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Abstract 

The aim of this research is to examine the status of planned behavior theory, which is widely used 
in explaining human behavior, in the international tourism literature with the method of document 
analysis in the context of descriptive analysis. For this purpose, the Web of Science database was 
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GİRİŞ 

İnsan davranışları çok uzun zamandır üzerinde çalışılan bir olgudur ve literatürde insan 
davranışını açıklamaya çalışan oldukça fazla teori vardır. Bu teoriler farklı bakış açıları ile insan 
davranışlarını anlamaya odaklanmaktadır. Özellikle sosyal psikoloji alanı bu konuda oldukça çaba 
gösteren bir alandır. Sosyal psikolojinin yanında günümüzde işletmecilik ve pazarlama 
çerçevesinden de davranış konusuna odaklanıldığı söylenebilir. Bu alandaki teorilerin bir kısmı 
örgütsel davranışla ilgili olup çalışan davranışlarına odaklanırken (Sparrow, 2000; King ve Drace, 
2012); diğer çalışmalar ise tüketicilerin davranışlarını anlamaya odaklanmaktadır (Petrovici ve 
Ritson, 2006; Yeoman, 2011). 

Tüketici davranışlarının açıklandığı ve oldukça ilgi gören teorilerden biri Planlı Davranış 
Teorisidir. Bu teori ilk olarak Ajzen ve Fishbein (1977) tarafından “Nedensel Eylem Teorisi (Theory 
of Reasoned Action) olarak tanımlanmış, sonrasındaysa daha da geliştirilerek Planlı Davranış 
Teorisine dönüşmüştür. Söz konusu teori günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Turizm de 
bu alanlardan biridir. Bu araştırma, turizmde planlı davranış teorisini ele alan çalışmalara 
odaklanarak söz konusu teorinin uluslararası literatürdeki durumunu analiz etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu bağlamda bibliyometrik analiz yöntemini kullanarak bir durum analizi 
yapmış, teorinin turizm literatüründeki gelişimini göstermeyi hedeflemiştir. 

 

PLANLI DAVRANIŞ TEORİSİ VE TURİZM 

Planlı davranış teorisi, birçok farklı disiplinin alanına giren davranışları açıklamada yaygın olarak 
kullanılmakta olup, temel olarak sosyal psikoloji tabanlı bir teoridir. Belirli bir ortamda gerçekleşen 
insan davranışlarını tahmin etmek ve açıklamak amacıyla (Küçük, 2011: 148) Fishbein ve Ajzen 
tarafından 1975 yılında ortaya konulan teori, bireyin bir davranışı gerçekleştirmesinin birincil 
açıklayıcısının niyet olduğunu; bireyin niyetinin ise davranışa yönelik tutum, sübjektif norm (algılanan 
sosyal baskı) ve algılanan davranışsal kontrol tarafından açıklandığını ifade eder. Algılanan 
davranışsal kontrol bazen sadece niyet aracılığı ile davranışı açıklayabilirken, bazen de niyetin 
aracılığı olmadan davranışı açıklayabilmektedir (Sayın Kocagöz, 2010: 10-11; Çetinkaya Bozkurt, 
2014: 30-31). Teoriye göre; bir davranış olumlu olarak algılandığı takdirde (davranışa yönelik tutum), 
o davranışın gerçekleştirilme ihtimali yükselir. Bireyin önemli olarak kabul ettiği kişilerin, 
herhangi bir davranışa karşı tutumu (sübjektif normlar) olumlu ise bu tutum bireyi o davranışı 
gerçekleştirmeye itmektedir. Bireysel algılar bireyin davranışı üzerinde kontrol sahibi olduğu 
(algılanan davranışsal kontrol) yönünde ise bu durum davranışın gerçekleştirilmesini daha fazla 
teşvik etmektedir. Söz konusu teori, bütün davranışların belli sebeplere bağlı olarak ortaya 
çıktığını vurgular. Ajzen (1991)’e göre; bir davranışı yapmaya ilişkin tutum ne kadar olumluysa, 
sübjektif norm ile sosyal baskı ve davranış üzerinde algılanan kontrol ne kadar yüksekse, o 
davranışı yapma niyeti de o derecede güçlü olacaktır (Kaça vd., 2009: 80).  

Turizm literatüründe planlı davranş teorisi, tüketicilerin destinasyon seçimi, otel seçimi gibi farklı 
konuları inlemiştir. Destinasyon seçimi bağlamında Jalilvand ve Samiei (2012) tarafından yapılan 
çalışma turistlerin destinasyon seçimlerinde elektronik ağızdan ağıza pazarlama etkisini planlı 
davranış teorisi ile birlikte test etmiştir. Bulgular, çevrimiçi ağızdan ağıza pazarlama iletişiminin 
İsfahan'ı ziyaret etme, öznel normlar, algılanan davranışsal kontrol ve seyahat etme niyetine 
yönelik tutumları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bir başka çalışmada 
Bayram (2018), e-spor amaçlı seyahat etme niyetini planlı davranış teorisi kapsamında ele almıştır.  
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Teorinin otel seçimleri üzerine de test edildiği görülmektedir. Chen ve Tung (2014) tarafından 
yapılan araştırma, turistlerin çevreci otel tercihlerini planlı davranış teorisinin geliştirilmiş bir 
haliyle ele almıştır. Çalışma bulguları modele eklenen çevresel kaygı ve algılanan ahlaki 
yükümlülük boyutlarının turist davranışlarını daha fazla açıkladığını göstermektedir. Özer vd., 
(2015) çalışmalarında, planlı davranış teorisi modelinin genişletilmiş halini kullanarak yeşil yıldızlı 
otelleri ziyaret eden otel müşterilerinin bu otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerini incelemişlerdir. 
Wang vd., (2018) makalelerinde, tüketicilerin Çin'deki yeşil otelleri ziyaret etme niyetini, algılanan 
tüketici etkinliği ve çevresel kaygının eklenmesiyle genişletilen planlı davranış teorisi ile 
keşfetmeyi amaçlamışlardır. Bu alandaki çalışmalara ek olarak planlı davranış teorisini geliştirmek 
ve söz konusu teoriyi daha da güçlendirmek üzere yürütülen çalışmalara da rastlanmaktadır. Hsu 
ve Huang (2010) tarafından yapılan çalışma, söz konusu modele motivasyon boyutunu 
eklemişlerdir. Meng ve Choi (2016) ise yavaş turizm ve planlı davranış teorisine otantik algı ve 
çevresel kaygıları dahil ederek genişlettikleri çalışmalarında turistlerin davranışsal niyetlerinin 
oluşumunu araştırmışlardır.  

Yukarıdaki araştırmalardan da anlaşıldığı gibi planlı davranış teorisinin turizmde destinasyon 
seçimi, otel seçimi ve teorinin geliştirilmesi gibi oldukça farklı alanlarda yürütüldüğü söylenebilir. 
Literatürde bu denli ilgi gören bir konunun bu konuya ilgi duyan akademisyenler için daha 
anlaşılır bir çerçevede ele alınması gerekmektedir. Bu bağlamda bu araştırma turizm literatüründe 
planlı davranış teorisinin durumunu gözler önüne sermeyi planlamakta; bunu da bibliyometrik 
araştırma deseni ile gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. 

 

TURİZM ALANINDA YAPILAN BİBLİYOMETRİK ÇALIŞMALAR 

Turizm alanında yapılan bilimsel çalışmaların sayısındaki artış bu alandaki bilginin hangi 
alanlarda ve konu başlıklarında yoğunlaştığını belirlemeyi hedefleyen çalışmaların ortaya çıkması 
ihtiyacını doğurmuştur. Turizm konusunda bibliyometrik araştırma deseni ile yapılan çalışmaların 
sayısının özellikle 2000’li yılların başından itibaren artış göstermeye başladığı görülmektedir 
(Köseoğlu vd., 2016: 181). Söz konusu çalışmaların bu alandaki bildirileri, tezleri ya da makaleleri 
irdeleyerek alanın gidişatı konusunda bir fikir sahibi olmaya çalıştıkları söylenebilir. 

Bu kapsamda sempozyum ya da kongre bildirilerini inceleyen bibliyometrik çalışmaların oldukça 
az olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalardan ilki; turist rehberliği alanındaki gelişimleri 
anlamaya çalışırken (Şahin ve Acun, 2015), diğer çalışma gastronomi ve mutfak sanatları alanı 
üzerine yoğunlaşmıştır (Yılmaz, 2017). 
 

Turizm literatüründeki eğilimlere odaklanan bazı çalışmalar ise yüksek lisans ve doktora tezlerini 
incelemiştir. Bildirilerde olduğu gibi sayıca oldukça az olan bu çalışmaların da genel olarak turizm 
alan yazınındaki eğilimler üzerine yoğunlaştıkları (Güçlü-Nergiz, 2014; Tayfun vd., 2016) veya 
turizm ve gastronomi konularına odaklandıkları anlaşılmaktadır (Sünnetçioğlu vd., 2017). 

Turizm bağlamında yapılan bibliyometrik araştırmaların yoğun olarak makaleler üzerinde 
gerçekleştirildiği söylenebilir. Araştırma konuları bakımından bu çalışmaların turizm 
araştırmalarında yararlanılan istatistiksel analizler (Palmer, 2005), turizm ve psikoloji (Barrios vd., 
2008), turizm pazarlaması (Özel ve Kozak, 2012), turizm araştırmalarının genel eğilimleri (Çiçek ve 
Kozak, 2012) ile kurumlar arası iş birliktelikleri (Karagöz ve Kozak, 2014), sağlık turizmi 
(Temizkan vd., 2015), turizm talebi (Aydın-Arslan vd., 2016), turizm çalışmalarının genel eğilimleri 
(Köseoğlu vd., 2016), şarap turizmi (Sanchez vd., 2017; Nebioğlu ve Eren, 2019) ve sürdürülebilir 
turizm (Erkol-Bayram, 2017) gibi turizmin çok farklı alanlarına odaklandıkları görülmektedir. 
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Bu çalışmalara ek olarak bazı çalışmaların bildiri, tez ve makaleleri karma olarak analize tabi 
tuttukları anlaşılmaktadır. Turizm alanında engellilerle yapılan çalışma (Cevizkaya vd., 2014), 
kırsal turizm (Bozok vd., 2017) ve turizmde yiyecek tüketimi (Nebioğlu, 2019) konularına 
odaklandıkları anlaşılmaktadır. Yukarıdaki çalışmalardan anlaşıldığı üzere turizmin gelişimi ile 
doğru orantılı olarak turizm alan yazınındaki bibliyometrik çalışmaların da oldukça farklı 
alanlarda yürütüldüğü ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, makaleleri ele alan bibliyometrik 
çalışma sayısının bildiri ve tezleri ele alan çalışmalara oranla daha fazla olduğu görülmektedir. Bu 
bağlamda, bu araştırma da planlı davranış teorisi ve turizm konusunu makaleleri inceleyerek ele 
almayı planlamaktadır. Gerçekleştirilen incelemenin bu yöndeki eğilimleri ve gelecekteki araştırma 
alanlarını açıklayarak alan yazına katkıda bulunması hedeflenmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmada betimsel analiz yaklaşımı benimsenmiştir. Veriler Web of Science veri tabanından 
“Tourism” ve “Planned Behavior Theory” anahtar kelimeleri birlikte aratılarak elde edilen 
makalelerden elde edilmiştir (https://clarivate.libguides.com/woscc). SCI, SSCI, A&HCI 
indekslerinde taranan toplamda 176 makaleye erişilmiş ve tüm kaynaklar analize uygun 
bulunmuştur. Bibliyometrik analiz için dört ana araştırma parametresi belirlenmiştir. Araştırma; 

- Planlı davranış teorisi ve turizm konularına odaklanan ülkeler ve bu ülkeler arasındaki 
iş birlikteliklerinin incelenmesi, 

- Söz konusu alanda en etkin olan kurumlar ve bu kurumlar arasındaki iş 
birlikteliklerinin ortaya çıkarılması, 

- Çalışma alanına en fazla katkı yapan yazarların belirlenmesi, 
- Çalışmalarda en fazla atıf alan yazarlar ve atıf alan dergilerle, kullanılan anahtar 

kelimelerin bir incelemesini yapmayı amaçlamaktadır. 
Elde edilen verilerin analiz edilmesi ve yukarıda bahsi geçen ilişkilerin ortaya çıkarılması için 
sosyal ağ analizi yapmaya olanak tanıyan bir Java uygulaması olan Citespace II (Chen, 2006) 
programından yararlanılmıştır. Tablo 1, Citespace II programı yardımıyla gerçekleşecek olan 
analizlerde kullanılan bir takım teknik değerlere ilişkin açıklamalar sunmaktadır. 
 
Tablo 1. Analizlerde Kullanılan Değerlere Yönelik Açıklamalar 

Değer Olması Gereken 
Aralık 

Kısa Açıklamalar 

Ağ Yoğunluğu - Bir ağda potansiyel olarak kullanılabilecek bağlantıların 
ne kadarının kullanıldığını gösterir. 

Mean Silhouette (-1) – (+ 1) Ağdaki elemanların içerik açısından birbirine benzer 
olduklarını gösterir. 

Modularity (0) – (+1) 1’e yakın değerler kümeler arasındaki yakın ilişkileri 
gösterir. 0,4 ile 0,8 arası iyi bir kümelenmeyi ifade eder. 

Merkezilik - Ağdaki düğümlerin konumunun önemini ifade eder ve 
ağdaki potansiyel kilit noktaları vurgular. 

(Li vd., 2017; Güzeller ve Çeliker, 2017 kaynaklarından derlenmiştir.) 

Araştırma amaçlarına uygun olarak geliştirilen tüm şekiller ağ yoğunlukları, ağdaki elemanların 
benzerlik durumları, kümeler arasındaki yakın ilişkiler ve merkezilik boyutlarında incelenmiştir. 
Aşağıda bu doğrultuda elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 
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BULGULAR 

Bulguların ilk kısmında planlı davranış teorisi ve turizm alanında yayın yapan ülke istatistiklerine 
yer verilmiştir. Tablo 2’ye göre ülke iş birliktelikleri ile ülkelerin merkezlik dereceleri konusunda 
bilgiler sunmaktadır. Buna göre ABD’nin hem en fazla işbirliği (n=45) içinde yer aldığını hem de en 
yüksek merkezilik (C=0,71) derecesine sahip olduğu görülmektedir. Bu noktada ABD’nin ülkeler 
arasındaki bilimsel ilişkilerin sağlanması konusunda bir köprü görevi gördüğü teorinin ortaya 
çıktığı ülke olması dolayısıyla yüksek olmasının normal olduğu ifade edilebilir. 

 

Tablo 2. Ülke İş Birliktelikleri ve Merkezilik Dereceleri 

Ülkeler Frekans Yıl Ülkeler Merkezilik Yıl 
ABD 45 2009 ABD 0,71 2009 
Çin 32 2012 İngiltere 0,53 2015 
Avustralya 29 2010 Avustralya 0,29 2010 
Güney Kore 18 2016 Malezya 0,26 2016 
Tayvan 14 2010 İran 0,21 2015 
Malezya 9 2016 Çin 0,18 2012 
Iran 4 2015 Singapur 0,17 2018 
İngiltere 4 2015 Güney Kore 0,06 2016 
İtalya 3 2018 Tayvan 0,00 2010 
Kanada 2 2012 İtalya 0,00 2018 

 

Şekil 1 ülke iş birlikteliklerine ait bulgulara yer vermiştir. Ağda görülen her bir düğüm bir ülkeyi; 
bağlantılar ise bu ülkeler arasındaki ilişkileri göstermektedir. Ağdaki renklendirmeler yukarıdaki 
zaman çizelgesinde görüldüğü şekilde iş birlikteliklerin gerçekleştirildiği yılları temsil etmektedir. 

 

Şekil 1. Ülke İş Birliktelikleri 
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Turuncu renk güncel çalışmaları ifade etmektedir. Bağlantı renklerinin çoğunlukla turuncu olması 
iş birlikteliklerin yakın zamanda olduğu göstermekte ve düğümlerin etrafında yer alan pembe 
çemberler ise merkezilikleri ifade etmektedir. Pembe çemberin kalınlığı ve boyutu merkezilik 
derecesinin yüksek olduğunu göstermektedir (Güzeller ve Çelikler, 2017: 93). Yapılan analizlerde 
15 düğüm ve 27 bağlantıdan oluşan bir ağa ulaşılmıştır. Yoğunluğu 0.2571’dir. Ağın modularity 
değeri, Q= 0,401; mean silhouette değeri ise 0,8493 olarak bulunmuştur. Bu noktada ağın homojene 
yakın olduğu ve yeterince kümeye ayrıldığı görülmektedir. Ağda önemli yeri olan ilk 10 ülkenin 
ağ değerleri tablo 2’de ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 

Tablo 3. Alana Katkı Yapan Kurumların Yayın Sayıları ve Yayın Yılları 

Kurumlar Yayın Sayıları Yıl 
Sejong Üniversitesi (Güney Kore) 7 2017 
Hong Kong Polytech Üniversitesi (Çin) 6 2012 
Nanjing Üniversitesi (Çin) 4 2018 
Dong A Üniversitesi (Vietnam) 4 2017 
Edith Cowan Üniversitesi (Avustralya) 4 2015 
Massachusets Üniversitesi (ABD) 3 2017 
Kyung Hee Üniversitesi (Güney Kore) 3 2018 
Hawaii Üniversitesi (ABD) 2 2009 
Sun Yat Sen Üniversitesi (Çin) 2 2017 
Curtin Üniversitesi (Avustralya) 2 2010 
 

Tablo 3 kurumlar açısından yayınların yıllara göre dağılımı hakkında bilgiler sunmaktadır. Sejong 
Üniversitesi 2017 yılında 7 yayın ile ilk sırada yer almaktadır. Hong Kong Polytech Üniversitesi 
2012 yılında 6 yayın, Nanjing Üniversitesi 2018 yılında 4 yayın, Dong A Üniversitesi 2017 yılında 4 
yayın, Edith Cowan Üniversitesi 2015 yılında 4 yayın, Massachusets Üniversitesi 2017 yılında 3 
yayın, Kyung Hee Üniversitesi 2018 yılında 3 yayın, Hawaii Üniversitesi 2009 yılında 2 yayın, Sun 
Yat Sen Üniversitesi 2017 yılında 2 yayın ve Curtin Üniversitesi 2010 yılında 2 yayın şeklinde 
dağılımın ortaya çıktığı görülmektedir. Yayın sayıları bakımından Uzakdoğu ülkelerinin oldukça 
önde oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 4. Alana Katkı Yapan Yazarların Yayın Sayıları ve Merkezilik Dereceleri 

Yazarlar Atıf Sayısı Yıl Yazarlar Merkezilik Yıl 
Han H. 6 2017 Han H. 0,03 2017 
Zhang JH. 3 2018 Zhang JH. 0,00 2018 
Kiatkawsin K. 2 2017 Kiatkawsin K. 0,00 2017 
Lee CK. 2 2018 Lee CK. 0,00 2018 
Jordan EJ. 2 2018 Jordan EJ. 0,00 2018 
Kim W. 2 2017 Kim W. 0,00 2017 
Meng B. 2 2018 Meng B. 0,00 2018 
Yu P. 2 2018 Yu P. 0,00 2018 
Alonso AD. 2 2015 Alonso AD. 0,00 2015 
Goh E. 2 2018 Goh E. 0,00 2018 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 1-14. 

 8 

Tablo 4, alanda bulunan 176 çalışmada en fazla yayın yapan ve merkezilik dereceleri en yüksek 
olan 10 yazarı göstermektedir. En fazla yayın yapan yazarın Han H. (n=6) olduğu anlaşılmaktadır. 
Merkezilik derecesi en yüksek olan yazarın ise yine Han H. olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda 
merkezilik derecesi yüksek olan yazarın daha önce de belirtildiği gibi atıf alma konusunda da kilit 
rol üstlendikleri ifade edilebilir. 

 

 Şekil 4. Alanda Ortak Atıf Alan Yazarların Birliktelikleri 

Şekil 4, yazar ortak atıf ağını göstermektedir. Yazar ortak atıf ağı, 174 düğüm (atıf kaynağı 
yazarlar), 412 bağlantıdır. Yoğunluğu 0.0274’tür. Bu durum ağın düşük yoğunluğa sahip 
olduğunun göstergesidir. Mean silhouette değeri ise 0.393’dür. Söz konusu ağın Modularity değeri 
Q= 0.6447 olarak hesaplanmıştır. Bu noktada ağın homojene yakın olduğu ve iyi bir kümelenmeye 
ayrıldığı söylenebilir.  

Tablo 5. Ortak Atıf Alan Yazarların Atıf Sayıları ve Merkezilik Dereceleri 

Yazarlar Atıf Sayısı Yıl Yazarlar Merkezilik Yıl 
Ajzen, I. 103 2009 Bagozzi, R. P. 0,20 2010 
Fishbein, M. 50 2009 Bamberg, S. 0,16 2010 
Han, H. 48 2012 Conner, M. 0,16 2010 
Fornell, C. 42 2010 Armitage, C. J. 0,13 2010 
Bagozzi, R. P. 40 2010 Fornell, C. 0,11 2010 
Lam, T. 39 2010 Lee, C. K. 0,11 2009 
Hair, J. F. 39 2010 Sparks, B. 0,10 2010 
Sparks, B. 30 2010 Ajzen, I. 0,08 2009 
Bamberg, S. 26 2010 Brown, T. J. 0,08 2012 
Armitage, C. J. 24 2010 Han, H. 0,07 2012 



Oğuz NEBİOĞLU ve M. Bahadır KALIPÇI 

 9 

Tablo 5, alanda bulunan 176 çalışmada en fazla atıf alan 10 yazarı ve merkezilik dereceleri en 
yüksek olan 10 yazarı göstermektedir. En fazla ortak atıf alan yazarın Ajzen, I. (n=103) olduğu 
anlaşılmaktadır. Merkezilik derecesi en yüksek olan yazarın ise Han, H. olduğu anlaşılmaktadır. 
Onu yakın bir merkezilik derecesi ile (C=0,20) Bagozzi, R. P. izlemektedir. Bu bağlamda merkezilik 
derecesi yüksek olan yazarların atıf alma konusunda da kilit rol üstlendikleri ifade edilebilir. 

 

Tablo 6. Ortak Atıf Alan Dergilerin Atıf Sayıları ve Merkezilik Dereceleri 

Dergiler Frekans Yıl Dergiler Merkezili
k 

Yıl 

Tourism Management 
 

117 2009 Journal of Consumer 
Research 

0,33 2009 

Organizational Behavior 92 2009 Annals of Tourism 0,23 2009 

Annals of Tourism 
Research 

90 2009 Journal of Travel Research 
 

0,19 2009 

International Journal of 
Hospitality Management 

55 2012 Journal of Applied Social 
Science 

0,16 2010 

Journal Travel Research 55 2009 Journal Academy of 
Marketing 

0,16 2010 

Journal of Travel 
Research 

54 2009 Journal Travel Research 0,15 2009 

Journal of Marketing 
Research 

53 2009 Journal of Marketing 
Research 

0,14 2009 

Journal of Sustainable 
Tourism 

53 2010 Organizational Behavior 0,12 2009 

Journal of Applied Social 
Science 

47 2010 Tourism Management 
 

0,11 2009 

Journal of Business 
Research 

44 2012 International Journal of 
Hospitality Management 

0,11 2012 

 

Tablo 6, dergi ortak ağı hakkında bilgi vermektedir. Turizm ve planlı davranış teorisi konusunun 
en fazla Tourism Management dergisinde (n=117) ele alındığı görülmektedir. Ağda en merkezi 
konumda Journal of Consumer Research yer almaktadır. İlgili kaynak bu konudaki kilit 
çalışmaların yayımlandığı kaynak olarak ifade edilebilir. Bu bağlamda turizm literatüründe planlı 
davranış teorisinin tüketici araştırmaları bağlamında çoğunlukla ele alındığı söylenebilir. 

Bulguların bu kısmında anahtar kelime analizleri yer almaktadır. Tablo 7’de turizm ve planlı 
davranış teorisi konusu ile ilişkili kullanılan en fazla 10 anahtar kelimeyi göstermektedir. İlk 
sıralarda yer alan planlı davranış, planlı davranış teorisi, model, tutum ve turizm dışında niyet, 
memnuniyet, davranış, motivasyon ve ağızdan ağıza iletişim gibi kelimelerin ön plana çıktığı 
görülmektedir. Bunlara ek olarak tabloda en merkezi 10 anahtar kelime de yer almaktadır. Bu 
bağlamda “model” kelimesinin en merkezi anahtar kelime olduğu ve onu planlı davranış ve niyet 
kelimelerinin izlediği görülmektedir. Bu bulgu bize planlı davranış teorisinden hareketle söz 
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konusu kelimelerin turizm ile bağlantısının kurulduğu / kurulabileceği bilimsel araştırmalara ışık 
tutabileceği söylenebilir.  

Tablo 7. Anahtar Kelime Sayıları ve Merkezilik Dereceleri 

Kelimeler Frekans Yıl Kelimeler Merkezilik Yıl 
Planlı Davranış 87 2007 Model 0,32 2007 

Planlı Davranış Teorisi 49 2007 Planlı Davranış 0,28 2007 
Model 47 2007 Niyet 0,22 2010 
Tutum 46 2010 Belirleyicilik 0,15 2016 

Turizm 43 2007 Planlı Davranış Teorisi 0,14 2007 
Niyet 30 2010 Memnuniyet 0,14 2007 
Memnuniyet 19 2007 Turizm 0,13 2007 
Davranış 17 2013 Ekoturizm 0,12 2015 
Motivasyon 14 2012 Destinasyon 0,11 2010 
Ağızdan Ağıza İletişim 13 2016 Değer 0,11 2014 

 

 

Şekil 5: Alanda Kullanılan Anahtar Kelimeler 

Turizm ve planlı davranış teorisi konularında yapılan araştırmalarda sıklıkla kullanılan anahtar 
kelimeler ve bu kelimelerin birbirleri arasındaki ilişkiler şekil 5’te görülmektedir. Ağ 121 düğüm 
(anahtar kelime sayısı), bu kelimelerin oluşturduğu 379 bağlantıdan oluşmaktadır. Ağın 
yoğunluğu 0,0522; mean silhouette değeri 0,5375 ve modularity değeri de 0,5112’tür. Bu 
değerlerden ağın homojene yakın bir yapıya sahip olduğu ve yeterli sayılabilecek küme sayısına 
ayrıldığı söylenebilir. Anahtar kelime sayısı göz önünde bulundurulduğunda planlı davranış 
teorisinin oldukça farklı konularla birlikte ele alındığı ifade edilebilir. 
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Bu araştırma turizm ve planlı davranış teorisinin akademik olarak nasıl çalışıldığını, bu konuda 
hangi ülkeler, kurumlar, dergiler ve yazarların daha aktif olduğunu ve bu bağlamda hangi anahtar 
kelimelerin sıkça kullanıldığını göstermiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bibliyometrik araştırmalar disiplinlerin daha yakından tanınmasına ve ortaya çıkacak bilgi 
yapılarına ilişkin bilgi edinilmesine olanak tanımaktadır (Karagöz ve Kozak, 2014: 58). Bu 
kapsamda çalışma, turizm ve planlı davranış teorisi konularını bibliyometrik araştırma deseni 
kullanarak analiz etmeyi amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda “Tourism” ve “Planned Behavior 
Theory” kelimeleri 1970-2018 yıl aralıkları seçilerek taranmış; Web of Science Core Collection veri 
tabanında yer alan konu ile ilgili 176 çalışmaya ulaşılmıştır. Taranan çalışmalar turizm ve planlı 
davranış teorisi kavramlarının başlangıçtan günümüze gelişimi ve ilerleyen süreçte bu konuda 
eğilimin nasıl olabileceği konusunda araştırmacılara bilgi sunmayı hedeflemiştir. Bu bağlamda 
yürütülen analizler en fazla hangi ülkelerin iş birliğine gittiği, hangi kurumların bu iş birliğine 
dahil olduğu, söz konusu alana en fazla katkı sağlayan yazarların ortaya çıkarılması, kullanılan 
anahtar kelimelerin belirlenmesi, konularla ilgili atıf alan yazarlar ve dergilerin incelenmesi olmak 
üzere altı temel boyutta gerçekleştirilmiştir. Turizm ve planlı davranış teorisi konusundaki 
çalışmaların özellikle 2000’lı yıllardan itibaren büyük bir artış sergilediği görülmektedir.  

Ülke verimlilikleri incelendiğinde ABD, Çin, Avustralya ve Güney Kore’nin bu alanda en üretken 
ülkeler oldukları görülmüştür. Çalışma sonuçları, Nebioğlu’nun (2019) çalışmasında ulaştığı 
İngiltere, ABD, Çin ve Avustralya gibi ülkelerin üretkenliği sonucu ile kısmen örtüşmektedir. Aynı 
şekilde, Güzeller ve Çeliker (2018) tarafından yapılan ve 5 önemli uluslararası turizm dergisini 
inceleyen araştırma bulguları da en fazla katkı sağlayan dört ülkenin İngiltere, ABD, Çin ve 
Avustralya olduğunu ortaya koymuştur. Kurumlar açısından yayınların yıllara göre dağılımı 
hakkında bilgiler incelendiğinde Sejong Universitesi’nin 2017 yılında 7 yayın ile ilk sırada yer 
aldığı görülmektedir. En üretken yazarlara bakıldığında ise en fazla yayın yapan yazarın Han H. 
(n=6) olduğu anlaşılmaktadır. Merkezilik derecesi en yüksek olan yazarın ise yine Han H. olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda merkezilik derecesi yüksek olan yazarın daha önce de belirtildiği 
gibi atıf alma konusunda kilit rol üstlendikleri ifade edilebilir. Ortak atıf ağı incelendiğinde en 
fazla ortak atıf alan yazarın Ajzen I. (n=103) olduğu anlaşılmaktadır. Merkezilik derecesi en yüksek 
olan yazarın ise Han H. olduğu anlaşılmaktadır. Onu yakın bir merkezilik derecesi ile (C=0,20) 
Bagozzi R. P. izlemektedir. Bu bağlamda merkezilik derecesi yüksek olan yazarların atıf alma 
konusunda da kilit rol üstlendikleri ifade edilebilir. Yayın bilgileri bakımından değerlendirme 
yapıldığında, turizm ve planlı davranış teorisi konusundaki çalışmalar 2009 yılından itibaren 
büyük bir artış göstermiş ve makalelerin ağırlıkla Tourism Management dergisinde yayınlandığı 
(n=117) sonucuna ulaşılmıştır. En merkezi konumda ise Journal of Consumer Research ve Annals 
of Tourism dergileri yer almaktadır. Benzer biçimde Aydın-Arslan vd., (2016) ve Nebioğlu (2019) 
tarafından Science Direct veri tabanında turizm talebini inceleyen çalışmalarında Tourism 
Management dergisinin yayın sayısı bakımından ilk sırada olduğu görülmektedir. Anahtar kelime 
analizlerinde ortaya çıkan önemli bulgulardan biri planlı davranış ve planlı davranış teorisi 
kelimelerinden sonra en popüler kelimelerin; model, tutum, turizm ve niyet olduğunu ortaya 
koymaktadır. Aynı şekilde; merkezilik derecelerine bakıldığında modeli, planlı davranış teorisi, 
niyet ve belirleyicilik kelimeleri izlemektedir. Anahtar kelimeler, planlı davranış teorisinin çıkış 
noktasını oluşturan boyutlarla örtüşmektedir. Bunun yanında merkezilik derecesinde destinasyon 
ve memnuniyet kelimelerinin ilk sıralarda yer alması gelecekte yapılacak çalışmalara dikkat 
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çekmesi açısından önemli olabileceği düşünülmektedir. Destinasyon seçimi, tatil tercihi, paket tur 
seçimi gibi konularda tüketicilerin karar verirken planlama süreçlerinin incelenmesi konularının 
ön planda olacağı çalışmaların araştırmacılarca değerlendirilebileceği düşünülmüştür. 

Bu kapsamda çalışmanın literatüre sağladığı katkılar değerlendirilebilir. Çalışma, turizm ve planlı 
davranış teorisi konusunda araştırma yapmak isteyenler için bu alana öncülük eden yayınları, 
ülkeleri, güncel araştırma konularını ve gelecekteki eğilimleri sunarak genel bir çerçeve çizilmesini 
hedeflemiştir. Bu sayede akademisyenlere turizm ve planlı davranış teorisi konusunda önde gelen 
ülkeleri, kurumları, yazarları ve anahtar kelimeleri göstererek literatürün genel gidişatı konusunda 
rehberlik etmiştir. Bununla birlikte, yöneticiler açısından pratik sonuçların önemli olabileceği 
düşünülmüştür. Ayrıca, çalışmanın farklı turizm türlerinin planlı davranış teorisini kullanarak 
tüketici davranışları ve pazarlama konularında yapılabilecekler konusunda değerlendirilebilecek 
sonuçlara ulaştığı söylenebilir. Bunlara ek olarak çalışmanın birtakım sınırlılıkları bulunmaktadır. 
Verilerin sadece Web of Science Core Collection veri tabanından elde edilmesi bir sınırlılık olarak 
görülebilir. Gelecek araştırmalarda Elsevier Scopus, Science Direct gibi veri tabanları da 
araştırmaya dahil edilebilir. 
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Abstract 

In this study, it is aimed to investigate the effects of psychological empowerment elements 
applied to hotel employees on career motivation. In addition, the relationship between 
psychological empowerment and career motivation and trust to the manager in the mediator 
relationship were examined. For this purpose, a research was conducted in 3, 4- and 5-star hotels 
in Istanbul. Within the scope of the research, a survey method, which is one of the quantitative 
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were obtained through face-to-face and online techniques. The data collected from 409 hotel 
employees by using convenience sampling method were analyzed by using SPSS 25 and AMOS 
software; Descriptive statistics, confirmatory factor analysis, structural equation modeling and 
mediation tests were run As a result of the study, it was concluded that psychological 
empowerment is related to career motivation and trust to the manager partially mediates this 
relationship. 
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GİRİŞ 

Günümüzde insan kaynağının artan öneminden dolayı hem akademisyenler hem de yöneticiler, 
işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmeleri için çalışanların önemine dikkat 
çekmektedir. Bununla birlikte, günümüzde organizasyonel yapılar yatay hale geldiğinden dikey 
bir unsur olarak kariyer gelişimi giderek zorlaşmaktadır (Jung ve Tak, 2008). Çalışanların kariyer 
gelişimine verdikleri önemi göstermek için onların kariyer motivasyonlarını ya da kariyer 
bağlılıklarını sağlamak işletmeler için önemlidir. Bu nedenle kariyer motivasyonunu etkileyen 
unsurları incelemek ve anlamak akademisyenler ve yöneticiler için önemli bir olgu haline 
gelmiştir. 

Kariyer motivasyonu kavramı, kariyer planlarını, davranışlarını ve kararlarını anlamak için 
motivasyon teorisinden yararlanır. Kariyer motivasyonu, durumsal özellikler ve davranış 
teorilerinden oluşmaktadır (London, 1983, 1985, 1988). Kariyer motivasyonu (bağlılığı) ile işten 
ayrılma niyeti, iş tatmini, örgütsel bağlılık, iş performansı ve güçlendirme gibi çalışan 
davranışları ve örgütsel unsurlar arasındaki ilişkiyi incelemek için sınırlı ampirik çalışmalar 
yapılmıştır. Bu nedenle bu çalışma, kariyer bileşenleri ile güçlendirme gibi davranışsal unsurlar 
arasındaki ilişkileri incelemektedir. Kariyer motivasyonu ile ilgili yapılan ilk çalışmalar teoriyi 
ortaya atan London (1983) ile başlar ve Noe ve arkadaşlarının 1990 yılında yaptığı çalışmalarla 
devam eder. Bu kapsamda kariyer motivasyonu ya da kariyer bağlılığının hem teorik hem 
ampirik araştırmalarda inceleme konusu olduğu görülmektedir (London ve Noe, 1997; Day ve 
Allen, 2004; Lopes, 2006; Jung ve Tak 2008; Alnıaçık vd., 2012, Iqbal vd., 2014).  

Araştırmalar, kariyer motivasyonunun, özellikle üstlerin (departman yöneticisinin) kariyer 
gelişimine destek sağladığı ölçüde ve çalışanların kendi işlerini kontrol etmelerini sağlayan iş 
yapıları yarattığı ölçüde, yöneticinin desteği ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Yönetici, 
çalışanın performans hedeflerini etkileyerek, çalışana performans geri bildirimi sağlayarak, 
çalışanla kariyer planları geliştirmek ve çalışanı eğitmek için kariyer gelişimine destek sağlar. 
Ayrıca, yönetici astı güçlendirir. Güçlendirme, günümüzde giderek artan rekabetçi, hizmet 
odaklı çalışma ortamında yönetim için önemli olduğu kadar yönetim literatüründe de büyük 
dikkat çeken bir kavramdır. Güçlendirme, çalışanın işini yapma yetkisine sahip olmasını 
sağlamaktır. Ayrıca, astlarını güçlendiren denetçiler, astlarına güvenir ve bu güveni göstererek 
onlara onurlu ve saygılı davranırlar (London, 1993). 

Buradan hareketle, hala keşif aşamasında olan kariyer motivasyonu olgusu ile ilgili olarak, bu 
çalışmada kariyer gelişimini sağlayabilecek olan güçlendirmenin alt boyutlarının (anlam, yetki, 
özgür irade ve etki) kariyer motivasyonunun (esneklik, anlayış, kimlik) alt boyutları ile ilişkili 
olduğu varsayılmaktadır. Özellikle güçlendirme ve kariyer motivasyonu arasındaki ilişkide 
çalışanların yöneticiye duydukları güvenin aracılık rolünün incelenmesi ile önemli ampirik 
bulgular sunulacaktır. Ayrıca bu çalışma ilk defa otel çalışanları üzerinde bu değişkenlerin 
incelendiği bütünsel bir modeli test etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma tüm bu yönleriyle literatüre 
katkı sağlamakta ve modelin farklı bir örneklemde geçerliliğinin test edilmesi ile teorik ve 
yönetsel olarak alana bir yenilik sunmaktadır.   

 

LİTERATÜR İNCELEMESİ 

Psikolojik Güçlendirme 

Rekabet her alanda olduğu gibi yönetim alanında da devamlı ve karşı konulamaz bir değişim 
içindedir. Zaman içinde bilgi toplumuna geçişin başlamasıyla, yönetim insan kaynağına 
yönelmiş ve insana verilen değer artmıştır. Verilen değerin artmasıyla işgöreni daha faydalı bir 
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şekilde çalıştırmanın yöntemleri aranmıştır. Personelin iş ile ilişkili yetki ve sorumluluğu alarak, 
iş ile bağlantılı kararları kendi başına verebilmesi yani güçlendirilmesi ile işletmede etkinliğinin 
arttırılması amaçlanmıştır (Akçakaya, 2010:145-146). 

Thomas ve Velthouse (1990), Conger ve Kanungo (1988) güçlendirmenin çok yönlü olduğunu, 
tek bir kavram ile açıklanamayacağını savunmuştur. Bu düşünceden hareketle psikolojik 
güçlendirme konusunda 4 bilişsel boyut ortaya koymuşlardır. Bunlardan ilki anlam, ikincisi 
yetki/yetkinlik, diğeri hür irade/seçim ve sonuncusu etkidir (Spreitzer, 1995: 1443). Bu 4 boyutta 
önemli olan, işgörenin mevcut şartları ve kendilerini nasıl algıladıklarıdır. Bir başka deyişle, 
işgörenlere verilen güç tek başına önemli değildir; bu paylaşılan gücü, çalışma şartlarını nasıl 
gördükleri, neler hissettikleri ve bunları isteyip istemedikleri önemlidir (Bolat vd., 2014: 325-326). 

Popülerliğine rağmen, Spreitzer’in on iki maddelik psikolojik güçlendirme ölçeğinin faktör 
çözümleri açısından farklı sonuçlar olduğu bilinmektedir. Bu nedenle çalışmalarda genellikle iki 
faktörlü ve dört faktörlü yapılara rastlamak mümkündür. Chiang ve Jang'ın (2008) çalışmasında 
dört faktörlü bir sonuç bulmuştur. Başka bir çalışmada, iki faktörü tanımlayan Kim ve George 
(2005), bunlara tutum (anlam ile yeterlilik) ve etki (kendi kaderini belirleme ile etki) isimlerini 
vermiştir. Ayrıca Gazzoli ve arkadaşları (2010), ABD'li restoran çalışanları arasında 
gerçekleştirdikleri çalışmalarında da iki faktörlü bir yapı ortaya koymuştur. Bu faktörlere görev 
anlamlılığı ve gerçekleştirme özgürlüğü adını vermişlerdir. Benzer şekilde bu çalışmada yetki ve 
anlam boyutlarını inceleyen iki faktörlü bir yapıya yer verilmiştir. 

 

Kariyer Motivasyonu 

Kariyer motivasyonu teorisi, çalışanların kariyerle ilgili tutumlarını ve davranışlarını anlamak 
için kullanılır. Teori, iş aramak ve kabul etmek, bir kuruluşta kalmaya karar vermek, kariyer 
planlarını gözden geçirmek, eğitim ve yeni iş deneyimleri aramak ve kariyer hedeflerini 
belirlemeye ve gerçekleştirmeye çalışmak gibi çeşitli kariyer ve işle ilgili davranışları açıklamaya 
çalışır (London, 1983: 620). Bazı çalışmalarda kariyer bağlılığı (Lee vd, 2000; Kidd ve Green, 2006) 
olarak da adlandırılan kariyer motivasyon yapısının üç boyutu vardır; (a) kariyer esnekliği - 
kariyer engellerinin üstesinden gelme yeteneği; (b) kariyer anlayışı - bireyin gerçekçi kariyer 
algılarının ne ölçüde olduğu; (c) kariyer kimliği-kariyer kararlarını ve davranışlarını etkileyen 
kariyer tanımlayıcıları (London, 1983) olarak bilinmektedir. Her bir unsurun çalışanların kuruma 
duyduğu duygusal bağlılık ve iş tatmini ile ilgili olduğunu anlamak, çalışan motivasyonunu 
arttırmaya ve dolayısıyla insan kaynaklarının etkinliğini arttırmaya yardımcı olabilmektedir. 

Kariyer esnekliği, değişime açıklık, risk alma istekliliği ve sorunların ele alınmasında güven de 
dahil olmak üzere, çalışma koşullarındaki değişikliklere uyum sağlama yeteneğini temsil eder 
(London, 1983). Kariyer esnekliği yüksek olan çalışanlar, başarısızlık olasılığının yaşandığı iş 
geçişlerini daha istekli bir şekilde kabul edebilmektedirler. Kariyer geliştirme faaliyetlerinin ve 
kariyer esnekliğinin karşılıklı olarak birbirlerini olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 
Kariyerine dirençli kişilerin, fırsatlardan yararlanmalarını sağlayacak kişisel gelişim 
faaliyetlerine katılmaları muhtemeldir. Gelişim faaliyetlerinin desteğiyle rol değişikliklerini 
yönetmedeki başarı, kariyer direncini güçlendirecektir. Ayrıca, geriye dönük rasyonellik, 
davranışların ve kararların kişisel özelliklere ilişkin algıları etkilemesi (London, 1983), iş 
değişiklikleriyle başa çıkmaya yardımcı olan kişisel kaynakların geliştirilmesinin kariyer 
esnekliğini güçlendireceğini göstermektedir (Ito ve Brotheridge, 2005).  

Öte yandan bazı kaynaklara göre kariyer planlaması olarak bilinen kariyer anlayışı unsuru, 
kendisiyle ve kariyeriyle ilgili gerçekçi olma ve bu algıları kariyer hedefleri oluşturmak için 
kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Kidd ve Green, 2006). Üçüncü ve son bileşen kariyer 
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kimliği, çalışanın kendisini işle tanımlama derecesidir. Diğer bir deyişle kariyer kimliği kariyere 
olan duygusal bağlılığı ifade eder. Bu faktörler kariyer motivasyonunun/kariyer bağlılığının alt 
boyutlarını oluşturarak örgüte bağlılık (Chang, 1999; Riveros ve Tsai, 2011; Arogundade vd., 
2014) ya da kariyer değişim kararı gibi örgütsel ve davranışsal (Rhodes ve Doering, 1983) 
unsurları etkilemektedir.  

Kariyer motivasyonu araştırmalarında kariyer gelişimi için güçlendirme ve desteğin; ödülleri, 
bilgileri ve fırsatları etkileyerek kariyer motivasyonunun üç bileşeni ile ilgili olduğu 
varsayılmaktadır. Kariyer gelişimine destek performans geri bildirimi ve pekiştirme sağlamak 
anlamına gelir ve kariyer esnekliği, kariyer anlayışı ve kariyer kimliği ile ilişkilendirilmektedir. 
Bununla birlikte güçlendirme, astın kendine güvenini artırarak ve olumlu iş çıktılarını asta 
dayandırmak için fırsatlar sunarak kariyer direnci ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca güçlendirme 
astın yetkinliği hakkında bir geri bildirim şekli olarak da kariyer anlayışı (içgörüsü) ile 
ilişkilendirilmektedir. Bununla birlikte güçlendirme, iş katılımını artırarak ve örgütün bireye 
değer verdiğini göstererek kariyer kimliği ile ilgili olabilmektedir (London, 1993). Buna göre 
araştırmanın ilk hipotezi; 

H1: Psikolojik güçlendirme ile kariyer motivasyonu arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. 

 

Güçlendirme, Kariyer Motivasyonu ve Yöneticiye Güven Arasındaki İlişkiler 

Çalışanları güçlendirmek, çalışanların yönetimin kariyer gelişimlerini desteklediklerine inandığı 
kadar, yönetime güvenmeyi de artırır. Çalışan işvereni güvenilir hissettiğinde, işte daha fazla yol 
kat etmeye ve risk almaya yatkındır. Ayrıca işe daha etkin bir şekilde bağlı olduğunu 
hissetmektedir (Spreitzer ve Mishra 2002; Kim vd., 2012).  

Carson ve arkadaşlarının (1996) tıp kütüphanecileri üzerinde yapmış oldukları çalışmada, 
güçlendirme ile iş tatmininin, örgütsel bağlılığın ve kariyer motivasyonunun (bağlılığı) yüksek 
seviyelere ulaştığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca güçlendirme ile kariyer motivasyonu (bağlılığı) 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Kang’ın (2012) sosyal hizmet 
uzmanları üzerinde yaptığı çalışmada güçlendirme ile kariyer motivasyonu (bağlılığı) arasında 
olumlu ve yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde Mabekoje ve arkadaşlarının 
(2016) öğretmenler üzerinde yapmış oldukları çalışmada güçlendirmenin kariyer motivasyonu 
(bağlılığı) üzerinde doğrudan etkileri bulunduğu sonucuna varmışlardır. 

Öte yandan güçlendirme ve güven kavramları arasında teorik olarak bir bağ bulunmaktadır. Bu 
iki kavram örgüte yönelik, benzer şekilde olumlu çıktılar sağlamaktadır. Güçlendirme ile 
örgütsel amaçlara yönelik inisiyatif alan işgörenler, güçlü iletişim ortamı ile yöneticisine güven 
duymaktadırlar (Demiralp ve Koçak, 2018: 4495). Ayrıca Spreitzer ve arkadaşlarının 1999 yılında 
yaptıkları çalışmada, aktif bir yönelimi sağlayan güçlendirme ile işgörenler kendi kaderlerini 
belirledikleri için onu destekleyen yöneticisine olan güven algılarının yükseldiği görüşünü 
belirtmektedirler. Libres ve Mabasa (2014) yaptıkları çalışmada, güçlendirme ve örgütsel güven 
ilişkisini analiz etmektedirler. Ayrıca güçlendirmenin çalışan memnuniyetine ve işten ayrılma 
niyetine olan etkisini incelemişlerdir. Bu kapsamda güçlendirme ile örgütsel güven ve 
güçlendirme ile çalışan memnuniyeti arasındaki yüksek pozitif anlamlı bir ilişki olduğu 
gözlemlenmiştir. Dürüstlük, bağlılık ve güvenilirlik, çalışan memnuniyeti üzerinde çok güçlü 
pozitif bir etkiye sahipken, hizmet desteğinin çalışan memnuniyeti üzerinde önemli olumlu bir 
ilişkisi vardır. Bununla birlikte, dürüstlük ile işten ayrılma niyeti arasında kararlılık ve 
güvenilirlik ile işten ayrılma niyeti arasında zayıf bir ilişki vardır. Genel olarak, güçlendirme 
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seviyesi arttıkça, örgütsel güven düzeyinin de arttığı söylenmektedir. Aynı şekilde, örgütsel 
güven seviyesi arttığında, çalışan memnuniyeti de artmaktadır. 

Alajmi (2016) çalışanların psikolojik güçlendirme ile örgütsel güven arasındaki ilişkiyi incelemiş 
ve çalışanların psikolojik güçlendirilmesi ile örgütsel güven arasında anlamlı ve pozitif ilişki 
olduğunu bulmuştur. Yöneticiye güven, psikolojik güçlendirmenin tüm boyutlarıyla anlamlı ve 
pozitif ilişkilidir, ancak örgüte güven, psikolojik güçlendirmenin sadece anlam, yetki ve seçim 
boyutu ile anlamlı ve pozitif ilişkili bulunmuştur. Benzer şekilde Kim ve arkadaşları (2012), 
yönetime güvenin, bir güçlendirme boyutu olan etki ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiye tam 
olarak aracılık ederken, kısmen de tutum ile bağlılık arasındaki ilişkiye aracılık ettiği sonucuna 
varmışlardır. Bu teorik açıklamalar çerçevesinde araştırmanın diğer hipotezi; 

H2: Yöneticiye güven psikolojik güçlendirme ve kariyer motivasyonu arasındaki ilişkide aracı etkiye 
sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırma Modeli 

 

YÖNTEM 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri ortaya koymaya yönelik neden-sonuç araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Bunun için değişkenlerin anlık durumunu ortaya koyan veri toplamada 
genellikle anket yönteminin kullanıldığı kesitsel bir çalışma sunulmuştur. Böylece araştırma 
yönteminin amacı açısından neden-sonuç araştırması, zaman boyutu açısından kesitsel bir 
çalışma olduğu söylenebilir (Altunışık vd., 2007). Bu tür araştırmalarda en uygun veri toplama 
tekniklerinden birinin anket olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmada elde edilen veriler 
anket aracılığı ile elde edilmiştir.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket soruları, 5’li Likert ölçeği doğrultusunda 
değişkenlerin boyutlarını ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Psikolojik güçlendirmeyi ölçmek 
amacıyla Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen, psikolojik güçlendirmenin anlam, yetki, özgür 
irade ve etki boyutlarını ölçen, toplamda 12 ifadenin yer aldığı ölçek Türkçeye uyarlayan 
Aydoğmuş (2011)’ dan alınmıştır. Araştırmada ölçek orijinal yapısından farklı olarak iki faktörlü 
bir yapı ortaya çıkmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,87 olarak belirlenmiştir. 
Yöneticiye güveni ölçmek için, Omarov (2009)’un çeşitli çalışmalardan uyarlayarak oluşturduğu 
anket formu kullanılmıştır. Soru formunda yöneticiye güveni ölçmeye yönelik 10 soruya yer 
verilmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,85 olarak belirlenmiştir. Kariyer 
motivasyonunun boyutlarını ölçmek için ise; London (1993)’ın kariyer motivasyonunun üç 
boyutunu (esneklik, anlayış, kimlik) ölçmeye yönelik 18 soru uzman görüşü alınarak Türkçeye 
çevrilmiş ve kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı 0,89 olarak belirlenmiştir.  

Psikolojik Güçlendirme 

Yöneticiye Güven 

Kariyer Motivasyonu 
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Evren ve Örneklem 

Araştırma evrenini İstanbul ilinde faaliyet gösteren beş, dört ve üç yıldızlı otel çalışanları 
oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü %95 güven aralığı ve %5 örnekleme hatası ile 
hesaplanmış ve en az 360 kişilik bir örneklemin evreni yansıtacağı belirlenmiştir. Anket 
uygulaması 18.06.2018-04.08.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Ankete katılacak kişiler 
olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi ile 
belirlenmiştir. Zaman ve maliyet kısıtına karşın kullanılabilecek en uygun örnekleme 
yöntemlerinden biri olmasının yanı sıra, örnek kütlenin evreni temsil etme gücü düşüktür. Bu 
nedenle elde edilen sonuçların genellenmesi zordur. Sonuç olarak çalışmada 600 anket formu otel 
işletmelerine dağıtılmış, eksiksiz olarak 409 anket araştırmaya dahil edilmiştir.   

 

Veri Analizi 

Araştırmada öncelikle katılımcılara yönelik tanımlayıcı istatistikler ortaya konmuştur. Bunun 
için yüzde ve frekans dağılımlarına bakılmıştır. Ölçek tipi veriler ise AMOS 25 paket programı 
ile yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle tüm değişkenlerin yer 
aldığı ölçüm modeli doğrulayıcı faktör analizi ile sınanmış, sonrasında yapısal model test 
edilmiştir. Aracı etki analizleri Baron ve Kenny’nin (1986) aracı etki modelindeki adımlara göre 
incelenmiştir. Aracılık etkisinin anlamlılığının test edilmesinde ise SPSS PROCESS makrosundan 
yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR  

Çalışmanın bu bölümünde veri setinin tanımlanması için elde edilen verilere ilişkin demografik 
bulgular tanımlayıcı istatistikler ışığında ortaya konmuştur. Ardından araştırılmak istenen 
hipotezler doğrultusunda model testi gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmaya Katılan Çalışanların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya dahil edilen otel çalışanlarının tanımlanması amacıyla 
demografik verilere yer verilmiştir. 

