde 
etkisi baz alınarak yapılmıştır. Bu iki çıktı değişkenini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek 
girdi değişkenleri seçilmiştir. 2017 verilerinin kullanıldığı modelde, Akdeniz havzasında yer alan 
19 turizm destinasyonun teknik (CCR), saf teknik (BCC) ve ölçek etkinlikleri hesaplanmıştır. 
Seçilen değişkenlere göre tüm ülkelerin ortalama teknik etkinliği %93 olarak bulunmuştur. 
Etkinlik değeri 1 olarak hesaplanan ülkeler (Kıbrıs, Cezayir, Libya, İtalya, Arnavutluk, Slovenya, 
Bosna Hersek, Yunanistan, Hırvatistan, Suriye, İsrail) etkinlik sınırını oluşturmuşlardır. Akdeniz 
havzasında yer alan turizm destinasyonlarında gözlenen teknik verimsizliğin, hem girdilerin 
yetersiz kullanılması (yönetimsel verimsizlik) hem de en verimli ölçek büyüklüğünde (ölçek 
verimsizliği) olmamasından kaynaklanmaktadır. CCR-O modeline göre teknik etkin olmayan 
ülkeler arasında yer alan Lübnan değişken getiri varsayımına dayanan BCC-O modeline göre saf 
teknik etkin bulunmuştur. Ölçek etkinliğine göre azalan özellik gösteren Mısır’ın görece ölçek 
etkin olabilmesi için, uygun ölçek büyüklüğünde faaliyet göstermelidir. İspanya, Fransa, Tunus, 
Fas, Türkiye, Karadağ dışsal faktörlerden dolayı (coğrafi, iklim, terör, siyasi vb.) kapasitelerinin 
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altında çıktı üretmektedir. Bu ülkeler, büyüme potansiyellerini sonuna kadar kullanarak görece 
etkin hale gelebilirler. 

2017 verileri ile yapılan analize göre; 19 ülkenin yalnızca 8’inin görece teknik etkin olmadığı ve 
bu ülkelerin, ortalama toplam etkinlik değerinin 0,93 olması göz önüne alınarak, Akdeniz 
havzasında yer alan turizm destinasyonlarının genel olarak ekonomik etkin olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ancak uygulanan VZA modelleri sadece seçilen değişken ve yıl bazında sonuçlar 
ürettiği unutulmamalıdır. Ülkeler, ekonomik etkinliğini arttırmak için turizm sektörün GYSH 
içindeki payını ve istihdam yaratma gücü gibi önemli göstergeleri etkileyecek politikalar 
uygulamalıdır.   
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