Ankete katılan çalışanların %34,5’inin cinsiyeti kadın iken, %65,5’i erkek çalışanlardan 
oluşmaktadır. Ankete katılan çalışanların yaş dağılımına bakıldığında yoğunluğun, %41,3 ile 21-
30 aralığında olduğu görülmektedir. 31-40 aralığı %29,8, 41 yaş ve üzeri aralığın %20,0 ve 20 yaş 
ve altı aralık ise %8,8’dir. Katılımcıların medeni hallerine bakıldığında, %52,9 ile bekarların 
yoğunlukta olduğu belirlenmiştir. Ankete katılan çalışanların eğitim durumu göz önüne 
alındığında, lise düzeyinde eğitim alanların sayısının %38,6 ile bu kategoride yoğunlaştığı 
gözlemlenmektedir. %22,7 ile lisans, %16,1 ile önlisans, %13,2 ile ortaokul, %7,3 ile ilkokul ve %2 
oranında lisansüstü eğitim alan katılımcılar bulunmaktadır. Anketi cevaplayanların eğitim 
seviyesinin lise, lisans ve önlisans üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Böylece ankete 
katılanların profillerinin genel olarak genç bir popülasyona sahip olduğu, bekar olduğu ve eğitim 
seviyelerinin yüksek olduğu söylenebilir.  
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Tablo 1. Çalışanların Demografik Özelliklerine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Demografik Değişken Kategori (%) 

Cinsiyet Kadın 
Erkek 

34,5 
65,5 

 
Yaş Grupları 

20 yaş ve altı 
21-30 yaş 
31-40 yaş 

41 yaş ve üzeri yaş 

8,8 
41,3 
29,8 
20,0 

 
Medeni Hal 

Evli 
Bekar 

47,2 
52,9 

 
 
Eğitim Durumu 

İlkokul 
Ortaokul 

Lise 
Ön lisans 

Lisans 
Lisansüstü 

7,3 
13,2 
38,6 
16,1 
22,7 
2,0 

 

Tablo 2. Çalışanların İş Yaşamıyla İlgili Demografik Özelliklerine Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Demografik Değişken Kategori (%) 

 
 
 
 
Departman 

Ön büro 
Yiyecek-İçecek 
Kat Hizmetleri 
İnsan Kaynakları 
Muhasebe 
Teknik Servis 
Satış-Pazarlama 
Güvenlik 
Diğer 

22,5 
33,7 
14,7 
1,2 
6,1 
9,3 
5,1 
3,2 
4,2 

 
 
Görev 

Departman Müdürü 
Departman Şefi 
Eleman 

12,0 
17,6 
70.4 

 
 
Sektörde Çalışma Süresi 

1 yıldan az 
1-2 yıl 
3-5 yıl 
6-8 yıl 
9-11 yıl 
12 ve daha fazla yıl 

16,6 
14,9 
22,7 
14,4 
13,2 
18,1 

 
Aylık Gelir 

1603  
1604-2404 
2405 ve üzeri 

12,2 
52,1 
35,7 

 
Yıldız Sayısı 
 

5 yıldız 
4 yıldız 
3 yıldız 

50,1 
27,6 
22,6 
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Otelde çalıştıkları departmanlara göre katılımcıların çoğunluğu %33,7’si, yiyecek-içecek 
departmanındadır. Bunu %22,5 ile ön büro departmanı ve %14,7 ile kat hizmetleri departmanı 
takip etmektedir. Bunların haricinde %9,3 teknik servis, %6,1 muhasebe, %5,1 satış-pazarlama, 
%4,2 diğer departmanlar, %3,2 güvenlik ve %1,2 kişi de insan kaynakları departmanında 
çalışmaktadır. Görevleri itibariyle %70,4 eleman, %17,6 departman şefi ve %12,0 katılımcı 
departman müdürü olarak yer almaktadır. 

Sektördeki çalışma süreleri için ise, katılımcıların %22,7’si 3-5 yıl arasında, %18,1’i 12 ve daha 
fazla yıl, %16,6’sı 1 yıldan az, %14,9’u 1-2 yıl arasında, %14,4’ü 6-8 yılları arasında ve %13,2 si ise 
9-11 yıl arasında sektörde çalıştıkları belirlenmiştir. 

Katılımcıların aylık gelir durumlarına bakıldığında, %52,1’i 1604- 2404 tl arası olduğu, %35,7’nin 
2405 ve üzeri gelire sahip oldukları ve %12,2’nin 1603 (asgari ücret) düzeyinde çalıştıkları 
görülmektedir. Buna göre katılımcıların birçoğu asgari ücretin üzerinde bir gelire sahip oldukları 
gözlemlenmiştir. 

Son olarak ankete katılanlardan %50,1’i 5 yıldızlı, %27, 6’sı 4 yıldızlı ve %22,6’sı 3 yıldızlı otel 
işletmelerinde çalışmaktadır. Çoğunluğun 5 ve 4 yıldızlı otel işletmesi çalışanlarından tercih 
edilmesi bu işletmelerde personel güçlendirme uygulamalarının daha yaygın olarak faaliyete 
geçtiğinin düşünülmesidir. 

Ankete katılanların iş yaşamına ilişkin bulgularına bakıldığında; otel işletmelerinde yoğun olarak 
çalışanın bulunduğu yiyecek-içecek departmanında toplandığı görülmektedir. Sektörde 
çalışanların anketin yapıldığı döneme göre asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldıkları 
görülmektedir. Bu da otelcilik sektöründe maaşların yüksek rakam düzeyinde olmadığı kanısına 
varmamıza neden olmaktadır. Sektördeki çalışma sürelerinin dengeli şekilde dağıldığı 
görülmektedir. Ankete katılanların çoğunluğunun 5 yıldızlı otellerde çalışanlardan olduğu 
görülmektedir. Bu bakımdan ankete katılanların görev düzeyinin eleman statüsünde olmasını 
olağan kılmaktadır. 

 

Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Araştırmada yapı geçerliliğini analiz etmek için değişkenlerin tümünün yer aldığı doğrulayıcı 
faktör analizi gerçekleştirilmiştir. DFA analizi sonucu elde edilen özet bilgiler aşağıda yer alan 
tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 3. Ölçeklerin DFA Değerleri 

Yapı İfade/Alt boyut St
an

da
rd

iz
e 

Ed
ilm

iş 
Fa

kt
ör

 Y
ük

le
ri

 

T 
D

eğ
er

i 

C
R

 
(B

ile
şik

 
G

üv
en

ir
lik

) 

A
V

E 

Psikolojik 
güçlendirme 

Pganlam 0,802 14,502     0,88 67% 

Pgyetkinlik 0,838 11,298 
  

Pganlam 
Pga1 0,894 Sabit    0,92 80% 

Pga2 0,895 26,102 
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Pga3 0,900 26,387 
  

Pgyetkinlik 

Pgy1 0,850 Sabit    0,82 62% 

Pgy2 0,848 18,198 
  

Pgy3 0,655 13,757  
 

Kariyer 
Motivasyonu 

Kariyer kimliği ,862 11,023   0,90 66% 

Kariyer anlamı ,790 13,141 
  

Kariyer esnekliği  ,796 14,199 
  

Kariyer esnekliği 

Ke1 0,682 Sabit    0,72  47% 

Ke3 0,680 10,806   

Ke4 0,698 10,977 
  

Kariyer anlamı 

Ka3 0,775 Sabit    0,90 70% 

Ka4 0,839 18,277   

Ka5 0,899 19,793   

Ka6 0,845 18,425 
  

Kariyer kimliği 

Kk1 0,756 Sabit    0,81 61% 

Kk2 0,802 15,259   

Kk3 0,785 14,983   

Yöneticiye Güven 

Ogy2 0,822 Sabit    0,94 66% 

Ogy3 0,840 27,591   

Ogy4 0,815 19,518   

Ogy5 0,825 19,878   

Ogy6 0,833 17,897   

Ogy7 0,809 19,325   

Ogy8 0,793 18,748   

Ogy9 0,852 20,883   

Ogy10 0,712 16,174  
 

p<.001; CMIN/DF=2,293; GFI=0,895; NFI=0,920; IFI=0,953; CFI=0,953; RMSEA=0,056. 
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Ölçüm modelinde yer alan faktörlerin açıklanan varyans değerleri hesaplanmış olup bu 
değerlerin istenilen (AVE>0,50) düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Yalnızca KE faktörü için AVE 
değerinin 0,50’nin çok az altında kaldığı ancak bu değere oldukça yakın olduğu görülmektedir. 
Yapı geçerliliğinin sağlandığı söylenebilir. Ayrıca bileşik güvenirlik değerleri de hesaplanmış 
olup (CR>0,70), CR>AVE şartını da sağladığı görülmektedir. 

 

Yapısal Modelin ve Aracılık Etkisinin Test Edilmesi  

Araştırma modelindeki ilişkileri test edebilmek için, öncelikle araştırma modeli verilerinin 
anlamlı ve geçerli olup olmadığı değerlendirilmiştir. Bunun için uyum iyiliği değerlerinden 
yararlanılmıştır. YEM analizinin uyum iyiliği değerleri Tablo 4’de sunulmuştur. 

Tablo 4. Modelin Uyum İyiliği Değerleri 

Uyum Ölçütleri Mükemmel Uyum Kabul Edilebilir 
Uyum 

Modelin Uyum 
Değerleri 

CMIN/DF 
RMSEA 
CFI 
GFI 
NFI 
IFI 

≤ 3 
≤0,05 
≥0,97 
≥0,90 
≥0,95 
≥0,95 

≤ 4-5 
0,06-0,08 
≥0,90 
0,89-0,85 
0,94-0,90 
0,94-0,90 

2,293 
0,056 
0,953 
0,895 
0,920 
0,953 

Kaynak: Schermelleh-Engel ve Moosbrugger, 2003; Meydan ve Şeşen, 2011; Aksu vd., 2017. 

Araştırmanın yapısal eşitlik modeline ilişkin uyum iyiliği değerlerinin CMIN/DF (2,293), RMSEA 
(0,05), CFI (0,953), GFI (0,895), NFI (0,920), IFI (0,953) şeklinde kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
gözlendiği ve böylece kuramsal modelin veri ile uyumlu olduğu belirlenmiştir.  

 
Şekil 2. Modele ilişkin standardize edilmiş t değerleri 

 

Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modellemesi neticesinde, psikolojik güçlendirme ile kariyer 
motivasyonu arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (β=0,56; p<0,001) bulunduğu; psikolojik 
güçlendirme ile yöneticiye duyulan güven arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (β=0,46; 
p<0,001) bulunduğu; yöneticiye duyulan güven ile kariyer motivasyonu arasında da pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki (β=0,30; p<0,001) bulunduğu belirlenmiştir. Ayrıca yöneticiye duyulan 
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güvenin, psikolojik güçlendirme ile kariyer motivasyonu arasındaki ilişkide kısmi aracılık 
etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Aracılık etkisine yönelik SPSS PROCESS makrosundan 
yararlanılarak elde edilen anlamlılık değerleri tabloda verilmektedir.  

 

Tablo 5. Aracılık Etkisinin Anlamlılık Değerleri 

Psikolojik güçlendirme Kariyer Motivasyonu 
(Yöneticiye Duyulan Güvenin Aracı Rolü) 

Bootstrap %95 

Düşük Yüksek 

Dolaylı Etki 0,0797 0,2071 

(Standardize edilmiş değerler sunulmuştur.) 

 

Belirlenen aralığın sıfır çıkmaması etkinin anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu nedenle 
psikolojik güçlendirmenin kariyer motivasyonuna etkisinde yöneticiye duyulan güvenin kısmi 
aracılık etkisi bulunmaktadır.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışma, otel işletmelerindeki çalışanların psikolojik güçlendirme algılarının kariyer 
motivasyonlarına etkisinde yöneticiye güvenin aracı rolünü belirlemek amacıyla 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, çalışanın yöneticiye duyduğu güvenin 
güçlendirme ile kariyer motivasyonu arasındaki ilişkide kısmi aracı rolü olduğu tespit edilmiştir.  

Benzer şekilde Moye ve Henkin’in (2006) çalışmasında ortaya koydukları üzere güçlendirme ile 
yöneticiye ve çalışma arkadaşlarına güven arasında olumlu ilişkiler bulunmaktadır. Eren (2014) 
çalışmasında güçlendirmenin örgüte güven üzerine etkisine yer vermiştir. Bu çalışmada, örgütsel 
güvenin farklı bir boyutuna olan etkisi üzerinde durulmuştur. Bu açıdan araştırma, mevcut 
çalışma ile benzer özellikler taşımaktadır. Laschinger ve arkadaşlarının (2002) çalışmasında 
psikolojik güçlendirmenin örgüte olan güven üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu ortaya 
konmuştur. Libres ve Mabasa (2014) yaptıkları çalışmada, güçlendirme ve örgütsel güven ilişkisi 
üzerinde benzer sonuçlara varmaktadırlar. Alajmi (2016) çalışmasında psikolojik güçlendirme ile 
örgütsel güven arasında anlamlı ilişki bulmuş ve yöneticiye güvenin psikolojik güçlendirmenin 
tüm alt boyutlarıyla pozitif yönde ilişkisi olduğu sonucuna varmıştır. Yine, Demiralp ve Koçak 
(2018)’ın çalışmasında psikolojik güçlendirmenin örgütsel güvenin geneliyle anlamlı bir ilişkisi 
olduğuna dair sonuçlar, mevcut çalışma ile benzerlik göstermektedir. Ayrıca aynı çalışmada 
psikolojik güçlendirmenin örgütsel güvene olan etkisi ve psikolojik güçlendirmenin alt 
boyutlarının (yetkinlik boyutu hariç) örgütsel güvene etkisi bulunduğu sonucuna varılmıştır. 
Kim ve arkadaşları (2012) ise yönetime güvenin, bir güçlendirme boyutu olan etki ve örgütsel 
bağlılık arasındaki ilişkiye tam olarak aracılık ederken, kısmen de tutum ile bağlılık arasındaki 
ilişkiye aracılık ettiği sonucuna varmışlardır.  

Güçlendirilmiş çalışan kendini örgüte ve örgütteki kariyerine bağlı hissedebilmektedir. Bu 
anlamda, güçlendirme ile kariyer motivasyonu arasındaki pozitif yönlü anlamlı ilişki ampirik 
olarak kanıtlanmıştır. Bu ilişkilerin bir arada incelendiği benzer bir çalışma bulunmaması 
sebebiyle araştırma turizm işletmeciliği alanında psikolojik güçlendirme, yöneticiye güven ve 
kariyer motivasyonu ilişkilerini ortaya koyması açısından bilimsel katkı sağlayarak önemli bir 
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boşluğu doldurmaktadır. Ayrıca pratikte, konaklama işletmeleri özelinde, psikolojik 
güçlendirmenin yöneticiye güven ile ilişkili olduğu ve çalışanın yöneticiye güveni aracılığı ile 
çalışanın kariyerine olan bağlılığını arttırdığı ortaya konmuştur. Böylece çalışanın işyerine olan 
bağlılığı artacaktır ya da tam tersi işten ayrılma niyeti ortaya çıkacaktır (Ito ve Brotheridge, 2005). 
Day ve Allen (2004), çalışmasında güçlendirme ile işgörenin başarısı ve kariyer gelişiminin 
sağlandığı, bu yolla da kariyer motivasyonunun yükseltilip, desteklenmiş olduğunu 
belirtmektedir. Ayrıca işgörene performansı hakkında geri bildirim sağlanması da işgörenin 
kariyer hedeflerinin belirlenmesi ile kariyer motivasyonunun artmasına neden olmaktadır. 

Çalışanın işyerinde güçlendirilmesi ve yöneticiye güvenmesi, iş tatminini artırarak işten ayrılma 
niyeti üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmeye yardımcı olur. Ayrıca bu nedenle örgütler, 
bireylerin kariyer motivasyonunu, iş tatminini ve örgütsel bağlılığını artırmak için mentörlük, 
koçluk gibi çeşitli programlar geliştirebilir. Yöneticilerin çalışanları güçlendirmeleri yönünde 
faaliyetler gerçekleştirdiğini ve motive edildiğini gören çalışanlar, kariyer engellerinin 
üstesinden gelebilecek, gerçekçi kariyer hedefleri ile kariyer kararları verebilecektir. Böylece 
yöneticilerin çalışanların güvenlerini kazanmaları işgücü devir oranının yüksek olduğu turizm 
sektöründe çalışanların işletmede kalmaları için çabalayacağı bir yer haline gelebilecektir.   

Çalışma işletmeler için güçlendirilen işgörenlerin örgüte ne gibi katkılar sağlayacağının bilinmesi 
açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Güvenin sağlanamadığı ve kariyer hedeflerinin tam 
olarak belirlenmesinin zor olduğu tek tipleşen otelcilik sektöründe güçlendirilmiş personel ile 
farklılık yaratabileceği vurgulanmaktadır. Hizmet sektöründeki insan unsurunun 
güçlendirilerek öneminin anlaşılması, işgörenin kariyer hedeflerinde emin adımlar atmasına 
neden olacaktır. Bu kapsamda; yöneticinin de desteklediği güçlendirme uygulaması, işgörenin 
kariyerine ilişkin motivasyonunun artmasında önemli bir rol oynayan geleceğe yatırımlardan biri 
olarak düşünülmelidir. Bu nedenle, otel işletmelerinde çalışanların kariyerlerine bağlı kalmaları 
için psikolojik güçlendirme politikalarının ve programlarının uygulamaya konması tavsiye edilir. 
Bu uygulamalar katılımcı karar vermeden, yetki devrine ya da çalışanların girişimlerinin 
teşvikine kadar farklı şekillerde gerçekleştirilebilir. Çalışanların psikolojik güçlendirme ve 
kariyer motivasyonu (bağlılığı) arasındaki ilişkiye yöneticiye duydukları güvenin aracılık 
edeceği unutulmamalı ve yöneticiler bu doğrultuda teşvik edilmelidir. Ayrıca eğitim seviyesi 
yüksek çalışanlardan oluşan bir otelde, yöneticiler fazla müdahale etmeden veya etkilemeden 
bazı sorumlulukları astlarına verebilmelidir. Otel içerisinde ya da farklı ortamlarda çalışanların 
yeterlilik seviyesini artıracak atölye çalışmaları, seminerler ve konferanslar gibi hizmet içi eğitim 
ve gelişim programları teşvik edilmelidir. 
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Öz 

Destinasyonlar arası rekabetin oldukça arttığı günümüzde pazarlama açısından 
destinasyonların sahip oldukları imaj ve kişilikleri bu destinasyonların tercih edilebilirliklerinde 
önemli birer rol oynamaktadır. Turistlerin destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
algılamalarında önemli bir role sahip olan turist rehberlerinin gözünden tanıtımlarını yaptıkları 
birçok turisti gezdirdikleri destinasyonun, imajını ve kişiliğini nasıl algıladıkları da bir o kadar 
önemlidir. Buradan hareketle, çalışmanın temel amacı geleceğin turist rehberi adayı olan Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencilerinin 
Kuşadası destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamaları arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymaktır. Çalışmada Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünde 
eğitimine devam eden tüm öğrencilerden veri toplanmaya çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama 
tekniği olarak anket kullanılmıştır. Öğrencilerin demografik özelliklerine göre yapılan 
karşılaştırılmalı analizlerde öğrenim görülen sınıfa göre anlamlı farklılıklar olduğu ortaya 
koyulmuştur. Destinasyon imajı boyutları ile destinasyon kişiliği boyutları arasındaki 
korelasyon analizi sonucunda tüm destinasyon imajı boyutları ile tüm destinasyon kişiliği 
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

Competition between destinations is increasing. In terms of marketing, the image and 
personalities of the destinations play an important role in the preferability of these destinations. 
Tourist guides play an important role in tourists' perception of destination image and 
destination personality. Therefore, how tourist guides perceive the image and personality of the 
destination is thought to be as important. From this point of view, the main purpose of the 
study is to reveal the relationship between destination image and destination personality of 
Aydın Adnan Menderes University Tourism Faculty Tourism Guidance Department students. 
In this study, data was collected from all students who are continuing their education in Aydın 
Adnan Menderes University Tourism Guidance Department. In this study, a questionnaire was 
used as data collection technique. According to the demographic characteristics of the students, 
it was revealed that there were significant differences according to the class of study. As a result 
of the correlation analysis between destination image dimensions and destination personality 
dimensions, a statistically significant relationship was found between all destination image 
dimensions and all destination personality dimensions. 
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GİRİŞ 

Günümüz rekabet koşulları içerisinde markalar giderek birbirlerine daha çok benzemektedir. 
Bu bağlamda bir markayı diğerinden ayıran, onu farklı kılan özellikleri bulmak daha da zor bir 
hal almaktadır. Pazarda sağladıkları işlevsel fayda açısından aynı sayılabilecek birçok ürün ya 
da hizmet yer almaktadır. Bu noktada marka devreye girerek, tüketiciyi satın almaya 
yönlendiren en önemli öğelerden biri olmuştur. Tüketiciler ürün ya da hizmetleri satın alırken 
onların işlevsel faydalarından ziyade marka imajının ve kişiliğinin kendileri için ne ifade 
ettiğine göz önüne almaktadırlar (Özüpek ve Diker, 2013). Turizm endüstrisi de günden güne 
gelişimini devam ettirmekte olan dinamik bir endüstridir. Günümüzde bir yandan turizm 
işletmeleri arası rekabet yaşanırken bir yandan da turizm bağlamında ülkeler arası rekabet 
yaşanmaktadır. Elbette her ülke büyük bir pasta olan turizm gelirlerinden daha büyük bir dilim 
alma çabası içerisindedir. Ülkeler bu rekabeti sahip oldukları destinasyonlar üzerinden 
gerçekleştirmektedirler. Pazarlama faaliyetleri de destinasyonların sahip oldukları farklı 
çekiciliklerin ön plana çıkarılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda destinasyonlar 
markalanmaya başlamıştır (Kotler ve Gertner, 2002; Morgan vd., 2011). Ekinci ve Hosany (2006) 
da çalışmalarında destinasyonların bir ürün veya marka olarak düşünülebileceğini ortaya 
koymuştur. Buradan yola çıkarak, destinasyonların pazarlamasında ve markalanmasında, 
destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Böylece, 
imajı ve kişiliği güçlü olan destinasyonlar pazarlama açısından da diğer destinasyonlar 
karşısında bir adım öne çıkmaktadır. Bu destinasyonlar turistlerin satın alma kararlarında en 
önemli faktörler arasında yer almaktadır.  

Turizm endüstrisinde destinasyonlar temel çekiciliklerden bir tanesi konumundadır. Gelen 
ziyaretçilere destinasyonları gezdiren ve orası hakkında bilgiler veren turist rehberlerinin, 
ziyaretçilerle doğrudan etkileşim içerisinde olması ve onları yönlendirmesi sebebi ile 
destinasyonun tanıtımı ve destinasyonun imajı konusunda ziyaretçiler üzerinde etki 
sağlayabileceği düşünülmektedir. Böylece, ziyaretçilerin bir destinasyonun imajı ve kişiliği 
hakkındaki algıları kadar turist rehberlerinin de o destinasyonun imajı ve kişiliği hakkındaki 
algılarının önemli olduğu fikri akla gelmektedir.  

Dünya Rehberler Federasyon Örgütü (WFTGA) turist rehberini; turistlere tercih ettikleri lisanda 
rehberlik eden, bulundukları bölgenin doğal ve kültürel miraslarını onlara tercüme eden ve 
bulunduğu bölgedeki yetkili bir idare tarafından kabul görmüş donanımına sahip kişi şeklinde 
tanımlamaktadır (What is a Tourist Guide?, 2019; wfgta.org). Bir başka tanıma göre ise turist 
rehberi; turistlere ve ziyaretçilere eşlik ederek; sit alanları, müzeler, anıtlar, türbeler, mabetler, 
tarihi eserler ve kalıntılar, folklor, kültür, sanat eserleri, el sanatları, hatıra eşyaları, eğlence yer 
ve olanakları hakkında doğru bilgiler verip gezdiren, gerektiğinde yaylacılık, dağ ve doğa 
yürüyüşleri, su sporları, avcılık, kayak, mağaracılık, paraşütçülük, botanik, bisiklet ve at 
turlarını kapsayan çeşitli spor türlerinin uygulanmasına yardımcı olan kişi olarak ifade 
edilmektedir (Ahipaşaoğlu, 2001). Turist rehberliği eğitimi veren kurumların sayısı ülkemizde 
giderek artış göstermektedir. Bu eğitim kurumlarında yetişen öğrenciler geleceğin turist rehberi 
adayı konumundadır. Bu sebeple, turist rehberlerinin ziyaretçileri gezdirdikleri ve tanıttıkları 
destinasyon hakkındaki imaj ve kişilik algılarının önemli olabileceği kadar turist rehberi adayı 
olan rehberlik öğrencilerinin algıladıkları imaj ve kişiliğin de önemli olacağı söylenebilir. 
Buradan hareketle, araştırmanın sorun cümlesi şu şekilde ifade edilmiştir: Turizm rehberliği 
bölümü öğrencilerinin bulundukları destinasyon ile ilgili algıladıkları destinasyon imajı ve 
destinasyon kişiliği arasında anlamlı bir ilişki bulunmakta mıdır? 
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Bu araştırmanın temel amacı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde 
öğrenim gören turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin Kuşadası ile ilgili algıladıkları 
destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

 

DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON KİŞİLİĞİ 

Oldukça rekabetçi bir küresel ortamda, geniş turizm destinasyon seçenekleriyle, güçlü bir 
marka ve cazip bir imaj karar verme sürecinde ve kişisel deneyime dayanan destinasyon ile 
ilgili tatmin düzeyi oluşturmada önemli bir rol oynar. “Gerçeklikten daha önemli” olarak kabul 
gören destinasyon imajı potansiyel turistlerin karar verme davranışı için belirleyici bir 
faktördür. Destinasyon imajı söz konusu destinasyonu diğer destinasyonlardan 
farklılaştırmakta ve müşterilerin zihinlerinde konumlandırmaktadır (Ahmodova, 2018). 
Destinasyon imajı akademik literatürde 30 yıldan fazla bir süredir ele alınıp incelenen önemli 
bir konudur. Bu kavramın önemi ilk olarak Hunt (1975) tarafından ortaya konmuştur. Gallarza, 
Gil Saura ve Garcia (2002) destinayon imajı ile ilgili literatüre ilk kapsamlı katkıyı sağlamışlar 
ve destinasyon imajını karmaşık, çok boyutlu ve dinamik bir kavram olarak tanımlamışlardır. 
Birçok araştırmacı destinasyon imajını ölçmeye çalışmış ancak ölçümlerin geçerliliği ve 
güvenilirliği nedeniyle başarısız olurken bu konuda çok az sayıda araştırmacı başarılı olmuştur 
(Artuğer ve Çetinsöz, 2017). 

Destinasyon imajı ile ilgili birçok tanım bir yerin bireysel veya grup algılarını ifade eder. 
Destinasyon imajının sadece yapının çoklu boyutlarını (bilişsel, duyuşsal ve konvansiyonel), 
göstermeyen aynı zamanda bir destinasyon hakkındaki karar üzerine etkilerini de belirten bir 
destinasyona yönelik düşünceler fikirler duygular, görselleştirmeler ve niyetlerin etkileşimli bir 
sistemi olduğu belirtilmektedir. (Tasci ve Gartner, 2007; Allameh vd., 2014). Bir çalışmada 
“destinasyon imajı” terimi sıklıkla kullanılmamaktadır. Ancak, bunlar bu terim tam olarak 
kavramsallaştırmama eğilimindedirler. Beerli ve Martin, (2004) bu kavramın ampirik bağlamda 
kullanılmasına rağmen iyi bir şekilde tanımlanmadığına ve sağlam bir kavramsal yapıdan 
yoksun olduğuna dikkat çekmektedirler.  Çok sayıda bilim insanı destinasyon imajı ile ilgili 
biraz farklı tanımlarını ortaya koymuşlardır (Hunt, 1975; Kim ve Richardson, 2003; Lawson ve 
Baud-Bovy, 1977). Kim ve Richardson, (2003) destinasyon imajını potansiyel turistlerin bir bölge 
hakkındaki algıları olarak tanımlamışlardır. Lawson ve Baud-Bovy (1977) destinasyon imajını 
bir birey veya grubun belirli bir nesneye veya yere ait tüm bilgilerin, izlenimlerin, önyargıların 
ve duygusal düşüncelerin ifadesi olarak tanımlamışlardır (Baloğlu ve McCleary, 1999). 
Crompton (1979), destinasyon imajını, bir bireyin belirli bir destinasyona karşı sahip olduğu 
bilişsel inançların ve duygusal izlenimlerin toplamı olarak kavramsallaştırmıştır. Benzer bir 
biçimde Baloğlu ve Bringerg (1997) ve Beerli ve arkadaşları (2002), destinasyon imajını hem 
yüksek düzeyde bilişsel yönlerden (inanç) hem de duygusal yönlerden (duygu) oluşan öznel 
algılarla tanımlanmaktadır. Destinasyon imajının ölçümü hem bilişsel hem de duygusal yönleri 
yansıtmalıdır (Byon ve Zhang, 2010).  

Markaların sembolik olarak kullanımın mümkün olduğu, çünkü tüketicilerin markaları insan 
kişilik özellikleri ile sık sık kullandığı iddia edilmektedir. Marka kişiliği “marka ile 
ilişkilendirilen insan özellikleri kümesi” olarak tanımlanmaktadır (Aaker, 1997). İnsanlar 
arkadaşlarını seçtikleri gibi, kendileri gibi yetenek ve fiziksel özelliklere sahip olduklarını 
düşündükleri markaları da seçerler. Marka kişiliği tüketiciler için performans odaklı olmayı 
ifade eder. Marka kişiliği tüketicilerin kendini temsil etmesinin veya ifade etmesinin en etkili 
yollarından birisi olarak kabul görmektedir (Özer, 2015). Destinasyon kişiliği ile ilgili olarak 
çalışmalar yapan araştırmacılar (Ekinci ve Hosany, 2006; Beerli ve Martin, 2004), pazarlama 
literatüründe 1960’lı yıllardan bu yana yer alan marka kişiliği kavramını, turizm literatürüne 
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uyarlayarak çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Dolayısıyla destinasyon kişiliği, bir markaya 
ait kişilik özelliklerinin destinasyonlarda da var olabileceği düşüncesi ile ortaya çıkmıştır (Çelik 
vd., 2019). Destinasyon kişiliği, bir yerin sahip olduğu işlevsel, deneyimsel ve sembolik 
özellikleri olarak tanımlanmıştır (Hankinson, 2004 akt. Türkmen, Atay ve Türkmen, 2018). 
Herhangi bir insandan söz ederken erkeksi, kadınsı, eğlenceli, genç, yaşlı, güçlü, cesur, enerjik 
gibi kişilik özellikleri söylenebilir. Pazarlama araştırmacıları tarafından “Destinasyonlar bir 
kişiliğe sahip olabilir mi?” sorusu insanbiçimcilik teorisine dayandırılmaktadır. Bu teoriye 
ışığında, ürünler veya markalar insani varlık taşımasa da tüketiciler insani varlık taşımayan 
ürünleri veya markaları sanki bir insani varlıkmış gibi algılayarak, onlara insani özellikler 
yüklemektedirler. Bu kişilik özellikleri de markaya atfedildiği zaman tüketicilerin markayı 
tercih etmesine katkı sağlamaktadır (Güzel vd., 2018).  

Turizm destinasyonlarının sayılarının giderek artması, ulaşım olanaklarının kolaylaşması, 
insanların boş zamanlarının daha da artması gibi nedenlerden dolayı turistlerin destinasyon 
seçimi gerçekleştirirken zorlanmalarına ya da daha seçici davranmalarına sebep olmaktadır. 
Markalaşma sonucu ortaya çıkan destinasyon kişiliği ile turistlerin destinasyona olan ilgileri 
artmakta ve turistlerin destinasyon seçimleri etkilenebilmektedir. Destinasyon kişiliği sayesine 
turistler farklı destinasyonları birbirlerinden kolayca ayırt edebilmektedirler ve yine 
destinasyon kişiliği sayesinde turistler destinasyon hakkında olumlu bir imaj 
geliştirebilmektedirler (Guthrie, Kim ve Jung, 2008). Böylece turistler destinasyon ile aralarında 
güçlü bir bağ kurarak destinasyonu tercih etmekte ve tekrar ziyaret etmek istemektedirler 
(Ülkü, Solmaz ve Barakazı, 2017). 

Ekinci ve Hosany (2006), yapmış oldukları çalışma ile Aaker’in (1997) marka kişiliğini turizm 
destinasyonlarına ilk defa uyarlayarak ölçen kişiler olmuşlardır. İki farklı örneklem grubunda 
araştırma gerçekleştirmişlerdir. Destinasyon kişiliğini üç boyutta ortaya koyan araştırmacılar 
hem uluslararası seyahat eden turistler hem de sadece İngiliz turistler üzerinde araştırmayı 
gerçekleştirmişlerdir, bu boyutlar; samimiyet (güvenilir, samimi, zeki, başarılı, erdemli), 
heyecan (heyecanlı, cesur, özgün, canlı) ve eğlence (arkadaşça, aile odaklı, büyüleyici) şeklinde 
ortaya koyulmuştur.  

Bir turizm ürünü olarak bir destinasyon aynı zamanda bir kişiliğe sahiptir ve diğer tipik 
ürünler gibi destinasyon imajı özellikleri de destinasyon kişilik özellikleri üretebilir. 
Destinasyon imajının bir bileşeni destinasyonun kişiliği veya karakteridir (Bilim ve Bilim, 2014). 
Marka imajı ve marka kişiliği, marka sadakati ve marka konumlandırmanın temel 
bileşenleridir. İki kavramı açıklamak için çeşitli modeller mevcut olsa da marka imajı ile marka 
kişiliği arasındaki ilişkiyi açıklamada birçok belirsizlik bulunmaktadır. Zayıf kavramsallaştırma 
ve ampirik çalışmaların eksikliği bu iki kavram arasındaki ilişkiyi anlamayı zorlaştırmaktadır. 
Teorik düzeyde, tanımsal tutarsızlıklar ve marka kişiliği ile marka imajı terimlerinin birbirinin 
yerine kullanımı şeklinde iki konu tanımlanabilmektedir. Patterson'un (1999) marka 
literatürünü gözden geçirmesi ile yaptığı çalışmada, 27 marka imajının tanımını ve 12 marka 
kişilik tanımını ortaya koymuştur. Bazı durumlarda marka imajı, marka kişiliği açısından 
tanımlanmıştır (Hosany vd., 2006).  

Artuğer ve Çetinsöz (2014) destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasındaki ilişkiyi 
belirlemeye yönelik bir araştırma başlıklı çalışmalarında; Destinasyon imajı ile destinasyon 
kişiliği arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamışlar ve duygusal imaj ile destinasyon kişiliği 
arasında negatif yönlü ve çok zayıf bir ilişki olduğu, buna karşın bilişsel imaj ile destinasyon 
kişiliği arasında ise pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Ekinci ve 
Hosany (2006) yaptıkları çalışmada özellikle eğlenceli boyutun bilişsel imaj üzerinde etkisi 
olduğunu ortaya koymuşlardır. Hosany vd., (2006)’nın yaptıkları çalışmada da destinasyon 
imajının duygusal bileşeninin destinasyon kişiliği boyutlarında etkili olduğunu ortaya 
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koymuşlardır. Kim vd., (2017)’nin yaptığı çalışmada da destinasyon kişiliği üç boyutunun 
destinasyon imajını etkilediği görülmektedir. Chen ve Phou (2013) yaptıkları araştırmada 
destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasında pozitif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. 
Papadimitriou, Apostolopoulou ve Kaplanidou (2015) yaptıkları çalışmada da benzer şekilde 
destinasyon kişiliğinin destinasyon imajını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. İlgili 
literatür incelendiğinde çalışmaların genellikle ziyaretçiler üzerinde gerçekleştiği ve turizm 
rehberleri, turizm rehberliği öğrencileri üzerinde yapılan çalışmaların ise yok denecek kadar az 
olduğu görülmektedir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı 

Destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği günümüzde insanların seyahatlerinde destinasyon 
tercihlerini etkileyen önemli faktörler arasında yer almaktadır. Destinasyon imajı ve 
destinasyon kişiliği kavramları içerisinde birçok soyut ve somut özellikler bulunmaktadır. 
Destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği kavramları insanların tatil satın almalarında satın 
alma öncesi evrede, tatil evresinde ve satın alma sonrası evrede turistleri önemli derece de 
etkilemektedir. Turistler tatil satın alma evresinde kendilerine göre destinasyon imajı ve 
destinasyon kişiliği olumlu buldukları yerleri tercih edeceklerdir. Tatil evresinde kendilerince 
destinasyon imajı ve kişiliği olumlu olan destinasyonda daha mutlu bir tatil geçireceklerdir. Son 
olarak tatil sonrası evrede ise yine kendilerince destinasyon imajı ve kişiliği olumlu olan 
destinasyonda tatil yapmanın mutluluğunu yaşayacaklar bu durumda onların o destinasyonu 
tekrar ziyaret etme olasılıklarını arttıracaktır. Turist rehberleri tatil esnasında turistlerin 
algıladıkları destinasyon imajını ve destinasyon kişiliğini olumlu ya da olumsuz etkileyebilirler. 
Destinasyonla ilgili olarak öncelikle tanıtımını yapacakları turiste bilgi verecekleri yer ile ilgili 
olarak turist rehberlerinin destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algıları önem arz 
etmektedir. Umur ve Eren (2015)’e göre, ziyaretçilerin destinasyon hakkındaki bilgileri öğrenme 
sürecini hızlandıracak yöntemler kullanılarak, ilgili destinasyonu tercih etmesine çaba 
gösterilmelidir. Olumsuz destinasyon imajı ve kişiliği algısı olan bir kişinin o destinasyon ile 
ilgili tanıtım yaparken sıkıntılar yaşayabileceği düşünülmektedir. Bu noktada turist rehberi 
adaylarının da destinasyon imajı ve kişiliği algılarının önemli olduğu düşünülmektedir. Bu 
doğrultuda bu çalışmanın temel amacı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm 
Fakültesinde öğrenim gören turizm rehberliği bölümü öğrencilerinin Kuşadası ile ilgili 
algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

 

Araştırma Yöntemi 

Bu çalışma nicel araştırmalardan ilişkisel bir çalışmadır. Çalışma 2019 yılı ocak ayı içerisinde 
gerçekleştirilmiştir. Çalışma Kuşadası’nın destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği üzerine 
olması nedeniyle çalışma evreni olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi 
Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri alınmıştır. Fakülte öğrenci işlerinden alınan bilgiler 
doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde 1,2,3 ve 4. Sınıfında 
örgün ve ikinci öğretim programları dahil toplam 527 kayıtlı Turizm Rehberliği eğitimi alan 
öğrenci bulunmaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle kayıtlı öğrenci olan 527 katılımcıya 
ulaşılmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin dersleri esnasında fakülte yönetiminden 
ve ilgili dersin öğretim elemanından izin alınarak ders sonlarında anketler katılımcılara 
dağıtılmıştır. Ancak derslere devam mecburiyeti olmayan öğrencilerin derslere devam 
etmemeleri dolayısıyla, araştırmanın yapıldığı dönemde ankete katılmak isteyen tüm 
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katılımcıların dahil edildiği kolayda örnekleme yöntemi ile toplamda 412 katılımcıya ulaşılarak 
anket çalışması tamamlanmıştır. Katılımcılara dağıtılan anket 3 bölümden oluşmaktadır. 
Anketin ilk bölümünde katılımcıların algıladıkları destinasyon imajını belirlemeye yönelik 
ifadeler, ikinci bölümünde katılımcıların destinasyon kişiliği algılamalarını belirlemeye yönelik 
ifadeler son bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik ifadeler 
yer almaktadır. Anketin ilk bölümünde yer alan katılımcıların destinasyon imajı algılamalarını 
ölçmeye yönelik Byon ve Zhang (2010) tarafından geliştirilen 4 boyut (Altyapı, Çekicilikler, 
Paranın karşılığı, Eğlence) 18 ifadeden oluşan destinasyon imajı ölçeği kullanılmıştır. Anketin 
ikinci bölümünde yer alan katılımcıların destinasyon kişiliği algılamalarını ölçmeye yönelik 
Aaker (1997) tarafından geliştirilen 5 boyut (Samimiyet, Heyecan, Yetenek, Seçkinlik ve Sert) ve 
42 ifadeden oluşan marka kişiliği ölçeği kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde ise 
katılımcıların okudukları sınıfları ve cinsiyetlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. 
Ölçekler 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeklerin normal dağılım varsayımını karşılayıp 
karşılamadığını test etmek amacı ile Kolmogorov Smirnov Testine başvurulmuş ve p değeri 
0,05’in altında olduğu için normal dağılım varsayımını karşılamadıkları tespit edilmiştir. Bu 
sebeple karşılaştırmalı analizler için non-parametrik testler uygulanmıştır.  

Bilimsel araştırmalarda temel olarak tarama ve deneme olmak üzere iki temel yaklaşımdan söz 
edilmektedir. Tarama modeli araştırmalarında genellikle mevcut veya daha önce var olan bir 
durumun betimsel olarak ele alınması; deneme modeli araştırmalarında ise neden-sonuç 
ilişkilerini açıklama yoluyla araştırmacının kontrolünde veri elde etmek amaçlanmaktadır 
(Karasar, 2009). Buradan hareketle bu araştırmanın modelinin tarama modeli olduğu 
söylenebilmektedir. Araştırma modeli Şekil 1.’de sunulmaktadır. 

 
Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

BULGULAR 

Bu çalışmada öncelikle destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği ölçeklerine yönelik güvenilirlik 
analizi ve yapı geçerliliği için faktör analizleri gerçekleştirilmiştir. Ardından bu ölçeklere ilişkin 
ifadelere yönelik ortalamalar ve yüzdelikler verilmiştir. Daha sonra destinasyon imajı ve 
destinasyon kişiliği ölçeklerindeki boyutlara ilişkin katılımcıların cinsiyet ve sınıflarına göre 
farklılıklar olup olmadığı tespit edilmiştir. İlgili literatürde geçmiş çalışmalar incelendiğinde 
cinsiyete ve eğitim durumuna göre farklılık olup olmadığına bakıldığı görülmektedir. Bu 
sebeple bu çalışmada, öğrenciler üzerinde yapıldığı için eğitim durumu yerine öğrenim 
gördükleri sınıfa göre farklılık olup olmadığına bakmanın faydalı olacağı düşünülmüştür. Son 
olarak ise destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği boyutları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 
için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir.  
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Destinasyon İmajı Ölçeği Faktör Analizi 

Destinasyon imajı ölçeğine faktör analizi uygulamadan önce değişkenlere güvenilirlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk güvenilirlik analizinde ölçeğin Cronbach Alpha güvenilirlik değeri 
0,875 olarak belirlenmiş ve bu değer yüksek düzeyde bir güvenilirliği göstermektedir (Özdamar, 
1999). Daha sonra ölçeğe bu 18 ifade üzerinden faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan faktör 
analizleri sonucunda 4 ifade 2 boyutta birbirine çok yakın değer aldığından, yüklenme değerleri 
çok düşük olduğundan ve özdeğerleri düşük olduğundan bu ifade faktör analizinden çıkarılarak 
faktör analizi tekrarlanmıştır. 14 ifadeye yapılan faktör analizi ile elde edilen Keyser-Meyer-Olkin 
testi sonucu örneklem yeterlilik değeri 0,848 olduğu için bu değer faktör analizi için uygun bir 
değer olarak görülmüştür (Büyüköztürk, 2003). Korelasyon matrisinin yeterliliği ve önem düzeyi 
için Bartlett’s Sphericity testi kullanılmıştır. Korelasyon matrisinin yeterliliği ve önem düzeyi 
0,000 ve 2282,601 çıkmıştır ve doğrulayıcı faktör analizi yapmak için bu değer kabul edilebilir bir 
değer olarak alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu orijinal ölçek ile örtüşen 4 boyut bulunmuş 
ve bu boyutlar orijinal ölçeğe sadık kalınarak Altyapı, Paranın Karşılığı, Eğlence ve Çekicilikler 
olarak isimlendirilmiştir. Boyutlarının Cronbach Alpha güvenilirlik değerlerinin 0,60’dan büyük 
olduğu ve oldukça güvenilir olduğu görülmektedir. Yalnızca Çekicilikler boyutu Alpha değerinin 
0,589 olduğu ve güvenilirlik düzeyinin görece düşük sayılabileceği görülmektedir (Özdamar, 
1999). 

Tablo 1. Destinasyon İmajı Ölçeği Faktör Analizi 
 

Faktör yükleri Özdeğer Açıklanan varyans Cronbach Alpha 

ALTYAPI  4,957 35,410 0,645 
AY1 ,763 

   

AY2 ,619 
   

AY3 ,648 
   

ÇEKİCİLİKLER 
 

1,622 11,589 0,589 
Ç1 ,635 

   

Ç2 ,732 
   

Ç3 ,604 
   

Ç4 ,568 
   

PARANIN KARŞILIĞI 
 

1.154 8,243 0,763 

P1 ,773 
   

P2 ,877 
   

P3 ,669 
   

EĞLENCE 
 

1.052 7,512 0,878 
E1 ,780 

   

E2 ,836 
   

E3 ,837 
   

E4 ,695 
   

 

Faktör yük değerlerinin tamamı 0,568 ve üzerindedir. Verilerin analizinde varimax rotasyonu 
kullanılmıştır. Faktör analizinde, öz değerleri 1’in üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmıştır. 
Faktör matrisine bakıldığında değişkenlerin 4 faktör altında toplandığı ve bu 4 faktörün toplam 
varyansın %62,754’ünü açıklamakta olduğu görülmektedir. Bu değerler 4 faktörün 14 değişken 
tarafından açıklanan varyansı açıklayabilme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir. Bundan 
sonraki destinasyon imajı ölçeği ile ilgili analizlerde 4 boyut (Altyapı, Paranın Karşılığı, Eğlence ve 
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Çekicilikler) kullanılmıştır. Byon ve Zhang (2010)’un geliştirmiş olduğu ölçeğin kullanıldığı diğer 
araştırmalar incelendiğinde; ulaşılan boyutlar, Sağlık ve Türkeri (2015), Öztürk ve Şahbaz (2017)’nin 
sonuçları ile örtüşmektedir. 

 

Destinasyon Kişiliği Ölçeği Faktör Analizi 

Aaker (1997) tarafından geliştirilen ölçeğin orijinali 5 boyut ve 42 ifadeden oluşmaktadır. 
Destinasyon kişiliği ölçeğine faktör analizi uygulamadan önce değişkenlere güvenilirlik analizi 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan ilk güvenilirlik analizinde ölçeğin genel güvenilirliği 0,959 Cronbach 
Alpha değeri olarak belirlenmiş ve bu değer yüksek düzeyde bir güvenilirliği göstermektedir 
(Özdamar, 1999). Daha sonra ölçeğe bu 42 ifade üzerinden faktör analizleri uygulanmıştır. 
Yapılan faktör analizleri sonucunda 22 ifade 2 boyutta birbirine çok yakın değer aldığından, 
yüklenme değerleri çok düşük olduğundan ve özdeğerleri düşük olduğundan bu ifadeler faktör 
analizinden çıkarılarak faktör analizi tekrarlanmıştır. 20 ifadeye yapılan faktör analizi ile elde 
edilen Keyser-Meyer-Olkin testi sonucu örneklem yeterlilik değeri 0,921 olduğu için bu değer 
faktör analizi için uygun bir değer olarak görülmüştür (Büyüköztürk, 2003). 

Korelasyon matrisinin yeterliliği ve önem düzeyi için Bartlett’s Sphericity testi kullanılmıştır. 
Korelasyon matrisinin yeterliliği ve önem düzeyi ,000 ve 4779,969 çıkmıştır ve faktör analizi 
yapmak için bu değer kabul edilebilir bir değer olarak alınmıştır. Yapılan faktör analizi sonucu 
orijinal ölçekte 5 boyut (Samimiyet, Heyecan, Yetenek, Seçkinlik ve Sert) olmasına karşın 4 boyut 
bulunmuş ve bu boyutlar orijinal ölçeğe sadık kalınarak Yetenek, Samimiyet, Seçkin ve Sert olarak 
isimlendirilmiştir. 

Faktör yük değerlerinin tamamı 0,650 ve üzerindedir. Verilerin analizinde varimax rotasyonu 
kullanılmıştır. Faktör analizinde, öz değerleri 1’in üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmıştır. 
Faktör matrisine bakıldığında değişkenlerin 4 faktör altında toplandığı ve bu 4 faktörün toplam 
varyansın %66,121’ini açıklamakta olduğu görülmektedir. Bu değerler 4 faktörün 20 değişken 
tarafından açıklanan varyansı açıklayabilme kabiliyetinde olduğunu göstermektedir. Bundan 
sonraki destinasyon kişiliği ölçeği ile ilgili analizlerde 4 boyut kullanılmıştır. Aaker, (1997)’nin 
geliştirmiş olduğu ölçeğin kullanıldığı diğer araştırmalar incelendiğinde ulaşılan boyutlar; Ülkü, 
Solmaz ve Barakazı (2017)’nin çalışmasında, Heyecan - Entellektüellik, Samimiyet, Sertlik olmak 
üzere 3 boyut; Türkmen, Atay ve Türkmen (2018)’in çalışmalarında, Yetkinlik – Seçkinlik, 
Samimiyet, Güven, Heyecan olmak üzere 4 boyut; Dülgaroğlu ve Atay (2019)’un çalışmalarında, 
Samimiyet – Heyecan, Yetkinlik, Sertlik olmak üzere 3 boyut şeklinde olduğu görülmektedir. 
Araştırmalarda ulaşılan boyutların farklılık arz etmesinin nedeninin farklı bölgelerde ve farklı 
örneklemler üzerinde gerçekleştirilmiş oldukları için kültürel farklılıklardan kaynaklandığı 
düşünülmektedir.  
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Tablo 2. Destinasyon Kişiliği Ölçeği Faktör Analizi 
 

Faktör yükleri Özdeğer Açıklanan varyans Cronbach Alpha 

SAMİMİYET  8,567 42,833 0,852 
SAM1 ,722 

   

SAM2 ,805 
   

SAM3 ,753 
   

SAM4 ,803 
   

SAM5 ,669 
   

YETENEK 
 

2,213 11,067 0,922 
YET1 ,691 

   

YET2 ,679 
   

YET3 ,693 
   

YET4 ,758 
   

YET5 ,741 
   

YET6 ,705 
   

YET7 ,747 
   

YET8 ,743 
   

YET9 ,650 
   

SEÇKİN 
 

1.409 7,044 0,843 

SEÇ1 ,787 
   

SEÇ2 ,804 
   

SEÇ3 ,691 
   

SEÇ4 ,679 
   

SERT 
 

1.035 5,177 0,646 
SER1 ,790 

   

SER2 ,785 
   

E3 ,837 
   

E4 ,695 
   

 

Destinasyon İmajı 

 

Destinasyon imajı ile ilgili ifadelere katılımcıların vermiş oldukları cevapların dağılımı Tablo 
3.’te yer almaktadır.  

Tablo 3. incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%73,5) Kuşadası’nın iyi bir alt 
yapıya sahip olmadığını düşünmektedir. Yine aynı şekilde katılımcıların önemli bir kısmı 
(%48,5) Kuşadası’nın iyi bir hijyen ve temizlik standardına sahip olmadığını düşünmektedir. 
Çoğunluğunun ise (%38,8) aynı konuda kararsız olduğu görülmektedir. Tablo incelendiğinde 
katılımcıların genellikle %30 civarında ifadelere kararsızımın yanıtı verdikleri göze 
çarpmaktadır. Bu durum öğrencilerin Kuşadası’nın destinasyon imajı hakkında olumlu veya 
olumsuz bir imaja sahip olmadıkları veya bölge hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları 
şeklinde yorumlanabilir.   
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Tablo 3. Destinasyon İmajı ile İlgili İfadelerin Dağılımı 

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

 f % f % f % f % f % 

Kuşadası iyi bir alt yapıya 
sahiptir (Yollar, ulaşım, kamu 
hizmetleri vb.) 

176 42,7 127 30,8 55 13,3 40 9,7 14 3,4 

Kuşadası iyi bir turistik 
bilgilendirme ağına sahiptir 
(Turist bilgilendirme 
merkezleri). 

46 11,2 91 22,1 160 38,8 96 23,3 19 4,6 

Kuşadası iyi bir hijyen ve 
temizlik standardına sahiptir. 

62 15,0 138 33,5 92 22,3 96 23,3 24 5,8 

Kuşadası doğal çekiciliklere 
sahiptir (Parklar, ormanlar 
ve/veya yürüyüş yolları) 

34 8,3 67 16,3 79 19,2 165 40,0 67 16,3 

Kuşadası’nın güzel bir 
manzarası vardır. 

22 5,3 11 2,7 15 3,6 151 36,7 213 51,7 

Kuşadası iyi bir iklime sahiptir. 31 7,5 39 9,5 71 17,2 168 40,8 103 25,0 
Kuşadası ilginç kültürel 
etkinlikler sunar (Festival 
ve/veya konserler). 

47 11,4 90 21,8 114 27,7 120 29,1 41 10,0 

Kuşadası’ndaki konaklama 
ücretleri makuldür. 

98 23,8 88 21,4 127 30,8 90 21,8 9 2,2 

Kuşadası ziyaret etmek için 
ucuz bir yerdir. 

97 23,5 123 29,9 111 26,9 63 15,3 18 4,4 

Kuşadası harcanan para için iyi 
bir değer sunar. 

74 18,0 91 22,1 138 33,5 89 21,6 20 4,9 

Kuşadası mutluluk verici bir 
destinasyondur. 

41 10,0 43 10,4 118 28,6 162 39,3 48 11,7 

Kuşadası eğlenceli bir 
destinasyondur. 

31 7,5 54 13,1 140 34,0 142 34,5 45 10,9 

Kuşadası heyecan verici bir 
destinasyondur. 

39 9,5 74 18,0 157 38,1 105 25,5 37 9,0 

Kuşadası özgün bir 
destinasyondur. 

32 7,8 54 13,1 138 33,5 148 35,9 40 9,7 

 

Destinasyon Kişiliği 

Destinasyon Kişiliği ile ilgili ifadelere katılımcıların vermiş oldukları cevapların dağılımı Tablo 
4’de yer almaktadır. Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların çoğunluğu mütevazi (%45,4), samimi 
(45,6), gerçek (%54,9), cazibeli (%50,5), gösterişli (%47,6) ve sevimli (%56,8) boyutlarında 
katılıyorum cevabını vermiştir. Buradan hareketle, turizm rehberliği öğrencilerinin 
Kuşadası’nın destinasyon kişiliğini samimi, mütevazi, gerçek, sevimli, cazibeli ve gösterişli 
buldukları yorumu yapılabilir. Lider (%50) ve uzman (%50) kişilik özelliklerinde katılmıyorum 
cevabının ağırlık kazandığı görülmektedir. Böylece, turizm rehberliği öğrencilerinin gözünde 
Kuşadası’nın lider ve uzman bir kişiliğinin olmadığı söylenebilir. Aile yönlü (%31,1), Dürüst 
(%32), Çalışkan (%37,9), Emin (%37,4), Zeki (%38,1), Bilimsel (%33,7), Kurumsal (%39,3), 
Başarılı (%36,2), Üst sınıf (% 32,3), Kadınsı (%37,4), Erkeksi (%40,5), Sert (%41) boyutlarında ise 
turizm rehberliği öğrencilerinin yanıtlarının kararsızım seçeneğinde yoğunlaştığı göze 
çarpmaktadır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, turizm rehberliği öğrencilerinin gözünde, 
Kuşadası’nın destinasyon kişiliğinin; samimi, mütevazi, sevimli, gerçek, cazibeli kişilik 
özelliklerine daha eğilimli olduğu, zeki, bilimsel, kurumsal, üst sınıf, sert gibi kişilik 
özelliklerinin ise Kuşadası ile çok fazla bağdaştırılmadığı söylenebilmektedir. 
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Tablo 4. Destinasyon Kişiliği ile İlgili İfadelerin Dağılımı 

 Kesinlikle 
Katılmıyorum 

Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle 
Katılıyorum 

 f % f % f % f % f % 

Aile yönlü 48 11,7 86 20,9 128 31,1 120 29,1 30 7,3 

Mütevazı 45 10,9 89 21,6 91 22,1 151 36,7 36 8,7 

Dürüst 57 13,8 106 25,7 132 32,0 89 21,6 28 6,8 

Samimi 51 12,4 76 18,4 97 23,5 152 36,9 36 8,7 

Gerçek 28 6,8 47 11,4 111 26,9 173 42,0 53 12,9 

Çalışkan 52 12,6 100 24,3 156 37,9 75 18,2 29 7,0 

Emin 38 9,2 93 22,6 154 37,4 99 24,0 28 6,8 

Zeki 47 11,4 92 22,3 157 38,1 91 22,1 25 6,1 

Bilimsel 78 18,9 129 31,3 139 33,7 50 12,1 16 3,9 

Kurumsal 57 13,8 103 25,0 162 39,3 68 16,5 22 5,3 

Başarılı 52 12,6 88 21,4 149 36,2 101 24,5 22 5,3 

Lider 70 17,0 136 33,0 121 29,4 64 15,5 21 5,1 

Uzman 63 15,3 143 34,7 126 30,6 55 13,3 25 6,1 

Üst sınıf 73 17,7 124 30,1 133 32,3 52 12,6 30 7,3 

Cazibeli 45 10,9 74 18,0 85 20,6 159 38,6 49 11,9 

Gösterişli 46 11,2 72 17,5 98 23,8 149 36,2 47 11,4 

Sevimli 41 10,0 45 10,9 92 22,3 183 44,4 51 12,4 

Kadınsı 57 13,8 79 19,2 154 37,4 87 21,1 35 8,5 

Erkeksi 66 16,0 86 20,9 167 40,5 68 16,5 25 6,1 

Sert 55 13,3 95 23,1 169 41,0 57 13,8 36 8,7 

 

Cinsiyete Göre Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği 

Katılımcıların cinsiyetlerinin katılımcıların algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon 
kişiliği algılamalarında fark yaratıp yaratmadığını belirlemek üzere kurulan hipotez aşağıdaki 
gibidir. 
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H0: Katılımcıların cinsiyetlerine göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
arasında bir fark yoktur. 

H1: Katılımcıların cinsiyetlerine göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
arasında bir fark vardır. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
boyutlarında farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Mann-Whitney U testi 
sonuçları tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 5. Cinsiyete Göre Destinasyon İmajı ve Kişiliği 

 Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı Z p 
Altyapı Kadın 196 217,49 42628,00 -1,799 ,072 

Erkek 216 196,53 42450,00 
Toplam 412   

Çekicilikler Kadın 196 206,90 40552,50 -,065 ,948 
Erkek 216 206,14 44525,50 
Toplam 412   

Paranın Karşılığı Kadın 196 202,04 39600,50 -,728 ,467 
Erkek 216 210,54 45477,50 
Toplam 412   

Eğlence Kadın 196 212,63 41675,50 -1,001 ,317 
Erkek 216 200,94 43402,50 
Toplam 412   

Samimiyet Kadın 196 218,33 42792,00 -1,926 ,054 
Erkek 216 195,77 42286,00 
Toplam 412   

Yetenek Kadın 196 201,85 39562,50 -,756 ,449 
Erkek 216 210,72 45515,50 
Toplam 412   

Seçkin Kadın 196 210,37 41233,00 -,632 ,528 
Erkek 216 202,99 43845,00 
Toplam 412   

Sert Kadın 196 198,87 38979,00 -1,264 ,206 
Erkek 216 213,42 46099,00 
Toplam 412   

 

Farklı cinsiyetteki katılımcıların destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği boyutlarındaki 
algılamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. (p>,05) Buna göre 
Katılımcıların cinsiyetlerine göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasında 
bir fark yoktur (H0) hipotezi desteklenir. 

 

Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Sınıfa Göre Destinasyon İmajı ve Destinasyon 
Kişiliği  

Katılımcıların eğitim gördükleri sınıfa göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon 
kişiliği boyutlarında fark olup olmadığını analiz etmek için kurulan hipotezler şöyledir; 

H0: Katılımcıların sınıflarına göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasında 
bir fark yoktur. 

H1: Katılımcıların sınıflarına göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasında 
bir fark vardır. 
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Tablo 6. Sınıfa Göre Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği 

 Sınıf 
N 

Sıra 
Ortalaması 

X2 sd p Fark Durumu 

Altyapı 1 102 253,41 30,259 3 ,000 1-4 
3-4 2 85 199,64 

3 88 216,03 
4 137 169,70 

Toplam 412  
Çekicilikler 1 102 213,84 4,179 3 ,243 Fark Yok 

2 85 188,75 
3 88 222,69 
4 137 201,65 

Toplam 412  
Paranın Karşılığı 1 102 210,27 1,897 3 ,594 Fark Yok 

2 85 217,20 
3 88 193,34 
4 137 205,51 

Toplam 412  
Eğlence 1 102 218,21 7,152 3 ,067 Fark Yok 

2 85 204,65 
3 88 225,60 
4 137 186,66 

Toplam 412  
Samimiyet 1 102 232,56 21,787 3 ,000 1-4 

3-4 2 85 202,54 
3 88 234,52 
4 137 171,55 

Toplam 412  
Yetenek 1 102 232,34 10,107 3 ,018 1-4 

 2 85 206,21 
3 88 212,43 
4 137 183,64 

Toplam 412  
Seçkin 1 102 234,37 12,220 3 ,007 1-4 

3-4 2 85 197,95 
3 88 218,53 
4 137 183,33 

Toplam 412  
Sert 1 102 228,67 5,586 3 ,134 Fark Yok 

2 85 206,65 
3 88 191,94 
4 137 199,25 
Total 412  

 

Katılımcıların okudukları sınıfa göre algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliğinde 
farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapılan Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 6’da 
verilmiştir. Farklı sınıflarda öğrenim gören katılımcıların destinasyon imajı boyutlarından 
altyapı boyutunda, destinasyon kişiliği boyutlarından ise samimiyet, yetenek ve seçkin 
boyutlarında anlamlı farklılıklar yaşadıkları görülmektedir. Bu farklılıkların hangi gruplar 
arasında olduğunu tespit etmek için Post Hoc testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan bu analiz 
sonucunda tüm boyutlarda 1. ve 4. Sınıflar arasında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Bunun 
dışında yetenek boyutu dışındaki diğer boyutlarda 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin 
yanıtları arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu göze çarpmaktadır. 1. ve 4. Sınıflar arasında 
öğrencilerin hem yaşları arasında farklılıklar olması hem de alınan dersler arasında ciddi 
farklar olması nedeni ile farklılık olması doğal olarak yorumlanabilir. Ancak 3. ve 4. Sınıfta 
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öğrenim gören öğrencilerin arasında bir farklılık olması gerçek manada anlamlı bir farklılığa 
işaret etmeyebilir veya bu iki grup arasında henüz ortaya koyulmamış ayrıca ele alınması 
gereken bir durum olduğu düşünülebilir. 

 

Destinasyon İmajı ve Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişki 

Katılımcıların algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği arasında ilişki olup 
olmadığını analiz etmek için kurulan hipotezler şöyledir. 

H0: Katılımcıların algıladıkları destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasında bir ilişki 
yoktur. 

H1: Katılımcıların algıladıkları destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasında bir ilişki 
vardır. 

Tablo 7. Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişki 

  Samimiyet Yetenek Seçkin Sert 
Altyapı rho ,420** ,515** ,392** ,231** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 
Çekicilikler rho ,240** ,309** ,380** ,191** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 
Paranın Karşılığı rho ,391** ,347** ,293** ,148** 

p ,000 ,000 ,000 ,003 
Eğlence rho ,537** ,582** ,597** ,280** 

p ,000 ,000 ,000 ,000 

 

Korelasyon testinde önem düzeyi değişkenler arasında ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olup 
olmadığını, korelasyon katsayısı ise ilişkinin gücünü göstermektedir. Sosyal bilimlerde 
korelasyon katsayısının 0 ile ,30 arasında olması düşük düzeyde bir ilişkiyi, 0,30 ile 0,70 
arasında olması orta düzeyde bir ilişkiyi, 0.70 ile 1 arasında olması ise yüksek düzeyde bir 
ilişkiyi göstermektedir. Korelasyon katsayısının karesi alındığında bir değişkendeki değişimin 
yüzde kaç diğer değişken tarafından açıklandığı hakkında tahmin yapılabilir (Büyüköztürk, 
2003). Katılımcıların algıladıkları destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasında ilişki olup 
olmadığını belirlemek üzere yapılan Spearman korelasyon testi sonuçları tablo 7.’de verilmiştir. 
Tablo 7 incelendiğinde destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği alt boyutları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (tüm p olasılık değerleri 0,01’den 
küçüktür). Destinasyon kişiliğine ait sert boyutu ile destinasyon imajının tüm boyutları 
arasında, destinasyon kişiliğinin seçkin boyutu ile destinasyon imajının paranın karşılığı 
boyutu arasında ve destinasyon kişiliğinin samimiyet boyutu ile destinasyon imajının 
çekicilikler boyutu arasında düşük düzeyde (,0<rho<,30). Bir ilişki görülürken diğer boyutlar 
arasında orta düzeyde (,30<rho<,70) bir ilişki görülmektedir.  

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı olan turizm ile ilgili olarak önemli konulardan bir tanesi 
destinasyonların etkili bir biçimde pazarlanabilmesidir. Destinasyonların etkili bir biçimde 
pazarlanabilmesi için de olumlu bir destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği özelliklerinin 
oluşturulması gerekmektedir. Ülkemizdeki turist rehberleri destinasyonların turistlere 
tanıtılmasında önemli kişilerdir. Turist rehberi bir destinasyon ile ilgili bilgi verirken öncelikle 
kendisinin o destinasyon ile ilgili olumlu destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamasına 
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sahip olması gerektiği düşünülmektedir. Her biri turist rehberi adayı olan turizm fakültesi 
turizm rehberliği öğrencileri için de aynı şekilde olumlu destinasyon imajı ve destinasyon 
kişiliği algılamasına sahip olmaları, mesleklerini icra ederken inandıkları gibi anlatacakları için 
bu durum daha iyi ve rahat anlatım yapabilmelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda bu çalışmada 
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesinde öğrenim gören turizm rehberliği 
bölümü öğrencilerinin Kuşadası ile ilgili algıladıkları destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. 

Çalışmada öncelikle destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği ölçeğine doğrulayıcı faktör analizi 
uygulanmıştır. Öncelikle destinasyon imajı ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunda Byon 
ve Zhang (2010) tarafından geliştirilen orijinal ölçeğe paralel olarak 4 boyut elde edilmiştir. Bu 
sonuçlar, Sağlık ve Türkeri (2015) ve Öztürk ve Şahbaz (2017)’nin sonuçları ile örtüşmektedir. Daha 
sonra Aaker (1997) tarafından geliştirilen orjinali 5 boyuttan oluşan destinasyon kişiliği ölçeğine 
faktör analizi uygulanmıştır. Destinasyon kişiliği ölçeği faktör analizi sonucu 4 boyut 
bulunmuştur. Bunun sebebi kültürel farklılıklardan kaynaklanabileceği gibi özgün ölçeğin 
farklı kişiler üzerinde gerçekleştirilmesinden de kaynaklanabilir. Turizm öğrencilerinin diğer 
yüksek öğretim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere göre turizm, destinasyon, destinasyon 
kişiliği gibi hususlarda daha farklı düşünce ve tutumlara sahip olabilecekleri düşünülmektedir. 
Bu sebeple ölçeğin boyutlarının farklılık arz etmesi ve ölçeğin daha önceki araştırmacılar 
tarafından farklı bölgelerde uygulanması da boyutların farklı çıkmasına neden olmuş olabilir. 
Aynı ölçeğin kullanıldığı diğer araştırmalarda da benzer farklılıkların olması bu durumu 
destekler niteliktir (Ülkü, Solmaz ve Barakazı, 2017; Türkmen, Atay ve Türkmen, 2018; Dülgaroğlu 
ve Atay, 2019). Destinasyon imajı boyutları ile destinasyon kişiliği boyutları arasındaki 
korelasyon analizi sonucunda tüm destinasyon imajı boyutları ile tüm destinasyon kişiliği 
boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, Zengin, 
Bahadır ve Toylan (2019)’un Aydın ilinin destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği ilişkisini ele 
aldıkları ve pozitif yönde ilişki tespit ettikleri araştırmanın sonuçları ile paralellik 
göstermektedir. 

Destinasyon imajı ile ilgili katılımcıların büyük bir çoğunluğunun Kuşadası’nın iyi bir alt 
yapıya sahip olmadığını düşündüğü görülmektedir. Yine aynı şekilde katılımcıların büyük bir 
çoğunluğu Kuşadası’nın iyi bir hijyen ve temizlik standardına sahip olmadığını düşünmektedir. 
Destinasyon imajı ile ilgili değişkenlere verilen cevaplar incelendiğinde öğrencilerin birçok 
değişkende çoğunlukla kararsızım seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Bu durum, 
öğrencilerin Kuşadası’nın imajı ile ilgili bir belirsizlik yaşadıklarını düşündürmektedir. 
Destinasyon kişiliği ile ilgili ifadelere verilen cevaplar incelediğinde, destinasyon imajına 
benzer şekilde katılımcılar birçok özelliğe (Aile yönlü, Dürüst, Çalışkan, Emin, Zeki, Bilimsel, 
Kurumsal, Başarılı, Üst sınıf, Kadınsı, Erkeksi, Sert) kararsızım cevabını vermişlerdir. Bu durum 
katılımcıların bir belirsizlik yaşadıkları düşüncesini kuvvetlendirmektedir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamalarında 
herhangi bir farklılık bulunmazken, katılımcıların öğrenim gördükleri sınıflara göre 
destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği algılamalarında farklılıklar bulunmaktadır. Bu 
farklılıklar 3-4, 1-4 sınıflar arasındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu durum, son sınıf 
öğrencilerinin ilk sınıftaki öğrencilere göre hem turizm alanında teorik anlamda hem de o 
destinasyonda yaşama anlamında daha deneyimli olmalarından kaynaklana farklı 
düşüncelerinden ileri geliyor olabilir. Öğrenciler son sınıfta özellikle 1. sınıf öğrencilerine göre 
turizm ile ilgili daha fazla ders almalarından dolayı farklı düşüncelere sahip olmaları olağan bir 
durum olarak değerlendirilebilir. Bu sonuç, İnanır ve Tetik Dinç (2018)’in rehberlik 
öğrencilerinin Efes antik kentini ziyaret etme durumlarına bakarak, antik kenti ziyaret edenler 
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ve etmeyenler arasında destinasyon kişiliği ile ilgili tüm ifadelerde istatistiksel acıdan anlamlı 
bir fark tespit ettikleri çalışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. 

Bu çalışmada örneklem olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm 
Rehberliği öğrencileri seçilmiştir. Gelecek araştırmalarda farklı örneklemler üzerinde çalışma 
gerçekleştirilerek elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir. Bu çalışma öğrencilerin dışında 
profesyonel turist rehberleri üzerinde de gerçekleştirilebilir. Araştırma sonuçları itibari ile 
katılımcıların Kuşadası destinasyon imajı ve destinasyon kişiliğine yönelik düşüncelerinde 
olumsuzluklar bulunmaktadır. Kuşadası’nın destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
özelliklerinin olumlu hale getirilmesi için yerel yöneticiler tarafından çalışılması gerekmektedir. 
Destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasında ilişkinin çıkması destinasyon pazarlaması 
alanında çalışan profesyonellere ve yerel yöneticilere bir öneriyi de beraberinde getirmiştir. 
Destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği birlikte düşünülmelidir. Pazarlama açısından bir 
destinasyon imajı oluşturulurken o destinasyonun kişilik özelliklerinden yararlanılabilir. 
Destinasyon imajı ve destinasyon kişilik özellikleri destinasyonun tanıtımında da kullanılabilir. 
Bu anlamda çalışmada da ele alınan turizm rehberliği öğrencileri ve profesyonel turizm 
rehberleri ile ortak bir çalışma düzenleyerek geliştirme çalışmaları yapılabilir. 
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Öz 

Araştırmada Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilme sebeplerinin belirlenmesi ve en sık 
kimler tarafından ziyaret edildiğinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
Kırklareli dibek kahvehanesine gelen bireyler üzerine bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada 
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile elde edilmiştir. 444 bireyden 
elde edilen verilerin yorumlanabilmesi için her bir ifadenin frekans ve yüzde dağılımları alınarak 
değerlendirilmiştir. Ayrıca çapraz tablo ve ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak değişkenler 
arasında farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; 
Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilmesinin ilk sebebi; (x̄4,70) dibek kahvesinin lezzetli 
olmasıdır. İkinci sebep; (x̄4,65) kahvehanede çalışanların güler yüzlü ve saygılı olmalarıdır. 
Üçüncü sebep ise; (x̄4,54) bireylerin kahvehanede dibek kahvesi içmekten keyif almalarıdır. 
Kahvehanenin 18-25 yaş aralığında olanlar, bekarlar, lisans eğitimi alanlar ve erkekler tarafından 
tercih edildiği ortaya çıkarılmıştır. Ancak kahvehaneye sık gitme eğiliminde olanların 18-25 yaş 
aralığındaki kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu, 
öğrenim durumu, tanıtım değişkenlerine göre, kahvehaneye gitme sıklığı farklılık 
göstermektedir. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the reasons why Kırklareli dibek coffeehouse is preferred 
and to find out which by individuals are visited most frequently. For this purpose, a study has 
been conducted on the individuals who come to Kırklareli dibek coffeehouse. In the study, easily 
sampling method has been used and data have been obtained by survey technique. In order to 
interpret the data obtained from 444 individuals, frequency and percentage distributions of each 
expression have been evaluated. In addition, it has been tried to determine whether there has any 
difference between the variables by using cross table and chi-square independence test. 
According to the results of the research; The first reason why Kırklareli dibek coffeehouse is 
preferred (x̄4,70) that dibek coffee is delicious. The second reason (x̄4,65) is that the people 
working in the coffeehouse are friendly and respectful. The third reason (x̄4,54) is that individuals 
enjoy drinking dibek coffee in the coffeehouse. It has been found out that the coffeehouse is 
preferred by singles, undergraduate students, aged 18-25 years and men. However, it has been 
found that those who tend to frequently go to the coffeehouse are women between the ages of 18-
25. In addition, according to the variables of gender, marital status, age, income level, education
level and publicity the frequency of going to coffeehouse differ from.
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GİRİŞ 

Kahve ve kahvehanenin Türk toplumunun kültürel ve sosyal yaşamında önemli ve özel bir yeri 
bulunmaktadır. Öncelikle kahvenin tüketim amacı uzun saatler boyunca zihin ve beden olarak 
zindelik gerektiren işlerde başarı sağlamaktır. Türk kültüründe kahve simgesel bir değer 
taşımakta ve törensel bir tarafı da bulunmaktadır (Avcıkurt ve Sarıoğlan, 2019: 10). Ayrıca kahve 
pek çok kültür için farklı anlamlar ifade eden, insanlar arasındaki bağı ve dostluğu güçlendiren 
kültürel bir sembol olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle günümüzün başlıca tüketim 
unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Akşit, 2017: 311; Yılmaz, Acar-Tek ve Sözlü, 
2017: 213). 

Kahve ağacı koyu yeşil sert yapraklıdır ve yıl boyunca yeşil kalmakta ve yapraklarını 
dökmemektedir. Kahve meyvesinin ham hali yeşil kiraza, olgun hali ise kırmızı kızılcık tanesine 
benzemektedir. Kahve meyvesi iki çekirdeğe sahiptir. Sıcaklığın 18-24 °C olduğu, don olaylarının 
görülmediği ılıman iklim özelliklerine sahip bölgelerde yetiştirilmektedir. Kahve yaklaşık olarak 
120 türü bulunan bir bitkidir. Ancak ticari olarak üretimi yapılan ve tüketimin yaklaşık %95'ini 
karşılayan sadece 2 tür bulunmaktadır. Bunlar; Arabica (%70) ve Robusta (%25) kahve 
çekirdekleri olarak ifade edilmektedir (Karaman, Kılıç ve Avcıkurt, 2019: 614). 

Kahve çekirdekleri 200°C'de ortalama 10 dakika kavrulmaktadır. Bu işlem esnasında her bir 
kahve çekirdeği ağırlığının 1/5'ini kaybetmektedir. Ancak hacimsel oranda %12'lik bir artış 
meydana gelmektedir. Kahve çekirdeklerinin kavrulmasının temel sebebi; çekirdekte saklı 
bulunan aromanın ortaya çıkarılmasıdır. Kavrulan kahve çekirdekleri kullanılacağı zaman 
öğütülmekte ve pişirilmekte veya demlenmektedir (Taştan, 2009: 54). Kahve çekirdeklerinin 
kavrulması, bekletilmesi, öğütülmesi ve aynı zaman diliminde pişirilmesi, kahvenin kokusu, 
aroması ve tadı bakımımdan oldukça önemlidir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kahvenin tarihçesiyle ilgili olarak ilk kim tarafından keşfedildiği, ne amaçla kullanıldığı, içeceğe 
nasıl dönüştürüldüğü hakkında kesin bir bilgi ve kaynak bulunmamaktadır. Kahvenin, 
günümüzde Doğu Afrika ülkelerinden biri olan Etiyopya'da keşfedildiği bilinmektedir (Aksoy, 
Türk ve Gökmen, 2014: 28; Gürsoy, 2005: 20; Heise, 2001: 18; Karaman vd., 2019: 614; Kaya ve 
Toker, 2019: 147; Yılmaz, Acar-Tek ve Sözlü, 2017: 213). 14. yüzyılın ortalarında Etiyopya'da 
keşfedilen kahve çekirdekleri kısa süre sonra 15. yüzyılda gezginler tarafından önce Yemen'e 
daha sonra da Mekke ve Medine'ye taşınmıştır (Bulduk ve Süren, 2007: 305; Işın, 2001: 13; Şar, 
2012: 35). Kahve çekirdeği, 16. yüzyılda İstanbul'a getirilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 
kahve kültürün gelişmesine katkı sağlamıştır (Akşit, 2017: 310; Evren, 1997: 27; Wild, 2007: 24). 
İlk kahvehanenin İstanbul'da 16. yüzyılın ortalarında açıldığı ifade edilmektedir. Ayrıca Osmanlı 
İmparatoru Kanuni Sultan Süleyman tarafından Topkapı Sarayı Has Oda hizmetlerinde 
"kahvecibaşılık" görevi başlatılarak kahvenin hanedan üyeleri tarafından benimsenmesi ve 
sahiplenilmesi sağlanmıştır (Gürsoy, 2011: 11). Kanuni Sultan Süleyman'ın kahve içen ve seven 
bir hükümdar olduğu bilinmektedir (Karaman vd., 2019: 615).  Tarihteki halkın gidebildiği ilk 
kahvehanenin 1511 yılında Mekke kentinde, İstanbul'da ise ilk kahvehanenin 1554 yılında 
kurulmuş olduğu belirtilmektedir (Çağlayan, 2012: 101; Heise, 2001: 21; Taştan, 2009: 63). 

Kahve, Osmanlı İmparatorluğu saraylarında gündelik yaşamın bir parçası haline kolay bir 
şekilde gelirken, halkın gündelik hayatına girmesi oldukça zor olmuştur. Kahve önce saray 
mutfağına, saray mutfağından konakların mutfaklarına, konak mutfaklarından da evlerin 
mutfaklarına ulaşmıştır. Kahve, kahvehanelerin açılmasına bu sayede de kısa sürede İstanbul'da 
yaşayan halkın sosyalleşmesine yeni bir boyut kazandırmıştır (Aksoy vd., 2014: 29). Kahve 
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misafirperverlik simgesi olarak kabul edilmektedir. Kahvenin kendine özgü kültürünü 
oluşturması uzun yıllar almıştır. Ayrıca bu uzun yıllar içerisinde bazı mimari özelliklere sahip 
edebi sosyal ortamların oluşmasına ve kahvehane kültürünün meydan gelmesine katkı 
sağlamıştır. Günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası, sosyal statü göstergesi, sohbet ve misafirlik 
gibi aktivitelerin başlıca içeceği haline gelmiştir (Açıkgöz, 1999: 170; Aksoy vd., 2014: 29; Ulusoy, 
2011: 160-161). Eve gelen misafire kahve ikramının yapılması, kahve ikramı yapan ailenin 
ekonomik durumunu ve misafirlere olan saygı ve hürmetinin bir göstergesi olarak 
açıklanmaktadır (Yıldız, 2002: 1190). Ayrıca kahve, hazmettirici özelliğinden dolayı kahvaltı ve 
akşam yemeğinden sonra tüketilmektedir (Batu ve Batu, 2018: 77).  

Osmanlı İmparatorluğu, 16. yüzyıldan itibaren kahve ve kahvehane etrafında kendiliğinden 
meydana gelen geniş bir kültürel birikim elde edilmiştir. Kahvehaneler en bilinen ve en etki 
sahibi içecek mekânları olarak nitelendirilmektedir. Ayrıca toplumsal olayların paylaşıldığı, 
tartışıldığı, günlük haberlerin duyurulduğu ve kültür alışverişi yapılan mekânların, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun gündelik yaşamında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. 
Kahvehanelerin kültür mekânı olmanın yanı sıra farklı görüşlerde olan insanların düşüncelerine 
saygılı olma veya toleranslı davranma alışkanlığının kazandırıldığı merkezler haline dönüştüğü 
söylenmektedir. Bir içecek olarak bilinen kahve, bazı yerlerde kahvehane yerine mekân ismi 
olarak da kullanılmaktadır (Yıldız, 2002: 1189). Sosyal yapının şekillenmesine katkı sağlayan 
kahve, kahvehane olgusunun temel maddesidir. Ayrıca kahvehanelerin ortaya çıkmasında 
kahve, baş aktör olarak nitelendirilmektedir (Çağlayan, 2012: 96-97).  

Osmanlı İmparatorluğu'nda kahvehaneler zamanın mimari özelliklerine göre dekore edilen ve 
çok sayıda lamba ile süslenen sosyal alanlar olarak işlev görmektedir. Kahvehanelerde, kahve 
sunumu yapılmasının yanında geleneksel bir gölge oyunu "Hacivat ve Karagöz" 
sergilenmektedir. Bu nedenle kahvehaneler toplumun her kesiminden insanların bir araya 
geldiği sanata ve sözlü geleneğe katkıda bulunduğu mekanlar olarak tanımlanmaktadır. 
İstanbul'da 19. yüzyıla kadar tiyatro oyunlarının kahvehanelerde sergilendiği ifade edilmektedir 
(Yaşar, 2017) 

Kahve, uzun yıllar boyunca kültürel ve sosyal bir içecek olarak tanımlanırken (Heise, 2001: 31), 
daha sonra sadece bir tüketim maddesi olarak değil insan ilişkilerini doğrudan etkileyen 
sosyolojik bir unsur olarak açıklanmaktadır (Karaman vd., 2019: 616). Kahve; kız isteme 
merasimlerinde, fal baktırıp gelecekten haberdar olma aktivitelerinde, eş ve dost sohbetlerinde, 
ev ziyaretlerinde ve kahvehanede sosyalleşmek gibi Türklerin gündelik hayatına etki eden 
kültürel niteliği yüksek bir içecek olduğu bilinmektedir (Avcıkurt ve Sarıoğlan, 2019: 10). 
Kahvehane ise, müşterilerin sosyalleşme fırsatı yakaladığı ve masa etrafına tabure veya sandalye 
vasıtasıyla oturabildiği, kapalı veya açık mekâna sahip olan, kahve yapmak için mutfak gereçleri 
ve kahve ocağı olan kahve dükkanları olarak tanımlanmaktadır (Hattox, 1998: 70). 

Türkiye'deki iklim koşullarına bağlı olarak kahve yetiştiriciliği olmamasına karşın, kahve 
Türklerin sosyal hayatının ve kültürünün önemli unsurlarından birisi olarak 
nitelendirilmektedir. Kahve, Osmanlı İmparatorluğu'nun ihtişamlı günlerinden, günümüze 
kalan önemli içeceklerindendir. Türk kahvesi bir kahve türü olmamakla birlikte, sadece 
kavrulmuş ve değirmen veya öğütücülerde çok ince çekilmiş arabica kahve çekirdeklerinin 
cezve, su, şeker ve ısıyla bir araya getirilmesi sonucu meydana gelen ve kendine has pişirme 
yöntemiyle öne çıkan bir içecek olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde kahve tüketimi her geçen 
gün artış göstermektedir. Türkiye'de en fazla tüketilen kahvenin, Türk kahvesi olduğu ifade 
edilmektedir (Akgün ve Arıcı, 2019: 548).  

Dibek kahvesi, kavrulmuş kahve çekirdeklerinin taş dibeklerde iri taneli hale gelene kadar 
dövülmesiyle elde edilen bir kahve olarak tanımlanmaktadır (Çavuşoğlu ve Çavuşoğlu, 2018: 
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354). Dibek ise, kavrulmuş kahve çekirdeklerinin öğütülmesi için kullanılan önceleri yüzeyi az 
çukurlu iki taşın birbirine sürtülmesi ve çekirdeklerin ezilmesini sağlayan alet olarak ifade 
edilmektedir. Ancak dibekler zamanla daha derin ve daha ergonomik bir yapıya kavuşmuştur. 
Tahta veya demir tokmakla ezme işlemi kavrulmuş kahve çekirdekleri istenilen boyuta ulaşana 
kadar devam etmektedir. Kullanılan bu yöntem kahvenin aromatik yağlarının ortaya çıkmasına 
ve pişirildiğinde köpük forumunu korumasına katkı sağlamaktadır.  

 

Kırklareli Dibek Kahvehanesi 

1877 yılında kurulan "Dibek Kahvesi", yaklaşık 142 yıldır Kırklareli ve Balkan halklarına hizmet 
vermektedir ve işletme yaşamına halen devam etmektedir. Odun ateşi kullanılan kara fırında 
kavrulan kahve çekirdeklerinin taş dibekler içerisinde önceleri tahta tokmak daha sonraları 
demir tokmakla dövülerek iri taneli bir hale (çok ince olmayan) dönüştürüldüğü, pişirildiği ve 
servis edildiği eski zaman kahvehanesidir. Saka ailesi tarafından kurularak dört nesil boyunca 
geleneklerine bağlı bir hizmet anlayışı uygulanmış ve geleneksel yöntemler kullanılarak dibek 
kahvesi servis edilmiştir. Dibek kahvehanesi zamanın ünlü isimlerinin uğrak mekânı olarak da 
bilinmektedir. Kırklareli ve Rumeli türkülerinin Aşık Ali TAMBURACI tarafından çalınıp 
söylendiği gözde mekânlardan biri olarak göze çarpmaktadır (www.trakyagundemi.com; 
www.trakyagezi.com; www.kisikates.com.tr). 

Dibek kahvesi 2007 yılında Ahmet Akansu tarafından Saka ailesinin son temsilcisinden isim 
hakkıyla birlikte devir alınmıştır. Kahvenin dibekte öğütülmesi ve pişirilmesi gibi geleneksel 
yöntemler değiştirilmemiştir. Kahvenin servis edildiği kulpsuz mavi çinili fincanlar halen 
kullanılmaktadır. Bu fincanlar eskiden Paşabahçe tarafından üretilmekteymiş ancak üretimi 
durdurulunca kulpsuz fincanların kırılması veya eksilmesi durumunda günümüzde özel olarak 
Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi atölyelerinde yaptırılmaktadır. 
Kırklareli dibek kahvesi 1992 ve 2012 yılları arasında İkizler Pasajı'nda hizmet vermiştir. 2012 
yılından sonra Yayla Mahallesi yokuşuna, Tarihi Hızırbey Külliyesi'nin karşısına taşınmıştır. 
Halen burada hizmet vermektedir. Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen "Kırklareli Dibek 
Kahvesi" markası ile Marka tescil belgesine 2013 yılından bu yana on yıl süreyle sahiptir 
(www.kirklareli.net; www.earsiv.sehir.edu.tr; www.bikahvebikeyif.com).  

Çifte kavrulmuş arabica kahve çekirdekleri, mavi çinili kulpsuz fincan ve yanında su ile servis 
edilmektedir. Tarihi dibek kahvehanesi dışarıda küçük masaları ve tabureleri olan, içeride çay 
ocağı ve oturma alanları olan küçük salaş bir mekan olarak tasvir edilebilir. Ancak Kırklareli'ni 
ziyarete gelen misafirlerin yemek yedikten sonra dibek kahvesi içmek için geldikleri nitelikli bir 
eski zaman kahvehanesidir. Yenilikçi kahve ürünleri bulunmamaktadır. Günümüzde eski ve 
otantik yapısını korumaktadır.  

Günümüzün ekonomik, politik, kültürel unsurlarından bir olan kahve dükkanları oldukça rağbet 
görmektedir. Kahve dükkanlarının sayılarındaki bu artış azımsanmayacak derecelere 
ulaşmaktadır. Pazarlama politikalarıyla geliştirilen çok çeşitli kahve ürünleri sağlayan, kendine 
özgü sunum çeşitleri geliştiren (bardak, fincan vb.), yenilikleri sürekli takip eden (demleme, 
pişirme yöntemleri ve teknolojik araç gereçler) kahve dükkanları birbirleriyle olan rekabeti 
artırmaktadır. Fiyatları yüksek ürünler satan kahve dükkanları karşısında, geleneksel 
yöntemlerle çok az çeşit ürün ve makul fiyat politikalarıyla halen işletme hayatına devam 
edebilen kahvehanelerin incelenmesi ve tercih edilme sebeplerinin ortaya çıkarılmasının önemli 
olduğu düşünülmektedir.  

Araştırmaya konu olan kahvehanenin işletme hayatını sonlandırması sadece bir mekanın 
kapanması olarak değerlendirilmemelidir. Bir tarihsel birikimin, anıların, toplum hafızasının, 
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yöre insanlarına ne ifade ettiğinin ve dibek kahvehanesi kültürünün yok olması anlamına 
gelmektedir. Yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı bu araştırmanın önemli olduğu 
düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın temel amacı; Kırklareli'nin en eski mekanlarında biri olan ve müdavimleri bulunan 
Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilme sebeplerinin ortaya çıkarılmasıdır. Günümüzde 
çok sayıda yeni nesil kahve dükkanı olmasına rağmen halen bu tarihi mekanın neden tercih 
edildiğinin belirlenmesi kentin tarihi ve mekanın müşteri profilinin belirlenmesi için oldukça 
önemli olduğu düşünülmektedir. Bu amaç ve öngörü doğrultusunda yürütülen araştırma, 
Kırklareli dibek kahvehanesine gelen misafirlere (müşterilere) yöneliktir. Araştırmanın evrenini 
Kırklareli'nde yaşayan bireyler ve şehre gelen turistlerin tamamı oluşturmaktadır. Kırklareli 
ilinin nüfusu TUİK verilerine göre 2019 yılında 80 bin olarak belirtilmektedir. 2019 TUROFED 
turizm raporu sayılarına göre yaklaşık 2 milyon turist ziyareti gerçekleşmiştir.  

Araştırmanın evren büyüklüğü (n>100000)'den fazla olduğu için kabul edilebilir örneklem 
büyüklüğünün 384 olması gerekmektedir (Altunışık vd., 2012: 137). Bunun için Kırklareli dibek 
kahvehanesine gelen bireyler tarafından doldurulmak üzere ve daha fazla veri elde etmek için 
500 adet anket bastırılarak kahvehaneye bırakılmıştır.  Eksik, hatalı ve doldurulmayan anket 
formları elenerek 444 adet anket istatistiki analizlere tabi tutulmuştur. Elde edilen anket sayısının 
evreni temsil ettiği düşünülmektedir.  

Araştırmanın verilerinin toplanmasında nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği 
kullanılmıştır. Ayrıca kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket uygulaması 2019 yılının 
Ocak-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın soru formunun oluşturulması için 2014 
yılında Aksoy vd., tarafından oluşturulan ve kullanılan soru formundan yararlanılmıştır. Orijinal 
soru formu üzerinde uyarlamalar yapılmış ve araştırmada kullanılmıştır. Anket formu iki 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde bireylerin demografik özelliklerinin belirlenmeye 
çalışıldığı 9 soru, ikinci bölümde ise Tarihi Dibek Kahvehanesinin tercih edilme sebeplerinin 
belirlenmesine yönelik 20 adet ifade bulunmaktadır ve likert ölçeğinin beşli derecelendirilmesi 
(5= "kesinlikle katılıyorum" ile 1 "kesinlikle katılmıyorum" ) ile uygulanmaktadır. Araştırmada 
istatistiki analizler için SPSS 21.0 paket programı kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında, Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilme sebeplerinin 
belirlenmesini amaçlayan çalışmanın analiz, bulgu ve yorumlarına yer verilmiştir. Kırklareli 
dibek kahvehanesini ziyaret eden ve araştırmaya gönüllü olarak katılan bireylerin sosyo-
demografik özelliklerine ilişkin yapılan frekans analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 1'de verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların %51,1'i erkeklerden ve %48,9'u kadınlardan oluşmaktadır. Kırklareli 
dibek kahvehanesine gelen müşterilerin %59,5'i 18-25 yaş, %15,8'i 26-33 yaş, %10,8'i 34-41 yaş, 
%6,5'i 42-49 yaş aralığında ve %7,4'ününde 50 yaş ve üstünde olduğu ortaya çıkarılmıştır. 
Kahvehaneye gelenlerin %36,5'i 0-1000 TL, %17,8'i 1001-2000 TL, %20'si 2001-3000 TL, %9,5'i 3001-
4000 TL, %6,3'ü 4001-5000 TL aralığında ve %9,9'unun 5000 TL ve üzerinde gelire sahip oldukları 
belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığında %22,3'ü evli ve %77,7'si bekar 
olduklarını ifade etmişlerdir. Kırklareli dibek kahvehanesi otantik midir? sorusuna %77,7'si evet, 
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%22,3'ü hayır cevabını vermiştir. Kırklareli dibek kahvehanesine gelenlerin öğrenim durumları 
incelendiğinde %6,1'i ilkokul, 4,7'si ortaokul, %24,3'ü lise, %12,6'sı önlisans, %45,5'i lisans ve 
%6,8'inin lisansüstü eğitim seviyesine sahip oldukları belirlenmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Değerleri 

Sosyo-Demografik 
Özellikler 

n % Sosyo-Demografik 
Özellikler 

n % 

Cinsiyet Öğrenim Durumu 
Erkek 227 51,1 İlkokul 27 6,1 
Kadın 217 48,9 Ortaokul 21 4,7 
Toplam 444 100 Lise 108 24,3 
Yaş Önlisans 56 12,6 
18-25 264 59,5 Lisans 202 45,5 
26-33 70 15,8 Lisansüstü 30 6,8 
34-41 48 10,8 Toplam 444 100 
42-49 29 6,5 Gitme Sıklığı 
50 ve üzeri 33 7,4 Günde bir kez 75 16,9 
Toplam 444 100 Günde iki kez 64 14,4 
Gelir Durumu Haftada bir kez 89 20,0 
0-1000 TL 162 36,5 Haftada iki kez 39 8,8 
1001-2000 TL 79 17,8 Ayda iki-üç kez 66 14,9 
2001-3000 TL 89 20,0 Daha seyrek 111 25,0 
3001-4000 TL 42 9,5 Toplam 444 100 
4001-5000 TL 28 6,3 Keşfetme Kanalı 
5000 TL  ve üzeri 44 9,9 Kişi tavsiyesi 242 54,5 
Toplam 444 100 Gezerken 134 30,2 
Medeni Durum Sosyal medya  5 1,1 
Evli 99 22,3 Yazılı ve görsel basın 6 1,4 
Bekar 345 77,7 Tesadüfen  57 12,8 
Toplam 444 100 Toplam 444 100 
Otantik mi? Tanıtım Yeterli mi? 
Evet 345 77,7 Evet 153 34,5 
Hayır 99 22,3 Hayır 291 65,5 
Toplam  444 100 Toplam  444 100 

 

Müşterilerin Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklıkları incelendiğinde, %16,9'u günde bir 
kez, %14,4'ü günde iki kez, %20'si haftada bir kez, %8,8'i haftada iki kez, %14,9'u ayda iki-üç kez, 
%25'i daha seyrek gitmekte oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılanların Kırklareli 
dibek kahvehanesini keşfetme kanallarına bakıldığında, %54,5'i kişi tavsiyesi, %30,2'si gezerken, 
%1,1'i sosyal medya, %1,4'ü yazılı ve görsel basından, %12,8'i tesadüfen keşfettiklerini ifade 
etmişlerdir. Araştırmaya katılanlara Kırklareli dibek kahvehanesinin tanıtımının yeterli olup 
olmadığıyla ilgili olarak yöneltilen soruya %34,5'i evet, %65,5'i hayır cevabını vermiştir. 

Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilme sebeplerini ortaya çıkarmak amacıyla katılımcılara 
20 adet ifadeden oluşan anket formu sunulmuştur. Kendilerine uygun olan 1= kesinlikle 
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katılmıyorum, 2=katılmıyorum, 3=biraz katılıyorum, 4=katılıyorum ve 5= kesinlikle katılıyorum 
derecelendirilmelerinden birini işaretlemeleri istenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar 
Tablo 2'de sunulmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların Kırklareli Dibek Kahvehanesini Tercih Etme Sebeplerine İlişkin 
Frekans Değerleri 

İfadeler 1 2 3 4 5 x̄ SS 
(σ)  

 (α) 

n % n % n % n % n % 
Dibek Kahvesi 
lezzetlidir. 3 ,7 2 ,5 16 3,6 81 18,2 342 77 4,70 ,623 ,873 
Kahvehane 
hijyeniktir.  7 1,6 10 2,3 53 11,9 130 29,3 244 55 4,33 ,888 ,874 
Kahve sunumu 
harikadır. 2 ,5 17 3,8 52 11,7 103 23,2 270 60,8 4,40 ,871 ,871 
Kahve kokusu 
etkileyicidir. 3 ,7 10 2,3 29 6,5 110 24,8 292 65,8 4,52 ,772 ,872 
Ortam 
şahanedir. 8 1,8 15 3,4 79 17,8 110 24,8 232 52,3 4,22 ,974 ,872 
Kahvenin 
kulpsuz fincan 
sunumunu 
beğenirim. 

12 2,7 10 2,3 36 8,1 74 16,7 312 70,3 4,49 ,934 ,876 

Kahve içmekten 
keyif alırım. 3 ,7 10 2,3 34 7,7 93 20,9 304 68,5 4,54 ,786 ,873 
Çalışanlar güler 
yüzlü ve 
saygılıdır. 

7 1,6 4 ,9 23 5,2 67 15,1 343 77,3 4,65 ,757 ,878 

Ortam 
samimidir ve 
kendimi iyi 
hissederim. 

5 1,1 14 3,2 37 8,3 103 23,2 285 64,2 4,46 ,860 ,872 

Sosyalleşmek 
için tercih 
ederim. 

23 5,2 48 10,8 93 20,9 109 24,5 171 38,5 3,80 1,207 ,873 

Kaliteli zaman 
geçiririm. 5 1,1 16 3,6 77 17,3 118 26,6 288 51,4 4,23 ,937 ,872 
Yaratıcı 
düşündüğümü 
hissederim. 

23 5,2 42 9,5 94 21,2 140 31,5 145 32,7 3,77 1,154 ,876 

Ürün çeşitliliği 
kısıtlıdır. 65 14,6 55 12,4 11

2 
25,2 114 25,7 98 22,1 3,28 1,331 ,890 

Sohbet ortamı 
mekana ilgimi 
arttırmıştır. 

38 8,6 45 10,4 82 18,5 106 23,9 172 38,7 3,73 1,300 ,878 

Kahvenin 
yanında lokum 
olmaması 
eksikliktir. 

48 10,8 68 15,3 74 16,7 115 25,9 139 31,3 3,51 1,354 ,892 



Bilal DEVECİ  

 58 

Ortam 
otantiktir. 14 3,2 13 2,9 88 19,8 108 24,3 221 49,8 4,14 1,038 ,878 
Patent sahibi 
olması tercih 
edilmesine katkı 
sağlar. 

5 1,1 22 5,0 41 9,2 80 18,0 296 66,7 4,44 ,930 ,879 

Kahvenin bol 
köpüklü olması 
tercih 
edilmesine katkı 
sağlar. 

7 1,6 15 3,4 35 7,9 78 17,6 309 69,6 4,50 ,895 ,878 

Kahve sunumu 
tercih 
edilmesine katkı 
sağlar. 

7 1,6 15 3,4 56 12,6 108 24,3 258 58,1 4,34 ,933 ,877 

Beklentilerimi 
karşılıyor. 5 1,1 16 3,6 46 10,4 117 26,4 260 58,6 4,37 ,891 ,871 

 

Araştırmaya katılanların %95,2'si Kırklareli dibek kahvehanesinde yapılan dibek kahvesinin 
lezzetli olduğunu düşünmektedir. "Dibek kahvesi lezzetlidir." ifadesinin ortalama değeri 4,70 
olarak tespit edilmiştir. Müşterilerin %84,3'ü Kırklareli dibek kahvehanesinin hijyenik olduğunu 
düşünmektedir. "Kahvehane hijyeniktir." ifadesinin ortalama değeri 4,33 olarak belirlenmiştir. 
Dibek kahvesinin sunumunun harika olduğunu düşünen katılımcılar, araştırmaya katılanların 
%84'ünü oluşturmaktadır. "Kahve sunumu harikadır." ifadesinin ortalama değeri 4,40 olarak 
saptanmıştır. Kahvehaneye gelen müşterilerin %90,6'sı kahvehane içerisindeki doğal olarak 
meydana gelen kahve kokusunu etkileyici bulmaktadır. "Kahve kokusu etkileyicidir." ifadesinin 
ortalama değeri 4,52 olarak tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılanların %77,1'i kahvehane ortamının şahane olduğunu düşünmektedir. "Ortam 
şahanedir." ifadesinin ortalaması 4,22 olarak belirlenmiştir. Dibek kahvesinin kulpsuz fincanda 
yapılan sunumu beğenenler katılımcıların %87'sini oluşturmaktadır. "Kahvenin kulpsuz fincan 
sunumunu beğenirim." ifadesinin ortalamasının 4,49 olduğu tespit edilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesinde dibek kahvesi içmekten keyif alan katılımcılar toplamın %89,4'ünü 
oluşturmaktadır. "Kahve içmekten keyif alırım." ifadesinin ortalaması 4,54 olarak bulunmuştur. 

Araştırmaya katılanların %92,4'ü çalışanların güler yüzlü ve saygılı olduklarını ifade etmişlerdir. 
"Çalışanlar güler yüzlü ve saygılıdır." ifadesinin ortalaması 4,65 olarak tespit edilmiştir. Kırklareli 
dibek kahvehanesinde ortamın samimi olduğunu ve kendilerini iyi hissettiklerini düşünenler 
katılımcıların %87,4'ünü oluşturmaktadır. "Ortam samimidir ve kendimi iyi hissederim." 
ifadesinin ortalama değeri 4,46 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %63'ünün dibek 
kahvehanesini sosyalleşmek amacıyla tercih ettikleri ortaya çıkarılmıştır. "sosyalleşmek için 
tercih ederim." ifadesinin ortalamasının 3,80 olduğu bulunmuştur. 

Araştırmaya katılanların %78'i Kırklareli dibek kahvehanesinde kaliteli vakit geçirdiklerini ifade 
etmişlerdir. "Kaliteli zaman geçiririm." ifadesinin ortalama değeri 4,23 olarak gerçekleşmiştir. 
Katılımcıların %64,2'si kahvehanede yaratıcı düşündüklerini belirtmişlerdir. "Yaratıcı 
düşündüğümü hissederim." ifadesinin ortalama değeri 3,77 olarak bulunmuştur. Kahvehanede 
sunulan ürünlerin çeşitliliğinin az olduğunu düşünenler araştırmaya katılanların %47,8'ini 
oluştururken, yeterli olduğunu düşünenler 52,2'sini meydana getirmektedir. Katılımcıların 
%62,6'sı kahvehanede meydana gelen sohbet ortamının Kırklareli dibek kahvehanesine olan 
ilgilerini arttırdığını ifade etmişlerdir. 
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Araştırmaya katılanların %57,2'si dibek kahvesinin yanında lokum servis edilmemesinin 
kahvehane açısından eksiklik olduğunu düşünmektedir. Kahvehane ortamının otantik olduğunu 
düşünenler katılımcıların %74,1'ini oluşturmaktadır. "Ortam otantiktir." ifadesinin ortalaması 
4,14 olarak tespit edilmiştir. Kahvehanenin marka patentine sahip olmasının kahvehanenin tercih 
edilmesine katkı sağladığını düşünenler araştırmaya katılanların %84,7'sini meydana 
getirmektedir. "Patent sahibi olması tercih edilmesine katkı sağlar." ifadesinin ortalaması 4,44 
olarak bulunmuştur.  Dibek kahvesinin bol köpüklü olmasının kahvehanenin tercih edilmesine 
katkı sağladığını düşünenler araştırmaya katılanların %87,2'sini oluşturmaktadır. " Kahvenin bol 
köpüklü olması tercih edilmesine katkı sağlar." ifadesinin ortalaması 4,50 olarak saptanmıştır. 
Kahvehanede dibek kahvesinin güncel sunumunun kahvehanenin tercih edilmesine katkı 
sağladığını düşünenler araştırmaya katılanların %82,4'ünü meydana getirmektedir. Kırklareli 
dibek kahvehanesinin beklentilerini karşıladığını düşünenler ise katılımcıların %85'ini 
oluşturmaktadır. "Beklentilerimi karşılar." ifadesinin ortalama değeri 4,37 olarak belirlenmiştir. 

Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilmesine ilişkin ifadelerin Cronbach's Alpha değerlerine 
bakılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonuçlarına göre Cronbach's Alpha değerleri ,871 ile ,892 
arasında değişiklik göstermektedir. Elde edilen bu değerler analizden ilgili her ifade çıkarılarak 
ve tekrar güvenirlik ölçümü yapılarak elde edilmiştir. Ölçeğin genel Cronbach's Alpha değeri 
,882 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca ölçeğin genel ortalaması 4,22 olarak bulunmuştur. 

Tablo 3'te araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının cinsiyet açısından çapraz 
tablo ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu erkeklerden (%51,1) oluşmaktadır. Ancak günde bir, 
iki veya daha fazla kahvehaneye gidenlerin kadınlar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ki-
kare bağımsızlık testi sonucuna göre X2=17,082; p=0,004<0,05 değerleri elde edilmiştir. Kırklareli 
dibek kahvehanesine gitme sıklığı ile cinsiyet değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık saptanmıştır. Cinsiyete göre kahvehaneye gitme sıklığı farklılık göstermektedir. 

Tablo 3. Cinsiyet Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

Kırklareli Dibek Kahvehanesine Gitme 
Sıklığı 

Cinsiyet X2 p 

Erkek Kadın Toplam  
 
 
 
 
 
17,082 

 
 
 
 
 
 
,004 

Günde bir kez n 33 42 75 
% 44 56 100 

Günde iki kez veya daha fazla n 21 43 64 
% 32,8 67,2 100 

Haftada bir kez n 53 36 89 
% 59,6 40,4 100 

Haftada iki kez n 17 22 39 
% 43,6 56,4 100 

Ayda iki-üç kez n 38 28 66 
% 57,6 42,4 100 

Daha seyrek n 65 46 111 
% 58,6 41,4 100 

Toplam n 227 217 444 
% 51,1 48,9 100 

 

Tablo 4'te araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının medeni durumları açısından 
çapraz tablo ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
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kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu bekar bireylerden (%77,7) oluşmaktadır. Ayrıca 
yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonucuna göre X2=30,783; p=0,000<0,05 değerleri elde edilmiştir. 
Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklığı ile medeni durum değişkeni arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Medeni duruma göre kahvehaneye gitme sıklığı 
farklılık göstermektedir. 

Tablo 4. Medeni Durum Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

Kırklareli Dibek Kahvehanesine Gitme 
Sıklığı 

Medeni Durum X2 p 

Evli Bekar Toplam  
 
 
 
 
 
30,783 

 
 
 
 
 
 
,000 

Günde bir kez n 21 54 75 
% 28 72 100 

Günde iki kez veya daha fazla n 6 58 65 
% 9,4 90,6 100 

Haftada bir kez n 36 53 89 
% 40,4 59,6 100 

Haftada iki kez n 9 30 39 
% 23,1 76,9 100 

Ayda iki-üç kez n 13 53 66 
% 19,7 80,3 100 

Daha seyrek n 14 97 111 
% 12,6 87,4 100 

Toplam n 99 345 444 
% 22,3 77,7 100 

 

Tablo 5. Yaş Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

Kırklareli Dibek 
Kahvehanesine 
Gitme Sıklığı 

Yaş X2 p 

18-25 26-33 34-41 42-49 50 ve 
üstü 

Toplam   
 
 
 
 
 
67,112 

 
 
 
 
 
 
,000 

Günde bir kez n 46 7 3 7 12 75 
% 61,3 9,3 4,0 9,3 16,0 100 

Günde iki kez 
veya daha 
fazla 

n 46 8 3 4 3 64 
% 71,9 12,5 4,7 6,3 4,7 100 

Haftada bir kez n 38 11 24 5 11 89 
% 42,7 12,4 27,0 5,6 12,4 100 

Haftada iki kez n 18 11 3 4 3 39 
% 46,2 28,2 7,7 10,3 7,7 100 

Ayda iki-üç 
kez 

n 42 14 8 2 0 66 
% 63,6 21,2 12,1 3,0 0,0 100 

Daha seyrek n 74 19 7 7 4 111 
% 66,7 17,1 6,3 6,3 3,6 100 

Toplam n 264 70 48 29 33 444 
% 59,5 15,8 10,8 6,5 7,4 100 
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Tablo 5'te araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının yaşları açısından çapraz tablo 
ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu 18-25 yaş aralığından (%59,5) oluşmaktadır. Günde 
iki veya daha fazla kahvehaneye gidenlerin 18-25 yaş aralığında (%71,9) olan bireyler olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonucuna göre X2=67,112; p=0,000<0,05 
değerleri elde edilmiştir. Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklığı ile yaş değişkeni arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Yaşa göre kahvehaneye gitme sıklığı 
farklılık göstermektedir. 

Tablo 6'da araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının gelir durumu açısından 
çapraz tablo ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu 0-1000 TL gelir aralığından (%36,5) oluşmaktadır. 
Günde iki veya daha fazla kahvehaneye gidenlerin 0-1000 TL gelir aralığında (%60,9) olan 
bireyler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonucuna göre 
X2=70,262; p=0,000<0,05 değerleri elde edilmiştir. Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklığı ile 
gelir durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Gelir 
durumuna göre kahvehaneye gitme sıklığı farklılık göstermektedir. 

Tablo 6. Gelir Durumu Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

Kırklareli Dibek 
Kahvehanesine 
Gitme Sıklığı 

Gelir Durumu X2 p 

0-
1000 

1001-
2000 

2001-
3000 

3001-
4000 

4001-
5000 

5001-
üzeri 

Top-
lam  

 
 
 
 
 
 
70,262 

 
 
 
 
 
 
,000 

Günde bir kez n 33 7 17 7 5 6 75 
% 44,0 9,3 22,7 9,3 6,7 8,0 100 

Günde iki kez 
veya daha 
fazla 

n 39 10 3 7 1 4 64 
% 60,9 15,6 4,7 10,9 1,6 6,3 100 

Haftada bir kez n 23 11 24 14 7 10 89 
% 25,8 12,4 27,0 15,7 7,9 11,2 100 

Haftada iki kez n 12 6 15 4 2 0 39 
% 30,8 15,4 38,5 10,3 5,1 0,0 100 

Ayda iki-üç 
kez 

n 22 12 11 5 3 13 66 
% 33,3 18,2 16,7 7,6 4,5 19,7 100 

Daha seyrek n 33 33 19 5 10 11 111 
% 29,7 29,7 17,1 4,5 9,0 9,9 100 

Toplam n 162 79 89 42 28 44 444 
% 36,5 17,8 20,0 9,5 6,3 9,9 100 

 

Tablo 7'de araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının öğrenim durumu açısından 
çapraz tablo ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu lisans eğitimi alan bireylerden (%45,5) oluşmaktadır. 
Ayda iki ve üç defadan daha seyrek kahvehaneye gidenlerin lisans eğitimi (%68,5) alan bireyler 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ki-kare bağımsızlık testi sonucuna göre X2=103,554; 
p=0,000<0,05 değerleri elde edilmiştir. Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklığı ile öğrenim 
durumu değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Öğrenim 
durumuna göre kahvehaneye gitme sıklığı farklılık göstermektedir. 
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Tablo 7. Öğrenim Durumu Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

Kırklareli Dibek 
Kahvehanesine 
Gitme Sıklığı 

Öğrenim Durumu X2 p 
İlk-
okul 

Orta-
okul 

Lise Ön-
lisans 

Lisans Lisans-
üstü 

Top-
lam  

 
 
 
 
 
 
103,554 

 
 
 
 
 
 
,000 

Günde bir 
kez 

n 10 3 24 7 28 3 75 
% 13,3 4,0 32,0 9,3 37,3 4,0 100 

Günde iki 
kez veya 
daha fazla 

n 4 5 25 5 24 1 64 
% 6,3 7,8 39,1 7,8 37,5 1,6 100 

Haftada bir 
kez 

n 9 6 34 12 22 6 89 
% 10,1 6,7 38,2 13,5 24,7 6,7 100 

Haftada iki 
kez 

n 0 3 9 7 16 4 39 
% 0,0 7,7 23,1 17,9 41,0 10,3 100 

Ayda iki-üç 
kez 

n 0 0 13 6 36 11 66 
% 0,0 0,0 19,7 9,1 54,5 16,7 100 

Daha 
seyrek 

n 4 4 3 19 76 5 111 
% 3,6 3,6 2,7 17,1 68,5 4,5 100 

Toplam n 27 21 108 56 202 30 444 
% 6,1 4,7 24,3 12,6 45,5 6,8 100 

Tablo 8'de araştırmaya katılanların kahvehaneye gitme sıklıklarının tanıtım açısından çapraz 
tablo ve ki-kare bağımsızlık testine ilişkin elde edilen bulgular verilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine giden 444 kişinin çoğunluğu tanıtımın eksik yapıldığını düşünenlerden (%65,5) 
oluşmaktadır. Ayda iki ve üç defadan daha seyrek kahvehaneye gidenlerin tanıtımın eksik 
olduğunu düşünen (%86,5) bireyler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan ki-kare bağımsızlık 
testi sonucuna göre X2=29,919; p=0,000<0,05 değerleri elde edilmiştir. Kırklareli dibek 
kahvehanesine gitme sıklığı ile tanıtım değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
saptanmıştır. Tanıtım yapılma ve yapılmama durumuna göre kahvehaneye gitme sıklığı farklılık 
göstermektedir. 

Tablo 8. Tanıtım Değişkeni Açısından Çapraz Tablo ve Ki Kare Analizi Sonuçları 

 
Kırklareli Dibek Kahvehanesine Gitme Sıklığı 

Tanıtım  X2 p 

Evet Hayır Toplam  
 
 
 
 
 
29,919 

 
 
 
 
 
 
,000 

Günde bir kez n 33 42 75 
% 44,0 56,0 100 

Günde iki kez veya daha fazla n 23 41 64 
% 35,9 64,1 100 

Haftada bir kez n 38 51 89 
% 42,7 57,3 100 

Haftada iki kez n 16 23 39 
% 41,0 59,0 100 

Ayda iki-üç kez n 28 38 66 
% 42,4 57,6 100 

Daha seyrek n 15 96 111 
% 13,5 86,5 100 

Toplam n 153 291 444 
% 34,5 65,5 100 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kırklareli dibek kahvehanesinin kimler tarafından tercih edildiği ve tercih edilme sebeplerinin 
belirlenmesine yönelik elde edilen araştırma sonuçları incelendiğinde, çoğunlukla bekar 
müşteriler, lisans eğitimi alan müşteriler, 18-25 yaş aralığında olan müşteriler ve erkek müşteriler 
tarafından tercih edildiği ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen bu sonuç Kırklareli'nde üniversite 
eğitimi alan öğrencilerin sayısal açıdan fazla olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu tercih 
sebebinin uygulanan makul fiyat politikasının bir sonucu olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılanların çoğunluğu Kırklareli dibek kahvehanesinin tanıtımının eksik olduğunu 
düşünmektedir. Elde edilen bu sonuç 2014 yılında Aksoy vd., tarafından yapılan araştırmanın 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Ayrıca sosyo-demografik özelliklerin belirlendiği anket 
formunun ilk kısmında kahvehaneyi keşfetme kanalları arasında sosyal medya ve yazılı ve görsel 
basın öğelerinin oldukça az kullanıldığı göze çarpmaktadır. Elde edilen bu sonuç 2014 yılında 
Aksoy vd., tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  Araştırmaya 
katılanlar Kırklareli dibek kahvehanesinde sunulan ürünlerin çeşitliğinin az olduğunu ifade 
etmişlerdir. Çünkü kahvehanede sadece dibek kahvesi, çay, oralet ve su servis edilmektedir. 
Herhangi bir yiyecek veya farklı içecek bulunmamaktadır. 

Kahvehaneye en sık gitme eğiliminde olanların 18-25 yaş aralığında ki kadınlar olduğu ortaya 
çıkarılmıştır. Eskiden kalan mevcut özellikleri taşıması sebebiyle Kırklareli dibek kahvehanesi 
otantik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmaya katılanların Kırklareli dibek kahvehanesinin 
genel olarak dibek kahvesinden, çalışan personelinden, kahvehanenin ortamından, kahvenin bol 
köpüklü olmasından, dibek kahvesinin kulpsuz fincanda sunulmasından ve temizliğinden 
oldukça memnun oldukları tespit edilmiştir. 

Araştırmada tespit edilmeye çalışılan Kırklareli dibek kahvehanesinin tercih edilme sebeplerinin 
belirlenmesi için kullanılan ifadelerin genel ortalamasının 4,22 olması sebebiyle, ifade ortalama 
değeri 4,22 ve 4,22'den büyük olanlar hiyerarşik bir şekilde aşağıda sıralanmaktadır.   

İlk sırada tercih edilme sebebi; (x̄4,70) dibek kahvesinin lezzetli olmasıdır. İkinci sebep; (x̄4,65) 
kahvehanede çalışanların güler yüzlü ve saygılı olmalarıdır. Üçüncü sebep; (x̄4,54) kahvehanede 
dibek kahvesi içmekten keyif almalarıdır. Dördüncü sebep; (x̄4,52) kahvehanede olan kahve 
kokusunun etkileyici olmasıdır. Beşinci sebep; (x̄4,50) dibek kahvesinin bol köpüklü olmasıdır. 
Altıncı sebep; (x̄4,49) dibek kahvesinin kulpsuz fincanda servis edilmesidir. Yedinci sebep; (x̄4,46) 
kahvehane ortamının samimi olması ve müşterilerin kendini iyi hissetmesidir. Sekizinci sebep; 
(x̄4,44) kahvehanenin marka patentine sahip olmasıdır. Dokuzuncu sebep; (x̄4,40) dibek 
kahvesinin sunumunun harika olmasıdır. Onuncu sebep; (x̄4,37) müşterilerin beklentilerini 
karşılamasıdır. On birinci sebep; (x̄4,34) dibek kahvesinin sunum şeklidir. On ikinci sebep; (x̄4,33) 
kahvehanenin hijyenik olmasıdır. On üçüncü sebep; (x̄4,23) kahvehanede kaliteli zaman 
geçirilmesidir. On dördüncü sebep; (x̄4,22) kahvehane ortamının şahane olmasıdır. 

Acar, Çakırbaş ve Çizmeci (2019) tarafından yapılan araştırmada, kahve içmek için seçilen 
mekanların tercih edilme sebepleri arasında; mekanda kahve sunumunun güzel olması (x̄4,17), 
mekanda verilen hizmetin iyi olması (x̄4,15), mekanın temiz ve hijyenik olması (x̄4,25), mekanda 
çalışan personelin davranış biçiminin iyi olması (x̄4,15) ifadeleri bulunmaktadır. Araştırmacıların 
ulaşmış olduğu sonuçlar, araştırmamızda elde edilen sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Akşit (2017) kahve dükkanlarının tercih edilme sebeplerini belirleyen en önemli unsurların, 
kahvenin tadı, kahvenin sunum biçimi temiz ve hijyenik olması ve servis kalitesi olduğunu ifade 
etmiştir. Bu sonuçlar, araştırmamızda elde etmiş olduğu sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 
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Karaman, Kılıç ve Avcıkurt (2019) yapmış oldukları araştırmada kahve kafelere gitme 
sıklıklarının ayda birkaç kez olarak tespit etmişlerdir. Elde etmiş oldukları bu sonuç, 
araştırmamızın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir.  

Kırklareli dibek kahvehanesine gitme sıklığı ve cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu, 
öğrenim durumu, tanıtım değişkenleri arasında yapılan çapraz tablo ve ki-kare bağımsızlık testi 
sonuçlarına göre; her bir değişken ile arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
bulunmuştur. Cinsiyet, medeni durum, yaş, gelir durumu, öğrenim durumu, tanıtım 
değişkenlerine göre kahvehaneye gitme sıklığı farklılık göstermektedir sonucuna ulaşılmıştır. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kırklareli dibek kahvehanesinin sahiplerine, 
kahvehanenin daha fazla tercih edilebilmesi için bazı öneriler verilmektedir. Bunlar: 

• Mekânın tanıtımının yapılması için sosyal medya kanalları etkin bir şekilde kullanılabilir. 
• Geçmişte olduğu gibi günümüzün ünlü isimleri kahvehaneye getirilerek nostaljik bir 

zaman yaşatılabilir. 
• Evli ve çocuklu aileler için otantik içecek ve yiyecek ürünleri hazırlanabilir. 
• Dibek kahvesinin yanında lokum ikramı yapılabilir.  
• Kahvenin dövülmesi için dibek ve tokmak tekrar kullanılmaya başlanabilir. 
• Personel için tarihi değere sahip kıyafetler kullanılabilir. 
• Mekânda Rumeli türkülerinin çalındığı eski bir radyo tedarik edilebilir. 
• Kahve çekirdekleri çiğ alınıp, kavurma işlemi geleneksel yöntemlere göre yapılabilir. 
• Osmanlı İmparatorluğu zamanında olduğu gibi ramazan ayında gölge oyunu Hacivat ve 

Karagöz sergilenebilir. 
• Nargile hizmeti verilebilir. 
• Kahve pişirmek için bir kum ocağı yaptırılabilir. 
• Kahve közde pişirilebilir. 
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Öz 

Turizm genel olarak gerçekleştirildiği çevredeki doğal, tarihi ve diğer çekiciliklerin alt ve üst yapı olanakları ile birlikte 
desteklenerek tüketicilere sunulması ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu nedenle çekim yerlerinin turistik ürünlerini sunmaya devam 
edebilmesi ve turizm potansiyellerini arttırabilmesi her şeyden önce turizmin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bir bölgede turizmin 
sürdürülebilir olması paydaşların sürdürülebilirlik tutumlarına yüksek oranda bağlıdır. Üniversite öğrencileri bir yandan seyahat 
etme ve turizme katılma düzeylerinin yüksekliği ile turist olarak, diğer yandan turizm eğitimi alan öğrenciler başta olmak üzere 
aldıkları eğitim ve gelecekte ulaşacakları sosyal statü nedeni ile turizm geleceğini şekillendirme potansiyelleri ile önemli 
paydaşlar olarak görülmelidir. Araştırmada üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları ölçülmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma, nicel araştırmalar içerisinde yer alan betimleyici yani durum saptayıcı bir 
araştırma olarak planlanmıştır. Araştırmada, Suk ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen 38 ifadeden oluşan 7 boyutlu yerel 
halkın sürdürülebilir turizm tutumlarını ölçmek için kullandıkları ölçüm aracından yararlanılmıştır. Araştırmada birincil veri 
kaynakları kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında katılımcıların turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumlarını 
ölçmeye yönelik olarak bir soru formu düzenlenmiş ve soru formları yüz yüze görüşme tekniği ile cevaplandırılarak araştırma 
verileri elde edilmiştir. Araştırma alternatif turizm türleri açısından birçok çeşitliliğe sahip Burdur ilinde eğitim gören Mehmet 
Akif Ersoy Üniversitesi öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada öğrencilerin eğitim gördükleri bölüm, tatil deneyimlerinin 
olup olmaması, yılda geçirilen ortalama tatil süresi, tatilde konaklanan işletme türü, aylık ortalama harcama miktarı, Burdur’da 
yaşam süreleri ve cinsiyet ile açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan turizm sürdürülebilirliği tutumlarının yedi alt 
boyutu arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmada hipotez, korelasyon ve kümeleme testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 
üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri bölüm, tatil deneyimde konaklanan işletme türü, konaklama süresi ve cinsiyet 
değişkenleri ile turizm sürdürülebilirliği tutumları arasında ilişki olduğu görülmüştür.  
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Abstract 

Tourism is a general phenomenon that arises from the fact that the natural, historical and other attractions which 
are supported by the infrastructure and superstructure facilities and presented to consumers. Because of this 
reason, ability of attractions to continue of offering tourist products and increasing their tourism potential depends 
on the sustainability of tourism. Sustainability of tourism activities in a region is highly depend on the stakeholder’s 
attitudes towards sustainability. University students could be seen as an important stakeholder with their potential 
of shaping the tourisms future due to their high level of travel intentions and participation in tourism, as well as 
the education they receive and the social status they will reach in the future. The aim of this study is to measure the 
attitudes of university students about tourism sustainability. According to this aim, the research is planned as a 
descriptive study which is included in quantitative research. In this study, Suk et al., (2005) scale was used which 
has 38 items and 7 dimensions for measuring local population’s sustainable tourism attitudes. Primary data sources 
were used in the study. In order to measure the attitudes of participants about tourism sustainability, a 
questionnaire form was prepared and made by face to face technique. Students of Mehmet Akif Ersoy University 
which is located in Burdur where a wide variety of alternative tourism types has been the participants of the 
research. In the study, the department of students, their holiday experiences, the average holiday time, the type of 
hotel generally occupied, the average monthly expenditure amount, life period in Burdur, their gender and seven 
dimensions of tourism sustainability attitudes are investigated by the results of the factor analysis. Hypothesis tests, 
correlation and cluster analysis were also used in this study. Finally, at the end of the study, it was found that there 
is a relationship between the university students’ department, the type of accommodation, holiday period, gender 
and tourism sustainability attitudes. 
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GİRİŞ 

Turizm genel olarak gerçekleştirildiği çevredeki doğal, tarihi ve diğer çekiciliklerin alt ve üst yapı 
olanakları ile birlikte desteklenerek tüketicilere sunulması ile ortaya çıkan bir olgudur. Bu nedenle 
çekim yerlerinin turistik ürünlerini sunmaya devam edebilmesi ve turizm potansiyellerini 
arttırabilmesi her şeyden önce turizmin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Bir bölgede turizmin 
sürdürülebilir olması paydaşların sürdürülebilirlik tutumlarına yüksek oranda bağlıdır. Turizm 
sektörü, diğer sektörler arasında sürdürülebilirlik kavramının tanımını ve ilkelerini belirleyerek faaliyet 
planı içerisinde yerleştiren ilk sektörlerdendir (Budeanu vd., 2015). Sürdürülebilirliğin kalkınma 
açısından önemi anlaşılmaya başlanması ile beraber sektörler kendi içerisinde konusu ile ilintili 
sürdürülebilirlik çözümü yaratmaya başlamışlardır. 

Sürdürülebilir turizm başarılı bir şekilde uygulandığında yerel halkın yaşam kalitesi gelişir. Bu durum 
turizm faaliyetleri ile beraber ek mesleklerin gelişmesi, ekonomik faydanın artması, yerel halka ek gelir 
kaynakları sağlaması ile ilişkilendirilmektedir (Jurowski ve Gürsoy, 2004). Yerel halka katkısı yüksek 
olan sürdürülebilir turizm anlayışı konusunda turizme katılma potansiyeli bir hayli yüksek olan 
öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi bölge açısından etkili bir sürdürülebilir turizm planlaması 
yapılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Üniversite öğrencileri bir yandan seyahat etme ve turizme 
katılma düzeylerinin yüksekliği ile turist olarak, diğer yandan turizm eğitimi alan öğrenciler başta 
olmak üzere aldıkları eğitim ve gelecekte ulaşacakları sosyal statü nedeni ile turizm geleceğini 
şekillendirme potansiyelleri ile önemli paydaşlar olarak görülmelidir. Üniversite öğrencilerinin 
sürdürülebilir turizme yönelik tutumlarının ortaya konması turizmin geleceğine yönelik bir öngörü 
ortaya koyacaktır. 

Araştırmada bir yandan turizm faaliyetlerine katılma potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin 
ve gelecekte turizm çalışanı ve yöneticisi olma potansiyeli yüksek olan turizm bölümü öğrencilerinin 
sürdürülebilir turizme yönelik tutumları ortaya konmaya çalışılmıştır. Konu ile ilgili olarak geçmiş 
dönemde yapılmış çalışmalarda örneklem grubu içerisinde öğrencilere yer verilse de, başlı başına 
üniversite öğrencilerinin tutumlarını ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışma bu nedenle turizm 
hareketlerine turist olarak katılma potansiyeli yüksek, eğitimli ve geleceğin yöneticileri olmaya aday 
bir grubun sürdürülebilir turizme yönelik tutumlarını ölçerek literatürdeki boşluğu doldurmaya 
adaydır. Diğer yandan araştırmada sürdürülebilir turizm politikaları ile desteklenmesi gereken birçok 
alternatif turizm potansiyeline sahip Burdur bölgesi için turizmi şekillendirebilecek önemli bulgulara 
ulaşılması amaçlanmaktadır. Bu sayede Burdur turizminin geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için gerekli ön bilgiler edinilerek literatüre katkı yapılması amaçlanmaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda araştırma kavramsal çerçeve, araştırmanın metodolojisi, bulgular, sonuç ve öneriler 
kısmından oluşmaktadır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilirlik Kavramı ve Gelişim Süreci 

Sürdürülebilirlik kavramını 18. ve 19. yüzyıl iktisatçıları Malthus ve Levons’e kadar götürmek mümkün 
olsa da, sürdürülebilirlik ilk kez 1980 Mart’ında yayınlanan Dünya Koruma Stratejisi ile kamuoyunun 
dikkatini çekmiştir (Kuter ve Ünal, 2009). Bu kavram üzerinde çalışma yapan farklı bilim dalları farklı 
yaklaşımlar ve tanımlar geliştirmişlerdir. İktisatçılar, yaşam standartlarının belli bir düzeyde 
korunması gerekliliğini vurgulamışlar, çevrebilimciler biyo-çeşitlilik ve çevre bilimsel esneklik yönüyle 
ilgilenmişler, sosyologlar da topluluklar içindeki sosyolojik bağların ve karşılıklı ilişkilerin korunması 
gereksinimine değinmişlerdir (Yeni, 2014). Aslında sürdürülebilirlik, belirli bir sistemin kesintisiz ve 
bozulmadan, aşırı tüketim yapılmadan, ana kaynaklara fazla yüklenmeden devamlılığın sağlanması ve 
bu çerçevede koruma bilincinin ön planda tutulmasını içermektedir (Kaypak, 2010). Sürdürülebilirlik, 
bireyin kendi yaşamını sağlarken sınırlı kaynakları yok etmeden, tüm kaynaklara saygılı ve koruyarak 
da gelişmesinin mümkün olabileceği mantığını kavraması gerekmektedir (Sonuç, 2014).  
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1970’li yılların sonunda 1980’li yılların başında turizmin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan negatif etkiler 
turizm kavramı tartışmalarını gündeme getirmiş (Çelik ve Bahar, 2014) ve bu yıllarda olgunlaşan 
çevrecilik akımı sürdürülebilirliği, kalkınma ile beraber ele alarak desteklenmesini arttırmıştır (Yeni, 
2014). Sürdürülebilir kalkınma, insan ihtiyaçları ile doğal kaynaklar arasında bir denge kurularak, 
kaynakların kullanımında geleceğe uyumlu bir planlama yapılmasını amaçlayan bütünsel bir 
yaklaşımdır (Kulaç ve Mutlu Çamoğlu, 2015). Sürdürülebilir turizm sürdürülebilir kalkınmaya 
dayanmaktadır (Hardy ve Beeton, 2009). 

 

Sürdürülebilir Turizm 

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik 1990’ların başında sürdürülebilir turizm kavramı olarak 
isimlendirilmiştir. Sonrasında 5. Toplumsal Çevre ve Sürdürülebilir Gelişme Programında 
sürdürülebilir turizm öncelikli alan olarak belirlenmiştir (Weaver, 2008). Bu durum sektör için çevrenin 
özel öneminden kaynaklanmaktadır.  

Turizm gelişimi toplulukların sosyal yapılarında değişiklikler meydana getirmektedir. Planlama 
sürecinin doğru yapılamaması, yerel değerleri önemsemeyen ve çevre ile uyumu göz ardı eden bir 
çerçevede gerçekleşen turizm gelişimi, yerel halkın sosyal, kültürel ve ekonomik bağlamda zarar 
görmesine neden olmaktadır. Turizm gelişiminin sürdürülebilir olması, bireylerle ve yerel değerlerle 
uyumluluğun sağlanması ancak yerel halkın algı ve tutumunun dikkate alınması ile mümkündür 
(Sheldon ve Abenoja, 2001). Diğer bir ifadeyle temel nokta yerel halk olmalıdır (Suk vd., 2005). 

Sürdürülebilir turizm “yerli halkın yaşam kalitesini arttıran, ziyaretçilerin deneyim kalitesini güçlendiren, 
ziyaretçilerin ve yerli halkın çevre kalitesini sürdürmesini hedefleyen bir alternatif turizm formu” olarak 
tanımlanmaktadır. Daha geniş bir bakış açısıyla sürdürülebilir turizm, kitle turizmin negatif etkilerini 
onarmanın en iyi yolu olarak görülmektedir (Suk vd., 2005). Sürdürülebilir turizm ayrıca, turist 
memnuniyeti seviyesini korumalı, turistlerin sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını arttırmalı ve 
sürdürülebilir turizm uygulamalarını pazarlarken onlara anlamlı bir deneyim garanti etmelidir (Sonuç, 
2014). 

Glasson ve arkadaşlarına (1995) göre turizm ziyaretçilerin deneyim yaşamak için geldikleri çevreyi fazla 
zarar vererek kendi kendini öldürebilecek yıkımın tohumlarını bünyesinde taşır. Doğal çevre 
kaynaklarını talep öğesine dönüştüren turizm sektörünün kitlesel gelişimi, kıyı bölgesinin çirkin 
görüntüsü, kanalizasyon ve çöp sorunu gibi problemleri oluşturabileceğinden sektörün geleceğinin 
sürdürülebilir turizm kavramı çerçevesinde şekillenmesi beklenir (Can, 2013).  

Turizm sektöründe sürdürülebilirlik üç temele dayandırılmaktadır. Bu temellerden ilki turizm ile doğal 
ve kültürel çevre arasında sıkı bağların bulunduğu ve çevrenin turist açısından bir çekim yeri 
olduğudur. İkinci temel ise çevresel etmenlerin turizm üzerinde etkide bulunması unsurudur. Turizm 
sektörü ve sürdürülebilirlik kavramı ile ilgili üçüncü temel turizmin bizzat çevreye etkilerin anlaşılması 
üzerine kurulmuştur. Bütün bu temellere paralel olarak sürdürülebilir turizm kavramının üç temel 
dayanağı oluşturulmuştur. Bunlardan birincisi turizmin çevresel olarak düşük bir etkiye sahip olduğu 
hatta çevreye olan zararı minimize eden bir sektör olduğu yönündedir. İkinci dayanak sürdürülebilir 
turizmin toplumun sosyal ve kültürel yapısına zarar vermediği ile ilgilidir. Üçüncüsü sürdürülebilir 
turizmin yerel halka yarattığı sürdürülebilir ve adil gelir ile ekonomik kalkınmaya katkısıdır (Yılmaz 
vd., 2015). Sürdürülebilir turizmin ilk dayanağı olarak görülen turizm ve doğal ve kültürel çevre 
arasındaki bağlantı turistik ürünlerin temelinde çevre faktörlerinin ve kültürel ürünlerinde yer 
almasıdır. Mağaralar, şelaleler gibi çevre güzellikleri aynı zamanda turistler için bir çekim unsuru 
olarak görüldüğünden turizm devamlılığı için korunması gereklilik olarak görülmektedir. İkinci 
dayanak olarak görülen turizm ve kültür ilişkisi içinde benzer durum söz konusudur. Bir bölgenin 
kültürel yapısı turistler için bir çekicilik olabilir ve korunması bir gereklilik haline gelebilir. Üçüncü 
temel madde olarak görülen turizm sektörünün yerel halkın gelir düzeyine olumlu katkısı ise diğer iki 
unsurdan farklı değerlendirilebilir. Bu unsur turizmin bölgesel kalkınma sürecine etkisinin yüksek 
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olması ile bağlantılıdır. Turizm sektörünün yapısı gereği destinasyona turistin gelmesinin gerekliliği 
doğrultusunda bölge halkının doğrudan turizmden para kazanma şansı bulunmaktadır ve bu durum 
bölgesel kalkınma sürecinde bölgelere eşit kalkınma fırsatlarının sunulması açısından önemli bir 
avantaj olarak görülmektedir. Turizmin bölgesel kalkınmadaki pozitif etkisi bilinmekle beraber 
ekosisteme verdiği olumsuzluklar konunun tartışılan boyutudur. Bu yüzden turizmin sürdürülebilirlik 
kavramı ile beraber yürütülmesi önerilen bir durumdur (Durlu Özkaya vd., 2013).  

 

Üniversite Öğrencileri ve Turizm Sürdürülebilirliği İlişkisi 

Turizm sürdürülebilirliği çekim yerleri açısından turizm hareketlerinin devam edebilmesi ve süreklilik 
gösterebilmesi için önem taşımaktadır. Turistlerin turistik ürün tüketicileri olarak turizmin 
sürdürülebilirliğine yönelik tutum ve davranışları turistik değerlerin sürekliliğini doğrudan 
etkileyecektir. Üniversite öğrencileri bir yandan turizm hareketlerine yoğun olarak katılan turistler 
olarak turistik ürünlerin önemli kullanıcıları iken, diğer yandan başta turizm eğitimi alan öğrenciler 
olarak gelecekte üretici veya yönetici olarak turizm sürdürülebilirliğine yönelik kararlar alabilme 
potansiyeli yüksek bir grup olarak görülmektedir. Bu nedenlerle üniversite öğrencilerinin turizm 
sürdürülebilirliğine yönelik tutumlarının ölçülmesi turizmin sürdürülebilirliği açısından büyük önem 
taşımaktadır.  

Üniversite öğrencileri her ne kadar genç nüfus olarak görülse de yaş, sosyo-kültürel, eğitim ve 
ekonomik özellikleri ile içinde bulundukları genel toplumdan farklılıklar göstermektedir (Davies ve 
Lea, 1995). Bu durumun yanı sıra tam zamanlı çalışma imkanı bulan genç nüfus ile farklı düşünce yapısı 
ve imkanlara sahip üniversite öğrencileri aynı kalıp içerisinde ele alınmamalıdır (Pritchard ve Morgan, 
1996). Genç nüfus ile üniversite öğrencileri özellikleri açısından kıyaslandığında araştırmalarda 
üniversite öğrencilerinin tatil davranışlarının daha öncelikli olarak ele alınması gerektiği görülmektedir 
(Carr, 2005). Tatile çıkma davranışı söz konusu olduğunda, ekonomik ve zamansal şartlar ile 
güdülenme üniversite öğrencilerinde diğer genç nüfusa oranla daha belirleyici unsurlar olmaktadır 
(Davies ve Lea, 1995). Üniversite öğrencileri arasında tam zamanlı çalışma durumu pek mümkün 
olmadığından gelirleri daha düşüktür. Ancak genelde üniversite öğrencilerinin çok az bağlayıcıları ve 
bir yıl içerisinde 20 haftaya yakın serbest zamanları vardır. Ayrıca üniversite çevresi bireyleri seyahat 
etme ve tatil yapma konularında özendirmektedir (Smeaton vd., 1998). 1990’lı yıllarda genel olarak gelir 
durumu düşük olmasına rağmen uluslararası gezginlerin % 20’sini üniversite öğrencileri 
oluşturmaktadır (Bywater, 1993). Zamanımızda ve gelecekteki üniversite öğrenci nüfusu 
düşünüldüğünde, üniversite öğrencileri turizm endüstrisi için önemli bir pazar olarak görülmelidir 
(Carr, 2005).  Günümüzde gençlerin turizm hareketlerine katılımı ile ilgili yapılan çalışmalar genelde 
15-24 yaş aralığını kapsayan gençlik turizmi kapsamında incelenmektedir. Genç turizm pazarı turizm 
genel pazarı içerisindeki yerini her geçen gün arttırmaktadır. Öyle ki 2020 yılında genç turizm pazarının 
300 milyon kişiye ulaşması öngörülmektedir (Khan, 2019). Yukarıdaki bilgiler ışığında öğrencilerin 
turizme katılma potansiyellerinin bir hayli yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun yanı sıra 
turizm alanında eğitim alan öğrenciler geleceğin yöneticileri ve işgörenleri olarak görülmektedir. 
Turizm öğrencilerinin bakış açılarının dikkate alınması sektörün şekillenmesi ve çeşitlenmesi açısından 
önem arz etmektedir (Ayaz vd., 2012; Ongun vd., 2016).   

Turizm sürdürülebilirliği ile ilgili olarak akademik yazında birçok çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalardan makaleler kırsal turizm ve alternatif turizm konuları ile daha sık ilişkide olup, örneklem 
genelde yerel halk, turistler ve bilirkişilerden seçilmiştir. Tez çalışmalarında ise çalışmaların daha çok 
destinasyon yönetimi ve planlaması, turizm gelişimi, konaklama işletmeleri, ziyaretçi tutumları, yerel 
halk tutumları, sivil toplum kuruluşlarının rolü, turizm politikaları, çevreye duyarlılık ve eko-turizm 
konuları ile ilişkilendirildiği görülmektedir. Yine tez çalışmalarında da örneklem olarak genelde 
turistler, yerliler ve bilirkişiler seçilmiştir (Güdü Demirbulat ve Tetik Dinç, 2017). 

Konu ile ilgili akademik literatür genel olarak ele alındığında üniversite öğrenciler gelirleri 
doğrultusunda turizme katılımı yüksek olan bir turist tipi olarak görülmektedir. Araştırmalarda turizm 
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sürdürülebilirliği ile ilgili olarak turist tutumları ve bakış açılarını konu alan çalışmalar bulunmaktadır. 
Söz konusu çalışmalara konu olan turistler içerisinde örneklem olarak her ne kadar öğrenciler yer alsa 
bile, turizm hareketlerine katkısı açısından başlı başına üniversite öğrencilerin tutum ve davranışlarını 
ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Turizme katılım potansiyelleri göz önüne alındığında üniversite 
öğrencilerinin sürdürülebilir turizme yönelik tutumları turizmin sürdürülebilirliği açısından önem 
taşımaktadır. Diğer yandan turizme turist olarak katılım potansiyelleri ötesinde, turizmi gelecekte 
şekillendirmesi ve çeşitlendirmesi beklenen turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir 
turizme yönelik tutumları, sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin yoğunluğunu ve şeklini de gelecekte 
belirlemesi açısından büyük öneme sahiptir. 

 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırmanın amacı sürdürülebilir turizm politikaları ile desteklenmesi gereken birçok alternatif turizm 
potansiyeline sahip Burdur bölgesi için turizmi şekillendirebilecek önemli bulgulara ulaşılmasıdır. Bu 
amaç doğrultusunda çalışma, betimleyici yani durum saptayıcı bir araştırma olarak planlanmıştır. Suk 
ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen 38 ifadeden oluşan 7 boyutlu yerel halkın sürdürülebilir 
turizm tutumlarını ölçmek için kullandıkları ölçek kullanılmıştır. Bu ölçüm aracı Türkçe’ye çevrilmiş, 
iki akademisyen tarafından tekrar İngilizce çevrilerek ölçeğin dilbilgisi tutarlılığı sağlanmıştır. Ölçekte 
yer alan tutum kategorileri “1 kesinlikle katılmıyorum – 5 kesinlikle katılıyorum” şeklinde beşli Likert 
derecelenmesine göredir. Ölçeğin Crombach Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,89 olarak bulunmuştur.  

Araştırmanın genel evrenini teşkil eden Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 11 Fakülte, 6 Yüksekokul ve 
13 Meslek Yüksekokulu ile faaliyet göstermektedir. Burdur merkez ve ilçelerdeki yaşam şartları 
farklılıkları, fen bilimleri ve sosyal bilimler eğitim alanlarındaki temel farklılıklar, maddi ve zaman 
sınırlılıkları gibi unsurlar göz önüne alınarak araştırma evreni üniversite merkez kampüsünde faaliyet 
gösteren sosyal bilimler alanında eğitim veren okullar ile sınırlandırılmıştır. Örneklem açık olan 
bölümlerin öğrencisi olmaması, öğrencilerin işbaşı eğitiminde olması ve ulaşılabilirlik gibi nedenlerle 
Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Üniversite genelinde önlisans programında 12683, lisans 
programlarında 17.442 kayıtlı öğrenci bulunmaktadır. Araştırma kapsamına dahil edilen bölüm sayısı 
dört tanedir. Araştırmacılar, bizzat birimlere giderek anket uygulamasını gerçekleştirmişler ve toplam 
671 katılımcıya ulaşılmıştır. Katılımcılardan geri dönen soru formlarından 40 tanesi soruların 
cevaplanmaması ve cevapların güvenirliğinin düşük olması nedenleri ile değerlendirmeye 
katılmamıştır. Toplamda 631 soru formundan elde edilen veriler araştırmaya dahil edilmiştir.   

Katılımcıların sadece üniversite öğrencilerinden oluşması araştırmanın sınırlılığını oluştururken, 
araştırma konusu itibariyle bir gerekliliktir. Bölgenin turizm planlama sürecinde temel paydaşlardan 
birisi olan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin öğrencilerinin sürdürülebilir turizm algıları planlama 
sürecinde önemli veriler içereceğinden ve belirleyici olacağından konu öğrencilerin tutumları ile 
sınırlanmıştır. 

 

Güvenirlik ve Geçerlilik 

Araştırmada birincil veri kaynakları kullanılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında katılımcıların 
turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumlarını ölçmeye yönelik olarak bir soru formu düzenlenmiş ve 
soru formları yüz yüze görüşme tekniği ile cevaplandırılarak araştırma verileri elde edilmiştir. 
Araştırmanın ölçüm aracı Suk ve arkadaşlarının 2005 yılında yaptığı çalışmada kullanılan ölçeğin 
Türkçe’ye çevrilmesi ile oluşturulmuştur. Daha önce uyarlanmış bir ölçeğin kullanılması ile ölçümün 
güvenirliği artmaktadır (Karakoç ve Dönmez, 2014). Uyarlama çalışmasında ölçeğin çevirisi konusunda 
uzmanlığını ispatlamış mütercim tercümanlık belgesine sahip iki İngilizce öğretim görevlisine önce 
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İngilizce’den Türkçe’ye, sonrasında Türkçe’den tekrar İngilizce’ye çevrilmesi ve sonrasında konu ile 
ilgili uzmanlık seviyesi doktora düzeyinde olan ve İngilizce bilgisi belgelerle ispatlanabilir uzman 
görüşü alınarak gerçekleştirilmiştir. Orijinal ölçeğin güvenirlik ölçümü açısından Cronbach alfa 
katsayısı 0,87’dir. Araştırmada kullanılan uyarlanmış ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,89 olarak 
bulunmuştur. Cronbach alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir olma sınırı 0,70 olarak 
gösterilmektedir. Uyarlanacak ölçeğin yüksek bir güvenirlik ve geçerliğe sahip olması durumunda, 
uyarlanan ölçeğin de bu değerlere yakın değerler vermesi beklenir (Karakoç ve Dönmez, 2014). Bu 
bağlamda Cronbach alfa katsayılarına göre uyarlanan ölçek güvenilirdir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 
Alfa Güvenirlik Katsayısı (Cronbach’s Alpha) ile İlgili Soru Çıkarıldığında Elde Edilen Alfa Katsayısı 
(Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items) değerleri birbirine oldukça yakındır. Bu durum 
ölçekte yer alan soruların hiçbirinin çıkartılmasına gerek olmadığını göstermektedir (Kalaycı, 2005). 
Sorular arası varyans analizi anlamlılık düzeyi değeri ölçümler arasında farklılık olduğunu 
göstermektedir (P<,05). Hotelling’s T kare testi sonuçları soru ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlı 
olduğunu göstermektedir (P<,05). Güvenirlik analizi sonucunda elde edilen veriler ölçümün güvenilir 
olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 1: Güvenirlik Analizi Verileri 

 Madde Sayısı Değer 
Alfa Güvenirlik Katsayısı 38 0,890 
İlgili Soru Çıkarıldığında Elde Edilen Alfa Katsayısı 38 0,899 
Sorular Arası Varyans Analizi Anlamlılık Düzeyi (Sig.) 38 0,000 
Hotelling’s T Kare Testi Anlamlılık Düzeyi (Sig.) 38 0,000 

 

Normallik Testleri 

Araştırmada hipotez ve ilişki testleri yapılmadan önce istatistiki olarak uygun testlerin yapılabilmesi 
için verilerin normalliğinin incelenmesi gerekmektedir. Verilerin normalliği basıklık-çarpıklık 
katsayılarına bakılarak incelenebildiği gibi, Kolmogorov-Simirnov ve Shapiro Wilk testleri ile de 
incelenebilmektedir (Kalaycı, 2005). Araştırmada veri sayısı 30’dan büyük olduğu için normallik 
incelemesinde Kolmogorov-Simirnov testi kullanılmıştır. Araştırma hipotezlerine göre normallik testi 
sonuçlarına göre veriler normal dağılım göstermemektedir. Faktör analizinin uygulanabilmesi 
açısından veriler normal dağılıma uymamakla birlikte araştırmanın örneklem sayısının (631) 30’dan 
büyük olması nedenli ile merkezi limit teoremine göre faktör analizi yapabilmek için normallik ön şartı 
aranmamıştır (Gosling, 2004; 64). 

 

Tablo 2: Normallik Verileri 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken Frekans Anlamlılık Düzeyi (Sig.) 
Eğitim Görülen Bölüm Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Ekonomik Fayda 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Toplumsal Çevre 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Sosyal Maliyet 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Eğitim Görülen Bölüm Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 
Cinsiyet Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Cinsiyet Ekonomik Fayda 631 0,000 
Cinsiyet Toplumsal Çevre 631 0,000 
Cinsiyet Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
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Cinsiyet Sosyal Maliyet 631 0,000 
Cinsiyet Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Cinsiyet Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 
Deneyim Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Deneyim Ekonomik Fayda 631 0,000 
Deneyim Toplumsal Çevre 631 0,000 
Deneyim Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
Deneyim Sosyal Maliyet 631 0,000 
Deneyim Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Deneyim Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 
Deneyim Türü Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Deneyim Türü Ekonomik Fayda 631 0,000 
Deneyim Türü Toplumsal Çevre 631 0,000 
Deneyim Türü Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
Deneyim Türü Sosyal Maliyet 631 0,000 
Deneyim Türü Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Deneyim Türü Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 
Harcama Miktarı Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Harcama Miktarı Ekonomik Fayda 631 0,000 
Harcama Miktarı Toplumsal Çevre 631 0,000 
Harcama Miktarı Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
Harcama Miktarı Sosyal Maliyet 631 0,000 
Harcama Miktarı Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Harcama Miktarı Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 
Konaklama Süresi Tatmine Dayalı Başarı Planlaması 631 0,000 
Konaklama Süresi Ekonomik Fayda 631 0,000 
Konaklama Süresi Toplumsal Çevre 631 0,000 
Konaklama Süresi Doğal çevre ve tabiat 631 0,000 
Konaklama Süresi Sosyal Maliyet 631 0,000 
Konaklama Süresi Büyüme Maliyeti 631 0,000 
Konaklama Süresi Turizmin yerlilere etkisi 631 0,000 

 

BULGULAR  

Araştırma sürecine dahil edilen katılımcıların demografik özelliklerine ait frekans sayıları Tablo 3’de 
verilmektedir. 

Tablo 3 incelendiğinde örneklemin % 61,3’ü kadın, % 37,6’sı erkektir. Katılımcıların % 58,6’sı Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama bölümü öğrencisidir. Verilerden son tatilde 
konaklanan işletme türü sorusunda kayıp veri sayısı yüksek olması ilgi çekici olarak görülse de bu 
durumun nedeni, aslında tatil deneyimi olmayanların bu seçeneği işaretlememesidir. Katılımcıların 
yılda ortalama 11 günü tatilde bir konaklama işletmesinde geçirdiği, aylık ortalama yaklaşık 902 TL 
harcama yaptıkları görülmektedir. Katılımcılar ortalama olarak yaklaşık 25 aydan beri Burdur’da 
yaşamaktadırlar. Katılımcıların yarısından fazlasının birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinden oluştuğu 
düşünüldüğünde bu durum normaldir. 

Üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliğine yönelik tutumlarına yönelik ifadelere alt boyutlar 
halinde sunabilmek için veriler faktör analizine tabi tutulmuştur faktör analizi yapılabilmesi için 
yapılan uygunluk değerlemelerine göre Barlett testi anlamlılık seviyesine göre (Sig.0,000 < 0,05) 
değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğu, bir başka deyişle veri setinin faktör analizi için uygun 
olduğu görülmüştür. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği ölçütü katsayısı 0,916 bulunmuştur. Bu 
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değerin 0,90 üzerinde olması veri setinin faktör analizi uygulanabilmesi için mükemmel özellik 
taşıdığını göstermektedir (Sharma, 1996: 116). 

 

Tablo 3: Örnekleme Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

  Katılımcı Sayısı 
  Geçerli (f) Kayıp (f) Toplam (f) 
Cinsiyet Kadın 387 7 631 

Erkek 237 
Bölüm Konaklama 370 0 631 

Antropoloji 47 
Sosyoloji 129 
Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği 

85 

Sınıf Bir 170 146 631 
İki 177 
Üç 114 
Dört 23 

Tatil 
Deneyimi 

Var 393 34 631 
Yok 204 

Son Tatilde 
Konaklanan 
İşletme Türü 

Beş Yıldız Otel 153 224 631 
Dört Yıldız Otel 38 
Üç ve Altı Yıldız Otel 19 
Pansiyon 51 
Tatil Köyü 46 
Apart Otel 55 
Butik Otel 31 
Diğer* 14 

Yılda ortalama konaklama İşletmesinde 
Geçirilen Gün Sayısı 

345 286 631 

Aylık Ortalama Harcama 466 165 631 
Burdur’da Yaşama Süresi 443 188 631 

*Diğer cevabı altında katılımcılar ikincil konut, çadır, belediye belgeli işletme ve tanıdık-akraba yanında 
cevaplarını vermişlerdir. 

Tablo 4: Öğrencilerin Turizm Sürdürülebilirliğine Yönelik Tutumlarını İçeren Faktör Analizi 

 Faktör Grupları 
1 2 3 4 5 6 7 

Turizm işletmeleri ziyaretçilerin tatminlerini takip etmelidir ,675 ,222 -,009 ,248 ,024 -,040 ,195 
Gelişmiş planlama stratejileri ile turizmin başarılı 
planlanabileceğine inanıyorum 

,670 ,208 ,191 ,087 -,090 ,151 -,039 

Turizm yatırımları gelecekteki ziyaretçilerin kaliteli turizm 
deneyimleri yaşamlarını sağlar 

,663 ,287 ,189 ,133 -,053 ,005 ,063 

Turizm işletmelerinin gelecekteki ziyaretçilerin ihtiyaçlarını 
karşılama sorumlulukları bulunmaktadır 

,659 ,153 ,116 ,153 -,035 ,018 ,135 

Turizm gelişimini planlarken uzun dönemli bir bakış açısına 
ihtiyacımız olduğuna inanıyorum 

,654 ,228 ,038 ,185 -,068 -,062 ,140 

Turizm yatırımları geleceği düşünerek planlanır ,628 ,139 ,366 ,009 -,046 ,143 -,063 
Toplumsal çekicilikler ziyaretçiler için kusursuz en temel 
üründür 

,581 ,287 -,044 ,167 ,036 ,034 ,084 
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Turizm yatırımları toplumu geliştiren fonlara kaynak 
ayırmalıdır 

,549 ,224 ,019 ,193 ,049 -,069 ,363 

Turizm sektörü toplumun tüm değerlerini benimser ,475 ,109 ,400 -,099 ,030 ,185 -,017 
Turizm yerel ekonomiyi çeşitlendirir ,273 ,685 ,160 ,205 -,092 ,044 ,101 
Turizm yeni vergi gelirleri yaratır ,103 ,675 -,037 ,130 ,150 ,048 ,037 
Turizm yerli ürünler için yeni bir pazar yaratır ,310 ,674 ,208 ,183 -,076 -,013 ,177 
Turizmin ekonomimiz için iyi, geliştirici bir sektör olduğunu 
düşünüyorum 

,341 ,668 ,116 ,167 -,088 ,035 -,014 

Turizm toplum için güçlü bir ekonomik katkı sağlayıcıdır ,339 ,648 ,056 ,238 -,079 ,128 ,073 
Turizm toplumdaki diğer sektörleri olumlu etkiler ,265 ,623 ,294 ,136 -,145 -,015 ,174 
Turizmi gelir getirmesinden dolayı seviyorum ,169 ,543 ,045 ,026 ,241 ,140 -,107 
Turizm ile ilgili kararlar toplum üyelerinin hepsinin katılımı 
ile gerçekleşmektedir 

,243 ,410 ,217 -,028 -,131 ,150 ,400 

Turizm toplumun ortamını (toplumsal çevreyi) korur ,122 ,010 ,767 ,054 -,008 -,043 ,081 
Turizmin gelişmesinin çevreyi korumaya yönelik çabaları 
güçlendireceğini düşünüyorum 

,025 ,118 ,729 ,193 ,071 -,076 ,093 

Gelecek nesiller için turizmin çevreyi geliştirdiğine 
inanıyorum 

,079 ,094 ,644 ,089 -,088 ,169 -,019 

Turizmin gelişmesi turizmde pay sahibi olan tarafları 
olumlu çevresel etiğe teşvik eder 

,137 ,134 ,622 ,203 -,044 ,156 -,008 

Turizm doğal ve kültürel çevrenin uyumlu bir şekilde 
gelişmesine ihtiyaç duyar 

,220 ,138 ,572 ,423 -,032 -,039 ,116 

Doğadaki farklılıklar değerlendirilmeli ve korunmalıdır ,177 ,161 ,085 ,803 -,063 ,072 ,025 
Çevre, günümüz ve gelecek için korunmalıdır ,157 ,133 ,161 ,750 -,014 ,010 ,070 
Turizmin olumsuz etkilerini azaltmak için çevre 
standartlarının düzenlenmesi gereklidir 

,188 ,212 ,177 ,686 -,013 ,019 ,027 

Turizm gelişmesi için yaban hayatının ve doğal yaşam 
alanlarının her zaman korunması gereklidir 

,201 ,215 ,222 ,615 -,076 ,123 ,112 

Turizm toplumsal çevrenin kalitesini bozuyor -,031 ,010 -,213 -,042 ,734 ,103 ,054 
Toplumda turizm faaliyetlerinin gelişmesinden dolayı 
rahatsız oluyorum 

-,042 -,106 ,005 -,158 ,717 ,280 ,064 

Turizm yaşam kalitemin düşmesine sebep olur -,149 -,066 ,072 -,123 ,647 ,311 ,157 
Yerel turizm işletmelerinden memnun değilim ,000 -,001 -,043 ,163 ,638 -,032 -,014 
Turizmin gelişimi için alınması gereken kararlar toplumda 
herkesi içermediğinde sıkıntı olmaz 

,080 ,184 ,331 -,232 ,474 -,055 -,016 

Turizm çok hızlı gelişiyor ,147 ,136 ,092 -,018 ,000 ,692 -,109 
Turizmin gelişmesi ile toplum aşırı kalabalıklaşır -,022 ,138 ,019 ,103 ,203 ,637 ,189 
Topluma ait olan rekreasyonel- boş zaman kullanımına 
konu olan kaynaklar turistler tarafından aşırı kullanılır 

,057 ,019 ,047 ,118 ,283 ,626 ,111 

Turizm işletmeleri işgörenlerinin en az yarısını yerli halktan 
oluşturmalıdır 

,388 ,139 ,024 ,123 ,124 -,008 ,604 

Turizm yatırımları geliştirdikleri mal ve hizmetlerin en az 
yarısı yerel topluluktan oluşturulmalıdır 

,357 ,203 ,021 ,154 ,143 -,016 ,593 

Turistler yaşam kalitemizi bozar -,163 -,196 ,057 -,005 ,134 ,263 ,439 
Toplumdaki herkesin turizm kararlarına katılımı başarılı bir 
turizm gelişimi için gereklidir 

,334 ,379 ,170 ,022 -,183 ,152 ,408 

Ortaya Çıkarma Yöntemi: Ana Unsurlar Analizi.  
 Rotasyon Yöntemi: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotasyon 9 tekrarda yaklaşmıştır. 
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Faktör analizi sonuçlarına bakıldığında veri seti 7 faktör grubu altında toplanmıştır ve 7 faktör grubu 
toplam varyansın % 54,892’sini açıklamaktadır. Özdeğer istatistiği (Eigenvalue) 1’den büyük olan 9 
boyut ilk faktör grubunu oluşturmaktadır ve toplam varyansın % 26,108’ini açıklamaktadır. Birinci 
faktör grubunda yer alan boyutların ortak özellikleri göz önüne alındığında planlama, başarı ve tatmin 
unsurlarının ön plana çıktığı görülmektedir. Bu nedenle birinci faktör grubu “Tatmine dayalı başarı 
planlaması” olarak adlandırılmıştır. İkinci faktör grubunda toplam 8 boyut toplam varyansın % 
8,041’ini açıklamaktadır. İkinci faktör grubunda yer alan boyutlar ortak özelliklerine göre “Ekonomik 
fayda” şeklinde isimlendirilmiştir. Üçüncü faktör grubu toplam beş alt boyut ile varyansın % 6,11’ini 
açıklamakta ve ortak özellikleri doğrultusunda “Toplumsal çevre” boyutu olarak adlandırılmaktadır. 
Dördüncü faktör grubu “Doğal çevre ve tabiat” boyutudur. Doğal çevre ve tabiat faktör boyutu toplam 
dört alt boyuttan oluşmakta ve toplam varyansın % 4,72’sini açıklamaktadır. Beşinci faktör boyutu 5 alt 
boyuttan oluşarak toplam varyansın % 3,907’sini açıklamaktadır ve “Sosyal maliyet” faktör boyutu 
olarak adlandırılmaktadır. Altıncı faktör boyutu üç alt boyuttan oluşmakta ve toplam varyansın % 
3,161’ini açıklamaktadır. Altıncı faktör boyutu araştırmada “Büyüme maliyeti” olarak adlandırılmıştır. 
Yedinci ve son faktör boyutu dört alt boyuttan oluşan “Turizmin yerlilere etkisi” boyutudur. Turizmin 
yerlilere etkisi boyutu toplam varyansın % 2,844’ünü açıklamaktadır. 

Araştırmanın temel amaçları doğrultusunda yapılan istatistiki hipotez testleri yapılmıştır. Araştırmada 
katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda” cinsiyet, eğitim görülen bölüm, katılımcıların eğitim 
gördükleri bölümün turizm bölümü olup olmaması, tatil deneyimlerinin olup olmaması, tatil 
deneyiminde konaklama işletmesinde geçirilen süre, tatil deneyiminde kalınan konaklama işletmesi 
türü, katılımcıların aylık ortalama harcama miktarı ve Burdur’da yaşam süresi” boyutları bağımsız 
değişkenler olarak belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan turizm sürdürülebilirliği 
üzerine turumlar tatmine dayalı başarı planlaması, ekonomik fayda, toplumsal çevre, doğal çevre ve 
tabiat, sosyal maliyet, büyüme maliyeti ve turizmin yerlilere etkisi boyutları ise bağımlı değişken olarak 
ele alınmıştır. Bu bilgiler ışığında araştırma hipotezleri: 

1H0: “Cinsiyet farklılığı ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumların alt 
boyutları arasında fark yoktur ”.  

2H0: “Eğitim görülen bölüm farklılığı ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine 
tutumların alt boyutları arasında fark yoktur”. 

3H0: Eğitim görülen bölümün turizm bölümü olup olmaması farklılığı ile üniversite öğrencilerinin 
turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumların alt boyutları arasında fark yoktur. 

4H0: “Tatil deneyimi ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumların boyutları 
arasında fark yoktur”.   

5H0: “Tatil deneyiminde konaklama işletmesinde geçirilen süre ile üniversite öğrencilerinin turizm 
sürdürülebilirliği üzerine tutumların alt boyutları arasında fark yoktur ”   

6H0: “Tatil deneyiminde kalınan konaklama işletmesi türü ile üniversite öğrencilerinin turizm 
sürdürülebilirliği fark yoktur”. 

7H0: “Aylık ortalama harcama miktarı ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine 
tutumları arasında fark yoktur”.   

8H0: “Burdur’da yaşam süresi ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları 
arasında fark yoktur ”  olarak kurulmuştur. 

 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 67-84. 

 78 

 

 Tablo 5: Hipotez Testleri 
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Tatmine 

Dayalı Başarı 

Planlaması 

8,854 0,003 1,012 0,798 0,025 0,875 0,655 0,418 14,200 0,716 6,711 0,460 61,862 0,307 59,562 0,143 

Ekonomik 

Fayda 

4,295 0,038 2,663 0,447 0,126 0,723 1,915 0,166 21,693 0,246 11,284 0,127 65,239 0,212 39,803 0,823 

Toplumsal 

Çevre 

0,640 0,424 4,963 0,175 0,279 0,597 0,132 0,717 16,697 0,544 1,525 0,981 65,022 0,218 42,085 0,747 

Doğal Çevre 

ve Tabiat  

6,661 0,010 2,615 0,455 0,644 0,422 0,080 0,777 35,910 0,007 3,763 0,807 65,927 0,196 62,339 0,096 

Sosyal Maliyet 7,829 0,005 6,517 0,089 0,000 0,984 0,879 0,348 19,863 0,341 5,469 0,603 68,121 0,149 56,068 0,227 

Büyüme 

Maliyeti 

2,828 0,093 5,031 0,170 3,815 0,051 0,454 0,500 20,423 0,309 11,313 0,126 62,322 0,293 48,914 0,477 

Turizmin 

Yerlilere Etkisi 

0,358 0,550 14,664 0,002 1,048 0,306 0,027 0,869 14,986 0,663 14,648 0,041 54,095 0,585 80,663 0,003 
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Bağımsız ve bağımlı değişkenleri yansıtan veriler normal dağılıma uymamaktadır. Verilerin normal 
dağılıma uymaması nedeni ile hipotez testleri parametrik olmayan testlerden çoklu bağımsız örneklem 
(K Independent Sample) Kruskal Wallis testi aracılığı ile ölçülmüştür.  Hipotez testleri sonucunda ilk 
olarak “Cinsiyet farklılığı ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları 
arasında anlamlı fark olduğu” bu farkın “tatmine dayalı başarı planlaması boyutu tutumları, ekonomik 
fayda boyutu tutumları, doğal çevre ve tabiat boyutu tutumları ve sosyal maliyet boyutu tutumları” alt 
boyutlarından kaynaklandığı görülmektedir (Sig.<0,05 anlamlılık seviyesine göre). Eğitim görülen 
bölüm farklılığı ile üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları arasındaki 
ilişkiye bakıldığında, eğitim görülen bölüm farklılığı ile turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumların alt 
boyutlarından turizmin yerlilere etkisi boyutu tutumları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hipotez 
testi sonucunda tatil deneyiminde konaklama işletmesinde geçirilen sürenin turizm sürdürülebilirliği 
tutumlarından doğal çevre ve tabiat tutumunu etkilediği görülmektedir. Tatil deneyiminde kalınan 
konaklama işletmesi türü ve Burdur’da yaşam süresi bağımsız değişkenlerinin, alt boyutlardan sadece 
turizmin yerlilere etkisine yönelik tutumlarını etkilediği görülmektedir.  

Bir sonraki aşamada hipotez testi bulgularına göre aralarında anlamlı fark görülen değişkenlerin, 
anlamlılık düzeylerini belirlemek ve anlamlı farkların yorumlanabilmesi için korelasyon ve kümeleme 
testleri yapılmıştır. 

 

Tablo 6: Korelasyon Testleri 

 Cinsiyet Bölüm Tatil Süresi Konaklama 
İşletmesi 

Türü 

Burdur’da 
yaşam süresi 

           Spearm
an  

K
orelasyon K

atsayısı 

A
nlam

lılık D
üzeyi  

(Sig.)  

Spearm
an  

 K
orelasyon K

atsayısı 

A
nlam

lılık D
üzeyi  

 (Sig.)  

Spearm
an   

K
orelasyon K

atsayısı 

A
nlam

lılık D
üzeyi  

 (Sig.)  

Spearm
an  

K
orelasyon K

atsayısı 

A
nlam

lılık D
üzeyi  

 (Sig.)  

Spearm
an  

K
orelasyon K

atsayısı 

A
nlam

lılık D
üzeyi  

 (Sig.)  

Tatmine Dayalı 
Başarı Planlaması 

-0,119 0,003 - - - - - - - - 

Ekonomik Fayda -0,083 0,038 - - - - - - - -- 
Toplumsal Çevre - - - - - - - - -  
Doğal Çevre ve 
Tabiat 

0,103 0,010 - - -0,139 0,010 - - - - 

Sosyal Maliyet -0,112 0,005 - - - - - - - - 
Büyüme Maliyeti - - - - - - - - - - 
Turizmin Yerlilere 
Etkisi 

- - 0,077 0,054 - - -0,031 0,527 -0,082 0,087 

 

Korelasyon testi sonuçlarına göre cinsiyet ile tatmine dayalı başarı planlaması, ekonomik fayda, doğal 
çevre ve tabiat ile sosyal maliyet boyutları arasındaki korelasyon ilişkisi anlamlı çıkmıştır (Sig.<0,05). 
Ancak korelasyon ilişkisinin çok zayıf düzeylerde olduğu görülmektedir. Öğrencilerin eğitim gördüğü 
bölüm ile turizmin yerlilere etkisi boyutu arasında anlamlı bir korelasyon ilişkisi görülmemektedir (Sig. 
>0,05). Tatil süresi ile doğal çevre ve tabiat değişkenleri arasında anlamlı ancak çok zayıf korelasyon 
olduğu görülmektedir (Sig.<0,05). Tatil deneyiminde tercih edilen konaklama işletmesi türü ve 
Burdur’da yaşam süresi ile turizmin yerlilere etki değişkenleri arasında da anlamlı bir korelasyon 
ilişkisi çıkmadığı görülmektedir.  
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Tablo 7: Katılımcıların Cinsiyete Göre Turizm Sürdürülebilirliği Üzerine Tutumlar Kümeleme Testi 
Sonuçları 

 Kümede 
Yer Alan 

Veri 
Sayısı 

Son 
Küme 

Merkezler
i 

Cinsiyetin Gruplara Göre Dağılımı Anlamlılık 
Düzeyi 
(Sig.) 

1 2 

1 2 1 2 Kadın Erkek Kadın Erkek 
Tatmine 
Dayalı Başarı 
Planlaması 

 
578 

 
44 

4,11 2,45 367 
(%63,49) 

211 
(%36,51) 

19 
(%43,18) 

25 
(%56,82) 

0,000 

Ekonomik 
Fayda 

4,12 2,22 0,000 

Doğal Çevre 
ve Tabiat 

4,65 2,79 0,000 

Sosyal 
Maliyet 

2,39 2,66 0,036 

 

Cinsiyet değişkenine göre kümeleme analizi yapıldığında iki kümeye göre, kümeler arasında turizm 
sürdürülebilirliği üzerine tutumlar arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Son küme merkezi değerlerine 
göre birinci küme tatmine dayalı başarı planlaması, ekonomik fayda ve doğal çevre ve tabiat 
boyutlarında sürdürülebilirlik tutumları ikinci kümeye göre çok daha yüksektir. Birinci kümede kadın 
oranı daha yüksek iken, ikinci kümede oransal olarak erkekler daha fazla sayıdadır. Ancak birinci 
kümede veri yoğunluğu ikinci kümeye oranla çok daha yüksek olması nedeni ile söz konusu farklılık 
sadece cinsiyete bağlanamamaktadır. Bu nedenle verilere ait küme üyeliği (cluster membership) tablosu 
incelenmiştir. Birinci kümedeki verilerin ortak bir özelliği belirgin olarak ortaya çıkmazken, ikinci 
kümedeki cevaplayıcılardan kadınların % 94, 74 (18 üçüncü sınıf, 1 birinci sınıf)’ünün ve erkeklerin % 
88 (22 üçüncü sınıf, 2 ikinci sınıf, 1 birinci sınıf)’inin üçüncü sınıf öğrencisi olduğu görülmüştür.  

 

Tablo 8: Tatil Süresine Göre Turizm Sürdürülebilirliği Üzerine Tutumlar Kümeleme Testi Sonuçları 

 Kümede Yer Alan Veri 
Sayısı 

Son Küme Merkezleri Anlamlılık 
Düzeyi 
(Sig.) 1 2 3 1 2 3 

Doğal Çevre ve Tabiat 71 535 25 3,72 4,75 1,48 0,000 
 

Verilerin kümeleme analizine tabi tutulabilmesi için tatilde yılda ortalama kaç günün konaklama 
işletmesinde geçirildiğine dair açık uçlu olarak sorularak elde edilen veriler yedi günden az, yedi-on üç 
gün, on dört-yirmi gün ve yirmi bir gün ve üzeri olarak sınıflanmıştır. Kümeleme analizi hipotez ve 
korelasyon testlerinin sonuçları dikkate alınarak aralarında anlamlı bir ilişki çıkan Doğal Çevre ve 
Tabiat boyutuna uygulanmıştır. Kümeleme analizi testinde veriler üç kümeye bölünmüştür. Verilerin 
büyük çoğunluğu (535 veri, % 84,79) ikinci kümede toplanmıştır. Son küme merkezleri bulguları ikinci 
kümenin doğal çevre ve tabiat boyutu açısından turizm sürdürülebilirliğine 4,75 ortalama değer ile çok 
yüksek önem verdiği; birinci kümenin 3,72 ortalama değer ile orta-yüksek değer verdiği; üçüncü 
kümenin ise 1,48 ortalama ile değer vermediği anlaşılmaktadır (1 en düşük, 5 en yüksek). Anlamlılık 
düzeyi açısından kümeleme testinin istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir (Sig. <0,05). 
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Tablo 9: Tatil Süresine Göre Turizm Sürdürülebilirliği Üzerine Tutumlar Kümeleme Testi Gruplara 
Göre Verilerin Dağılımı 

Tatil Sürelerinin Gruplara Göre Dağılımı 
Gruplar 1 2 3 

   Tatil Süreleri 

7 günden az  

7 -13 gün  

14-20 gün 

21 gün ve üzeri 

7 günden az  

7 -13 gün  

14- 20 gün 

21 gün ve üzeri 

7 günden az  

7 -13 gün  

14- 20 gün 

21 gün ve üzeri 

Kişi Sayısı 9 19 32 11 214 285 32 4 19 5 1 0 
 

Verilere ait küme üyeliği (cluster membership) tablosu incelendiğinde birinci grup üyeleri yıl içerisinde 
ortalama gün sayısı olarak en fazla tatil yapan bireylerden oluşmaktadır. İkinci grup üyelerinin 
konaklama işletmelerinde tatil geçirme sürelerinin yedi günden az ve yedi-on üç gün merkezinde 
toplandığı görülmektedir. Üçüncü grup üyeleri ise diğer gruplara oranla yılda ortalama tatillerini 
konaklama işletmelerinde az geçiren bireylerden oluşmaktadır. Her iki tablodaki veriler göz önüne 
alındığında konaklama işletmelerinde tatil süreleri 13 güne kadar olanların (ikinci grup) doğal çevre ve 
tabiat açısından turizm sürdürülebilirliğine yönelik tutumlarının daha yüksek olduğu, 13 günden fazla 
olan grubun (birinci grup) tutumlarının orta düzeyde olduğu, tatil süreleri yedi günden az olan grubun 
(üçüncü grup) ise tutumlarının düşük olduğu söylenebilir. 

Araştırma bulgularına göre kadınların erkeklere oranla turizm işletmeleri ve turistik ürünlerin tüketici 
tatmini sağlamasına daha fazla önem vermesi gerektiğini düşünmektedirler. İkinci olarak yine kadınlar 
erkeklere oranla turizmin ekonomiye katkısının daha yüksek olduğunu ve turizmin sürdürülebilirliği 
açısından doğa ve tabiat varlıklarının korunmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini 
düşünmektedirler. Bu durum kadınların turizm deneyimlerinden tatmin olma konusunda erkeklere 
oranla daha fazla önem verdikleri, bir başka deyişle beklentilerinin karşılanmasının erkeklere oranla 
çok daha önemli olduğu şeklinde yorumlanabilir. Söz konusu durum turizm pazarlaması konusunda 
cinsiyet açısından beklenti ve tatmin çalışmaları bulguları ile örtüşmektedir (Martin vd., 2019; Akıncı 
ve Aksoy, 2019). Yıl içerisinde geçirilen tatil süreleri göz önüne alındığında tatil süresi arttıkça doğa ve 
tabiat varlıklarının korunmasına daha fazla önem verildiği görülmektedir. Bu sonuç turizme hareketine 
katılım yoğunlaştıkça doğal varlıkların öneminin ve sürdürülebilirliğinin öneminin tüketiciler 
tarafından daha fazla anlaşıldığı yönünde yorumlanabilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm doğal ve kültürel çekiciliklerin alt ve üst yapı tamamlayıcıları ile birlikte ürün haline getirilmesi 
ve turistlerin bu ürünü tüketmek istemeleri sonucunda ortaya çıkan bir olgudur. Bu bağlamda çekim 
yerleri açısından turizm faaliyetlerinin devamlılığı açısından sürdürülebilirlik önemli bir kavramdır. 
Turizmin sürdürülebilir olması için yerel halkın, yerel yönetimlerin ve turistik ürünü kullanan 
turistlerin sürdürülebilirliği üzerine tutumları önem taşımaktadır.  

Üniversite öğrencileri genç nüfus içerisinde yer almakla birlikte, gelir düzeyleri, boş zamanları, sosyal 
çevreleri ve genel yaşam şekilleri ile diğer gençlerden farklılaşmaktadır. Tam zamanlı çalışma 
imkanlarının sınırlı oluşu dışındaki diğer özellikleri üniversite öğrencilerini tatile çıkma davranışını 
olumlu etkilemektedir. Bu nedenle üniversite öğrencileri önemli bir turist potansiyeline sahiptir. Diğer 
yandan üniversite öğrencileri aldıkları eğitim gereği geleceği şekillendirme potansiyeline sahip 
bireylerdir.  Bu nedenle üniversite öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliğine yönelik tutumları turizm 
sürdürülebilirliği için önemlidir. 
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Araştırmada Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumları 
incelenerek, öğrencilerin eğitim aldıkları bölüm, tatil deneyimlerinin olup olmaması, tatilde konaklama 
işletmelerinde geçirilen süre, tatil deneyiminde genelde konaklanan işletme türü, aylık ortalama 
harcama miktarı, Burdur’da geçirilen yaşam süresi, turizm eğitimi almak ve cinsiyet değişkenleri ile 
turizm sürdürülebilirliğinin alt boyutları arasında bir ilişki bulunup bulunmadığı incelenmiştir. 

Araştırma verilerinden elde edilen bulgular; konaklama işletmesinde geçirilen süre ile doğal çevre ve 
tabiat tutumları alt boyutu; tatil deneyiminde kalınan konaklama işletmesi türü ve Burdur’da yaşam 
süresi ile turizmin yerlilere etkisine yönelik tutumları alt boyutu ve cinsiyet ile tatmine dayalı başarı 
planlaması boyutu, ekonomik fayda boyutu, doğal çevre ve tabiat boyutu ve sosyal maliyet boyutu 
tutumları arasında anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. 

Hipotez testine göre eğitim görülen bölüm ile turizm sürdürülebilirliği tutumlarından sadece turizmin 
yerlilere etkisi alt boyutu arasında ilişki çıkması ve bu ilişkinin de korelasyon testi verilerine göre yeterli 
olmaması ilginç bir bulgudur. Örneklem grubunda yer alan öğrencilerden turizm öğrencileri turizm 
sürdürülebilirliği ile ilgili dersler almakta, diğer bölüm öğrencileri ise konu ile ilgili eğitim 
almamaktadır. Bu duruma rağmen arada anlamlı bir fark çıkmamasının nedeni turizm öğrencilerinin 
turizmde sadece turist olarak yer almayıp, ayrıca staj ve yaz tatili çalışmaları ile çalışan olarak turizm 
sektöründe yer alması ve sektörde yaşadığı deneyimlerden kaynaklı olabilir. Söz konusu sonucun 
bahsedilen nedenden, verilen sürdürülebilir turizm eğitimlerinin amacına ulaşmamasından veya farklı 
bir nedenden kaynaklı olup olmadığı gelecekteki çalışmalar için incelenmeye değer bir konudur. 

Tatilde konaklama işletmelerinde geçirilen süresinin artması aynı zamanda tatil yapma yoğunluğunun 
da bir göstergesidir. Yıl içerisinde daha fazla tatil yapan bireylerin turizm sürdürülebilirliği konusunda 
doğal çevre ve tabiat tutumları arasındaki ilişkinin yüksek çıkması akademik yazında da sıklıkla 
vurgulanan turizme katılanların çevre sürdürülebilirliği üzerine olumlu tutumları olması görüşü ile 
örtüşmektedir ve turizmin çevre sürdürülebilirliği açısından olumlu bir bulgudur. 

Tatil deneyiminde genelde konaklanan işletme türü ile turizmin yerlilere etkisi sürdürülebilirlik alt 
tutumu ile ilgili olan ilişki genel olarak bir mantık çerçevesine oturmasa da, Burdur’da yaşam süresi 
arttıkça yerlilerle ilişkilerin artacağı düşünüldüğünde, Burdur’da yaşam süresi arttıkça turizmin 
yerlilere yönelik etkisinin önemi daha fazla anlaşıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. 

Araştırmada cinsiyet ile turizme yönelik sürdürülebilirlik tutumları ile ilgili en yoğun ilişki cinsiyet 
değişkeninde görülmüştür. Kadın katılımcıların turizm sürdürülebilirliği tutumları erkek katılımcılara 
oranla çok daha yoğun görülmektedir. Bu bağlamda kadın üniversite öğrencilerinin turizmin 
sürdürülebilirliği konusunu daha benimseyici olduğu söylenebilir. Kümeleme analizi sonucunda söz 
konusu tutum farklılığının üçüncü sınıf erkek ve üçüncü sınıf kadın öğrenciler arasında iyice 
yoğunlaşması, üniversite eğitiminin kadın ve erkek öğrencileri turizm sürdürülebilirliği konusunda 
farklı etkilediği şeklinde yorumlanabilir. Bu konuda daha kesin yargılara varılabilmesi için gelecekte 
yeni çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Tatil süresine göre turizm sürdürülebilirliği üzerine tutumlar kümeleme testi ile incelendiğinde yıl 
içerisinde tatilde konaklama işletmelerinde daha fazla geceleme yapanların turizmin sürdürülebilirliği 
üzerine tutumlarının diğerlerine göre bir hayli yüksek derecede anlamlı olduğu görülmektedir. Bu 
durum tatile çıkma davranışı sıklaştıkça sürdürülebilirliği destekleyici tutumların da arttığını 
göstermektedir. Başka bir deyişle turizmin sürdürülebilirliğinin sağlanmasında turizme yoğun 
katılımın önemi büyüktür. 

Araştırmada üniversite öğrencilerinin eğitim aldıkları alana göre turizm sürdürülebilirliği açısından 
tutumları arasında bir fark olup olmadığı incelendiğinde anlamlı bir fark görülememiştir. Turizm 
alanında eğitim alan öğrenciler gerek turizmin genel oluşum yapısı, önemi gibi konularda gerekse 
turizmin sürdürülebilirliği konusunda eğitim almaktadırlar. Turizm ve turizm sürdürülebilirliği 
konusunda eğitim alan hatta staj ve uygulama dersleri aracılığı ile turizm içerisinde çalışan olarak da 
yer alan bir kitlenin turizm ve sürdürülebilirliği açısından diğer alanlarda eğitim alanlardan farklı bir 
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bakış açısına sahip olmaması ilgi çekici bir bulgudur. Bu durumun nedenleri arasında öğrencilerin 
turizm işletmelerinde çalışmaları sonucunda başta kar olmak üzere kısa vadeli işletme çıkarları 
konusunu tutumlarına yansıtması olabilir. Diğer yandan bu durumun bir başka nedeni aldıkları genel 
eğitim içerisinde sürdürülebilirlik konusunun yeterince önem verilerek işlenmemesi veya öğrenciler 
tarafından doğru şekilde algılanmaması olabilir.  Oysaki turizm eğitimi alan öğrencilerin geleceğin 
turizm yöneticisi olma ve turizmi şekillendirme potansiyelleri bir hayli yüksektir. Bu bağlamda turizm 
öğrencilerinin sürdürülebilirlik kavramının önemini kavrayabilmelerinin önemi büyüktür. Gelecekteki 
çalışmalarda turizm öğrencilerinin turizm sürdürülebilirliğine bakış açılarının, aldıkları eğitim 
açısından incelenerek sebeplerin bulunması ve sürdürülebilir turizme yönelik olumlu tutumlarının 
arttırılması yollarının ortaya konması önem taşımaktadır. 

Araştırma sadece Mehmet Akif Arsoy Üniversitesi’nde belirli bölümlerde eğitim gören öğrencilere 
yönelik olarak yapılmıştır. Üniversitenin büyük bir şehirde yer almaması, öğrencilerin belli 
bölümlerden seçilmiş olması araştırmanın sınırlılıklarındandır. Bu nedenle büyük şehir üniversiteleri, 
vakıf ve özel üniversiteler ve üniversitelerin diğer bölümlerinde eğitim gören öğrencileri de kapsayan 
bir çalışmanın gelecekte yapılması akademik yazına yeni katkılar yapabilecektir. 

Araştırmada öğrencilerin turizm sürdürülebilirliği ile ilgili eğitim alıp almadıkları, turizm sektöründe 
çalışıp çalışmadıkları gibi bilgilere yer verilmemiştir. Ancak araştırma sonuçları bu konularında 
incelenmesi ile yeni bulgulara ulaşılabileceğinin ipuçlarını vermektedir.  

Araştırmada örneklemden veriler beşli Likert yöntemi ile toplanıp veriler nicel yöntemlerle 
incelenmiştir. Gelecek araştırmalarda katılımcıların sürdürülebilirlik konusundaki görüşlerinin nitel 
olarak incelenmesi ile yeni ve daha derinlemesine bulgulara ulaşılabilir. 
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Öz 

Aşçılık mesleği, aynı tadın sağlanması ve işletmenin devamlılığı açısından önemli bir sanat 
dalıdır. Tükenmişlik kavramı aşçıların performansını düşüren onların yapacakları işlerden 
uzaklaşmasına neden olan ve verimliliği azaltan bir kavramdır. Yapılan çalışmada yoğun ve ağır 
şartlar altında çalışan aşçıların tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öncelikle 
literatür taraması yapılarak aşçılar üzerine böyle bir çalışmanın daha önce yapılmadığı tespit 
edilerek literatüre katkı sağlamak maksadıyla bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Kars ilinde bulunan 
127 aşçıya uygulanan Maslach Tükenmişlik Anketi sonucunda elde edilen veriler ışığında 
aşçıların tükenmişlik düzeylerinin tespiti sağlanmıştır. Yapılan analiz sonucunda aşçılar arasında 
tükenmişlik alt boyutlarında cinsiyete, medeni hal, eğitim durumuna göre herhangi bir anlamlı 
farklılığın olmadığı belirlenmiş, deneyime, gelir durumuna ve yaşa göre ise tükenmişlik 
düzeylerinde kısmen anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan aşçıların 
duygusal tükenme alt boyutunda ortalamasının (x̄: 1.54), duyarsızlaşma alt boyutunda 
ortalamasının (x̄:1,59) ve kişisel başarı alt boyutunda ortalamasının (x̄:2,04) olduğu belirlenmiştir. 
Bunların bir sonucu olarak aşçıların düşük düzeyde tükenmişlik yaşadığı belirlenmiştir. 
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Abstract 

The cookery profession is an important branch of art in terms of providing the same taste and 
continuity of the business. The concept of burnout is a concept that reduces the performance of 
the cooks, causes them to move away from their work and reduces the productivity. In this study, 
it was aimed to determine the burnout levels of cooks working under heavy and heavy 
conditions. Firstly, the literature review was conducted and it was determined that such a study 
on cooks had not been done before and this study was carried out in order to contribute to the 
literature. In the light of the data obtained from Maslach Burnout Inventory applied to 127 cooks 
in Kars province, burnout levels of cookery were determined. As a result of the analysis, it was 
found that there was no significant difference between the chefs in terms of burnout sub-
dimensions according to gender, marital status, education level and partially significant 
differences in burnout levels according to experience, income and age. It was found that the 
average of the cookery participating in the study was in the emotional exhaustion sub-dimension 
(x̄: 1.54), the average in the depersonalization sub-dimension (x̄: 1.59) and the average in the 
personal achievement sub-dimension (x̄: 2.04). As a result, it was determined that the cookery 
experienced low levels of burnout. 
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GİRİŞ 

İnsanların yeni yerler ve tatlar keşfetme isteğine paralel olarak turizm sektörü ülkemizde ve 
dünyada hızla büyümeye devam etmektedir. 2018 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı bir önceki 
yıla göre %21,42 büyüme ile 38 milyon 951 bin kişi olarak gerçekleşmiş ve 24 milyar dolar 
harcama yapılmıştır (TÜİK, 2019). Turizm sektörünün temel faaliyet alanı, herhangi bir nedenle 
daimi ikametgâhından geçici süreliğine ayrılmış bireylerin konaklama ve seyahat 
gereksinimlerini karşılamaya yönelik ürünleri sunan işletmeleri kapsamaktadır (Serin Karacaer 
ve Öztürk, 2019:245). Türkiye’de deniz, kum ve güneş şeklinde kendini gösteren kıyı turizminin 
yanı sıra gastronomi, inanç, dağcılık, termal ve sağlık, kış, kongre turizmi gibi birçok alternatif 
turizm çeşitleri de bulunmaktadır. Ülkemize yönelik turizm talebinde sürekli bir artışın olduğu 
görülmekte olup alternatif turizm çeşitleri sayesinde turizm faaliyetinin bütün bir yıla yayılmaya 
çalışıldığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde sürdürülebilir turizm yaklaşımının 
benimsenmesi ve rekabet üstünlüğünün sağlanması açısından alternatif turizm alanlarına 
yatırımların artarak devam ettiği belirlenmiştir (Çelik Uğuz, 2011: 332). Gastronomi turizmi bu 
açıdan büyük önem taşımaktadır. Gastronomi Turizmi Derneği (2018) tarafından 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 
gerçekleşmektedir (Kemer, 2019: 283). 

Günümüzde yeme ve içme faaliyeti tüm toplumlarda önemli bir yer tutmaktadır. Yeme ve içme 
faaliyeti tarihin ilk dönemlerinde temel ihtiyaçların giderilmesine yönelik iken zamanla sosyal, 
kültürel ve statüsel bir simge haline gelmiştir. Bu faaliyet aile, dostluk ve arkadaşlık bağlarını 
güçlendirmek için yapılan yemek, kokteyl ve ziyaretlerde karşımıza çıkmaktadır. Örneğin Türk 
kahvesi ikramı ve kırk yıl hatırının olması bu etkinliklerin önemini temsil etmektedir 
(Harbalıoğlu ve Ünal, 2014: 61). Yemeğin insanların hayatında yer alan önemine uygun olarakta 
aşçılık mesleğine olan ilgi artmaktadır. Aşçılık sadece var olan mevcut malzeme ile yemek 
yapmanın ötesinde gıda maddelerinin tarla veya hasat sürecinden başlayarak, seçilmesini, satın 
alınmasını, teslim alınmasını, depolanması ve saklanmasını ve en uygun zamanda nihai ürün 
olarak müşteriye sunulması aşamalarından var olan bir sanat dalı olarak da kabul edilmektedir 
(Kurnaz vd., 2014: 43). 

Aşçılık, günümüzde sadece standart yemek reçeteleri ve pişirme tekniklerini uygulamasından 
ibaret olmayıp sürdürülebilir bir rekabetin sağlanması maksadıyla yemek reçeteleri ve pişirme 
tekniklerini geliştirme çabasında bulunmaktadır. Bu çaba hem aşçıların kişisel gelişimleri hem de 
içinde bulundukları örgütlerin gelişimi için önem arz etmektedir. Sanat, bilim ve kültür 
bileşenlerinin bir harmanını oluşturan aşçılar yemeğe girecek malzemenin temininden, 
saklanması, hazırlanması, pişirilmesi, tüketimi ve müşteri geri dönüşlerinin alınması 
aşamalarında aktif bir şekilde yer almaktadır (Horng ve Hu, 2008: 225). Aşçıların birçok alanda 
yer alması sonucunda yaşanan olumsuzluklar işletmelere anında yansımakta olup 
olumsuzlukların sonucunda işletmeler gelir ve müşteri kaybı ile karşılaşmaktadır. Aşçıların 
yaşadığı olumsuzluklardan birini tükenmişlik sendromu oluşturmaktadır. 

 

KAVRAMSAL ÇERCEVE 

Aşçılık gözde ve istenilen bir meslek olmasıyla beraber bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. 
Müşteri isteklerinin anlık olarak alınması ve hızlı bir şekilde hazırlanması gerekliliği 
bulunmaktadır. Ayrıca yapılan yemeğin niteliği müşterinin o andaki ruh durumu ve açlığına 
bağlı olarak değişmektedir. Birçok otel ve işletmenin sadece yaz aylarında veya sadece kış 
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aylarında çalışması nedeniyle sektörde mevsimsel istihdam olanakları bulunmaktadır. Bu ve 
benzeri nedenler aşçılık mesleği için bir stresör olup bireysel tükenmişliğe sebebiyet vererek 
kişilerin performansını ve hayatını etkilemektedir. Bu etkinin bir yansıması olarak işletmelerde 
verimlilik düşmekte ve kalite azalmaktadır (Na vd., 2009: 575). Bu nedenle aşçıların tükenmişlik 
düzeylerinin belirlenmesi işletmelerin karlılığı ve etkinliği açısından önemli bir unsurdur. 

Kavramsal çerçeve, aşçılık mesleğinin önemini ve ülkemizde oluşan ilginin sebeplerinin 
açıklanması, tükenmişlik kavramının yerli ve yabancı bilim insanlarının görüşlerinden istifade 
ile tanımlanması ile ülkemizde turizm alanında yapılan tükenmişlik konusunda çalışmalarını 
kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

 

Aşçılık Mesleği 

Günümüzde aşçılık mesleği Ahilik Teşkilatından beri devam eden usta çırak ilişkisi dışında 
mesleki eğitim kurumlarının, meslek liselerinin, meslek yüksek okullarının ve fakültelerin 
bünyesinde bulunan bölümlerle beraber bilimsel bir yapıya bürünmüştür. Bu açıdan yeni 
yetişecek olan aşçıların bilgi ve becerilerinin ustalarının anlatma ve öğretme kabiliyeti, mesleki 
yeteneği, baskıcı uygulamaları ile sınırlandırılmasının önünde bulunan engel kaldırılarak 
aşçıların farklı yerlerde staj yapması ve uygulamalı eğitim alması sağlanmıştır (Hughes, 2003: 
10).  

Ülkemizde kişiler açısından aşçılık talep gören ve istenen bir meslek dalı haline gelmiştir. Kolay 
iş bulunabilmesi, maaşların iş yerine göre farklılık gösterse de piyasa koşullarına göre yüksek 
olması, insanların sevdiği işi yapması ve insanların beğeni ve taleplerine açık olarak gelişime 
imkân vermesi sebebiyle aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları tercih edilen bir meslek 
grubudur (Kurnaz, 2019: 613). Öğrencilerin üniversite eğitimi için yaptıkları tercihlerde bunu 
kanıtlar niteliktedir. 2018 yılında ülkemizde (KKTC hariç) 40 üniversitede lisans eğitimi verilen 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü (Fakülte) kontenjanı 2.635 iken bu bölümü tercih eden 
öğrenci sayısı 101.725 kişi olmuştur (YÖK Atlas, 2018a). 2018 yılında ülkemizde (KKTC hariç) 68 
üniversitede önlisans eğitimi verilen Aşçılık Bölümü kontenjanı 5.876 iken bu bölümü tercih eden 
öğrenci sayısı 83.690 kişi olmuştur (YÖK Atlas, 2018b). 

Ülkemizde ki bu büyük talebe karşılık olarak mezun olan kişiler otel, uçak, gemi ve saygın 
lokantalarda çalışma hayatına başlamakta ve devam etmektedir. Tek bir kişiye veya birkaç kişiye 
hazırlanabilecek yemeklerin göz kararı tuz, baharat ve miktar hesaplaması yapılabilirken 
binlerce kişiye yapılan bir yemek için bu şekilde bir uyarlama mümkün değildir. Bu nedenle 
aşçılık mesleğinde kalitenin ve aynı tadın sağlanması maksadıyla reçeteler kullanılmaktadır. 
Reçete doktorun hastasına yazdığı iyileşme yönteminde olduğu gibi yemeğin içine katılacak 
malzemeden pişirme tekniğine kadar bütün unsurları açıklayan bir talimatlar bütününü 
oluşturmaktadır. Reçeteler daha önceki deneyim ve tecrübelere dayanmaktadır. Reçetelere 
rağmen aşçıların yaptığı yemeklerin lezzetlerinde küçük farklılıkların bulunduğu görülmektedir. 
Yapılan yemeklerde bu farklılığın çeşitli sebepleri olmak ile beraber bunlardan birinin 
tükenmişlik olduğu düşünülmektedir. 

 

Tükenmişlik Kavramı 

İnsanların işi ve çalışma ortamı ile olan ilişkileri ve bu ilişki bozulduğunda ortaya çıkabilecek 
zorluklar, uzun zamandır modern çağın önemli bir olgusu olarak kabul edilmektedir. 
Tükenmişlik terimi, 1970'lerde, özellikle hizmet sektöründe çalışan insanlar arasında, bir miktar 
düzensizlik ile ortaya çıkmaya başlamıştır. Tükenmişlik kavramının, Greene’in 1961 yılında 
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yazdığı A Burn-Out Case (Bir Tükenmişlik Hadisesi) romanıyla birlikte popülerlik kazanarak 
kullanımını yaygınlaşmıştır. Bu romanda işi nedeniyle eziyet çeken ve hayal kırıklığına uğramış 
bir mimarın her şeyi geride bırakarak Afrika ormanlarında yaşamaya başladığı anlatılmaktadır. 
Bu romandan öncede tükenmişlik adı konulmasa da birçok yazar tarafından hem kurgusal hem 
de kurgusal olmayan şekliyle kişilerin aşırı yorgunluk, bitkinlik, usanmışlık, kişinin işi için 
idealizm ve tutku kaybı gibi benzer olaylar ile tanımlamıştır (Maslach vd., 2001: 399). 

Freudenberger (1974: 159) tarafından tükenmişliğin nedeni çalışanları başarıya ve harekete 
geçiren içsel kaynaklarında oluşan bitkinlik ve isteksizlik hissinin varlığı olarak tanımlanmıştır. 
Bunun bir sonucu olarak kişilerde fizyolojik bitkinlik, yorgunluk, duygusal dengesizlik, ağrı 
hissi, nefes almada güçlükler, sindirim sistemi rahatsızlıkları, engellenme duygusuna kapılma 
şeklinde belirtiler tespit edilmiştir.  

Edelwich ve Brodsky (1980) tarafından tükenmişliğin, çalışanların örgütsel koşullarının iyi 
olmaması, müşteri yoğunluğunun fazla olması veya hiç olmaması, çalışanların ücretlerinin 
düşük olması, iş yerinde bürokratik ve politik baskıların bulunması, uzun çalışma saatlerinin 
bulunması gibi nedenler sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ayrıca yüksek idealler ile 
ulaşılabilen nokta arasındaki farklılıktan kaynaklanan enerji kaybı ve amacın yitirilmesiyle 
birlikte de tükenmişlik kendini göstermekte, ilerleyen süreçte bireyde büyük hayal kırıklıkları 
yaratmaktadır.  

Cherniss (1980: 5) tarafından tükenmişliğin nedeni olarak çalışanların müşterilerle yoğun ve 
yakın ilişki kurması, iş yeri hedeflerinin belirsiz ve tanımsız olması, iş yerinde örgütsel desteğin 
zayıf olması, yönetim kademelerinde sorunların bulunması, işyerinde çalışanlar arasında rol 
belirsizlikleri ve çatışmalarının olması ve çalışanın kişilik özellikleri gösterilmektedir. Bu 
nedenlerin tamamının bir toplamı olarak kişinin beklentilerini karşılanamamasıyla birlikte 
oluşan stres, tükenmişliği ortaya çıkarmaktadır.  

Maslach ve Jackson (1981:99)’e göre tükenmişlik kişinin kendini yorgun ve duygusal yönden aşırı 
yıpranmış hissetmesi ile ortaya çıkmaktadır. Tükenmişlik fiziksel yorgunluk ve bitkinlik hissi 
nedeniyle işten ve müşteriden soğuma, kendi kendinden şüphelenmeye varan ruhsal yorgunluk 
olarak devam ederek, herkesten uzaklaşmaya neden olmaktadır. 

Pearlman ve Hartman (1982), Meier (1983) ile Golembiewski ve arkadaşlarına (1983) göre 
tükenmişlik iş yerinde sürekli devam eden stres ya da baskı sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişilerde 
bunun bir sonucu olarak kronik, fiziksel, duygusal ve zihinsel yıpranma görülmektedir. 

Cordes ve Daugherty (1993: 621)’e göre tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 
azalmış kişisel başarı ile karakterize edilmiş eşsiz bir stres sendromudur. Araştırmalar 
sonucunda hemşirelik, eğitim ve sosyal hizmet gibi yardımcı meslek gruplarında tükenmişlik sık 
rastlanan bir sendrom olup işletmelerde çok ciddi ekonomik zararlara neden olmaktadır.  

Maslach ve arkadaşlarına (2001: 399) göre tükenmişlik, kişilerin sinirli olmasına, performans 
azalış ve kayıplarına, yaptıkları işlerde kalite ve niteliklerin azalmasına, kendilerini önemsiz ve 
değersiz hissetmeleri ile ilişki içinde bulunduğu iş ve kişilere karşı duyarsız kalmasına sebebiyet 
vermektedir.  

Avşaroğlu ve arkadaşlarına (2005: 106) göre tükenmişlik, kişinin iç dünyasında ortaya çıkan, 
bireylerin tutumları, beklentileri ve algılarına göre oluşan psikolojik bir deneyim ve yapılan işle 
alakalı kronik stresin bir ürünüdür.  

Güllüce ve İşcan (2010: 8)’a göre tükenmişlik, yapılan iş veya iş ortamında kişilerin sorunlu ve 
problemli olması sonucunda bireylerde oluşan ve kronikleşen bir gerginliğe karşı oluşan bir 
tepkidir. Tükenmişlik hemşirelik, hekimlik, polislik ve öğretmenlik gibi sorunlu ve problemli 
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işler ile uğraşan meslek dallarında ağırlıklı olarak görülmektedir. Ayrıca tükenmişlik strese 
benzer belirti ve etkiler göstermesi nedeniyle bir stres türü olarakta değerlendirilmektedir.  

Yıldırım (2018: 303)’a göre tükenmişlik, işletmelerde çalışan kişilerin daha çok duygusal çaba ve 
emek harcamasını gerektiren durumlara maruz kalması neticesinde ortaya çıkan fiziksel, zihinsel 
ve duygusal tükenme halidir. İş hayatının her geçen gün daha stresli bir hal aldığı günümüzde 
tükenmişlik sık rastlanılan bir durum olup en sade biçimi ile kişinin psikolojik ve fiziksel olarak 
çökmesi durumudur. 

Yapılan tanımlamalardan anlaşılacağı üzere tükenmişlik, stres sonucu ortaya çıkan, kişilerin ruh 
dünyasını etkisi altına alarak insanlardan ve işten uzaklaşmasına neden olan, fiziksel ve 
psikolojik yansımaları bulunan bir hastalıktır. Tükenmişlik, işe kendini verememe, hatalı üretim, 
iş yeri devamsızlıkları, işe geç gelme, işten ayrılma gibi sonuçları sebebiyle işletmelerde büyük 
ekonomik zararlara neden olmaktadır. Aşçılık mesleğinde tükenmişlik, büro memurunun 
rakamları veya tutarları yanlış girmesinden farklı olarak kesik, yaralanma ve yanık oluşması gibi 
tehlikeli ve ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. 

 

Tükenmişlik Hakkında Yapılan Çalışmalar 

Tükenmişlik ile ilgili ilk çalışmalar bir alternatif sağlık tedavi merkezinde psikiyatrist olarak 
çalışan Freudenberger (1974) ve iş hayatındaki duyguları inceleyen sosyal psikolog Maslach 
(1976) tarafından yapılmıştır (Maslach vd., 2001: 399). Ülkemizde ise ilk çalışmalar Ergin (1992) 
tarafından yapılmıştır. 

Ergin (1992) tarafından ülkemizde doktorlar ve hemşireler üzerine yapılan çalışmanın sonrasında 
hastane yöneticileri, polisler, öğretmenler, muhasebeciler, akademisyenler, öğrenciler ve otel 
çalışanları gibi geniş bir yelpazede birçok çalışma yapılmıştır. Literatürde sadece aşçılar üzerine 
yapılan bir tükenmişlik çalışılmasına rastlanılmamıştır. Bu kapsamda aşçılarında araştırmaya 
katıldığı düşünülen turizm sektörü ve otel çalışanlarına ait ülkemizde yapılan bazı çalışmalar 
şunlardır. 

Pelit ve Türkmen (2008) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak Ankara ve Antalya 
İlinde bulunan 5 yıldızlı 4 otelde çalışan 213 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada T ve Anova 
testi yapılarak işgörenlerin cinsiyet, çalışılan otel, eğitim, çalışılan bölüm ve çalışma yılına göre 
tükenmişlik düzeylerinin tespiti yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların demografik 
özellikler bakımından birbirlerine yakın seviyede tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.  

Üngüren ve arkadaşları (2010) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Hackman ve Oldham 
(1975) tarafından geliştirilen 14 maddelik iş tatmini ölçeği kullanılarak Antalya İlinde bulunan 4 
otelde çalışan 181 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada tükenmişlik alt boyutları ile iş tatmini 
arasındaki ilişki ve etkinin tespiti için Pearson korelasyon ve çoklu regresyon testleri yapılmıştır. 
Çalışmada uygulanan korelasyon analizi sonucunda iş tatminiyle duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma arasında negatif yönlü, kişisel başarı ile arasında ise pozitif yönlü bir ilişkinin 
olduğu belirlenmiştir. 

Aslan ve Etyemez (2015) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Carson ve arkadaşları (1999) 
tarafından geliştirilen 3 maddelik işten ayrılma niyeti ölçeği kullanılarak Hatay İlinde bulunan 
15 otelde çalışan 200 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada tükenmişlik alt boyutları ile işten 
ayrılma niyeti arasındaki ilişki ve etkinin tespiti için korelasyon ve regresyon testleri yapılmıştır. 
Çalışmada tükenmişlik alt boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki belirlenmiş, her üç 
boyutun da işten ayrılma niyetini artırdığı ortaya çıkmıştır. 



Serkan NAKTİYOK, Erman KAYGIN ve Ethem TOPÇUOĞLU 

 91 

Kaplan ve Ulutaş (2016) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği ile Pala ve Tepeci (2009) 
tarafından geliştirilen duygusal emek ölçeği 12 maddelik duygusal emek ölçeği kullanılarak 
Nevşehir İlinde bulunan 20 otelde çalışan 315 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada 
tükenmişlik alt boyutları ile duygusal emek arasındaki etkinin tespiti için çoklu regresyon testleri 
yapılmıştır. Çalışmada uygulanan regresyon analizi sonuçlarına göre; duygusal emeğin derin 
davranış boyutunun tükenmişliğin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutları üzerinde 
negatif yönlü anlamlı, kişisel başarı hissi boyutu üzerinde ise pozitif yönlü ve anlamlı etkiye 
sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Güven ve Sezici (2016) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak Antalya İlinde 
bulunan 3,4 ve 5 yıldızlı 26 otelde çalışan 556 kişiye anket uygulanmıştır. Hipotez testi olan bu 
çalışmada ölçekte yer alan ifadelerin alt boyutlara dağılımı ve bu alt boyutların tükenmişliği ne 
ölçüde açıkladığı keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi ile test edilerek hipotezler denenmiştir.  

Çetin (2018) tarafından Maslach Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak Girne’de bulunan otellerde 
çalışan 171 kişiye anket uygulanmıştır. Bu çalışmada normal dağılım olmaması sebebiyle Mann-
Whitney U ve Kruskall-Wallis-H testi yapılarak çalışanların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim 
ve mesleki eğitim göre tükenmişlik düzeylerinin tespiti yapılmıştır. Araştırma sonucunda 
çalışanların cinsiyete ve eğitim durumuna göre kısmen, yaş, medeni durum ve mesleki eğitime 
göre anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiştir.  

Turizm sektöründe çalışanların tükenmişlik düzeyini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalar 
yukarıya çıkarılmıştır. Yapılan incelenme sonucunda söz konusu çalışmaların bütün turizm 
çalışanlarını kapsadığı çalışmaların içerisinde aşçıların rolünün kapsamlı olarak belirlenmesinin 
mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Turizm sektöründe çalışanların müşteriler ile birebir iletişim 
halinde olması, üretilen ürünlerin anlık olarak tüketilmesi, müşterinin ruh haline göre hizmet 
kalitesi ve niteliğinin değişmesi sonucunda çalışanların stres altında çalıştıkları görülmüştür. 
Bütün bu nedenler ile turizm çalışanlarının iş yerinde düşük düzeyde bir tükenmişlik yaşadığı 
belirlenmiştir.  

 

YÖNTEM 

Ülkemizde tükenmişlik konusunda yapılan çalışmalarda Maslach ve Jackson (1981) tarafından 
hazırlanan Maslach Tükenmişlik Ölçeğinin yaygınlığı sebebiyle araştırmada bu ölçek 
kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 7’li Likert tipinde iken Ergin’in (1992) tarafından 5’li Likert 
tipinde Türkçeye çevrilmiş ve güvenirliği test edilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır. Söz 
konusu ölçek duygusal tükenme, kişisel başarı ve duyarsızlaşma alt boyutlarından oluşmaktadır. 
Ölçek duygusal tükenme (9 madde), kişisel başarı (8 madde) ve duyarsızlık (5 madde) olmak 
üzere toplam 22 sorudan oluşmaktadır. Sorular 0 ile 4 (hiçbir zaman, çok nadir, bazen, çoğu 
zaman ve her zaman) arasında puanlanmış ve kişisel başarı soruları ters kodlanmıştır. Duygusal 
tükenme boyutu, tükenmişliğin bireysel ve stres boyutunu belirtmekte olup bireyin duygusal ve 
fiziksel kaynaklarında azalmayı ifade etmektedir (Budak ve Sürgevil, 2005: 96). Kişisel başarı 
boyutu, bireyin kendisine ilişkin değerlendirmelerinde genel bir olumsuzluk hissetmesi, işinde 
ilerleme kaydetmediğini, hatta gerilediğini, harcadığı çabanın bir işe yaramadığını ve çevresinde 
bir fark yaratmadığını düşünmesini kapsamaktadır. Duyarsızlaşma boyutu, kişinin kendinden 
ve işinden uzaklaşmasını, işe yönelik idealizmlerini ve coşkularını kaybetmesini, hizmet verilen 
kişilere karşı ilgisiz olmayı, olumsuz tutum ve davranışlarda bulunmayı tanımlamaktadır 
(Maslach vd., 2001: 403). 

Araştırma Kars İli Merkez İlçesinde yapılmış olup evreni oluşturan toplam aşçı sayısının Esnaf 
ve Sanatkârlar Odası ile yapılan görüşme sonucunda 178 kişi olduğu belirlenmiştir. Belirtilen 
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evrenin %95 güven düzeyinde örneklem büyüklüğü 122 olarak belirlenmiştir 
(https://www.surveysystem.com). Tükenmişlik anketi basit tesadüfî örneklem şeklinde araştırma 
evreninde bulunan aşçılara çalışma yerlerinde (lokanta, yurt ve catering) 01 Temmuz 2019 tarihi 
ile 05 Temmuz 2019 tarihleri arasında uygulanmıştır. Anket 141 aşçıya uygulanmış, 14 adet 
ankette eksik bilgi bulunması sebebiyle çalışmaya dâhil edilmeyerek 127 adet anketten elde 
edilen veriler ışığında araştırma verileri elde edilmiştir. 

Araştırmadan elde edilen verilerin normal dağılıp dağılmadığını ölçmek için Kolmogorov-
Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmıştır. Söz konusu testlere ilişkin basıklık ve çarpıklık 
değerleri +1,5 ile -1,5 arasında yer alması nedeniyle Denis (2019: 28)’e göre örneklem normal 
dağılmıştır.  

Araştırmanın sorularına yönelik yapılan güvenilirlik analizinde Cronbach’s Alpha değeri 
duygusal tükenme için 0.86, duyarsızlaşma için 0.80, kişisel başarı için 0.82 olarak tespit 
edilmiştir. Alpar (2013:849) ’a göre tespit edilen değerler yüksek güvenirliktedir. Benzer 
değerlerin polisler üzerinde Gündüz ve arkadaşları (2007: 286) tarafından yapılan araştırmada 
sırasıyla 0.83, 0.63 ve 0.80 olarak, Ulusoy ve arkadaşları (2012: 253) tarafından hastane yöneticileri 
üzerinde yapılan araştırmada sırasıyla 0.88,  0.64 ve 0.67 olarak, Kayan Fadlelmula (2014) 
tarafından akademisyenler üzerinde yapılan araştırmada sırasıyla 0.78, 0.67 ve 0.73 olarak, Doğan 
ve Akandere (2019:156) tarafından Taekwondo antrenörleri üzerinde yapılan araştırmada 
sırasıyla 0.89, 0.78 ve 0.76 olarak tespit edildiği görülmüştür. Bu kapsamda tespit edilen 
değerlerin literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Kars’ta faaliyet gösteren 127 aşçıdan uygulanan anket neticesinde elde edilen veriler ışığında 
SPSS programı ile T testi ve ANOVA testleri yapılarak sonuçlar aşağıya çıkarılmıştır. 

Araştırmaya katılan 82 (%64,6) kişi erkek, 45 (%35,4) kişi ise kadındır. Hair ve arkadaşlarına 
(2014:667) göre T testi aracılığıyla yapılan ölçümün sonucunun p değerinin 0.05’den küçük bir 
değere sahip olması anlamlı bir farklılığın olduğunu göstermektedir. Ölçülen p değerinin 
0.05’den büyük olması nedeniyle tükenmişliğin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir. Benzer sonuçların Cemaloğlu ve Erdemoğlu Şahin (2007: 472), Gündüz ve 
arkadaşları (2007:288), Ardınç ve Polatcı (2008: 87), Pelit ve Türkmen (2008: 131), Özgül ve Atan 
(2016:1008), Aknar ve arkadaşları (2018: 8), Yenihan ve arkadaşları (2018: 53) ile Doğan ve 
Akandere (2019:157) tarafından da elde edildiği görülmüştür. Çalışanların cinsiyetleri ile 
tükenmişlik alt boyutları arasında Çetin (2017: 93) tarafından sadece duygusal tükenme 
boyutunda, Üngüren ve arkadaşları (2010: 2931) tarafından duygusal tükenme, duyarsızlaşma 
boyutlarında, Şad ve Şahin (2018: 470) tarafından bütün alt boyutlarda anlamlı farklılık 
bulunmuştur. Bu kapsamda tespit edilen değerlerin literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan 73 (%57,5) kişi evli, 54 (%42,5) kişi ise bekardır. Ölçülen p değerinin 0.05’den 
büyük olması nedeniyle tükenmişliğin medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği 
tespit edilmiştir. Medeni durum ile tükenmişlik arasında Budak ve Sürgevil (2005: 102), Metin ve 
Gök Özer (2007: 63), Özgül ve Atan (2016: 1008), Aknar ve arkadaşları (2018: 8), Şad ve Şahin 
(2018: 473) tarafından anlamlı farklılık bulunamamıştır. Ardınç ve Polatcı (2008: 81) tarafından 
kişisel başarı boyutunda, Cemaloğlu ve Erdemoğlu Şahin (2007: 472) ile Üngüren ve arkadaşları 
(2010: 2931) tarafından duygusal tükenme boyutunda, Çetin (2017: 90) tarafından duyarsızlaşma 
boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu kapsamda tespit edilen değerlerin literatür ile 
uyumlu olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Aşçıların Yaşa Göre Tükenmişlik Düzeyleri 

  N Ortalama Standart 
Sapma F p 

Duygusal 
tükenme 

20 ve altında 17 1,5752 ,46851 

,890 ,472 
21-30 yaş arası 35 1,6381 ,64132 
31-40 yaş arası 42 1,4603 ,89482 
41-50 yaş arası 25 1,4133 ,90751 
51yaş ve üzeri 8 1,9028 ,39591 

Duyarsızlaşma 

20 ve altında 17 1,6000 ,65574 

4,374 ,002 
21-30 yaş arası 35 1,7029 ,60073 
31-40 yaş arası 42 1,3667 ,88557 
41-50 yaş arası 25 1,4720 ,94495 
51 yaş ve üzeri 8 2,6000 ,78558 

Kişisel başarı 

20 ve altında 17 2,1691 ,63882 

1,637 ,169 
21-30 yaş arası 35 1,9893 ,70082 
31-40 yaş arası 42 1,9673 ,69188 
41-50 yaş arası 25 2,2700 ,86277 
51 yaş ve üzeri 8 1,6250 ,31339 

 

Araştırmaya katılan 17 (%13,4) kişi 20 yaş ve altında, 35 (%27,6) kişi 21 ile 30 yaş arasında, 42 
(%33,1) kişi 31 ile 40 yaş arasında, 25 (%19,7) kişi 41 ile 50 yaş arasında ve 8 (%6,3) kişi 51 yaş ve 
üzerinde bulunmaktadır. Yapılan Anova testi sonucunda ölçülen p değerinin 0.05’den büyük 
olması nedeniyle duygusal tükenme ve kişisel başarı boyutlarında anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Yaş ile duyarsızlaşma boyutu arasında bulunan anlamlı farklılığın Tukey testine 
göre bütün yaş kategorilerinde geçerliği olduğu belirlenmiştir. Çetin (2017: 93), Aknar ve 
arkadaşları (2018: 8-9) tarafından bütün boyutlarda, Ardınç ve Polatcı (2008: 81) kişisel başarı 
boyutunda, Cemaloğlu ve Erdemoğlu Şahin (2007: 472) tarafından duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma boyutunda anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Özgül ve Atan (2016: 1007) 
tarafından anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bu kapsamda tespit edilen değerlerin 
literatür ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan 15 (% 11,8) kişi 2.001 ile 3.000 Türk Lirasının altında, 35 (% 27,6) kişi 3.001 ile 
4.000 Türk Lirası arasında, 53 (% 41,7) kişi 4.001 ile 5.000 Türk Lirası arasında, 16 (% 12,6) kişi 
4.001 ile 5.000 Türk Lirası arasında ve 8 (% 6,3) kişi 6.001 Türk Lirası üzerinde ücret veya gelir 
elde etmektedir. Aylık gelir ile duygusal tükenme, duyarsızlaşma arasında ölçülen p değerinin 
0.05’den büyük olması nedeniyle anlamlı bir ilişki bulunmazken kişisel başarı ile aylık gelir 
arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Tespit edilen farklılık Tukey testine göre 6.001 TL 
ve üzerinde gelire sahip grup ile 3 grup (2.001-3.000 TL arasında, 3.001-4.000 TL arasında gelire 
sahip grup, 5.001-6.000 TL arasında gelire sahip grup) arasında tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılan 21 (% 16,5) kişi lisans mezunu, 40 (% 31,5) kişi önlisans, 24 (% 18,9) kişi 
meslek lisesi mezunu, 18 (% 14,2) kişi lise mezunu, 13 (% 10,26) kişi ortaokul mezunu ve 11 (% 
8,7) kişi ilkokul mezunu olduğu tespit edilmiştir. Mezuniyet durumu ile tükenmişlik alt boyutları 
arasında ölçülen p değerinin 0.05’den büyük olması nedeniyle anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
Doğan ve Akandere (2019:157) tarafından duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı alt boyutlarında 
anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Pelit ve Türkmen (2008:133) ile Aknar ve arkadaşları (2018:9) 
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tarafından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Bu kapsamda tespit edilen değerlerin literatür 
ile uyumlu olduğu belirlenmiştir. Bazı meslek grupları için zorunlu eğitim kıstasları ve mesleki 
giriş koşulları belirlenmiştir. Öğretmenlik gibi meslekleri tercih edenlerin en az lisans mezunu 
olması gibi zorunluluklar nedeniyle meslek gruplarının oluşumunun tek ve homojen bir grupta 
toplandığı görülmüştür. Bu nedenle eğitim düzeyine göre kişilerin tükenmişlik düzeyini 
araştıranların sayısının cinsiyet ve yaş gruplarına göre daha az olduğu görülmüştür. 

 

Tablo 2. Aşçıların Gelire Göre Tükenmişlik Düzeyleri 

  N Ortalama Standart 
Sapma F p 

Duygusal 
tükenme 

2001 ile 3000 TL 
arasında 15 1,5407 ,44219 

1,540 ,195 

3001 ile 4000 TL 
arasında 35 1,3651 ,72289 

4001 ile 5000 TL 
arasında 53 1,6520 ,81418 

5001 ile 6000 TL 
arasında 16 1,7569 ,79527 

6001 TL ve üzerinde 8 1,1806 ,86869 

Duyarsızlaşma 

2001 ile 3000 TL 
arasında 15 1,6800 ,48873 

0,879 ,478 

3001 ile 4000 TL 
arasında 35 1,4114 ,82597 

4001 ile 5000 TL 
arasında 53 1,6189 ,94809 

5001 ile 6000 TL 
arasında 16 1,8500 ,73212 

6001 TL ve üzerinde 8 1,4750 ,78513 

Kişisel başarı 

2001 ile 3000 TL 
arasında 

15 1,8417 ,82031 

3,425 ,011 

3001 ile 4000 TL 
arasında 35 1,9000 ,68720 

4001 ile 5000 TL 
arasında 

53 2,1250 ,66189 

5001 ile 6000 TL 
arasında 16 1,8672 ,63977 

6001 TL ve üzerinde 8 2,7813 ,73421 

 

Araştırmaya katılan 13 (% 10,2) kişi 2 yılın altında deneyime, 44 (% 34,6) kişi 2 yıldan 4 yıla kadar 
deneyime, 38 (% 29,9) kişi 4 yıldan 8 yıla kadar deneyime, 18 (% 14,2) kişi 8 yıldan 12 yıla kadar 
deneyime ve 14 (% 11,0) kişi 12 yıl ve üstünde deneyime sahiptir. Deneyim yılı ile duygusal 
tükenme, duyarsızlaşma arasında ölçülen p değerinin 0.05’den büyük olması nedeniyle anlamlı 
bir ilişki bulunmazken kişisel başarı ile deneyim yılı arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 
Tespit edilen anlamlı farklılık Tukey testine göre 8 yıldan 12 yıla kadar deneyime sahip grup ile 
12 yıl ve üstünde deneyime sahip grup arasında tespit edilmiştir. Aknar ve arkadaşları (2018:11) 
tarafından çalışma süresi ile tükenmişlik davranışı arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 
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Metin ve Gök Özer (2007: 63) tarafından çalışma yılları arttıkça duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma alt boyutunda tükenmişlik düzeyi azaldığı belirlenmiştir. Pelit ve Türkmen (2008: 
134) ile Özgül ve Atan (2016: 1009) tarafından tükenmişlik boyutları arasında da anlamlı bir 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3. Aşçıların Deneyimine Göre Tükenmişlik Düzeyleri 

  N Ortalama Standart 
Sapma F p 

Duygusal 
tükenme 

2 yıldan az 13 1,8462 ,24653 

1,689 0,157 
2 yıldan 4 yıla kadar 44 1,6389 ,68078 
4 yıldan 8 yıla kadar 38 1,3129 ,92236 
8 yıldan 12 yıla kadar 18 1,6358 ,58770 
12 yıl ve üstü 14 1,4683 ,93693 

Duyarsızlaşma 

2 yıldan az 13 1,8308 ,28102 

1,417 0,232 
2 yıldan 4 yıla kadar 44 1,5864 ,72868 
4 yıldan 8 yıla kadar 38 1,3737 ,99639 
8 yıldan 12 yıla kadar 18 1,8667 ,98936 
12 yıl ve üstü 14 1,6000 ,73589 

Kişisel başarı 

2 yıldan az 13 1,8269 ,43162 

2,771 0,030 
2 yıldan 4 yıla kadar 44 2,0682 ,61678 
4 yıldan 8 yıla kadar 38 2,0296 ,87930 
8 yıldan 12 yıla kadar 18 1,7569 ,56307 
12 yıl ve üstü 14 2,5268 ,71921 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kars İlinde 127 aşçı üzerinde yapılan çalışma sonucunda aşçıların stres altında ve haftalık izin 
problemi yaşadığı tespit edilmiştir. Buradan hareket ile anlaşılacağı üzere aşçılık mesleği 
tükenmişlik sendromunun yaşanmasına müsait bir meslek grubudur. Araştırmaya katılan 
aşçıların 4 üzerinden ortalamasının duygusal tükenme alt boyutunda (x̄: 1.54), duyarsızlaşma alt 
boyutunda (x̄:1,59) ve kişisel başarı alt boyutunda (x̄:2,04) olduğu belirlenmiştir. Araştırma 
sonucunda elde edilen ortalama veriler ışığında aşçıların düşük seviyede tükenmişlik düzeyine 
sahip bir meslek olduğu belirlenmiştir. 

Aşçıların cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu ile tükenmişlik düzeyi arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilememiştir. Literatürde benzer çalışmalarda (Budak ve Sürgevil (2005), 
Cemaloğlu ve Erdemoğlu Şahin (2007), Gündüz ve arkadaşları (2007), Ardınç ve Polatcı (2008), 
Pelit ve Türkmen (2008), Özgül ve Atan (2016), Aknar ve arkadaşları (2018), Yenihan ve 
arkadaşları (2018) ile Doğan ve Akandere (2019)) aynı sonuçların elde edildiği görülmüştür. 

Araştırmaya katılan aşçıların yaşa göre duyarsızlaşma boyutunda 20 yaş ve altında, 21-30 yaş 
arasında duyarsızlaşmanın yüksek olduğu, 31-40 yaş arasında ve 41-50 yaş arasında 
duyarsızlaşmanın azaldığı, 51 yaş ve üzerinde duyarsızlaşmanın en yüksek seviyeye ulaştığı 
görülmektedir. Kişilerin yaşlarının 30’un altında olduğu dönemlerde kişilerin sorumluluklarının 
az olması, evlilik ve bakmakla hükümlü oldukları kişilerin bulunmaması, yaşlarına uygun başka 
işlere geçebilme olanaklarının fazla olması sebebiyle daha duyarsız oldukları görülmüştür. 31 ile 
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50 yaşları arasında ise kişinin çocuklarının okula başlaması, sorumluluklarının artması, kişinin 
olgunlaşması, iş yerinde belli bir tecrübeye ve kıdeme sahip olması nedeniyle işi daha çok 
sahiplendiği ve duyarsızlığın azaldığı tespit edilmiştir. 51 yaşın üzerinde bulunan kişilerin 
fiziksel yeteneklerinin azalması, ciddi sağlık sıkıntıları ile karşılaşmaları ve emeklilik hazırlığı 
yapmaları nedeniyle daha duyarsız hale geldikleri belirlenmiştir. Aknar ve arkadaşları (2018: 8-
9) tarafından turizm çalışanları üzerinde yapılan çalışma sonucunda da benzer bulgular tespit 
edilmiştir. Sinat ve Kutlu (2009: 179) tarafından ise çalışma verilerinden farklı olarak psikiyatri 
kliniklerinde çalışan hemşireler üzerinde yaş arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığı belirlenmiştir. 
Buradan anlaşılacağı üzere meslek gruplarına göre tükenmişlik davranışında farklılıklar 
görülmektedir. 

Kişisel başarı yönünde maaşı 4.000 liranın altında olan bireylerin kişisel başarı isteğinin daha 
fazla olduğu 4.001 ile 5.000 düzeyde maaş alanların ise kişisel başarı isteğinin diğer gruplara göre 
az olduğu, maaşı 5.000 liranın üzerinde bulunan personelin kişisel başarı isteğinin daha fazla 
olduğu belirlenmiştir. Kişilerin maaşının artması için daha çok emek harcadığı, maaşı çok 
olanların ise şükran duygusu ile daha fazla çaba harcadığı belirlenmiştir. Metin ve Gök Özer 
(2007: 62) tarafından da benzer bulgular tespit edilmiştir. Birçok çalışmada ise ücretin önemli bir 
unsur olduğu belirtilmiş ise de araştırmaya dâhil edilmediği tespit edilmiştir. Bunun sebebinin 
aynı görevi yapan akademisyen, polis, hemşire ve diğer görevlilerin birbirine yakın maaşlar 
alması ve kıdeme göre aralarında önemsiz farkların bulunması sebebiyle olduğu görülmüştür. 
Polis ve hemşirelerden farklı olarak aşçıların bilgi ve becerilerinin artmasına paralel olarak 
maaşlarında da yüksek oranda artışlar olmaktadır. Kars’ta çalışan aşçılardan Çin, İtalyan ve diğer 
dünya mutfakları açısından kendisini geliştirenlerin diğer aşçılara göre daha fazla ücret aldığı 
belirlenmiştir. Aşçıların kendi gelişimlerine katkı sağlayacak programlara katılmaları sayesinde 
ücretlerinde artış yaşanacaktır. Yiyecek ve içecek hizmetlerinin sunulduğu yerlerde ürünlerin 
kalitesinin yanında besinlerin hazırlanması ve servisinde görevli olan personelin eğitimli ve 
bilgili olması hem hizmet verilen yerin kalitesi ve sürekliliği hem de imajı açısından çok 
önemlidir (Spain, 2000:34). Aşçıların aldığı eğitimler sonucunda elde edilen yeni bilgiler ile 
çalışılan işletmelerin menülerinde yemek ve lezzet çeşitliliği sağlanarak, çalışılan işletmeye 
rakiplere karşı rekabet avantajı sağlanılacaktır.  

Çalışmada deneyim düzeyinde 8 yıldan 12 yıla kadar deneyime sahip grup ile 12 yıl ve üstünde 
deneyime sahip grup arasında anlamlı bir farklılığın bulunduğu belirlenmiştir. Farklılığın 
sebebinin kişinin yaşının artması ile beraber çevresinde bulunan yaşıtı kişilerin yavaş yavaş 
makam ve mevki sahibi olmasının bir yansıması olduğu görülmektedir. Halk arasında Ayşe’nin 
oğlu doktor olmuş, Ali’nin kızı müdür olmuş gibi söylemlere sık rastlanılmakta ve kişilerin 
yaşayışını bu söylemler etkilemektedir. Ayrıca kişilerin yaşının artması ile beraber başka 
sektörde çalışma olanakları azalmakta olup çalıştıkları alanlarda başarı gösterme istekleri 
artmaktadır. Başarının artırılması açısından kişilerin kendi gelişimlerine katkı sağlayacak eğitim, 
kurs, seminer ve toplantılara katılması önemlidir. Özellikle ülkemizde de düzenlenen Michelin 
Yıldızlı Şeflerinde yer aldığı eğitim programlarına katılım aşçıların mesleki saygınlık ve gelişimi 
açısından büyük bir fırsat yaratmaktadır.  

Çalışmanın Kars İli ile sınırlı olması ve literatürde başka bir çalışmaya rastlanılmaması sebebiyle 
başka şehirlerde çalışmanın tekrarlanmasının aşçıların tükenmişlik düzeyinin tespitine farklı bir 
boyut ve bakış açısı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca aşçılar üzerinde çalışma yapacak 
araştırmacılara tükenmişlik ile beraber örgütsel bağlılık, örgütsel sinizm, sosyal ve sanal 
kaytarma ile çeşitli liderlik modellerinin etkileri ve ilişkileri üzerine çalışılmaları önerilmektedir. 
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Öz 

Mevcut pazarın dinamikleri, turistlerin istek ve arzularının değişimi, destinasyonların sürdürülebilir bir rekabet 
üstünlüğü sağlayabilmeleri gibi nedenler destinasyonların taklit edilemez marka unsurlarının belirlenmesi 
zorunluluğunu doğurmuştur. Belirli yiyecek ve içeceklerle belirli bölgelerin eşleştirilmesi bölgeye özgü bir gastronomik 
kimlik ve imajın yaratılmasına olanak sağlamaktadır. Gastronomik kimlik ve imaj, her bir destinasyonda farklılık 
göstermekte ve bu farklılıklar o destinasyonun taklit edilmesi zor, özgün ve simgesel bir unsuru olarak yer edinmektedir. 
Bu araştırmanın temel amacı destinasyon marka oluşumunda gastronomik kimlik ve imaj unsurlarının belirlenmesidir. 
Araştırmada, duygusal gastronomik imaj, bilişsel/algısal gastronomik imaj, genel gastronomik imaj arasındaki ilişki ve 
genel gastronomik imajın genel destinasyon imajını etkileme düzeyi belirlenmesi amacıyla gastronomik imaj modeli 
oluşturulmuştur. Bu kapsamda araştırmada nicel veri toplama yöntemleri kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak 
gastronomik imaj ölçeği anketi ve yapılandırılmış soru formları kullanılmıştır. Bu araştırmanın evrenini Konya ilini 3 
Aralık 2017- 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında ziyaret eden turistler oluşturmaktadır. Örneklem grubunun seçiminde 
kolayda örneklem yöntemi kullanılmış ve 404 turiste ulaşılmıştır. Toplanan veriler yapısal eşitlik modeli testleri, Anova 
ve t testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda; genel gastronomik imajın destinasyon imajını 
yüksek düzeyde etkilediği, duygusal imajın bilişsel/algısal imajı ve genel gastronomik imajı yüksek düzeyde etkilediği, 
bilişsel/algısal gastronomik imajın da genel gastronomik imajı orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, 
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Abstract 

Determining inimitable branding elements for destinations has become a necessity owing to a host of 
reasons including the dynamics of the tourism market, changing demands and expectations of tourists, and 
the need to sustain competitive edge of tourist destinations. The gastronomical identity and image of a 
region develops as people associate specific food and beverages with that specific region. Gastronomical 
identity and image differ from destination to destination, and such differences contributes to the hard to 
copy, genuine, and symbolic features of destinations. The purpose of this study was to determine the 
identity and image elements influencing destination brand formation. In this study, in accordance with the 
gastronomic image model, the relationship between affective gastronomic image, cognitive/perceptual 
gastronomic image, overall gastronomic image and the effect of overall gastronomic image on the overall 
destination image were determined. Quantitative means of data collection were utilized in the study. The 
data collection instrument consisted a gastronomical image perceptions scale and a structured open-ended 
question form. The target population of the study was tourist who visited Konya Province between on 3th 
December 2017- 15th August 2018.  The participants were gathered through convenience sampling and 404 
tourists participated in the study. The data were analyzed employing structural model tests, t-Test and 
ANOVA. The results indicated that (a) overall gastronomical image had a subsantial effect on destination 
image, (b) affective image had a subsantial effect on cognitive/perceptual image and overall gastronomical 
image, and (c) cognitive/perceptual image had a moderate effect on overall gastronomical image. Moreover, 
the most frequent responses associated with Konya’s gastronomical brand perception were etliekmek (meat 
bread) and okra soup.  
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GİRİŞ 

Destinasyonların markalaşmasında gastronominin etkisi her geçen gün artmaktadır. Dünya 
Turizm Örgütü’nün sunduğu Gastronomi Turizmi Raporu’na göre, yeme-içme harcamalarının 
dünya turizm gelirleri içerisindeki payı %30 seviyesindedir. Ayrıca destinasyon seçme kararında 
yemeğin önemli olduğunu ifade eden turistler %88,2 oranındadır (TÜRSAB, 2014). Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün düzenlediği, 2017 yılında üçüncüsü İspanya’da 
gerçekleştirilen Gastronomi Turizmi Forumu yapılmış ve gastronominin, destinasyon 
farklılaşması ve değerinin sunulmasında bir anahtar kaynak olmasının yanı sıra tek başına bir 
pazar bölümü haline geldiği vurgulanmıştır (Dünya Turizm Örgütü, 2017). Turistler daha önce 
görmedikleri otantik ve kültürel değerleri görmek, deneyim kazanmak istemekte ve bir ülkenin 
yöresel yiyecek ve içeceklerini deneyimleme arzusu içinde olmaktadırlar (Seyitoğlu ve Çalışkan, 
2014) Günümüzde turistlerin, özel bir yemek türünü tatmak, ünlü bir şefin yemeğini yemek ve 
gastronomi festivallerini ziyaret etmek gibi etkenlerle turist hareketliliğini sağladıkları 
bilinmektedir (Yazıcıoğlu ve Akbulut, 2018). Gastronomik motivasyonlarla destinasyonlar 
ziyaret edilmese bile, bir destinasyonun gastronomik unsurları o destinasyonun kimliğini 
oluşturmakta ve olumlu ya da olumsuz imajlar yaratabilmektedir. Mevcut pazarın dinamikleri, 
turistlerin istek ve arzularının değişimi, destinasyonların doğru marka unsurlarının dolayısıyla 
doğru ve güçlü kimlik unsurlarının belirlenmesi zorunluluğu gibi nedenler bir destinasyonun 
gastronomik kimliği ve gastronomik imajının belirlenmesinin önemini ortaya koymaktadır.  

Mevcut literatür incelendiğinde; gastronomi ve turizm ilişkili yapılan çalışmalar arasında 
gastronominin destinasyon tercihi ve tekrar ziyaret etme niyetine etkisi (Kivela ve Crotts, 2009; 
Nam ve Lee, 2011; Aydoğdu, Özkaya Okay ve Köse, 2016;  Şen ve Aktaş, 2017), destinasyonların 
gastronomik değerlerinin ve potansiyelinin belirlenmesi ( Cömert, 2014; Aksoy ve Sezgi, 2015; 
Güzel Şahin ve Ünver, 2015; Batu, 2016; Başaran, 2017; Akyol, 2018;  Yıldırım Saçılık, Çevik ve 
Toptaş, 2018), gastronomi ve turizm ilişkisi (Harrington ve Ottenbacher, 2010; Sarıışık ve Özbay, 
2015; Yılmaz, 2017; Küçükkömürler, Şirvan ve Sezgin, 2018), destinasyon rekabetçiliği açısından 
gastronominin önemi (Çalışkan, 2013), seyahat motivasyonları açısından gastronomi (Lopez-
Guzman ve Sanchez-Canizares, 2012; Çalışkan, 2013; Lopez-Guzman, Hernandez-Mogollon ve 
Di Clemente, 2014; Akdağ, Akgündüz, Güler ve Benli, 2015; Toksöz ve Aras, 2016; Serçek, 2018), 
gastronomi marka imajı ve aşinalığın destinasyon bağlılığına etkisi (İlban, Bezirgan ve 
Çolakoğlu, 2018), gastronomi müzeleri (Mankan, 2017; Sormaz ve Güneş, 2016), destinasyon 
markalaşmasında ve gastronomik kimliğin oluşumunda coğrafi işaretli ürünler (Orhan, 2010; 
Durlu Özkaya, Sünnetçioğlu ve Can, 2013; Yenipınar, Köşker ve Karacaoğlu, 2014; Sandıkçı ve 
Töre Başat, 2017; Acar, 2018; Suna ve Uçuk, 2018), yöresel ürünler ve gastronomi turizmi 
açısından değerlendirilmesi (Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Yılmaz, 2016; Çapar ve Yenipınar, 2016; 
Telbakan, 2017; Apak ve Gürbüz, 2018; Bayram, 2018), gastronomik marka değeri (Şengül, 2018), 
gastronomik deneyimler (Yüksel ve Yüksel, 2003; Quan ve Wang, 2004; Correia, Moital, Da Costa 
ve Peres, 2008; Kivela ve Crotts, 2009; Sims, 2009; Robinson ve Clifford, 2012; Björk ve Kauppinen-
Räisänen, 2014; Sidali, Kastenholz ve Bianchi, 2015; Erkmen, 2018), gastronomideki yeni eğilimler 
(Ottenbacher ve Harrington, 2007; Martínez-Monzó, García-Segovia ve Albors-Garrigos, 2013; 
Çavuş ve Cömert, 2016) gastronomi ve sürdürülebilir bölgesel kimlik ilişkisi (Everett ve 
Aitchison, 2008; Durlu Özkaya vd., 2013; Lee, Wall ve Kovacs, 2015; Sidali vd., 2015; Özkan ve 
Aydın, 2018), gastronomik miras farkındalığı (Serçeoğlu, 2014; Ramli, Zahari, Halim ve Aris, 
2016; Taştan ve İflazoğlu, 2018), gastro-turistlerin memnuniyet belirleyicileri (Yüksel ve Yüksel, 
2003; Correia vd., 2008; Bayram, 2017; Artuğer ve Fidan, 2018; Başarangil ve Tokatlı, 2018), 
şehirlerin restoran konseptleri ve pazarlanması (Gehrels ve Kristanto, 2007; Schulp ve Tirali, 2008; 
Lu, Gursoy ve Lu, 2015; Teyin, Aslan, Sormaz, Pekerşen ve Nizamlıoğlu, 2017; Akoğlu ve Öztürk, 
2018), geleneksel restoran memnuniyetleri ve kalite algısı (Ha ve Jang, 2010; Nam ve Lee, 2011), 
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duyusal özellikli destinasyon marka oluşumu (Diţoiu ve Cǎruntu, 2014), yemek programları ve 
gastronomik kimlik ilişkisi (Gunders, 2008), gastronomi turları (Kızılırmak, Ofluoğlu ve Şişik, 
2016), destinasyon pazarlamasında mutfakların rolü (Okumus, Okumus ve McKercher, 2007; 
Horng ve (Simon) Tsai, 2010; Yazıcıoğlu, Yaylı, Şahbaz ve Yüksel, 2017) kültürel miras ve 
gastronomi arasındaki ilişki (Westering, 1999; Nilsson, Svärd, Widarsson ve Wirell, 2011), turizm 
imajı açısından tarım ve gıda politikaları (Hjalager ve Corigliano, 2000), destinasyon 
markalaşmasında gastro-turizm (Williams, Williams Jr ve Omar, 2014), destinasyon 
markalamasında destinasyon kimliği unsuru olarak gastronomi (Lin, Pearson ve Cai, 2011; Aslan, 
Güneren ve Çoban, 2014; Kılıçhan ve Köşker, 2015; Tüfekçi, Kalkan ve Tüfekçi, 2016; Altaş, 2017), 
gastronomik kimlik ve oluşum süreci (Harrington, 2005; Fox, 2007), gıda/gastronomi imajı 
(Hjalager ve Corigliano, 2000; Frochot, 2003; Karim, 2006; Lin vd., 2011; Eren, 2016; Chang ve 
Mak, 2018) şeklindedir. Gastronomi ve turizm ilişkili pek çok çalışmaya rağmen gastronomik 
imaj çalışmaları oldukça azdır. Destinasyonlarda gastronomik imaj algısının nasıl oluştuğuna 
yönelik çalışmaların ortaya konması gastronomi turizmi, destinasyon markası, dolayısıyla 
destinasyonların pazarlanması açısından oldukça önem arz etmektedir.  

 

DESTİNASYON MARKALAŞMASINDA GASTRONOMİ  

Marka; sembollerle ya da kelimelerle ifade edilen, bir ürün ve hizmeti benzerlerinden ayırmayı 
ve tercih edilirliğini etkileyen bir unsurdur (Eroğlu, 2018). Uztuğ (1999)’a göre bir marka, imaj ve 
kimlik olarak iki temel bileşenden oluşmaktadır. Marka kimliği, imaj oluşturmada temel 
belirleyici iken; marka imajı, marka kimliğine ilişkin bileşenlerin algılanması sonucu zihinde 
oluşan sentez olarak ifade edilir (Yavuz, 2007). Destinasyonlar, rakipler karşısında farklılaşma 
yoluyla pek çok fayda sağlarlar. Destinasyon markalaşması, destinasyonların sahip olduğu 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılması yoluyla olmaktadır. Bir destinasyonun gastronomisi, 
destinasyonun benzersiz, özgün ve taklit edilemeyen nitelikleri arasında yer almaktadır. 
Destinasyonlarda yer alan özgün yiyecek ve içeceklerin, bölge insanlarına özgü deneyim ve 
tekniklerle üretilmesi ve sunulması destinasyonları farklılaştıran özellikler arasındadır. Turistik 
bir destinasyonlarda yöresel ürünler ve yemekler, coğrafi ve menşe işaretli gastronomik ürünler 
turistlerin seyahatlerinde önemli çekicilik unsurları arasında yer alır. Bir diğer önemli nokta ise 
marka ile bağlantılı her şeyi ifade eden marka çağrışımlarıdır. Bir destinasyonun marka 
çağrışımları arasında gastronomik öğelerin bulunması o destinasyonun marka değerinin 
gastronomik unsurlarla şekillenmesi ve desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Destinasyon 
markası kapsamında çağrışımlar, tüketicilerin marka unsuru olan nesneyi zihninde 
canlandırması yoluyla, markayı tanımasına yönelik olumlu duygular uyandırması ve markayı 
farklılaştırması açısından önem arz eder.  

Gastronomi, Yunancada “gastro” (mide) ve “nomos” (kural, yasa) kelimelerinin birleşiminden 
oluşmaktadır. Gastronomi en genel tanımıyla kültür ile yemek arasındaki ilişkiyi araştıran yeme 
içme bilim ve sanatıdır. Geniş anlamıyla ise gastronomi; kültür, tarih, yetenek, tecrübe vs. 
unsurlarla harmanlanmış güzel bir yemek hazırlanması, sunumu ve hazırlanan üründen 
tüketicinin haz duyması aşamasına kadar geçen süreçte bir gastronomun emeğinin 
sergilenmesidir (Aksoy ve Sezgi, 2015). Son yıllarda gastronomiyle ilgili araştırmalar artış 
gösterdiği görülmektedir. Bu araştırmalar gastronomiyi oluşturan unsurlar ya da gastronominin 
etkilediği unsurlara yönelik olabilmektedir.  

Destinasyon markalaması kapsamında gastronomiyi inceleyen çalışmalar; destinasyon 
markalaşmasında gastronominin önemi (Kılıçhan ve Köşker, 2015) yerel mutfak deneyimleri ve 
marka denkliği ilişkisi (Erkmen, 2018), destinasyon markalaşması kapsamında gıdalar (Lin vd., 
2011; Lee vd., 2015) turizm pazarlamasında yerel mutfakların rolü (Aslan vd., 2014) şehir markası 
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oluşturma sürecinde aşçılık kültürü (Hoşcan, Genç ve Şengül, 2016) coğrafi işaretli ürünlerin 
destinasyon markası kapsamında değerlendirilmesi (Yenipınar vd., 2014; Acar, 2018; Suna ve 
Uçuk, 2018), gastronomik marka (Gordin ve Trabskaya, 2013; Pearson ve Pearson, 2017) 
şeklindedir. Ayrıca Okumus vd., (2007) turizm destinasyonları pazarlamasında yerel ve 
uluslararası mutfakların dahil edilmesini konu edindikleri araştırmada, iki farklı ülkenin (Hong 
Kong ve Türkiye) mutfaklarının pazarlama faaliyetlerinde nasıl kullanıldıklarını belirlemişledir. 
Araştırma sonuçlarına göre Hong Kong’un temel konumlandırma söyleminin içerisinde yoğun 
bir şekilde gıdaları kullandığı, Türkiye’nin yerel mutfağının son derece zengin olmasına rağmen 
pazarlama araçlarında çok az referans verdiği görülmüştür. Yazarlar uzmanlık ve bilginin 
öneminden bahsetmişler ve destinasyonların kendilerini farklılaştırmak için özgün mutfak 
kültürlerini kullanmaları üzerine önerilerde bulunmuşlardır. Lu vd., (2015) müşterilerin 
özgünlük algısı ile marka eşitliği boyutları arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve etnik restoranların 
marka seçim niyeti üzerinde marka eşitliğinin etkisini incelemişlerdir. Özgünlük algısının marka 
eşitliği ile anlamlı bir ilişkisi ortaya konurken, marka seçim niyeti üzerinde marka eşitliğinin de 
etkisi olduğu bulunmuştur. Lee vd., (2015) destinasyon markalaması üzerinden gıda 
kümelenmesinin oluşumu ve kırsal bölgelerin gelişimi üzerinde hazırladıkları çalışmada, kırsal 
gelişimin yaratılmasında gıda kümelenmelerinin nasıl sağlandığı, paydaşların iş birliği ve bu 
oluşum önündeki başarı ve engelleri Kanada’da yer alan iki bölgenin karşılaştırmalı analizi ile 
sunmuşlardır. Şengül (2018) ise gastronomi marka değeri bileşenlerinin seyahat niyeti üzerindeki 
etkisini araştırmış ve araştırma kapsamında Bolu’ya gelen turistlerin marka değeri algısının 
olumlu olduğunu, gastronomi marka değeri bileşenlerinin ise seyahat niyetini pozitif yönde 
etkilediğini ortaya koymuştur. En güçlü etkinin marka sadakati bileşeni olduğu belirtilmiştir. 

 

Gastronomik Kimlik ve Konya Gastronomik Kimliğini Etkileyen Unsurlar 

Kimlik, herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan nitelik ve özelliklerin bütünü olarak 
tanımlanmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2018). Destinasyon kimliği, bir yerin nitelik ve 
özelliklerinin bütünü ve diğer yerlerden farklılaştıran tüm özellikleri şeklinde tanımlanabilir. 
Gastronomik kimlik ise, bir destinasyonun sahip olduğu gastronomik niteliği ve özelliklerinin 
bütünü olarak tanımlanabilir. Harrington (2005) gastronomik kimliği, çevresel ve kültürel 
bileşenlerin bütünü olarak tanımlamıştır. Harrington (2005) bir destinasyonun gastronomik 
kimlik oluşumunu incelemiş ve pek çok durumun gastronomik kimliğe etki ettiğini ifade 
etmiştir. Fox (2007) gastronomik kimlik oluşumu ve bu kimliğin sunulmasına yönelik hazırladığı 
çalışmada, turistik destinasyonlarda gastronomik kimliğin yeniden keşfini incelemiş ve 
gastronomik kimliğin oluşum sürecini farklılaştırma, estetikleştirme, özgünleştirme, 
sembolleştirme ve eskinin canlandırılması şekline yorumlamıştır. Danhi (2003) de gastronomik 
kimlikle ilgili çalışmalar yapmış ve gastronomik kimliği coğrafya, tarih, etnik çeşitlilik, mutfak 
görgü kuralları, yaygın lezzetler ve yemek reçetelerinden oluşan altı faktör üzerinden 
tanımlamıştır. Gastronomik kimlikle ilgili çalışamalar ortaya koyan Fox (2007), Hırvatistan 
destinasyonlarında bölge mutfağı farklılaştıran unsurların ortaya konması, geleneksel yiyecek ve 
tatlara kendine özgü estetik değer katılması, taklit edilemez ve özgün gastronomik kimlik 
unsurlarının belirlenmesi ve simgesel olarak ifade edilmesi, gastronomide eski geleneğin yeniden 
canlandırılması gerekliliğine vurgu yapmıştır. Yazar çalışmasında, iletişimsel gastronomiden 
bahsetmiş ve gastronomik kimliğin gastronomiye özgü bir iletişimle duyurulması gerekliliğini 
savunmuştur. Çalışkan (2013) ise gastronomik kimlik ile ilgili yapılan çalışmalarını incelemiştir. 
Gastronomi turizmi ile gastronomik kimlik ilişkisinin yansıra gastronomik kimliğin destinasyon 
rekabetçiliğini arttırmaya ve turistlerin seyahat motivasyonuna etkisine yönelik bir bakış açısı 
sunmuştur.  
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Konya mutfağı, sahip olduğu kültürel ve tarihi özelliklerden, coğrafya ve iklim özelliklerden, 
inanç iklimi ve sosyal yapılardan fazlasıyla etkilenmiştir. Konya mutfağı kültürel ve tarihsel 
açıdan değerlendirildiğinde; dünya gıda tarihi açısından büyük bir öneme sahip olan ve Neolitik 
kentlerden belki de en önemlisi Çatalhöyük, Konya’yı dünya gıda antropolojisi açısından öne 
çıkarmaktadır (Baysal ve Wright, 2005). Konya gastronomisini etkileyen ve şekillendiren bir 
diğer unsur Selçuklu mutfağı özellikleridir (Akkor, 2014; Halıcı, 2015). Anadolu Selçukluları 
döneminde Konya’nın başkent olması, Türk mutfağını en iyi yansıtan yerlerden biri olmasını 
sağlamış ve bugünkü Konya mutfağını şekillendirmiştir. Konya mutfağı, gıda sosyolojisi 
açısından değerlendirildiğinde ise Konya gastronomik kimliği içerisinde öne çıkan en önemli 
unsur özel gün yemekleri ve gelenekleridir. Konya’da şekillenen sofra kültürü şüphesiz bölgenin 
tarihi zenginliğinden etkilenmiş olup, düğün yemeklerinde ise Konya’ya özgü bir sunumun 
ortaya çıktığı görülmektedir. Gastronomik unsur üzerine kurulu bir diğer gelenek ise “şivlilik” 
olarak ortaya çıkmaktadır. 2014 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın somut olmayan miras 
olarak kayıt altına aldığı şivlilik geleneği, üç ayların gelişiyle gece fenerlerle kapıları çalan 
çocuklara yemiş, çerez gibi kolay yenilebilir yiyeceklerin yanı sıra “bişi” (hamur kızartması) gibi 
yiyeceklerin verilmesiyle gerçekleşir. Konya gastronomisini özgün kılan unsurlardan belki de en 
önemlisi Mevlevi mutfağıdır (Aksoy, Akbulut ve İflazoğlu, 2016). Hem yeme-içmenin sosyolojik 
boyutu hem inançlar açısından kendine has gastronomik özelliklere sahip olan Mevlevi mutfağı, 
Konya gastronomisi için oldukça önem arz etmektedir. Konya gastronomisi sahip olduğu doğal 
özellikler açısından değerlendirildiğinde, sahip olduğu gastronomik özelliklerin coğrafi ve 
iklimsel dolayısıyla tarımsal özelliklerinden etkilenmektedir.  Konya’da tahıl ürünleri ve şeker 
pancarı üretiminin öne çıktığı görülmektedir. Bu durumun Konya gastronomisine, un ve unlu 
mamullerinin oldukça önemli olması, pide çeşitleri ve pek çok çeşidi bulunan şekerleri ile 
yansıdığı söylenebilir. Ayrıca Konya, üç tane tescillemiş olan menşe adı ve üç tane tescillenmiş 
mahreç işareti alan gastronomik unsurları ile coğrafi işaretler açısından da öne çıkmaktadır. Tüm 
bu özelliklerle gerek özgün gastronomik kimlik sağlamada gerekse olumlu gastronomik imaj ve 
hatırlanabilir deneyimler yaratmada Konya’nın zengin bir gastronomik kimliğe sahip olduğu 
görülmektedir 

 

Gastronomik İmaj 

İmaj kelimesi, Fransızca kökenli olup genel görünüş, izlenim anlamına gelen “imge” sözcüğü ile 
ifade edilmektedir (Türk Dil Kurumu, 2018) İmge kelimesinin, özellikle pazarlama 
çalışmalarında imaj kavramını açıklama güçlüğü nedeniyle bu çalışmada imaj ifadesi 
kullanılmıştır.  İmaj, algılama sonucu edinilen tüm bilgilerin zihinsel bir tasarımıdır. İmaj, turizm 
hareketliliklerini biçimlendiren önemli bir etken olarak şekillenmektedir (Şahbaz ve Kılıçlar, 
2009: 34). Gastronomik imaj, bir destinasyonun gastronomik ürünler ve yemek kültürü hakkında 
oluşan tüm izlenimleri olarak tanımlanmaktadır. Chang ve Mak (2018) destinasyonlarda 
gastronomik imaj oluşumunda sofra adabı, görgü kuralları, yeme alışkanlıkları, ünlü gıdaların 
ve yemeklerin gastronomik imajda bilişsel ifadeleri temsil ederken, gıdaların sembolik 
anlamlarının ise gastronomik imajın duygusal yönleriyle ilişkisi olabileceğini ifade etmişlerdir. 
Gastronomik imaj ile ilgili çalışmalar gastronomik kimlikte olduğu gibi oldukça azdır. 
Gastronomik imaj ile ilgili çalışmalar daha çok turizm imajı açısından tarım ve gıda politikaları 
(Hjalager ve Corigliano, 2000), gıda ya da gastronomi imajı (Hjalager ve Corigliano, 2000; 
Frochot, 2003; Karim, 2006; Lin vd., 2011 Eren, 2016; Chang ve Mak, 2018) çalışmaları üzerinden 
şekillenmektedir. Karim (2006) benzersiz sokak yemeği satıcıları, sokak pazarı ziyaret olanakları, 
egzotik pişirme teknikleri, benzersiz kültürel deneyim, restoranlara kolay erişim, özellikli 
restoranlar, uluslararası restoran menülerinin, gıda ve şarap ilişkili turlar, yiyecek ve şarap 
bölgeleri, gıdalara ilişkin çeşitlilik, çeşitli yemek aktiviteleri, yemek pişirme dersleri ve çiftlik 
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ziyaretleri ifadelerinden oluşan gıda imajı ölçeği oluşturmuştur. Karim (2006) Fransa, İtalya ve 
Tayland ülkelerinin gastronomik imajını karşılaştırmalı olarak ortaya koyduğu çalışmada, 
oluşturduğu ölçekte gıda imajı, benzersiz imaj, restoran imajı şeklinde üç boyut belirlemiştir. 
Frochot (2003) ise Fransız bölgesel turizm broşürlerinde kullanılan veriler ışığında gıda imajını 
ortaya koymayı amaçlamıştır. Araştırmacı, ülkenin gıda imajında kullanılan görüntülerde, 
ürün/yemek, ham/doğal ürünlerin baskın olduğunu bunu ise şarap ve üzüm bağları 
görüntülerinin takip ettiğini gözlemlemiştir. Chang ve Mak (2018) turistlerin mutfakla ilgili bakış 
açılarını belirlemek üzere görüşme yöntemi kullandıkları çalışma sonucunda, gıdalara yönelik 
algılamalar için çekicilikler, lezzet profili, aşinalık, pişirme yöntemi/içerikleri, ayırt edilebilirlik, 
uygunluk /fiyat ve sağlık/güvenlik gibi yedi kategori şeklinde sınıflandırma yapmışlardır. Eren 
(2016) ise Türkiye’nin gastronomi imajı üzerine hazırladığı çalışmada gastronomi imajı ve bilgi 
kaynağının, tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisini incelemiş ve söz konusu iki unsurun 
tekrar ziyaret etme niyeti üzerinde etkisi tespit edilmiştir. Gastronomik imaj algısının nasıl 
oluştuğuna yönelik çalışmaların ortaya konması gastronomi turizmi, destinasyon markası, 
dolayısıyla destinasyonların pazarlanması açısından önemlidir. İlban vd. (2018) destinasyon 
bağlılığı yaratmada gastronomi marka imajı ve gastronomi aşinalığının rolü üzerine yaptıkları 
çalışmalarında gastronomi aşinalığı ve gastronomi marka imajının destinasyon bağlılığı üzerinde 
anlamlı ve pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Gastronomik imaj çalışmalarına bakıldığında, gastronomik imaj boyutlarının belirlenmesine 
yönelik oldukça az çalışma olduğu görülmektedir. Bu araştırma destinasyon imajı modelini 
temel alarak gastronomik imaj oluşumunu anlamaya çalışmakta ve bu yönüyle alanyazına katkı 
sağlamayı hedeflemektedir. Araştıma kapsamında oluşturulmuş gastronomik imaj modeli 
doğrultusunda, duygusal gastronomik imaj, bilişsel/algısal gastronomik imaj, genel gastronomik 
imaj arasındaki ilişkinin ve genel gastronomik imajın genel destinasyon imajını etkileme düzeyi 
belirlenmiştir. 

Araştırma Hipotezleri 

𝐇𝟏	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin duygusal gastronomik imaj algılarının bilişsel/algısal 
gastronomi imaj algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.   
𝐇𝟐	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin duygusal gastronomik imaj algılarının genel gastronomi 
imaj algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.   
𝐇𝟑	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin bilişsel/algısal gastronomik imaj algılarının genel 
gastronomi imaj algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.   
𝐇𝟒	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin genel gastronomik imaj algılarının genel destinasyon imaj 
algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.   
 
YÖNTEM 

Çalışmada, nicel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Araştırmada bilgiler anket formu yoluyla 
toplanmıştır. Araştırmada, örneklem seçimi için tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden 
biri olan kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Buna göre araştırmacı şehirde yaşamayan, 
sadece Konya şehrini ziyaret eden kişilerden bilgi toplamıştır. Şehrin gastronomik imaj algılarını 
ölçmede asgari örneklem sayısı belirlenmesinde Yamane (2001: 116)’nın örneklem seçim 
formülünden yararlanılmıştır. Buna göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre 2018 yılı 
içerisinde Konya’yı ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı 63.598’ dir. Yerli ziyaretçilerin sayısını 
belirlenmemiş olsa da Türkiye genelinde en çok ziyaret edilen müzeler arasında yer alan Konya 
Mevlâna Müzesi ziyaretçi sayısı 2018 yılı içerisinde 2.961.078 olarak belirlenmiştir. Araştırmada 
ise yerli ve yabancı turist sayısı toplamı 3.024.676 kişi olarak değerlendirilmiştir. Kullanılan 
örneklem tahmini formülü sonucunda 0,05 anlamlılık düzeyi ile örneklem sayısı 384 
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bulunmuştur. Araştırmada verilerin toplanmasında, yüz yüze görüşme yolu tercih edilmiştir. 
Aralık ayında gerçekleşen Şeb-i Arus törenlerine gelen ziyaretçileri kapsaması ve yazın seyahat 
eden turistleri kapsaması için 3 Aralık 2017- 15 Ağustos 2018 tarihleri arasında Konya’yı ziyaret 
eden turistlere uygulanmış ve 424 anket formu elde edilmiştir. Anket formlarının eksik veri 
nedeniyle 20’si elenmiş ve 404’ü kullanılmıştır. Alanyazın incelenerek ve Konya mutfağı 
özellikleri göz önüne alınarak hazırlanan anket formu ile 50 katılımcı üzerinde pilot uygulama 
yapılmıştır.  Yapılan pilot uygulama sonucuda güvenirlik analizi yapılmış ve Cronbach's Alpha 
değeri 0.85 bulunmuştur. Anketin güvenirliği yeterli görülse de bir ifadenin normal dağılım 
sergilemediği tespit edilmiştir. Ayrıca beş anket formunda aynı ifadenin boş bırakılması 
nedeniyle, katılımcılar tarafından tam anlaşılamadığı sonucuna varılmış ve ifade anket 
formundan çıkarılmıştır. Diğer ifadelerde sorun görülmemiş ve verilerin toplanılmasına devam 
edilmiştir. Veri toplama araçlarından anket kullanılan araştırmada, gastronomik imaj ölçeği 
mevcut çalışmalar (Baloğlu ve McCleary, 1997; Beerli ve Martin, 2004; Karim, 2006; Lin vd., 2011; 
Eren, 2016; Chang ve Mak, 2018) ve Konya’nın sahip olduğu gastronomik kimlik özellikleri 
dikkate alınarak oluşturulmuştur. İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanan ankette, ziyaretçilerin 
kişisel özelliklerini belirlemeye yönelik sorular, Konya gastronomik unsurlarının belirlenmesine 
yönelik olarak açık uçlu sorular, genel Konya mutfağı imajını belirlemeye yönelik tek ifadede 
sorulmuş soru ve 17 ifadeden oluşan 5’li Likert tipte oluşturulmuş gastronomik imaj ölçeği 
soruları yer almaktadır.  

Araştırmada, nedensel ilişkileri test edilmesini sağlayan, tahmin eden ve yapısal teorilerin 
doğrulanmasında kullanılan istatiksel bir yaklaşım olarak tanımlanan yapısal eşitlik 
modellemesi (YEM) kullanılmıştır.  Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi, 
örneklemi test edip doğrulayarak açımlayıcı araştırma modellerinde uygulanabilmesi, tahmin 
odaklı araştırmalarda ve nedensel öngörü analizinde güçlü bir araç olmasının yanı sıra kayıp veri 
olduğunda çalışabilmesi ve normalite gibi koşulları istememesi gibi nedenlerle tercih edilen bir 
analiz yöntemidir (Alkış, 2016; Hair, Hult, Ringle ve Sarstedt, 2017; Uşaklı ve Küçükergin, 2018).  
Ayrıca araştırmada seçilmesinin bir diğer nedeni ise bir veya iki ifadeli değişkenlerle de analize 
imkân vermesidir. Araştırmada yapısal eşitlik modellemesi için, ulaşım kolaylığı nedeniyle 
SmartPLS istatistik paket programı kullanılmıştır.  

BULGULAR  

Bu bölümde araştırmaya katılan ziyaretçilerin sosyodemografik özellikleri ve yapısal eşitlik 
modeli sonuçlarına yönelik raporlar yer almaktadır.  

Katılımcıların Sosyodemografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Katılımcıların sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de yer almaktadır. Cinsiyet açısından 
bakıldığında, katılımcıların %44,8’i erkek, %55,2’si kadındır. Katılımcıların yaş durumlarına 
bakıldığında orta yaşın çoğunlukta olduğu söylenebilir. Medeni durumları değerlendirildiğinde 
%43,3’ü bekar, %52,7’si ise evlidir.  

Eğitim durumları açısından bakıldığında %50,5 oranıyla çoğunun üniversite eğitimi aldıkları 
görülmektedir. Katılımcıların meslek durumlarına göre İşçi/Şirket Çalışanı (%22,3) grubunda 
olanların en fazla, Sanatçı (%2,2) grubunda olanların ise en az olduğu görülmektedir. 
Katılımcıların gelir durumlarına bakıldığında %49 “1001-3000 TL” arasında olduğu, “7001 TL ve 
üstü” geliri olan turistin az olduğu görülmektedir. 
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Tablo 1. Katılımcıların sosyodemografik bilgileri 

Cinsiyet n % Medeni Durum n %  
Erkek 181 44,8 

 
Bekar 175 43,3  

Kadın 223 55,2 
 

Evli 229 56,7  
Toplam 404 100 

 
Toplam 404 100 

Yaş Durumu n % Gelir durumu n %  
18-24 85 21 

 
1000 TL ve altı 73 18,1  

25-34 129 31,9 
 

1001-3000 TL 198 49  
35-50 113 28 

 
3001-5000 TL 97 24  

51-64 53 13,1 
 

5001-7000 TL 21 5,2  
65 ve üstü 24 5,9 

 
7001 TL 15 3,7  

Toplam 404 100 
 

Toplam 404 100 
Eğitim Durumu n % İkametgâh n %  

Lise ve altı 163 40,3 
 

İstanbul 77 19,1  
Üniversite 204 50,5 

 
Ankara 55 13,6  

Lisansüstü 37 9,2 
 

İzmir 27 6,7  
Toplam 404 100 

 
Antalya 23 5,7 

Mesleki Durum n %  Yurtdışı 20 5,0  
Öğretmen/Akademisyen 42 10,4 

 
Diğer 202 50,0  

Ev Hanımı 61 15,1 
 

Toplam 404 100  
Sanatçı (Ressam, Müzisyen v.b.) 9 2,2 Memleket (Bölgelere göre) n %  
Yönetici/Kamu İdarecisi 39 9,7 

 
Ege, Marmara ve Akdeniz 
Bölgeleri 140 41,1  

Öğrenci 49 12,1 
 

 
Avukat, Mühendis, Doktor 18 4,5 

 
İç Anadolu Bölgesi 132 38,7  

İşçi/Şirket Çalışanı 90 22,3 
 

Karadeniz Bölgesi 42 12,3  
Emekli 49 12,1 

 
Doğu Anadolu-Güneydoğu 
Anadolu Bölgeleri 

27 7,9  
Diğer 47 11,6 

 
 

Toplam 404 100 
 

Toplam 341 100,0 

 

Katılımcılara yaşadığı şehirler açık uçlu soru şeklinde sorulmuş ve en fazla yazılan iller Tablo 
1’de sıralanmıştır. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya ilinden Konya’yı ziyaret eden turistlerin 
çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Yine katılımcıların memleket durumları açık uçlu soru 
şeklinde sorulmuş ve cevaplar bölgeler açısından kategorik hale getirilmiş ve Tablo 1’de 
sunulmuştur. Konya’ya gelen ziyaretçiler memleket açısından değerlendirildiğinde Ege, 
Marmara ve Akdeniz Bölgeleri ve İç Anadolu Bölgelerinden daha fazla geldikleri görülmektedir. 
Bu durum, bu bölgelerde yaşayan ziyaretçilerin Konya’ya ulaşmalarının daha kolay olması, 
nüfusun bu bölgelerde daha fazla toplanması gibi nedenlerle açıklanabilir. Ayrıca Konya’yı 
ziyaret etme motivasyonları açısından Mevlana Celalettin Rumi önemli bir faktördür ve bu 
bölgelerde yaşayanların Mevlana’ya olan ilgisinin daha fazla olduğu öne sürülebilir. 

 

Katılımcıların Genel Destinasyon İmaj Algılarına ve Gastronomik Marka Algılarına 
İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan turistlerin Konya ile ilgili genel destinasyon imaj algılamaları, tek ifadeli 
şekilde olumsuzdan (1) olumluya (5) Likert tipte sorulmuştur. Tablo 2’de araştırmaya katılan 
ziyaretçilerin Konya şehri ile ilgili genel imaj değerlendirmeleri verilmiştir. Konya’nın 
destinasyon genel imajının olumlu olduğu söylenebilir (	�̅�= 3,92) 

Katılımcılara Konya’nın gastronomik marka algılarını belirlemek amacıyla Konya Gastronomisi 
(yeme-içme unsurları) denildiğinde aklan gelen üç unsuru yazmaları istenmiştir. Verilen 
cevaplar kategorik hale getirilmiştir. Katılımcılardan sıralı olarak 1, 2 ve 3 numaralandırılması 
yapılarak verilen boşlukları doldurmaları istenmiştir. Toplamda 1011 cevaptan oluşan verilerde, 
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Çağrışım 1’de 1, Çağrışım 2’de 53, Çağrışım 3’de 147 boş bırakıldığı tespit edilmiştir. Cevaplar 
değerlendirildiğinde, pide/etliekmek, çorbalar, et yemekleri/pilav, sebze yemekleri/balık, hamur 
işleri, tatlılar, içecekler ve şekerleme/lokum/hurma olmak üzere sekiz kategori oluşturulmuştur 

Tablo 2. Araştırmaya katılan turistlerin Konya ile ilgili genel imaj algılarının betimsel analizi 

Genel Destinasyon İmajı 

D
ağ

ılı
m

 

Ç
ok

 O
lu

m
su

z  

O
lu

m
su

z  

O
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a 
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m
lu

 

Ç
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lu
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lu
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O
rt
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a*
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Sa

pm
a  

Konya Genel İmaj* 
f 5 20 84 189 106 404 

3,92 0,880 
% 1,2 5,0 20,8 46,8 26,2 100 

* Katılımcılar, genel destinasyon imaj özelliklerini "1=Çok Olumsuz", "2=Olumsuz", "3=Orta "4=Olumlu","5=Çok Olumlu" 
şeklinde oranlamıştır 

Katılımcıların Konya gastronomik marka algıları kategorik açıdan değerlendirildiğinde 
Pide/Etliekmek (%36,6) oranıyla en fazla olup, sırasıyla en fazla yüzdeye sahip gastronomik 
çağrışımlar et yemekleri/pilav (%22,8) ve çorbalar (%18,5)’dır.  Kelime bazında incelendiğinde, 
en fazla yazılan çağrışım olarak %34 ile Etliekmek, ondan sonra en fazla yazılan çağrışım %14,2 
ile bamya çorbasıdır. Çağrışımlar sıralı şekilde değerlendirildiğinde ise, ilk akla gelenlerde 
(Çağrışım 1), %74,4 oranıyla Pide/Etliekmek; ikinci akla gelenlerde (Çağrışım 2), %33 ile et 
yemekleri/pilav; üçüncü akla gelenlerde ise boş bırakılma durumu artmış olup, %26,8 oranıyla 
en fazla yazılan unsur et yemekleri/pilavdır.  

Katılımcıların Gastronomik İmaj Algılarına İlişkin Bulgular 

Araştırma katılımcılarına gastronomik imaj ifadelerini Konya Mutfağı üzerinden 
cevaplandırmaları istenmiş ve ortalama ve standart sapmaları Tablo 3’te verilmiştir. Tabloya göre 
en fazla ortalamaların “ulaşılabilirdir” (�̅�=3,88), “yiyecek ve içeceklerde kalite açısından tamdır” 
(	�̅�=3,85) ve “lezzetlidir” (	�̅�=3,84) ifadelerinde olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise 
“yenilikçidir” (�̅�=3,05) ifadesinde bulunmaktadır. Diğer yandan 2,73 ortalama ile Konya 
yemeklerinin rahatsızlık vermediği sonucuna varılabilmektedir.  

Tablo 3. Konya'nın gastronomik imaj algısı 

 İFADELER 𝒙* * s.s 

Bi
liş

se
l/A

lg
ıs

al
 G

as
tr

on
om

ik
 İm

aj
 Sağlık ve besin değeri açısından uygundur  3,70 1,039 

Yiyecek ve içeceklerde kalite açısından tamdır.  3,85 0,892 
Farklı sunum ya da yeme şekli sunar. 3,60 1,022 
İlgi çekici yiyecek ve içecekler vardır. 3,61 1,031 
Restoranların ilgi çekici atmosferi vardır. 3,46 0,969 
Restoran ya da mutfak çalışanları misafirperverdir. 3,53 1,043 
Özgündür.  3,65 1,038 
Ödenen ücrete değer  3,59 1,033 
Yenilikçidir  3,05 1,231 
Yiyecek ve içecekler estetik görünüm sağlar.  3,51 1,074 
Lezzetlidir  3,84 1,008 
Ulaşılabilirdir.  3,88 0,991 
Yemek çeşitliliği oldukça fazladır.  3,50 1,015 

D
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G
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on
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İm
aj

 

Konya yemekleri rahatsızlık verir.  2,73 1,251 

Konya yemeklerini yemek bana keyif verir.  3,70 0,969 

Konya’daki yemeklerin manevi değeri olduğunu düşünürüm. 3,55 1,143 

* Katılımcılar, Konya gastronomik imaj özelliklerini "1=Kesinlikle Katılmıyorum", "2=Katılmıyorum", "3=Orta düzey/Ne az ne 
çok","4=Katılıyorum","5=Kesinlikle Katılıyorum" şeklinde oranlamıştır 
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Araştırmaya katılan turistlerin Konya’nın genel gastronomik imajlarına ilişkin tek ifadeli şekilde 
olumsuzdan (1) olumluya (5) Likert tipte soru sorulmuştur.  

Tablo 4. Katılımcıların genel gastronomik imaj algılamaları 

Genel Gastronomik İmajı 

D
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Konya Genel Gastronomik 
İmajı 

f 7 19 81 210 87 404 
3,87 0,863 

% 1,7 4,7 20,0 52,0 21,5 100,0 
* Katılımcılar, genel gastronomil imaj algılarını "1=Çok Olumsuz", "2=Olumsuz", "3=Orta "4=Olumlu","5=Çok Olumlu" şeklinde 
oranlamıştır 

Tablo 4’te araştırmaya katılan ziyaretçilerin Konya genel gastronomik imaj algılarına yönelik 
değerlendirmeleri verilmiştir. Konya’yı ziyaret eden turistlerin gastronomik imaj algısının 
imajının olumlu olduğu söylenebilir (	�̅�=3,87). 

Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik Modeli (Dışsal ve İçsel Model)  

Araştırma ölçüm modeli, yansıtıcı ölçüm açısından değerlendirilmiş ve öncelikle dışsal model 
verileri belirlenmiştir. Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modellemesi yapılırken Hair vd., 
(2017) ve Uşaklı ve Küçükergin (2018) yönlendirmeleri dikkate alınmıştır. Yazarlar, dışsal model 
ve içsel model şeklinde değerlendirme yapılmasını ve dışsal modelde çalışmada kullanılan her 
bir göstergenin listesini, içsel modelde ise tüm yapısal ilişkilerin grafik olarak gösterilmesini 
önermektedirler.  

Dışsal Model 

Uşaklı ve Küçükergin (2018)’nin değerlendirilmeleri dikkate alınarak dışsal model başlığı altında 
dışsal yükler, yapı güvenirliği, ortalama açıklanan varyans ve ayırt edici geçerlilik verileri 
belirtilmiştir. Araştırmanın dışsal model sonuçlarından dışsal yükler, yapı güvenirliği, ortalama 
açıklanan varyans Tablo 5’te yer almaktadır.  

Tablo 5. Dışsal model sonuçları  

BOYUTLAR/İFADELER Dışsal Yükler Yapı 
Güvenirliği 

Ortalama 
Açıklanan 
Varyans 

Bi
liş

se
l/A

lg
ıs

al
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 İm

aj
 

Sağlık ve besin değeri 0,763 

0,923 0,570 

Estetik görünüm 0,729 

Lezzetli olması 0,733 

Yiyecek içecek kalitesi 0,773 
Farklı sunum ve yeme şekli 0,777 

İlgi çekici yiyecek ve içecekler 0,774 

İlgi çekici atmosfer 0,716 
Özgünlüğü 0,783 
Ödenen ücrete değerliği 0,744 

D
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 Keyif vermesi 0,888 

0,878 0,783 
Manevi değeri 0,882 
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Uşaklı ve Küçükergin (2018)’in tavsiyeleri doğrultusunda dışsal yükler değerlendirilirken 
0.70’den büyük yükler dikkate alınmış, 0.70’den küçük yük alan ifadeler analiz dışı bırakılmıştır. 
Buna göre “restoran ya da mutfak çalışanları misafirperverdir” (0,29), “yenilikçidir” (0,56), 
“ulaşılabilirdir” (0,66) ve “yemek çeşitliliği oldukça fazladır” (0,61) ifadeleri değerlendirmeye 
alınmamıştır. Tablo 5’te görüldüğü üzere ölçüm yapılan madde yükleri 0,72-0,78 arasında 
değişmektedir. Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modelinde ölçeğin güvenirliği tespit 
edilirken Cronbach’s Alpha değeri yerine yapı güvenirliğinin dikkate alınması önerilir. Yine 
Tablo 5’te görüldüğü üzere ölçümün yapı güvenirliği, bir boyutta 0,92 bir boyutta 0,88 şeklinde 
olup, tavsiye edilen 0,70’den büyük olma koşulunu sağlamaktadır. Ölçüm modeli ortalama 
açıklanan varyans değerleri açısından değerlendirildiğinde değerlerin 0.5’den büyük olması 
önerilir (Hair vd., 2017). Tablo 5’te görüldüğü üzere araştırma modelinin açıklanan varyans 
değerleri 0.50’den büyük değer almaktadır.  

Tablo 6. Ayırt edici geçerlik ve faktörler arası korelasyon katsayıları 

  Bilişsel/Algısal 
Gastronomik İmaj 

Destinasyon 
İmajı 

Duygusal 
Gastronomik 

İmaj 

Genel 
Gastronomik 

İmaj 
Bilişsel/Algısal Gastronomik İmaj 0,755* 

   

Destinasyon İmajı 0,407** 1,000* 
  

Duygusal Gastronomik İmaj 0,680** 0,378** 0,885* 
 

Genel Gastronomik İmaj 0,609** 0,561** 0,590** 1,000* 

*Açıklanan ortalama varyansın karekökü             **Faktörler arası korelasyonlar 

Ayırt edici geçerlik, birbirleriyle ilgili teorik yapıların farklılaşması ve bu yapıların kendi 
arasındaki ilişkinin çok yüksek olup olmadığını belirlemektedir. Bir boyutu ölçen faktörlerin 
birbiriyle ilişkili, fakat birbiriyle aynı olmaması beklenir. Fornell ve Larcker (1981) kriteri gereği, 
ayırt edici geçerlik test edilirken, bir faktöre ilişkin açıklanan ortalama varyansın kare kökünün, 
diğer faktörlerle olan korelasyon katsayılarından yüksek olması gerekmektedir (Uşaklı ve 
Küçükergin, 2018). Ayırt edici geçerlik sonuçlarında, duygusal gastronomik imaj ve 
bilişsel/algısal gastronomik imaj algılarının birbiriyle ilişkisi yüksek çıkmış ve bu ilişkiyi 
yükselten “konya yemekleri rahatsızlık verir” maddesi duygusal gastronomik imaj ölçeğinden 
çıkarılmıştır. Araştırmanın ölçüm modeline yönelik ayırt edici geçerlik analizi ve yapılar 
arasındaki korelasyon katsayıları Tablo 6’da yer almaktadır. Tablo 6’da belirtildiği üzere ölçülen 
boyutlar arasında hesaplanan açıklanan ortalama varyans karekök değerleri, söz konusu yapının 
diğer yapılarla olan korelasyon kat sayısından yüksektir. Ölçüm modelinin ayırt edici geçerliği 
sağladığı görülmektedir.  

 

İçsel model 

İçsel model bölümünde Hair vd., (2017) ve Uşaklı ve Küçükergin (2018)’in tavsiyeleri ile yapısal 
yol ilişkilerini belirlemeye yönelik test sonuçları verilmiştir. Buna göre modelin ilişki yolu 
değerlendirmesinde R2, Q2, β, f 2, t ve p değerleri belirtilmiştir. R2 değeri, bir içsel (etkilenen ya da 
bağımlı) değişkene ait varyansın açıklanma yüzdesini belirtir. 0.75, 0.50 veya 0.25 değerleri 
sırasıyla büyük, orta ve zayıf olarak değerlendirilir (Hair vd., 2017). Modelin 
değerlendirilmesinde R2 değerlerine bakılmış (Bknz. Şekil 1) ve Hair vd., (2017)’nin 
yönlendirmeleri dikkate alınarak R2 değerlerinin ortaya yakın ve kabul edilebilir düzeyde olduğu 
belirlenmiştir (R2 > 0.25).  
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Dışsal (etkilenen ya da bağımsız) değişkenin içsel değişkene ait R2 değerine olan katkısını 
değerlendirmek için ƒ 2 değerlerine bakılmaktadır (Hair vd., 2017).  ƒ 2 değerleri, 0.02 “küçük”, 
0.15 “orta” ve 0.35 “büyük” etki olarak yorumlanmaktadır (Cohen, 1988; Hair, 2017; Uşaklı ve 
Küçükergin, 2018). Araştırmanın ƒ 2 değerleri Tablo 7’de yer almaktadır. ƒ 2 sonuçlarını orta 
etkiye yakın ve büyük etki şeklinde yorumlamak mümkündür. 

Tablo 7’de araştırma modeli sonucu ortaya konmuş hipotez sonuçları, β, f 2, t ve p değerleri yer 
almaktadır. Standart beta (β) katsayıları, bir değişkenin, bir başka değişken üzerindeki etkisinin 
büyüklüğünü ifade etmektedir. Modelin etki büyüklüğü sınıflandırılması; 0.10’dan küçük değer 
alan beta katsayılarını “az etki”, 0.10-0.50 arasında değer alanları “orta etki”, 0.50 üzerindeki beta 
katsayılarını ise “yüksek etki” olarak belirlenmiştir (Hair vd., 2017; Kline, 2011; Uşaklı ve 
Küçükergin, 2018; Uşaklı, 2016). 

  Tablo 7. İçsel model hipotez testi sonuçları  

Hipotez Etki Beta* t değeri p Sonuç f2** 

𝐇𝟏	 
Duygusal Gastronomik İmaj 

 
Bilişsel/Algısal Gastronomik İmaj 

0,680 16,603 

 

0,000 Kabul 0,859  

𝐇𝟐 
Duygusal Gastronomik İmaj 

 
Genel Gastronomik İmaj 

0,590 4,447 0,000 Kabul 0,102  

𝐇𝟑	 
Bilişsel/Algısal Gastronomik İmaj 

 
Genel Gastronomik İmaj 

0,385 5,096 

 

0,000 Kabul 0,140  

𝐇𝟒	 
Genel Gastronomik İmaj 

 
Genel Destinasyon İmaj  

0,561 13,738 
 

0,000 Kabul 0,459  

* β < 0,10 “az”, β: 0,10-0,50 arası “orta”; β > 0,50 “yüksek” etki olarak sınıflandırılmıştır. 
**0,02 küçük, 0,15 orta, 0,35 büyük etki olarak yorumlanmıştır.  

 

Şekil 1 ve Tablo 7’de görüldüğü üzere bilişsel/algısal gastronomik imajın genel gastronomik imajı 
orta düzeyde etkilediği (β=0,385, p=0,000; f2= 0,140), duygusal gastronomik imajın hem 
bilişsel/algısal gastronomik imajı (β=0,680; p=0,000; f2=0,859) hem de genel gastronomik imajı 
(β=0,590; p=0,000; f2=0,102) yüksek düzeyde etkilediği ve genel gastronomik imajın genel 
destinasyon imajını (β=0,561; p=0,000; f2=0,459) yüksek düzeyde etkilediği belirlenmiştir.  
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Şekil 1. Araştırma Modeli Sonucu     
 
Q2 değeri, bir yapısal modelin tahmin etme uygunluğunu değerlendirmede kullanılır. Q2 

değerinin 0’ı aşması beklenir ve bu durum dışsal bir değişkenin ilgili içsel değişken için tahmin 
etme uygunluğuna sahip olduğuna işaret eder (Hair vd., 2017). Araştırmanın ölçüm modelinde 
yer alan genel gastronomik imaj, bilişsel/algısal gastronomik imaj ve destinasyon imajı Q2 

değerlerine bakıldığında hepsi 0’dan büyüktür ve değerlerin uygun olduğu belirlenmiştir (Bknz. 
Şekil 1). 

Yapılan analiz sonuçlarına göre; 
“𝐻,	:	Konya’yı ziyaret eden turistlerin bilişsel/algısal gastronomik imaj algılarının genel gastronomi imaj 
algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.”  
“𝐻.	:Konya’yı ziyaret eden turistlerin duygusal gastronomik imaj algılarının bilişsel/algısal gastronomi 
imaj algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.”   
"𝐻0	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin duygusal gastronomik imaj algılarının genel gastronomi imaj 
algıları üzerinde olumlu etkisi vardır.”   
“𝐻1	: Konya’yı ziyaret eden turistlerin genel gastronomik imaj algılarının genel destinasyon imaj algıları 
üzerinde olumlu etkisi vardır.” hipotezleri kabul edilmiştir.    

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bir destinasyona özgü gastronomik kimlik ve imaj, o destinasyonun taklit edilmesini 
zorlaştırmakta, güçlü bir marka unsuru olarak yer alabilmekte ve hatta destinasyonu ziyaret 
etme motivasyonu olabilmektedir. Destinasyon marka oluşumunda gastronomik kimlik ve 
imajın önemini ortaya koyan bu araştırmada, Konya’ya gelen turistlerin Konya gastronomik imaj 

Not: Genel gastronomik imaj Q2= 0,413; bilişsel/algısal gastronomik imaj Q2= 0,244; 

destinasyon imajı Q2= 0,305 
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algılarının, Konya genel destinasyon imaj algılarını etkileme düzeyi ve dolayısıyla destinasyon 
marka oluşumunda gastronomik imajın önemi ortaya konmuştur. Ayrıca araştırmada Konya 
ilinin gastronomik imaj unsurları belirlenmiştir.  

Araştırmaya katılan turistlerin profili değerlendirildiğinde; erkek ve kadın oranın birbirine yakın 
olduğu, çoğunun orta yaşta olduğu, üniversite eğitimi alanların fazla olduğu, gelir açısından ise 
orta gelirde oldukları ve çoğunun İstanbul’da yaşadığı söylenebilir. Konya’nın gastronomik 
marka algısına verilen cevaplarda en yüksek yüzdelerin etliekmek ve bamya çorbasında olduğu 
tespit edilmiştir.  

Araştırmada turistlerin bilişsel/algısal gastronomik imaj, duygusal gastronomik imaj, genel 
gastronomik imaj ve destinasyon imajı algılarının birbirlerini etkileme düzeyleri incelenmiştir. 
Yapısal eşitlik modellemesi ile yapılan analizler sonucunda ise genel gastronomik imajın 
destinasyon imajını yüksek düzeyde etkilediği, duygusal imajın bilişsel/algısal imajı ve genel 
gastronomik imajı yüksek düzeyde etkilediği, bilişsel/algısal gastronomik imajın da genel 
gastronomik imajı orta düzeyde etkilediği belirlenmiştir. Buna göre araştırma modelini oluşturan 
H3	,	H4	, H5	, H6	 hipotezleri kabul edilmiştir.  

Araştırmada duygusal gastronomik imajın, bilişsel/algısal imajı ve genel gastronomik imajı 
etkilediği sonucu çıkmıştır. Duygulardan etkilenen gastronomik imaj algısının bilişsel/algısal 
gastronomik imajı etkilemesi önemli bir sonuçtur. Öyle ki gastronomik imaj yaratılmasında 
duygusal gastronomik imajın dikkate alınması ve doğru bir gastronomik imaj oluşturulmasında 
dikkat edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan araştırmada bilişsel/algısal ve duygusal 
gastronomik imajın genel gastronomik imaj algısını olumlu düzeyde etkilediği sonucu 
bulunmuştur. Turistlerin Konya gastronomisi ile ilgili düşünceleri ve duyguları genel 
gastronomik imaj etkilemekte ve dolaylı olarak destinasyon imajı algısına etki etmektedir. Bu 
açıdan bakıldığında gastronomik imaj algısının destinasyon markalamasında önemli olduğu 
görülmektedir. Gastronomik imajın, destinasyonun genel imaj algısına olan olumlu etkisi ile 
gastronominin önemli bir marka bileşeni ve etkileme gücü yüksek bir destinasyon çekicilik 
unsuru olduğu ortadadır.   

Destinasyonların sahip olduğu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. 
Konya gastronomisi, Konya şehri için özgün deneyimler sunma özelliklerine sahiptir. Pine ve 
Gilmore (2012) deneyimleri, ürün ve hizmetlerden farklı bir ekonomik sunu olarak ortaya 
koymuşlar ve yazarlara göre müşteriler bir ürünü ya da hizmeti sadece onlara sağladığı 
faydalardan dolayı satın almamakta, o ürün ya da hizmetin hafızalarında bıraktıkları hoş 
deneyimlerle de ilgilenmektedirler bu nedenle de her bir müşteri için farklı, sıra dışı ve 
kişiselleştirilmiş deneyimlerin yaratılması gerekliliğini ifade etmişlerdir. Konya tarihsel geçmişi, 
coğrafi konumu, gelişmiş sosyal yapısı, coğrafi olanakları, inançlar etrafında şekillenen 
kültürünün gastronomiye yansıması ile benzersiz bir destinasyon markası sağlama olanağına 
sahiptir. Mevlâna Celâleddin Rumi, Konya’nın en önemli kişiliklerinden biridir ve mesafeleri 
aşmış bir üne sahiptir. Konya şehrinin destinasyon planlaması yapılırken, Konya mutfağının yanı 
sıra Mevlevi mutfak gelenekleri ve Selçuklu mutfak geleneklerine yönelik deneyim yaratma 
yolunda çalışmalar yapılmalıdır. Konya mutfağı özelliklerinin turistlere farklı deneyimler 
sunabilmesini sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması Konya şehrinin tanıtılmasına ve olumlu 
imaj oluşturmaya da etki edecektir. Diğer yandan uluslararası tanınırlığı olan bir diğer unsur 
Çatalhöyük’tür. Gastronomi açısından değerlendirildiğinde, Çatalhöyük gastronomik 
unsurlarının mutfak sanatlarıyla birleştirilerek Çatalhöyük teması etrafında şekillenen mutfak 
sunumu hem ülke gastronomisine hem de Konya’ya fayda sağlayacaktır.  

Araştırma sonuçları göz önüne alınarak Konya gastronomisi ile ilgili öneriler aşağıda 
sıralanmıştır: 
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ü Gastronomik kimlik ve imaj konusunda turizm paydaşlarının bilgilendirilmesi, 
ü Konya gastronomisini tanıtan etkinliklerin yapılması (gastronomi festivalleri, 

seminerler, toplantılar vb.),  
ü Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili yerel yönetim ve halkın bilgilendirilmesi, 
ü Aşçılık eğitimi alan öğrencilere yöresel mutfak hakkında bilgilendirmelerin yapılması, 
ü Turist rehberlerine yönelik Konya mutfak kültürü ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi, 
ü Konya gastronomisini araştıran enstitülerinin kurulması, 
ü Konya’ya özgü yiyecek ve içeceklerin satın alınabildiği gastronomi müzelerinin açılması 

(Çatalhöyük gastronomi müzesi, Ateşbaz-ı Veli gastronomi müzesi gibi.), 
ü Turistlere yönelik aktif ya da pasif katılımlı gastronomik etkinliklerin düzenlenmesi 

(yöresel yemek kursları, yemek yarışmaları, gastronomik sergiler vb.), 
ü Bölge gastronomisinin tanıtımında ulusal ve uluslararası medyanın aktif bir şekilde 

kullanılması, 
ü Yenilebilir ve yenilemez gastronomik unsurların marka değer haline gelmesi ve turistik 

ürün olarak sunulmasıdır. 
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Öz 
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Abstract 

The traditional tourism marketing aims to influence the tourist's travel motivation by using visual 
and sensory factors. Brochures with one-dimensional photographs were used to influence the 
buying behaviour of tourists. Technological changes have enabled the creation of two- and three-
dimensional photographs and videos. Virtual Reality which is one of the technological changes 
provides a real-time three-dimensional interaction experience in a computer-generated 
environment. This research aims to determine whether three-dimensional virtual reality videos 
affect travel motivation. In the research, a pretest-posttest control group model was applied. The 
travel motivation scale was solved twice at a different time without any intervention to the 
control group. The experimental group was manipulated by watching a three-dimensional and 
360-degree video with virtual reality glasses before answering for the second time. Collected data
were analyzed by using dependent and independent t-test. The results of the research showed
that the differences in the pretest and post-test averages of the experimental group with virtual
reality experience were statistically significant. It was concluded that virtual reality videos
positively affect the motivation of tourists to travel.
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GİRİŞ 

Geçmişten günümüze insanlığın gelişiminde önemli role sahip ve devrim niteliğindeki buluşlar, 
insanlığı her daim ileri götürmüştür. İnsan doğduğu andan itibaren büyük bir merak duygusuna 
sahiptir. Önce yaşadığı yeri sonra da sınırlar ötesini keşfetmek adına büyük buluşlara imza 
atmıştır. İnternet, insan hayatına girmesiyle insanların zihinlerini, yaşam şekillerini hatta hayata 
bakış açılarını değiştirmiş en önemli buluşlardan biridir. Ayrıca, internet sayesinde dünya 
üzerinde sınırlar ortadan kalkmış ve bilgiye ulaşım kolaylaşmıştır. Hatta insan hayatının gerçek 
dünyasının kurgulanmış ve bir yazılım tarafından yazılmış üç boyutlu halini yaşamak artık 
mümkün olmaktadır. 1987 yılında Jaron Lanier bu durumu “Sanal gerçeklik (Virtual Reality)” 
olarak ifade etmiş ve günümüzde de aynı isim ile kullanılmaya devam edilmektedir (Lanier, 
1992). Bilgi iletişim teknolojileri yıllardır turiste bilgilerin ulaştırılmasında, turizm ürünlerinin 
satış ve pazarlamasında kullanılmaktadır (Yavuz, 2018). Sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 
robotlaşma ve yapay zekâ gibi gelişmekte olan teknolojileri turizm işletmeleri tarafından ne 
kadar etkin kullanıldığı ise tartışılmaktadır (Kutlu, Ayyıldız ve Koç, 2019). Bunun en önemli 
nedeni ise turizmin işleyişinde insan etkileşimin ön planda olmasıdır (Kusluvan, Kusluvan, Ilhan 
ve Buyruk, 2010).  

Turizm işletmeleri geleneksel satış ve pazarlama yöntemlerinde; satış temsilcilerinin kişisel 
tecrübe ve anlatımlarını fotoğraflar ile destekleyerek, turistin seyahat motivasyonunu artırmaya 
çalışmıştır. Turizm ürünlerini iyi bir şekilde pazarlanması ya da tanıtılmasında seyahat 
motivasyonlarını etkileyen faktörleri bulmak doğru zamanda doğru yatırım yapılması için 
önemlidir. Alanyazınından, turistlerin seyahat motivasyonunu bir fotoğraf, video, afiş ya da 
arkadaş tavsiyesinin tatile gitme isteğini harekete geçirebildiği anlaşılmaktadır (Camilleri, 2018; 
Binbasioglu, 2019). İnternet ise kişilerin yaşadıkları tecrübeleri başkaları ile paylaşabilecekleri ve 
içerik üretebilecekleri platformların diğer bir adıyla sosyal medyayı oluşmasına neden olmuştur 
(Aktan, 2018). Bilgi paylaşımı ne kadar etkili olursa olsun, görsel imaj her zaman seyahat 
motivasyonunda daha önemli olmuştur (Atıf, 2018). Turistler televizyon, tablet, laptop, bilgisayar 
ve cep telefonu gibi birçok farklı platformlardan gitmek istedikleri destinasyonların videolarını 
izleyebilmektedirler. Fakat sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak (gözlük ve kumandalar) bir 
destinasyonun 360° ve 3 boyutlu videoyu izlerken gerçekmiş hissi oluşmaktadır (Yıldırım, Elban 
ve Yıldırım, 2018). Alan yazınında yapılan bazı çalışmalarda sanal gerçeklik deneyiminin 
kişilerin gerçekmiş hissi vererek yaşadığı olayı gerçekte de tercih etmesinde ve motivasyonunda 
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Arat ve Baltacıoğlu, 2016; Durmaz, Bulut ve Tankuş, 2018). 
Bundan dolayı, çalışmanın amacı sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak izlenen 360° videoların 
turistin seyahat motivasyonunu etkileyip etkilemediğini tespit etmektir.  

 

SANAL GERÇEKLİK DENEYİMİ VE TURİZM PAZARLAMASI 

Turizm sektörünün gelişimi ve teknolojinin de ön plana çıkmasıyla sektördeki hareketlilik ve 
seyahat eden insan sayısı her yıl artmaktadır. 2017 yılında uluslararası seyahat eden turist sayısı 
toplam 1,322 milyona çıkmıştır (TUROB, 2019). Ayrıca tüketici kitlesi hızla artmasına karşın, 
turizm işletmeleri küreselleşme ve artan rekabet sonucunda, uluslararası turizm pazarındaki 
paylarını arttırmak için zorlu bir yarış içine girmişlerdir. İnternetin gelişimi ile yaşanan teknolojik 
altyapı turizmin her alanını etkilemektedir (Buhalis ve Law, 2008). Teknolojik gelişmeler turizm 
sağlayıcıları ile tüketiciler arasındaki etkileşimi güçlendirmektedir (Neuhofer, Buhalis ve Ladkin, 
2014). İnternet, bilgi iletişim teknolojileri ve sosyal medya turistin seyahat motivasyonun 
artırılması için de kullanılmaya başlanmıştır (Güçlü, 2017; Chen, Mahmassani ve Frei, 2018). 
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Turistin seyahat etmeye karar vermesinde seyahat motivasyonu önemli bir rol oynar (Yazıcıoğlu 
ve Akbulut, 2016). Murray (1964: 7) motivasyonun tanımı “kişinin davranışlarını açığa çıkaran, 
onu yönlendiren ve bütünleştiren içsel bir faktör” olarak yapılmış; takip eden yıllarda 
motivasyonunda kendi içinde farklı motivasyon türleri ortaya çıkmıştır. Dann (1981: 189) 
turistlerin seyahat etmek amacı ile motivasyona ihtiyaçları olduğu üzerinde durmuş ve seyahat 
motivasyonu “bir veya bir grup aktörü gezmeye yeterli derecede yönlendiren anlamlı bir ruh 
hali” olarak tanımlamıştır. Bir diğer ifade ile turist duyguları ile hareket ederek; mutlu olacağına 
inandığı için seyahat motivasyonu oluşur (Iso-Ahola 1983). Parrinello (1993) seyahat 
motivasyonunun seyahate dâhil olan tüm faaliyetleri harekete geçiren bir tetikleyici işlev görevi 
gördüğünü vurgulamıştır.  

Turistin destinasyon ile ilgili bilgilere görsel olarak ulaşabilmesini sağlayan yeni teknolojiler 
geliştirilmiştir. Günümüze kadar yaygın olarak turizm tanıtım ve pazarlaması bir boyutlu 
fotoğraflar ya da broşürler üzerinden yapılmıştır. Turizm ürününü olabildiğince turiste fotoğraf 
ve videolar ile somutlaştırılmaya çalışılmıştır (Atıf, 2018). Fakat yıllar içinde bunun yeterli 
olmadığı anlaşılmıştır (Musil ve Pigel, 1994; Castro, Quisimalin, Córdova, Quevedo, Gallardo, 
Santana ve Andaluz, 2018). Sanal gerçeklik teknolojisi turizmin ürünlerinin tanıtımında ve 
pazarlanmasında daha somut ve hislere hitap edecek bir yaklaşım sunmaktadır (Arat ve 
Baltacıoğlu, 2016). Sanal gerçeklik teknolojileri tıp, sağlık, mimarlık, mühendislik ve askeri gibi 
birçok alanda aktif olarak uzun yıllardır kullanılmaktadır (Takahashi, 2018). Aynı zamanda 
eğitim, eğlence ve turizm alanlarında da kullanımı hızla artmaktadır (Jensen ve Konradsen, 
2018).  

Sanal gerçeklik, hayallerini tabloya döken ve onları 2 boyutlu sanat eserlerine çeviren insanların 
o eserlerini modern teknoloji ile gerçekte hayal ettikleri gibi 3 boyutlu olarak sunmalarına olanak 
sağlayan ve 3 boyutlu sanal dünyanın kapılarını aralayan bir yapıyı oluşturmaktadır. Sanal 
gerçeklik gerçeğe yakın bir deneyim olanağı sunar (Kim ve Hall, 2019). Sussmann ve Vanhegan 
(2000) sanal gerçekliği fiziksel dünyadaki elementlerin 3D sistemleri ile sentezlenerek sanal 
ortama aktarılmasını hedefleyen bir teknoloji olarak tanımlamaktadır. Guttentag (2010) sanal 
gerçeklik ortamının yazılımlar yardımı ile çeşitli platformalar kullanılarak son kullanıcıya 
aktarılan gerçek dünyanın kopyalanmış üç boyutlu sistemi olarak tanımlamaktadır. Bu 
oluşturulmuş sanal ortamda kullanıcılar gerçek ortamdaymış hissini yaşamaktadırlar. Bunu 
oluşturmak için görme, işitme, dokunma gibi çeşitli duyular uyarılmaktadır. Sanal gerçeklik 
teknolojileri sanal gözlük, uygulamalar ve kumandalardan oluşmaktadır (Jensen ve Konradsen, 
2018). Böylece algısal olarak kişiler kendilerini bir başka yerdeymiş gibi hissetmektedir (Yıldırım 
vd., 2018). Bir sanal gerçeklik ortamında kişiler sanal gerçeklik gözlükleri ve kumandalar 
uygulama platformuna bağlanarak etkileşime girebilir oradaki olayları ve yaşadıkları 
deneyimleri istedikleri gibi değiştirebilir kendi davranışları ve çıkarları doğrultusunda hareket 
edebilirler.  

Arat ve Baltacıoğlu (2016) sanal gerçeklik gözlüklerinin genelde oyun amacı ile kullanılmakta 
olduğunu ama zamanla önem kazanacağını ve tarihi yerlerin bu gözlükler vasıtası ile 
gezilebileceğini belirtmiştir. Bu çerçevede, sanal gerçeklik gözlüklerinin turizmde otellerde 
seyahat öncesi planlamada, seyahat acentalarında satış öncesi hizmetlerinde ve destinasyon 
tanıtımında kullanılabileceğine yönelik çalışmalar mevcuttur (Bayer, 1998; Derman, 2012; Arat 
ve Baltacıoğlu, 2016). Turistler turizm ürününü satın almadan önce gidecekleri yeri hakkında 
bilgi toplamak ve görmek istemektedirler. Marriott otelleri Samsung iş birliği ile “VRoom 
Service” adıyla çıkarttıkları Sanal Gerçeklik uygulaması sayesinde dünyanın farklı 
noktalarındaki gezginlerin çekmiş oldukları 360° videolarla gerçek deneyimi sanal ortama 
aktarmıştır (Durmaz vd., 2018). Expedia seyahat acentası satış öncesi hizmetlerinde seyahat 
broşürleri yerine 360° videolarla müşterilerine VR deneyimi sunmakta ve müşterilerinin 
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rezervasyon öncesi gidilecek destinasyon, otel hakkında daha ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını 
sağlamaktadır (Petrović ve Milićević, 2018). 

Turizmde üçboyutlu ortamda gerçekmiş izlenimi vererek yaşatan sanal gerçeklik teknolojileri 
uygulamaları ile pazarlama ve tanıtım için farklı çözümler üretilmeye çalışılmaktadır 
(Tussyadiah, Wang, Jung ve Dieck, 2018). VR deneyimi sonrasında turistlerin turizm ürününe ya 
da destinasyona olan bakışı, karar verme süreci, seyahat planlaması, motivasyonu ve 
davranışlarında değişimler olduğu yapılan çalışmalar ile desteklenmektedir (Cheong, 1995; 
Hobson ve Williams, 1995). Buradan yola çıkarak potansiyel turistlerin seyahat motivasyonlarını 
sanal gerçekliğin değiştirebileceği öne sürülmektedir (Özgüneş ve Bozok, 2017; Ekici, Yolcu, 
Özkaynar, Sütütemiz ve Altunışık, 2017; Durmaz vd., 2018). Pasanen, Pesonen, Murphy, 
Heinonen ve Mikkonen (2019) sanal gerçeklik gözlükleri ile izlenen 360° videoların daha etkili 
olduğunu bulmuşlardır. Diğer taraftan ise Deng, Unnava ve Lee (2019) araştırmalarında sanal 
gerçeklik uygulamalarının kullanıcılar üzerindeki olumsuz etkileri olduğunu; sanal deneyimin 
kişileri tüketime yönlendirmediğini belirtmektedirler. Turizm çalışmalarında VR ile ilgili 
çalışmalar hızla artmaktadır (Yung ve Khoo-Lattimore, 2017; Özgüneş ve Bozok, 2017; Ekici vd., 
2017; Tussyadiah vd., 2018; Durmaz vd., 2018; Cankül, Doğan ve Sönmez, 2018). Fakat bu 
yeniliklerin turistlerin motivasyonunda bir etkiye sahip olup olmadığı tartışılmaktadır (Kim ve 
Hall, 2019).  Buradan yola çıkarak, aşağıda belirlenen araştırma sorusu oluşturulmuştur: 

• Sanal gerçeklik gözlüğü kullanılarak izlenen üç boyutlu ve 360° video turistin seyahat 
motivasyonunu etkiler mi? 

YÖNTEM 

Bu araştırma sanal gerçeklik teknolojileri kullanarak izlenen 360° videoların turistin seyahat 
motivasyonunu etkileyip etkilemediğini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın yöntemi 
nicel araştırma yöntemlerinden deneme modeli olan, gerçek deneysel modeldir. Sosyal 
bilimlerde deneysel araştırmaların çok az bulunmaktadır (Dilek, Baysan ve Öztürk, 2018). 
Büyüköztürk (2014: 2) deneysel araştırmaları “sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle, belli 
bir müdahalenin kontrol altına alınmış koşullarda belli bir sorunun çözümünde ne derece etkili 
olacağını görmek” için yapıldığını belirtmektedir. Bu araştırmada deneme modellerinden öntest-
sontest kontrol gruplu tam deneysel model (ÖSTK) kullanılmıştır.  

Araştırmanın evreninin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesinde okumakta olan 
öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin araştırmalarda örneklem olarak kullanılması tartışılan 
bir konudur. Exadaktylos, Espín ve Branas-Garza (2013) çalışmalarında sosyal bilimler 
öğrencilerinin örneklem olarak seçilmesinin katılımcı olarak seçilebilecek diğer kişilerden farklı 
olmadığını bulmuşlardır. Bu araştırmada, özellikle turizm öğrencilerinin katılımcı olarak 
seçilmesinin nedeni ise öğrencilerin potansiyel turist olmalarıdır (Shanka, Ali-Knight ve Pope, 
2002). Öğrencilere deneysel çalışmanın içeriği hakkında bilgi verilmeksizin 2 hafta süre ile 
duyuru yapılmış ve gönüllü toplam 80 kişiye ulaşılmıştır. Katılımcılar olasılığa dayalı örneklem 
yöntemlerinden basit rasgele örnekleme yöntemi ile seçilerek deney ve kontrol grubu olarak ikiye 
ayrılmıştır (Gürbüz ve Şahin, 2016).  

Araştırma verileri anket kullanılarak toplanmıştır. Seyahat motivasyonu anket ifadeleri için 
Shavanddasht, Karubi ve Sadry’nin (2017) tarafından hazırlanan 21 ifadeli anket iki uzman 
tarafından İngilizce’den Türkçe’ye geri çeviri yöntemi ile çeviri yapılarak kullanılmıştır. Seyahat 
motivasyon ölçeği 5’li Likert kullanılarak değerlendirilmiştir. İfadelere katılımcılar “1-kesinlikle 
katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-ne katılıyorum/ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle 
katılıyorum” aralığında cevap vermişlerdir. Anketin ikinci bölümünde katılımcılarının 
demografik özellikleri için cinsiyet, yaş, aylık gelir, internette ve sosyal ağlarda vakit geçirme 
süreleri, müze kartının olması ve müze ziyaretleri ile ilgili 6 soru yer almaktadır. Laesser ve 
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Dolnicar (2012) yapmış oldukları deneysel araştırma sonucunda turistlerin seyahate karar 
vermeleri ile seyahat çıkma tarihleri arasındaki sürenin en fazla bir hafta olduğunu bulmuşlardır. 
Buradan yola çıkarak deneyde ikinci veri toplama süresinin bir hafta sonra olmasına karar 
verilmiştir. Kontrol ve deney grubuna seyahat motivasyonu anketi uygulanarak 1 hafta sonra 
ikinci anket uygulaması yapılmıştır. Kontrol grubuna hiçbir müdahale yapılmamıştır. Deney 
grubuna Türkiye’nin en önemli turistik çekim merkezi olan Efes Antik Kent’inin 360° videosu 
sanal gerçeklik gözlükleri ile izletilmiş ve aynı anket ikinci defa uygulanmıştır.  

Araştırmanın grupları birbirinden bağımsız, aralık ölçeği kullanılmış, yaş gruplarına göre 
varyansları eşit, öntest basıklık ve çarpıklık değerleri (.544/-.253), sontest basıklık ve çarpıklık 
değerleri (.235/.029) olarak bulunmuş ve normal dağılım gösterdiğinden parametrik testler 
uygulanmıştır. Araştırmanın anket ifadelerinin güvenirlik analizi test tekrar test yöntemi ve iç 
tutarlılık katsayısı Cronbach Alfa ile belirlenmiştir. Araştırmada seyahat motivasyonu anketi 
farklı zamanda aynı gruplara uygulanmıştır. Anketin test-tekrar test güvenirlik katsayısı Pearson 
Momentler Çarpımı Korelasyonu sonucunda istatistiksel p<00 düzeyinde yüksek ve pozitif 
yönde anlamlı bir ilişki (r= .839, p= .000) bulunmuştur. Seyahat motivasyonu anketinin Cronbach 
Alfa değerleri öntest .715 ve sontest .829 bulunmuş olup; değerler 0.7’nin üzerinde olduğundan 
ölçek güvenilir yapıya sahiptir sonucuna varılmıştır. Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacı 
ile deney ve kontrol gruplarının öntest ve sontest sonuçları üzerinde ileri istatistik analizlerinin 
yapılması istatiksel olarak güçlü ve kabul edilir bir analiz yöntemi olan t-testi kullanılmıştır 
(Büyüköztürk, 2014).  

 

Demografik Bulgular 

Araştırmanın ilk bulguları araştırmaya katılan turizm öğrencilerinin demografik sorulara 
verdikleri cevaplardan oluşmaktadır. Tablo 1’de 80 katılımcının cinsiyet, yaş ve gelir düzeylerine 
göre dağılımları frekans ve yüzde değerleri belirtilmektedir.  

Tablo 1. Demografik Bulgu Sonuçları 
 

 F % 
 
CİNSİYET 

KADIN 33 41.3 
ERKEK 47 58.8 

 
 
YAŞ 

19 1 1.3 
20 8 10.0 
21 24 30.0 
22 47 58.8 

 
 
GELİR DÜZEYİ 

0-1000 TL 41 51.2 
1000-2000 TL 21 26.3 
2001-3000 TL 14 17.5 
3001-4000 TL 2 2.5 
4000 TL ve üstü 2 2.5 

 

Tablo 1’de deneye katılan katılımcıların %41,3’ü kadınlardan oluşurken %58,8’i erkeklerden 
oluştuğu görülmektedir. Araştırmanın yaş aralıkları 19-22 arasında olup; %58,8’i 22 yaş, %30’unu 
21 yaşındaki katılımcılardan oluşmaktadır. Bireylerin gelir durumları incelendiğinde %51,2’i 0-
1000 TL arasında gelire sahipken, %26,3’ü 1000-2000 TL arası, %17,5’i 2001-3000 TL, %2,5’i 3001-
4000 TL ve %2,5’i 4000 TL ve üstü gelire sahip kişilerdir. Cinsiyet açısından çok büyük bir farklılık 
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bulunmamıştır. Katılımcıların Z jenerasyona ait bireyler oldukları ve yarısının gelirlerinin 
ortalama düzeyde olduğu bulunmuştur. Katılımcıların internet vakit geçirme, sosyal ağlarda 
vakit geçirme ve internette video izleme oranlarına bakılmıştır. Tablo 2’de internet ile ilgili 
soruların frekans ve yüzdeleri verilmektedir.     

 

Tablo 2. İnternet ile İlgili Soruların Sonuçları 

 f % 
İnternette Vakit Geçirme Süresi 2 Saatten Az 13 16,2 

2-4 saat 29 36,3 
5-7 saat 26 32,5 
7 saatten fazla 12 15,0 

Sosyal Ağlarda Vakit Geçirme 
Süresi 

2 saatten az 17 21,2 
2-4 saat 40 50,0 
5-7 saat 15 18,8 
7 saatten fazla  8 10,0 

İnternetten Video İzleme  Evet 80 100,0 
Hayır 0 0,0 

 

Tablo 2’de internette ve sosyal ağlarda vakit geçirme sorularında bir saate yoğunluk 
oluşmamıştır ve geniş bir dağılım olduğu bulunmuştur. Katılımcıların internette vakit geçirme 
süreleri %16,2’si 2 saatten az, %36,3’ü 2-4 saat, %32,5’i 5-7 saat arası ve %15’i 7 saatten fazladır. 
Katılımcıların sosyal ağlarda vakit geçirme sürelerini ise %21,2’si 2 saatten az, %50’si 2-4 saat, 
%18,8’i 5-7 saat ve %10’u 7 saatten fazla olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların tamamı (%100) 
internetten video izlediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılardan elde edilen veriler ışında 19-22 yaş 
aralığındaki gençlerin internette ve sosyal ağlarda uzun süreler vakit geçirdiği görülmüştür. 
İnternette vakit geçirenlerin sosyal ağlarda vakit geçirme süresi değişirken, katılımcıların hepsi 
interneti video izlemek amacı ile kullandıklarını belirtmişlerdir. Bu bulgu ise internette yer alan 
videoların Z jenerasyonu için çok önemli olduğunu göstermektedir.  

Katılımcıların müze ve antik kentler hakkındaki görüşleri incelendiğinde %26,3’ünün müze kartı 
olmadığı ve %73,8’inin müze kartı olduğunu belirlenmiştir. Katılımcıların “Antik kentleri ziyaret 
eder misiniz?” sorusuna %82,5’i olumlu cevap verirken; %17,5’i olumsuz cevap vermiştir. Müze 
kartı kullanımının az olduğu ama buna rağmen antik kentlere ziyaret niyetinin yüksek olduğu 
bulunmuştur. Katılımcıların %62,5’i 50TL ücretli Pamukkale/Hierapolis Antik Kentine 
gidebileceklerini söylerken, Efes Antik Kentine 60 TL ücretle giderim diyenlerin sayısı %51,3’te 
kalmıştır (Çalışmanın yapıldığı Mayıs 2019 tarihinden sonra makale yazım sürecinde ören yeri 
giriş ücretleri değişmiştir. Pamukkale 60 TL ve Efes 72 TL olmuştur. Bkz. 
https://muze.gov.tr/urun-ekle). Müze kart sahipleri Pamukkale ve Efes Antik kent giriş ücreti 
ödemektedirler (Bkz. http://dosim.kulturturizm.gov.tr/giris-ucretleri). Arada yalnızca 10 TL 
olmasına rağmen katılımcılar Pamukkale Antik Kentini tercih etmişlerdir. Bu algı, 
Pamukkale’nin beyaz travertenlerinin sunduğu çekicilik ile Efes Antik kentinin sunduğu çekicilik 
arasındaki farktan kaynaklanabilir. Ülkemizde en çok ziyaret alan iki Antik Kent olan 
Pamukkale/Hierapolis ve Efes Antik Kenti, ücretlerin öğrenciler için çok olması nedeniyle 
öğrencilerin yarısı gitme eğiliminde iken neredeyse yarısı ücreti pahalı bulmuştur. Ortalama ve 
düşük düzeyde gelirlere sahip kişilerinde aynı düşünce içinde olabilecekleri ve ücretin seyahat 
motivasyonunda etkili bir faktör olabileceği bu bulgu ile anlaşılmaktadır.   
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SEYAHAT MOTİVASYONU DENEY BULGULARI VE TARTIŞMA 

Araştırmanın seyahat motivasyonu anket bulguları için toplam 80 öntest (40 kontrol/ 40 deney 
grubu) ve 80 sontest (40 kontrol/ 40 deney grubu) SPSS 24.0 analiz programı kullanılarak analiz 
edilmiştir. Sanal gerçeklik ile izlenilen 360° videonun turistlerin seyahat motivasyonunu etkileyip 
etkilemediğini tespit etmek amacı ile yapılan öntest ve sontest kontrol gruplu deneyin anket 
sonuçlarına yönelik aritmetik ortalamalar bulunmuş ve ortalamalar arasında ilişkili ve ilişkisiz t-
testleri yapılmıştır. İlk olarak, kontrol ve deney gruplarının bir hafta aradan sonra ikinci defa 
cevaplandırdıkları anket sonuçlarına göre ifadelerin ortalamaları bulunmuştur. Tablo 4’de 
kontrol grubu ve deney grubu katılımcılarının son test ortalamaları arasındaki farklar yer 
almaktadır.   

Tablo 3. Kontrol ve Deney Gruplarının Sontest İfade Ortalamaları 

Seyahat Motivasyonu Anket İfadeleri: 
Seyahat etmeyi isterim çünkü … 

Kontrol 
Grubu 
Ortalamaları 

Deney 
Grubu 
Ortalamaları 

1- Heyecanlı ve heyecan verici bir şeyler yapmak isterim 4.68 4.65 
2- Farklı manzaraların (doğa) tadını çıkartmak isterim 4.68 4.75 
3- Zihinsel ve fiziksel durumu yenilemek isterim 4.43 4.48 
4- Bu yerde rahatlamak ve sıfırlamak isterim 4.55 4.70 
5- Doğanın güzelliğini aramak isterim 4.43 4.43 
6- Yeni yerler keşfetmek isterim 4.65 4.77 
7- Günlük rutinden kaçmak isterim 4.48 4.70 
8- İşin ve hayatın baskısından kaçmak isterim   4.55 4.58 
9- Arkadaşlarım, ailem veya özel biri ile seyahat etmek isterim  4.50 4.60 
10- Benzer ilgi alanları ve hobilere sahip insanlarla tanışmak 
isterim 3.97 4.20 

11- Yeni şeyler öğrenmek ve bilgimi arttırmak isterim 4.48 4.68 
12- Yeni şeyler deneyimlemek isterim 4.48 4.63 
13- Dikkatlice düşündüğümde ve inandığımda, tatil hayatımın 
birçok yönü için çok önemlidir  4.05 4.23 

14- Hayatımın amaçları ile uyumludur 3.65 4.10 
15- Çekiciliği olan nedir diye bir göz atmak isterim 4.08 4.12 
16- Başkalarının benim hakkımda iyi izlenim sahip olmasını 
isterim 2.30 2.67 

17- Yapmadığımda kendimi suçlu ya da utanç içinde 
hissedebilirim 1.67 2.08 

18- Diğer kişilerin grubun bir parçası olduğumu düşünmelerini 
isterim 2.23 2.43 

19- Yapmasaydım, birlikte seyahat ettiklerim bana kızabilirler 1.58 1.88 
20- Birlikte seyahat ettiklerim bana başka seçenek bırakmazlar 1.68 1.80 
21- Birlikte seyahat ettiklerimin beni onaylamasını 
isterim 1.95 2.27 

 

Tablo 3’de görüleceği gibi, kontrol ve deney gruplarının sontest ortalamaları arasında farklılık 
oluştuğu görülmektedir. “Yeni yerleri keşfetme isteği” ifadesinin kontrol grubunda 4.65 ortalama 
ve deney grubunda 4,77 olarak bulunmuştur. Bu bulgu deney grubunda gerçekleştirilen 360° 
sanal gerçeklik videosunun yarattığı etkiden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. “Hayatımın 
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amaçları ile uyumludur” ifadesi kontrol grubunda 3,65 ve deney grubunda 4,10 bulunmuştur. 
Deney grubundaki görsel manipülasyon ile seyahat etme isteğini daha da fazla artırabileceği 
görülmektedir. Sanal gerçeklik gözlüğü ile izlenilen 360° videonun kontrol grubu ve deney grubu 
öntest ve sontest ortalamalarının arasında farklılık olup olmadığını tespit etmek için t-test 
kullanılarak analizler yapılmıştır.  

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosu izletilen deney grubu katılımcıları ile 
hiçbir müdahale yapılmayan kontrol grubu katılımcılarının seyahat motivasyonları öntest 
sonuçları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını anlamak için ilişkisiz örneklemler t-testi 
yapılmış ve Tablo 4’da sonuçlar sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarının Öntest Puanlarına İlişkin İlişkisiz Örneklemler T-Testi 
Sonuçları 

Test Grup n Ortalama Ss sd t p 

Öntest  
Kontrol 40 3.69 .31  

78 
 
-1.156 

 
.251 

 Deney 40 3.77 .29    

 

Tablo 4 incelendiğinde, video izleme öncesinde deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların 
seyahat motivasyonlarında anlamlı bir farklılık olmadığı anlaşılmaktadır (t(78)=-1,156, p>.05). Bu 
bulgu deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların deney öncesi ve sürecinde seyahat 
motivasyonları bakımından birbirlerine denk olduklarını göstermektedir. 

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunun katılımcıların seyahat 
motivasyonları üzerindeki etkisini test etmek amacıyla, deney grubundaki katılımcıların öntest 
ve sontest ortalamaları için ilişkili örneklemler t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 5. Deney Grubunun Öntest Puanlarına İlişkin İlişkili Örneklemler T-Testi Sonuçları 

Test Grup n Ortalama Ss sd t p 

Deney  
Öntest 40 3.77 .29  

39 
 
-3.045 

 
.004 

 Sontest 40 3.90 .39    

 

Tablo 5 incelendiğinde sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunu izleyen deney 
grubundaki katılımcıların uygulama öncesinde seyahat motivasyon ortalamaları (x=3.77) iken, 
uygulama sonrasında bunun (x=3.90)’a yükseldiği görülmektedir. Bu fark ilişkili örneklemler t-
testi ile analiz edildiğinde, sontest ortalamalarında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmaktadır (t(39)= 
-3.0456, p<.05). Bu bulgu Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunun 
katılımcıların seyahat motivasyonları üzerinde olumlu etki bıraktığını göstermektedir. 

Hiçbir müdahale yapılmayan kontrol grubu öğrencilerinin seyahat motivasyonlarında değişim 
olup olmadığını test etmek amacıyla öntest ve sontestte elde ettikleri puanlara ilişkili örneklemler 
t-testi uygulanmış ve sonuçları Tablo 6’te verilmiştir. 
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Tablo 6. Kontrol Grubunun Öntest ve Sontest Puanlarına İlişkin İlişkili Örneklemler T-Testi 
Sonuçları 

Test Grup n Ortalama Ss sd t p 

Kontrol   Öntest 40 3.73 .30  
39 

 
1.632 

 
.111 

 Son est 40 3.66 .37    

 

Tablo 6 incelendiğinde hiçbir müdahale yaşamamış kontrol grubundaki katılımcıların öntest 
seyahat motivasyon ortalamaları (x=3.73) iken, sontest ortalamaları (x=3.66)’e düştüğü 
görülmektedir. İlişkili örneklemler t-testi ile analiz edildiğinde, istatistiksel olarak anlamlı 
olmadığı anlaşılmaktadır (t(39)= 1.632, p>.05). Ortalamaya göre bakılacak olur ise katılımcıların 
seyahat motivasyonları daha düşük çıkmıştır. Katılımcıların anket sorularını (sontest) 
cevapladıkları tarih final haftasından 1 hafta önce olduğundan seyahat motivasyonlarının da 
sınav kaygısı ile düşmüş olabilir. Bu bulgu ise, kişilerin yaşadığı stres ve kaygı gibi kişisel diğer 
faktörlerinde seyahat motivasyonunu olumsuz yönde etkileyebileceği şeklinde yorumlanabilir.  

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunu izleyen deney ile izlemeyen kontrol 
grubundaki katılımcıların seyahat motivasyonları sontest sonuçlarında farklılığı bulmak için 
ilişkisiz örneklemler t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 7’te sunulmuştur. 

 

Tablo 7. Deney ve Kontrol Gruplarının Sontest Puanlarına İlişkin İlişkisiz Örneklemler T-Testi 
Sonuçları 

Test Grup n Ortalama Ss sd t p 

Son test   
Deney 40 3.61 .38  

78 
 
-3.335 

 
.001 

 Kontrol 40 3.90 .39    

 

Tablo 7 incelendiğinde, Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunun sonrasında 
deney ve kontrol gruplarındaki katılımcıların seyahat motivasyonları arasında deney grubu 
tarafından anlamlı bir farklılık olduğu anlaşılmaktadır (t(78)= -3.335, p<.05). Bu bulgu, Sanal 
gerçeklik gözlüğü ile 360° Efes Antik Kenti videosunun katılımcıların seyahat motivasyonlarını 
artırma bakımından olumlu etkisi olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Deney grubunun ilk seyahat motivasyonu ölçümleri sonucunda ortalamaları 3.77’den; sanal 
gerçeklik gözlükleri ile Türkiye’nin en önemli antik kenti Efes’i 360° videosunu izledikten sonra 
yapılan ölçümde ise ortalamaları 3,90’a yükselmiştir. Deney süresinde hiçbir manipülasyona 
maruz kalmamış kontrol grubunun seyahat motivasyonları üzerine yapılan ölçümlerde 
değişikliğe rastlanmamıştır. Bu bulgudan deney grubu turizm öğrencilerinin sanal gerçeklik 
gözlükleri kullanılarak izlenen 360° videonun seyahat motivasyonlarını etkilendiği 
anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Arat ve Baltacıoğlu’nun (2016) yapmış olduğu çalışmada öğrencilerin 
sanal gerçeklik videolarına olan ilgilerinin yüksek olması sonucu ile benzerlik göstermektedir. 
Sanal gerçeklik uygulamaları ve kullanılan ekipmanlar (gözlük, kumanda) henüz Türkiye’de 
yaygın olarak kullanılmaya başlanılmamış (Bakır, 2019) olmasına rağmen, gençler arasında ilgi 
çekici bulunmaktadır. Yakın zamanda gençlerin ilgisi gündelik hayatın içinde yerini alması ile 
birlikte daha fazla artacaktır (Altınpulluk, 2015; Altınpulluk ve Kesim, 2015; Ferhat, 2016). Bu 
çalışmanın sonuçları ile benzerlik gösteren çalışmalara göre sanal gerçeklik kullanarak 360° video 
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izleme kişilerde motivasyon (Somyürek, 2014; Erbaş ve Demirer, 2014), öğrenme (Kayabaşı, 2002; 
Karasar, 2004; Aktamış ve Arıcı, 2013) ve eğlence (Ferhat, 2016; Sunal, 2016) aracıdır.   

Sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° video izlemeyen turizm öğrencilerinin öntest ortalamaları 
3.73’den sontest ortalamaları 3.66’ya düştü. Hiçbir müdahale yapılmamış olmasına karşın böyle 
bir düşüşün yaşanması ise katılımcıların tamamının öğrencilerden oluşması ve sontest 
uygulamasının final sınavlarından bir hafta önceye denk gelmesinin katılımcıların stres ve sınav 
kaygısı taşımasının onların iç motivasyonlarını etkileyen bir neden olduğu söylenebilir (Baştürk, 
2011). Yapılan çalışmalar öğrencilerin sınav stresi ve kaygılarının motivasyonları üzerinde 
olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir (Akman, İzgi, Bahçe ve Akıllı, 2010). Diğer taraftan 
sanal gerçekliğin bazı davranışları değiştirmede bir etkisinin olmadığına yönelik araştırma 
sonuçları da vardır. Küçüksaraç ve Sayımer (2016) sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik 
uygulamalarının markaya bakış açısı ve kişilerin satın alma davranışları üzerinde pek bir etkisi 
olmadığını belirtmişlerdir. Sanal gerçeklik çalışmaları çok yeni olduğundan, araştırmaların bir 
kısmı olumlu etkiye sahip olduğunu savunur iken, bazı çalışmalar ise bir etki oluşturmadığını 
belirtmektedirler. Ama deney grubu öğrencileri kontrol grubu öğrencileri ile aynı şartları 
paylaşmalarına rağmen yapılan müdahale yani sanal gerçeklik gözlüğü ile 360° video izle eylemi 
öğrencilerde olumlu etki yaratmış ve seyahat motivasyon ölçümlerinde farklı sonuçlar 
oluşmasına neden olmuştur. Benzer şekilde “sağlık” (Demirci, 2018); “eğitim” (Bostan, 2007; 
Civelek, 2014; Gökkaya, 2014; Sani-Bozkurt, 2017) “rehabilitasyon” (Toktaş, Yaman, Ulaşlı ve 
Dündar, 2015) gibi birçok alanda sanal gerçeklik gözlük deneyimlerinin kişilerin 
motivasyonlarında değişiklik yaptığı ve motivasyon artırmada önemli bir araç olduğu 
anlaşılmaktadır.   

Deneye katılan turizm öğrencileri Z kuşağı temsilcileri olarak teknoloji ile içi içe yaşadıkları çıkan 
sonuçlardan anlaşılmaktadır. Öğrencilerin günlük internet kullanım saatleri 5-7 saat arası iken 
sosyal ağlarda geçirilen süre 3-4 saat arasında yoğunlaşmaktadır. Ayrıca katılımcıların tamamı 
internette geçirdikleri sürede video izlediği belirlenmiştir. Çiçek ve Demirel (2010) yapmış 
oldukları çalışmada meslek yüksekokulu öğrencilerinin internet kullanım amacının video 
izlemek, müzik dinlemek gibi faaliyetleri yaptıklarını tespit etmişlerdir. Katılımcıların müze ve 
antik kentler hakkındaki görüşleri doğrultusunda müze kartı kullanımın ve gençler arasında 
antik kentlere olan ziyaret niyetleri artmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinin başında antik 
kentler hakkında artan belgesel ve video izleme gelmektedir. Buradan anlaşılacağı gibi, yeni 
kuşak temsilcilerinin görselliğe dayalı unsurların sanal gerçeklik ve diğer dijital platformlarda 
sunulmasını önemsemektedir (Şenol ve Aydoğan, 2013). Elde edilen sonuç göz önüne 
alındığında sanal gerçeklik 360° videoları özellikle genç kuşak turistler için ne denli önemli 
olduğunu vurgulamaktadır. Sanal gerçeklik 360° videosu izleyen turistlerin seyahat 
motivasyonlarının ve satın alma davranışlarının artması aslında sektörde rekabet içinde bulunan 
firmalara satış ve pazarlama alternatiflerini geliştirme konusunda fikir vermektedir. Günümüzde 
sanal gerçeklik uygulamalarının bilinirliğinin az olmasına rağmen (Bakır, 2019) bu araştırma gibi 
sanal gerçekliğe olumlu yaklaşım olduğunu bulan araştırmalar kullanımın yaygınlaşacağını 
göstermektedir.  

Bu çalışma özellikle turizm alanında ve potansiyel turistler üzerinde sanal gerçeklik gözlüğü 
kullanımın etkisini ortaya koymaktadır. Turizm alanında da yapılan çalışmalarda sanal gerçeklik 
gözlüklerinin ve teknolojisini kullanan kişiler üzerinde satın alma, bakış açısını değiştirme ve 
motivasyon artırıcı olumlu etkileri bulunmuştur (Küçüksaraç ve Sayımer, 2016; Durmaz vd., 
2018). Çalışmanın bulguları ile turizm alanında yapılan çalışmaların bulguları benzerlik 
göstermektedir. Aslan (2017) sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve hologram gibi teknolojilerin 
turizm ve diğer sektörlerde uluslararası rekabet avantajı sağlamak için başta devlet olmak üzere 
diğer tüm kuruluşlardan destek alınması gerektiğini belirtmiştir. Günümüzde sanal gerçeklik 
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uygulamalarının bilinirliğinin az olmasına rağmen deney grubu katılımcılarının sanal gerçekliğe 
olan farkındalıkları ve olumlu yaklaşımları ileride kullanımın artacağını göstermektedir. Gençler 
arasında sanal gerçeklik araçları, gözlükleri ve 360° video izleme isteği artıkça ve yaygınlaştıkça, 
turizm işletmelerinin bu gelişmelere ayak uydurması gerekecektir (Bulut, 2012; Aslan, 2017; 
Köse, 2017). Bu araştırmanın bulgusu sanal gerçeklik ile izlenen 360° videoların turist 
motivasyonunu artırdığıdır. Turizm ve sanal gerçeklik alanyazının da deneysel bir çalışma ile bu 
sonuca varılmadığından, çalışma bu alanda önemli bir boşluğu dolduracaktır.        

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Internet yaşayan bir organizma gibi insanlığın kullanımına açıldığı ilk yıllardan beri sürekli 
gelişim göstermiştir. İnternet dünya üzerindeki bilgi akışını ve toplumlar arasındaki etkileşimi 
arttırarak uluslararası sınırları sanal ortamda ortadan kaldırmıştır. İnternet zaman ve mekân 
olarak insanların hayatlarında büyük kolaylık sağlarken insanların merak duygularını daha da 
arttırarak kişilerin bu sanal ortama olan ilgilerini de çoğaltmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisinde 
ise insanlar zaman zaman anlamakta zorlansalar dahi ona adapte olmuşlardır. Özellikle askeri, 
tıp, bilim, sanayi ve eğitim gibi sektörlerin liderliğinde birçok sektörde internet ve sanal gerçeklik 
teknolojisi kullanımı yaygınlaşmıştır. Sanal gerçeklik teknolojisi insanların merak duygusunu ve 
sanal ortamlara olan ilgisini gerçekte yaşıyormuş hissi vermesinden dolayı artırmıştır. Sanal 
gerçeklik uygulamalarının artması ve panoramik görüntülerin 360° izlenimi, kişilerin iki boyutlu 
dünyadan duygu ve gerçeklik hissini arttıran üç boyutlu sanal ortamlara geçmelerine olanak 
sağlamıştır. Bu çalışmanın amacı, sanal gerçeklik gözlüğünden 360° Efes Antik Kentin videosunu 
izlemenin potansiyel yerli turistlerin seyahat motivasyonlarını etkileyip etkilemediğini tespit 
etmek için deneysel bir çalışma yapmaktı. Bu etkiyi tespit edebilmek için öntest ve sontest kontrol 
gruplu tam deneysel model kullanılmıştı. Araştırma verilerine göre sanal gerçeklik ile video 
izlemenin katılımcılar üzerinde olumlu etki yaratabileceği sonucuna ulaşılmıştır.  

Geçmişten günümüze gelişen teknolojiyle her daim iç içe olan turizm sektörü sahip olduğu 
görselliği pazarlarken broşür, fotoğraf, video, internet ve sosyal medya gibi birçok farklı 
teknolojiden yararlanmıştır. İnternet ve sosyal medya kullanımının bu denli yoğun olduğu 
günümüzde teknoloji en önemli iletişim aracı konumundadır. Turistler yiyecekleri yemeklere, 
gidecekleri destinasyonlara, katılacakları aktivitelere karar aşamasında internetten yardım 
alırken, internetin ve teknolojinin yaratmış olduğu farklı bir boyut tarafından da bazen farkında 
olmadan bazen ise kasıtlı bir şekilde güdülenmektedirler. Sanal gerçeklik gibi ileri teknoloji 
ürünlerinin kullanımı birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de firmalara fark yaratacağı 
öngörülmektedir. Günümüzde uluslararası bir pazara sahip olan ve tamamen görselliğe dayalı 
olan turizm sektörünün gelişimi ve yayılımında en etkin aracın yeni teknolojiler ve internet 
olacağı açıktır. Bundan dolayıdır ki, turizm firmaları bu teknolojik gelişmeleri yakından takip 
ederek, sanal gerçeklik kullanımını rekabet avantajına çevirebilirler.  

Bu araştırmanın en önemli sınırlılığı deneysel desen kullanıldığından dolayı katılımcı sayısının 
az olmasıdır. Deneysel modeller için yeterli olsa da ileride yapılacak çalışmalarda daha geniş 
kapsamlı örneklem ile araştırma tekrar edilebilir. Ayrıca, farklı destinasyonların videoları, farklı 
zaman aralıkları ile izlettirilerek sanal gerçeklik deneyiminin süre ile etkisi ölçülebilir. Sanal 
gerçeklik deneyimi çalışmalarında deneysel çalışmaların daha etkili sonuçlar ürettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, yapılacak çalışmaların farklı deneysel modeller ile yapılması önerilir. Bu 
çalışma hem pratik hem de akademik katkıda bulunmaktadır. Akademik olarak bu çalışma, sanal 
gerçeklik teknolojilerinin turizm alanında etkin bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma 
ayrıca sanal gerçeklik kavramının turizmde yeni araştırılmaya başlandığını ve daha fazla 
deneysel çalışmanın yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Turizm alanyazınına sanal 
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gerçeklik ile yapılan çalışmalarda 360° video izlemenin motivasyona etkisini bularak, ileride 
yapılacak araştırmalara yeni bir bakış açısı kazandırmaktadır. İleride yapılacak olan 
araştırmalarda, sanal gerçeklik araçlarının kullanımının insan sağlığı, kullanım süresinin kısalığı 
ve uzunluğu üzerindeki etkileri araştırılabilir.        

Turizm sektörü için farklı teknolojilerin kullanımının turistlerin seyahat motivasyonlarında etkili 
olacağı görülmektedir. Turizm sektörünün hangi teknolojilere yatırım yapması gerektiği 
konusunda tavsiyede bulunmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojileri yakın bir zamanda her evde 
kişisel kullanımda olacağından, turizm işletmelerinin turiste ulaşabilmek için sanal gerçeklik 
uygulamalarını kullanması rekabette bir adım önde olmalarını sağlayacaktır. Bu araştırmadan 
elde edilen sonuçlara göre turizm işletmeleri sanal gerçeklik ile izlenen videoların etkisini göz 
önünde bulundurarak, bu alanda gelişmeye daha fazla önem vermelidir. Turistik ürünleri 
kitlelere pazarlanırken görsellikten faydalanan seyahat acenteleri, otel işletmeleri, tur 
operatörleri, yerel turizm yönetimleri ve birçok turizm paydaşları pazarlama ve tutundurma 
faaliyetlerinde 360° sanal gerçeklik ile sunmaları etkili bir yöntem olacaktır. Sanal gerçeklik ve 
arttırılmış gerçeklik gibi ileri teknolojiler geleneksel pazarlama faaliyetlerini geride bırakarak 
kullanıcıları iki boyutun sıkıcılığından kurtararak onları üç boyutlu daha gerçek ve daha çok 
duygu ile hissedilebilecek ortamlar oluşturmak, talebi artıracaktır.  

Araştırma bulgularına göre, Z kuşağı gençlerin internette ve sosyal ağlarda uzun süreler vakit 
geçirmeleri aslında sosyal medyanın ve dolayısıyla internette paylaşılanların geniş kitlelere 
ulaşması açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Sanal gerçeklik ile hazırlanacak 
360° videoların otel, destinasyon veya herhangi bir turistik ürünün pazarlamasında 
kararsızlıkları ortadan kaldıracağı gibi turistlerin seyahat motivasyonlarında da etkisi olacaktır. 
Turizm işletmelerin plan ve stratejilerinde sanal gerçeklik gibi yeni teknolojileri dahil 
etmelidirler. İlerleyen yıllarda sanal gerçeklik uygulamalarının kişilerin daha sık kullanacağı, 
sanal gerçeklik uygulamalarının sadece bir oyun olarak görülmeyeceği ve turistlerin seyahat 
öncesinde fikir alabileceği bir platform olacaktır. Bundan dolayı turizm işletmelerinin sanal 
gerçeklik gözlükleri ile kullanılabilecek turizm platformlarının ve uygulamalarının arttırılması 
gerekmektedir. Gerçek dünya rekabetinin sanal dünyadaki rekabet ile eş zamanlı olarak gittiğini 
bundan dolayı da insanlığın teknolojiye olan ilgisi arttıkça turizm işletmelerinde yeni teknolojiyi 
uyarlaması gerekecektir.  

Sonuç olarak, yeni nesil kuşağın internette uzun süre zaman geçirdiği için onların dikkatini 
çekebilecek videoların hazırlanıp internete yüklenmesi önerilir. Böylece destinasyonların, 
otellerin, müzelerin ve antik kentlerin reklam ve tanıtım çalışmaları sosyal medya üzerinden 
daha etkili yapılarak, turist sayıları artırılabilir. Bu çalışmanın sonuçları genç ve potansiyel 
turistlerin gelecekte yeni teknoloji ile seyahat etme kararları alacaklarını göstermektedir. Genç ve 
yeni nesil aktif teknoloji kullanıcıları olduklarından dolayı geleneksel yöntemler ile bu kuşağa 
hitap etmek zorlaşacaktır. Turizm işletmeleri uzun vadeli stratejik planlamalarında geleneksel 
medya ve pazarlama tekniklerini geride bırakıp sosyal medya, sanal gerçeklik ve artırılmış 
gerçeklik gibi daha ileri teknolojilere yatırım yaparak aslında gelecek nesillere yatırım 
yapacaklardır.  
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GİRİŞ 

Turizm olgusu deniz, kum ve güneş gibi unsurlar ile çağrışım yapsa da meydana gelen 
gelişmeler turistik tüketicilerin tercihlerinde ve seyahatlerinde birtakım değişimlerin olduğunu 
göstermektedir. Turistik tüketicilerin alternatif turizm türlerine yönelmesi klasik turizm 
anlayışlarından sıyrılmayı beraberinde getirmiştir. Klasik turizm türlerinin ivme kaybetmesi ile 
turizm türleri çeşitlilik göstermektedir. Bu turizm türlerinden biri de inanç turizmidir. 

İnanç turizmi, turistik tüketicilerin kutsal mekanlara yaptıkları ziyaretleri ve bu ziyaretlerden 
doğan faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda inanç turizmi insanların din kaynaklı 
motivasyonlarından yola çıkar. İnsanlara manevi bir haz kazandırarak turizm faaliyetlerine 
katılmalarına da olanak tanır. İnanç turizmi, kutsal mekanları ya da kutsal ithaf edilen kişileri 
ziyaret ederek huzur bulma, haç görevlerini gerçekleştirme gibi birçok motivasyonun ana 
unsurunu oluşturur.  

Ülkemizin kendine has özellikleri göz önüne alındığında, ülkemiz geçmişten günümüze kadar 
dinlere ve inançlara hoşgörülü yaklaşım sayesinde dinlerin ortak bir paydası olmuştur. Bu 
nedenle sadece bir dine ya da inanca özgü yapılar ya da kutsallar yerine birçok inancın kutsal 
unsurları ülkemizde barınmaktadır. Aynı zamanda kutsal unsurlar korunarak gelecek nesillere 
aktarımı da sağlanmaktadır.  

İnanç turizmine ilgi her geçen yıl artış göstermektedir. Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 
verilerine göre inanç turizmi en çok büyüyen pazarlardan biridir. Her yıl 300 milyon turistin 
(tüm uluslararası turistlerin dörtte biri) dini yapıları ziyaret ettiği, 600 milyon kişinin ise ulusal 
ya da uluslararası ziyaretlerini bu nedenle yaptığı tahmin edilmektedir. Ülkemizdeki inanç 
turizmi potansiyeli incelendiğinde ise inanç turizmi kapsamında yurtdışından gelen turist 
sayısı 2017 yılında 27 binken, 2018 yılında bu sayı 29 bine ulaşmıştır. Yurtdışına inanç turizmi 
kapsamında çıkış yapan turist sayısı ise 2017 yılında 488.104 iken, 2018 yılında bu sayı 563.453’e 
yükselmiştir. 

Çalışmanın ana konusu olan Amasya gerek kültürel yapısı gerek tarihi dokusu ile “Şehzadeler 
Kenti” olarak isimlendirilmektedir. Orta Karadeniz’de yer alan Amasya, tarihsel süreçte birçok 
şehzadeye ev sahipliği yapmıştır. Yaşamış olan farklı uygarlıklar, bu uygarlıklara ilişkin 
kalıntılar sebebiyle il, kültürel olarak da önemli bir konumdadır. Coğrafyacı Strabon, Kral Kaya 
Mezarları, Yalıboyu Evleri, Ferhat ve Şirin’e ev sahipliği yapmış olması Amasya’nın çekicilik 
unsurları arasındadır. UNESCO Dünya Mirası Geçici listesinde yer alan Amasya turizm 
açısından gelişim göstermektedir. İnanç turizmi, kültür turizmi, termal turizm, doğa turizmi ve 
kuş gözlemciliği ilde yapılabilen turizm türlerindendir. Bu çalışmada Amasya ili inanç turizmi 
potansiyeli açısından incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde inanç turizmi 
kavramına, inanç turizminin önemine değinilirken, ikinci bölümünde Amasya’da yer alan 
kutsal mekanlara, yapılan gözlemlere ve görüşme bulgularına yer verilmiştir.  

İNANÇ TURİZMİ VE ÖNEMİ 

Din ve inanç biçimleri, ilk insandan günümüze kadar uzanan bir yapı olarak, her dönemde ve 
insanın olduğu her yerde varlığını sürdürmektedir. Bunun nedeni, dinin insanlık için önemini 
koruması ve bir ihtiyaç olarak toplumu ayakta tutan temel esaslardan olmasıdır. Din, sektörel 
bazda, her türlü alanla bir etkileşim ve iletişim içerisindedir (Küçük, 2013). Bu etkileşim sanat, 
edebiyat mimarlık, yeme-içme, giyim kuşam gibi maddi kültür öğelerinin yanı sıra manevi 
kültür öğeleri ile toplumların hayat merkezini oluşturmaktadır. (Kaynak, 2010). Bunun yanı sıra 
din, insanların yaşam tarzlarında, dünyaya bakışında ve tercihlerinde, toplumsal hayatta etkili 
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bir yere sahiptir. İnsanlar için önemli derecede belirleyici olan din, bireyleri gönüllü olarak 
seyahat etmeye yönlendirirken bu motivasyonlardan hareketle inanç turizminin ortaya 
çıkmasına olanak sağlamıştır (Kervankıran ve Eryılmaz, 2017). Bu kapsamda inanç turizmini 
çeşitli araştırmacılar aşağıdaki gibi ifade etmektedir: 

İnsanların kendi dini inançları kapsamında kutsal saydıkları yerlere olan ziyaretlere (hac) ya da 
kendi veya başka inançlara ait dini yapıların bulunduğu yerlere olan seyahatlere katılmak, 
dinsel toplantı ve törenlere katılmak veya bunları izlemek, kutsal ve ünlü mabetleri görmek 
amacıyla yapılan ve önemli boyutlara ulaşan seyahatlerin ve konaklamaların oluşturduğu 
turizm hareketleri olarak tanımlanabilecek inanç turizmi (Usta, 2014; Soydan ve Şarman 2013; 
Kaynak, 2010) insanların inançlarını sergileme amacıyla kutsal olarak nitelendirdikleri yerleri 
ziyaret etmeleri ile başlayan (Sever, 2016) en eski ve önemli turizm türlerinden biridir 
(Albayrak vd., 2018). Kurmanaliyeva vd., (2014) ise inanç turizmini insanları değişime 
yönlendiren, sosyal yaşamına yön veren, bir yere ait olmasını sağlayan önemli bir sosyo-
kültürel unsur olarak tanımlamıştır. Bir diğer tanıma göre ise inanç turizmi, geçmişten bu yana 
kutsal kabul edilen yerlere yapılan ziyaretler ile ilahi bir varlığa inanma amacıyla yapılan 
seyahatlerin ana motivasyonudur (Vukonic, 2006). Tüm tanımlardan hareketle inanç turizmi; 
(a) inanç biçimleri doğrultusunda bireylerin kutsal mekanları/unsurları ziyaretleri kapsayan, (b) 
törenlere katılmak, ibadethaneleri ziyaret etmek, kutsal atfedilen kişi/objeleri ziyaret etmek gibi 
çok yönlü olan, (c) inanç ve manevi haz motivasyonu ile hareket eden, (d) sosyo-kültürel bir 
olguyu ifade etmektedir. 

Dinlerin varoluşundan bu yana, dini otoritelerin emirleri doğrultusunda kutsal mekanlara 
yapılan ziyaretler bireysel tercihler olmanın ötesine geçmiştir. Bunun sonucunda da kutsal 
mekanlar ziyaret edilmeye başlanarak yüz binlerce insanın katıldığı kitlesel bir harekete 
dönmüştür. İnanç turizminin temelinde dini inançların tatmini olmakla birlikte dünya barışının 
ve kültürlerarası iletişimin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda inanç 
turizmi, farklılıkların ve çeşitliliklerin ortaya çıkmasına, dinsel hoşgörü, saygı, sevgi ve 
anlayışla bakılmasına katkı sağlayan evrensel bir kurum niteliğine sahiptir (Sever, 2016). Benzer 
bir görüş Kaynak (2010) tarafından da belirtilmiştir. Araştırmacı dinin medeniyetleri 
buluşturabilecek bir olgu olduğunu, insanları ortak değerlerine doğru yolculuğa çıkardığını, 
insanların yaratılış kardeşliğinde buluşturan bir olgu olduğunu ifade etmiştir.  

Günümüzde farklı inanç biçimlerini benimseyen insanlar, dünyanın farklı bölgelerine yaptıkları 
seyahatlerle, hem dini vecibelerini yerine getirmekte hem de gittikleri yerlere ekonomik ve 
sosyo-kültürel bağlamda bir canlılık getirmektedir. Bu durum, inanç noktalarının çok sayıda 
insan tarafından ziyaret edilmesine ve inanç turizminin gelişmesine zemin hazırlamaktadır 
(Sezer ve Öztürk, 2014). Bremer’e (2006) göre ise inanç turizmi uygarlıkların gelişimi ile 
orantılıdır. Bu sebeple ruhsal haz sağlayan yerlere yapılan ziyaretler dünyanın hemen her 
yerinde kutsal izler bırakmayı sağlamıştır. Önemli sayıda turist barındıran inanç merkezleri 
coğrafi açıdan da eş zamanlı olarak bölgenin gelişimini sağlamaktadır. Kişiler bu yerleri ziyaret 
ederek kişilikleri ve inanç merkezleri arasında bir bağlantı kurmaktadır. Özgen (2012) inanç 
turizmini çekici kılan temel unsurların semavi veya beşeri inanç önderlerinin yaşadıkları yerler 
olması, ziyaret etikleri, önemli toplantı ve diyalogları (antlaşmaları) gerçekleştirdikleri 
mekânların yanı sıra; bu dünyadan göç ettikten sonra defnedildikleri yerler olarak sıralamıştır. 

İnanç turizmini konu alan çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu araştırmaları; destinasyonları ya da 
kutsalları inanç turizmi bağlamında inceleyen çalışmalar (Albayrak vd., 2018; Güngör; 2018; 
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Harunoğulları, 2016; Karakaş, 2016; Sever, 2016; İbret vd., 2015; Küçük, 2013; Soydan ve 
Şarman, 2013; Özgen, 2012), inanç turizmini kırsal kalkınma ile ilişkilendiren çalışmalar (Arınç, 
2018; Sevinç ve Azgün, 2012), yerel halk, turistler ve inanç merkezleri arasında bir bağdaşım 
kuran çalışmalar (Kervankıran ve Eryılmaz, 2017; Çiftçi ve Akova: 2016; Eykay vd., 2015; Kaya 
vd., 2013; Başer ve Başçı, 2012; Dikici ve Sağır, 2012) olarak sınıflandırmak olasıdır. Yapılan 
çalışmalardan bazılarının sonuçları aşağıdaki gibidir: 

Albayrak vd., 2018 yılında yapmış oldukları araştırmada Müslümanlar, Hristiyanlar ve 
Yahudiler için önemli bir konumda olan Kudüs’ün inanç turizmi açısından yerini incelemiştir. 
848 anketin toplandığı çalışmanın sonuçları inanç turizmine katılma motivasyonlarının girift bir 
yapıda olmasıyla birlikte ruhsal ve manevi haz elde etme, yeni şeyler keşfetme, aidiyet 
duygusu, uzlaşma ve dinlenme gibi unsurları kapsadığını ortaya koymuştur.  

Kervankıran ve Eryılmaz (2017) Mevlana Müzesinde yapmış oldukları çalışmada 252 adet anket 
elde etmiştir. Bulguların sonuçları katılımcıların psikolojik ve ruhsal açıdan rahatlama amaçları 
ile ziyarette bulunduklarını, Konya’nın inanç turizmi açısından önemli bir destinasyon olarak 
algılandığını ortaya koymaktadır. 

Çiftçi ve Akova (2016) Hacı Bektaş Veli’yi ziyaret eden kişilerin hizmete ilişkin algılama 
biçimlerini, bu destinasyonu tekrar ziyaret etme eğilimlerini ve diğer kişilere tavsiyede 
bulunup bulunmayacaklarını araştırmıştır. Katılımcıların mekanın fiziksel özellikleri açısından 
tatminlerinin düşük olduğu, destinasyonu tekrar ziyaret etmeye eğilimli oldukları ve 
çevresindeki kişilere tavsiye edecekleri yönünde çıkarsamalar yapılmıştır. 

Eykay vd., 2015 yılında Antakya’da yerel halkın ve turistlerin inanç turizmine ilişkin ortaya 
koydukları çift yönlü bakış açısı taşıyan araştırmada yerel halk açısından inanç turizmi 
kapsamında Antakya’nın ilgi gördüğü, fakat alt ve üst yapı bakımından yetersizliklerin olduğu 
düşünülürken, turistlerin bakış açısına göre talebi karşılayacak unsurların yetersiz olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Sezer ve Öztürk (2014) araştırmalarında Giresun’da Şeyh Kerameddin’e ait türbeye ilişkin inanç 
turizmini ziyaretçilerin bakış açısıyla saptamaya çalışmışlardır. Anketin kullanıldığı çalışmanın 
amacı bireylerin ziyaret nedenlerini ve halkın ziyaretçilere bakış açısını ortaya koymaya yönelik 
olmuştur. Çalışma sonuçları yerel halk ve ziyaretçiler arasında olumlu tutumların olduğunu 
göstermiştir. 

Kaya vd., (2013) Akdamar Kilisesini inanç turizmi açısından anket tekniği ile elde ettikleri 
verilerle değerlendirdikleri araştırmalarında katılımcıların inanç turizmine ilişkin görüşlerinin 
genel olarak olumlu yönde olduğu görülmüştür. Kültürün korunması, kültürel zenginliklerin 
farkına varılması, yerel ekonominin güçlenmesi, iş olanakları sağlaması barış ve huzur ortamı 
oluşturması gibi unsurlar bakımından olumlu değerlendirmeler yapılmıştır.  

Başer ve Başçı (2012) Aziz Pavlus Evi’ne yapılan ziyaretlerin algılanış biçimini analiz ettikleri 
araştırmada Hristiyanlar için önemli bir inanç merkezi olan bu destinasyonda 385 bireye anket 
uygulanmıştır. Çalışma sonuçları katılımcıların halkla ilişkiler faaliyetlerini iyi bulduklarını, 
genellikle günübirlik ziyaretler yaptıklarını göstermiştir. 

Dikici ve Sağır (2012) Hristiyanlar için kutsal sayılan Noel Baba mezarını ve St. Nicholas 
Kilisesini ziyaret eden kişilerin yerel halk ile ilişkisini incelemiştir. 18 kişi ile yapılan 
görüşmeden elde edilen sonuçlar ziyaretlerin daha çok günübirlikçiler tarafından yapıldığı bu 
sebeple ekonomik anlamda çok fazla katkı sağlamadığı turistlerin toplumsal değişimlere ve 
bozulmalara neden olduğu görülmüştür. 
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YÖNTEM  

Araştırma Amasya’nın inanç turizmi potansiyelini ortaya koymayı hedeflemektedir. 
Amasya’nın kültürel yapısı ve tarihi dokusu göz önünde bulundurulduğunda inanç turizminin 
geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışma, inanç turizmi 
açısından bir envanter oluşturulmasına olanak sağlayacaktır. Literatür incelendiğinde 
Amasya’nın turizm açısından çeşitli yönlerini ortaya koyan araştırmalar yapıldığı görülse de 
inanç turizmi açısından spesifik bir çalışmaya henüz rastlanmamıştır. Bu bakımdan araştırma 
önem taşımaktadır. 

Amasya’nın inanç turizmi açısından önemli rolü olan yapılar, çalışmanın örneklemini 
oluşturmuştur. Bu kapsamda Gökmederese Cami, Burmalı Minare Cami, Sultan İkinci Beyazıt 
Külliyesi, Yörgüç Paşa Cami, Fethiye Cami, Torumtay Türbesi, Kuba Cami, Hatuniye Cami ve 
Mehmet Paşa Cami ziyaret edilmiştir. 

Araştırma kapsamında nitel yöntemlerden görüşme ve gözlem kullanılmıştır. Görüşme 
yöntemi ile Amasya ilindeki cami, türbe ve külliyelerdeki görevliler ile görüşülmüş, bu yapılar 
hakkında bilgiler alınmıştır. Yapılar hakkında ehli kişilerden bire bir bilgi edinilerek, yapıların 
inanç turizmi açısından önemi ve Amasya’nın inanç turizmindeki yeri saptanmaya çalışılmıştır. 
Görüşme formu açık uçlu sorulardan oluşmakla birlikte, görüşme süreleri de değişkenlik 
göstermiştir. Tüm görüşmeler, görüşmecilerin izni ile ses kaydı altına alınmıştır. Araştırmada 
görüşme yönteminin seçilme nedeni derinlemesine bilgi edinmektir. Görüşme kapsamında yapı 
hakkında bilgi, ibadethaneleri ziyaret edenlere ilişkin bilgi, ibadethanelerin Amasya için önemi 
ve görüşme yapılan kişilerin inanç turizmine bakış açıları irdelenmiştir. 

Araştırmada kullanılan gözlem tekniği ile ibadethaneler incelenerek, mevcut durumun ortaya 
konması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra yapıların iç ve dış fotoğrafları araştırmacı tarafından 
çekilmiştir. Araştırmadan elde edilen gözlem ve görüşme bulguları bir bütün olarak 
değerlendirmeye alınmıştır. 

 

BULGULARIN YORUMLANMASI 

Görüşmecilerin yaşları değişiklik göstermekle birlikte yaş ortalaması 43’tür. Eğitim durumları 
açısından inceleme yapıldığında 5 görüşmecinin eğitim durumunun lise, 3 katılımcının eğitim 
durumunun ise üniversite olduğu görülmüştür. Aynı ibadethanede yaptıkları görev zamanı 
farklılık göstermekle birlikte ortalama çalışma süresi 4,5 yıldır. En fazla çalışma süresi 7 yılken 
(görüşmeci 6) en az çalışma süresi 2 yıl (görüşmeci 4) olmak üzere değişiklik göstermiştir. 

 

Tablo 1. Görüşmeye Katılan Kişilere İlişkin Demografik Bulgular 

Görüşmeci Yaş Eğitim Görev Süresi 
Görüşmeci 1 43 Lise 5 yıl 
Görüşmeci 2 39 Lise 3 yıl 
Görüşmeci 3 41 Lise 6 yıl 
Görüşmeci 4 27 Üniversite 2 yıl 
Görüşmeci 5 37 Üniversite 4 yıl 
Görüşmeci 6 51 Lise 7 yıl 
Görüşmeci 7 45 Lise 5 yıl 
Görüşmeci 8 35 Üniversite 4 yıl 
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Fethiye Camine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Amasya’nın en eski yapılarından biri olan ibadethanenin kiliseden 
camiye dönüştürüldüğü öğrenilmiştir. Yapım tarihinin 7. yüzyıla kadar gittiği 
varsayılmaktadır. 1116 yılında camiye dönüştürülen yapı ismini, Amasya Valiliği de yapmış 
olan Fetih Gazi’den aldığı, günümüze kiliseye ilişkin fazla bir kalıntı olmadığı söylenmiştir. 
Yapılan gözlemler sonucunda yapıya ilişkin süslemelerinin sade olduğu, kapı ve pencerelerinin 
ise ahşap işlemelerle bezeli olduğu tespit edilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde ibadethanenin 
depremde ve yangında zarar gördüğü, bu sebeple birçok kez restore edildiği, son 
restorasyonun ise 2006 yılında yapılarak ibadete açıldığı belirtilmiştir. Aynı zamanda 
minaresinin 1884 yılında yapılarak ilave edildiği de eklenmiştir. 

Amasya İçin Önemi: Fethiye Cami’nin, Amasya’nın en eski yapılarından biri olması, sadeliği 
ve ibadet için gelen kişilerin çokluğu gibi sebeplerle önemli odluğu söylenmiştir. Bunun yanı 
sıra camiden çıkarılan mumyaların müzede sergilenmesi bir merak unsuru uyandırmakla 
birlikte ziyaretçilerin gelmesini sağladığı yönünde bilgi alınmıştır. Amasya’nın en eski 
yapılarından biri olması, kiliseden camiye dönüştürülmesi de önemli bir etken olarak 
bahsedilmiştir. 

Ziyaretçi Durumu: Alınan bilgilere göre Fethiye Cami daha çok günübirlikçi ziyaretçiler 
tarafından ilgi çekmektedir. Yabancı turistlerin ise nadiren gelerek kiliseden dönüştürülen bu 
yapıyı ziyaret ettikleri belirtilmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: Amasya’nın tarihi ve kültürel yapısı, değişik 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış olması gibi nedenlerin Amasya’yı ön plana çıkardığı, inanç 
turizmi açısından zengin bir yer olduğu, bu doğrultuda yapılacak olan değişikliklerle ve 
tanıtımlarla inanç turizminin yaygınlaşabileceğine ilişkin görüşler beyan edilmiştir. 

   

Şekil 1: Fethiye Camine İlişkin Görseller 

 

Burmalı Minare Cami ve Cumudar Türbesine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Caminin yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Selçuklu Sultanı 
İkinci Gıyasettin Keyhüsrev zamanında inşa edildiği, minaresinin şekli nedeniyle zamanla 
Burmalı Cami ismi ile anılır olduğu söylenmiştir.  Kesme taşların ve beyaz rengin hakim 
olduğu caminin iç süslemeleri sadedir. Alınan bilgiler ışığında eskiden ahşaptan yapılmış olan 
minarenin depremler ve yangınla birlikte birçok kez hasar görmesi sebebiyle minarenin taştan 
yapıldığı, bunun yanı sıra camiye bitişik olan türbenin üst katının kütüphane olarak da 
kullanıldığı günümüzde ise bu odaya fazla eşyaların depolandığı belirtilmiştir. Caminin orijinal 
kapısının ve ahşap minberinin bir bölümünün de zaman içerisinde zarar görerek onarıldığı 
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eklenmiştir. Yapının, 30 yılı aşkın bir zaman dilimini kapsayan dönemde ibadete kapalı olduğu, 
yapılan restorasyon çalışmaları ile ibadete açıldığı anlatılmıştır. 

Amasya İçin Önemi: Erken Türk İslam mimarisinin ilk örneklerinden biri olması, farklı 
mimarisi ile ilgi çekmesi, Cumudur ve ailesine ait mumyalarının bu yapıda bulunması gibi 
sebeplerin yapıyı Amasya için özel ve önemli kıldığı söylenmiştir. İbadethaneye girerken 7 
basamakla çıkılması ve 7 niş ile çevrilmiş olmasının taşıdığı özel anlam ile diğer yapılardan 
ayrıldığı da belirtilmiştir. 

Ziyaretçi Durumu: Yapının sıklıkla yerli turistler ve günübirlikçi ziyaretçiler tarafından ziyaret 
edildiği, minaresinin farklı olması sebebiyle ilgi gördüğü belirtilmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: İnanç turizmi ibadethanelerin bilinirliğinin artmasına 
olanak tanıyacağından, insanların bu konuda bilinçlenmesini, kendi dinini daha iyi anlamasını 
sağlayacağına yönelik olumlu yönde görüşler bildirilmiştir. 

   

Şekil 2. Burmalı Minare Camine Ait Görseller 

 

Gökmederese Cami ve Torumtay Türbesine İlişkin Görüşme Bulguları  

Yapı Hakkında Bilgi: Kitabesinin olmaması ile birlikte yapının 1266-1277 yıllarında inşa 
edildiği düşünülmektedir. Görevli ile yapılan görüşmeden alınan bilgiler ışığında, caminin 
adını süslemelerde kullanılan çinilerin renginden aldığı öğrenilmiştir. Cami içerisinde Amasya 
Valisi Torumtay’ın ailesine ait mezar odası bulunmaktadır. Torumtay’a itafen 1278 senesine 
ilişkin bir kitabe vardır. Kitabede “Allah o sultanı ihtiyaç sahiplerine ve zayıf kimseler için Allah’ın 
rahmeti ve bağışlaması Torumtay’a olsun” şekilde ifadenin yer aldığı görülmüştür. Cami 
restorasyon halinde olduğundan ziyarete kapalıdır. Bu nedenle özel izin alınarak ziyaret 
edilmiş ve resimler çekilmiştir. Tarihsel süreç içerisinde birçok onarım görmüş olan yapının 
kasnak ve külahı ciddi bir biçimde zarar görerek onarıldığı öğrenilmiştir. Bunun yanı sıra çini 
süslemelerinin döküldüğü, türbedarlık bölümündeki sandukaların da zarar gördüğü tespit 
edilmiştir. Yapının bir süre müze olarak da kullanıldığı öğrenilmiştir.  

Amasya İçin Önemi: Selçuklu mimarisinin temsillerinden biri olması, yapının kendine has 
mimari planı, Torumtay’ın ailesine ait türbesiyle önem taşımaktadır. Yapının süslemeleri, 
kesme taşlardan yapılması içerisinde kullanılan renkler ve motiflerle diğer yapılardan ayrıldığı 
belirtilmiştir. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte Amasya’nın tarihini yansıtması 
açısından önemli bir yer olacağı söylenmiştir.  

Ziyaretçi Durumu: Henüz restorasyonu bitmediği için yerli/yabancı turist ağırlamamaktadır. 
Alınan bilgiler, yapının restorasyon çalışmaları tamamlandığında, inanç turizmi açısından 
önemli bir unsur olacağı yönünde olmuştur. 
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İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: İnanç olgusunun insanları olumlu duygulara 
yönlendirdiği, inanç şekillerinin kişilerin yaşadıkları toplumsal yapıları şekillendirdiği, yapının 
restorasyonunun tamamlanmasından sonra yapılacak olan tanıtım faaliyetleriyle 
Gökmedrese’nin hak ettiği değeri bulacağı belirtilmiştir. 

 

   

Şekil 3. Gökmedrese Camine Ait Görseller 

 

Yörgüç Paşa Cami ve Türbesine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Yörgüç Paşa tarafından 1430 yılında yaptırılan caminin ahşaptan olup 
zamanla geçirdiği tahribat nedeni ile kesme taşlarla yapıldığı öğrenilmiştir. Caminin girişindeki 
türbeler Yörgüç Paşa ve ailesine aittir. Avluda bir şadırvan yer almaktadır. Bu şadırvanın ise 
1903 yılında yapıldığı belirtilmiştir. Depremlerle zarar gören cami içerisinde daha önce medrese 
olduğu söylenmiştir. Minaresinin günümüze ulaşmadığı, ahşap minarenin sonradan eklendiği, 
su taşkınları nedeniyle özellikle caminin içinin zarar görmesi sebebiyle süslemelerin bir 
kısmının yeniden yapıldığı eklenmiştir. 

Amasya İçin Önemi: Bir dönem Şehzade Murat’ın lalalığını yapmış olan Yörgüç Paşa ve 
ailesine ait türbelerin olması, kendine özgü süslemeleri ve işlemeleri, turistlerin yapıyı sıklıkla 
ziyaret etmesi gibi sebeplerden dolayı yapının Amasya için önemli olduğu bildirilmiştir. Bunun 
yanı sıra ibadethanede son cemaat yerinin ana mekanda olması da farklı bir özellik 
katmaktadır. 

Ziyaretçi Durumu: Yerli turistler tarafında sıklıkla ziyaret edilen yapının, zaman zaman turist 
grupları tarafından da ziyaret edildiği belirtilmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: Dini açıdan önemli olan yerlerin ziyaret edilmesi, dini 
yapıların değer görmesi ve tanınması bakımından inanç turizminin önemli bir olgu olduğu 
söylenmiştir. Özellikle ülkemizdeki inanç merkezlerinin çeşitlilik göstermesi, birçok dine ev 
sahipliği yapmış olmasının avantaj olarak kullanılması gerektiği de eklenmiştir. 
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Şekil 4. Yörgüç Paşa Camine Ait Görseller 

 

Sultan II. Bayezid Külliyesine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Sultan İkinci Beyazıt Külliyesi içerisinde cami, medrese, şadırvan, aşevi 
ve misafirhaneden oluşan, Sultan İkinci Beyazıt adına 1486 yılında yaptırıldığı öğrenilmiş olan 
bir yapıdır. Yapının medrese kısmının korunarak günümüzde kütüphane olarak hizmet verdiği 
de eklenmiştir. Şadırvanın içerisine İstanbul manzarası çizili olduğu belirtilse de bu çizimler net 
olarak belirgin değildir. Cami içerisinde bulunan çınar ağaçlarının külliye ile aynı yaşta olduğu 
varsayılmaktadır. Osmanlı mimarisi izleri taşımasının yanı sıra, kapı süslemelerindeki ahşap 
işçilik dışında yapıda sadelik hakimdir. Depremlerle ve su taşkınlarıyla yapının minareleri ve 
içi birçok kez zarar görmüş ve onarılmıştır. Külliye içinde bulunan aşevi sayesinde kimsesizlere 
ve evsizlere yakın zamana kadar yemek dağıtıldığı da belirtilmiştir. Geçmiş zamanlarda 
mektep olarak da kullanılan yapının, bu kısmından günümüze herhangi bir kalıntısı olmadığı 
söylenmiştir. 2019 yılı itibari ile restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 

Amasya İçin Önemi: Yapının kompleks hali, konumu, tarihsel süreç içerisinde korunması, yerli 
ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği bir yer olması, Maket Amasya Müzesi’ni de içerisinde 
barındırması, restorasyonun tamamlanarak tekrar ziyarete açılması gibi unsurlar açısından 
yapının Amasya için önemli bir yeri olduğu söylenmiştir. Ayrıca üç girişin olduğu yapıda 
görevliden alınan bilgiler ışığında her bir kapıdan camiye ulaşma mesafesi 99 adımdır. Bu da 
Allah’ın isimlerine bir gönderme şeklinde olduğu söylenmiştir. Kuşbakışı olarak yapıya 
bakıldığında ise yapıların, şekil olarak Vav harfini anımsattığı eklenmiştir.  Bunun yanı sıra 
kırmızı beyaz renklerle zikzak şekilli minare süslemelerinin yapıya özgü olduğu eklenmiştir. 

Ziyaretçi Durumu: Uzun bir süre restorasyon halinde olmasına rağmen yerli ve yabancı 
turistlerin ilgisini çektiği belirtilmiştir. Özellikle yapının içerisinde bulunan Maket Amasya 
Müzesi, Aşevi gibi yapıların ziyaretçi çektiği eklenmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: Manevi ihtiyaçların tatmini, inancın çok yönlü olması, 
dünya barışını sağlaması açısından inanç turizminin diğer turizm türlerinden ayrıldığı 
belirtilmiştir. Ülkemizdeki dini yapıların niteliği, korunma biçimleri ve barındırdığı kutsallar, 
birçok inancın iç içe olması önemli bir unsur olarak sıralanmıştır. 



Makbule CİVELEK 

 147 

   

Şekil 5. Sultan II. Bayezid Külliyesine Ait Görseller 

 

Mehmet Paşa Cami ve Türbesine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Adını camiyi yaptıran aynı zamanda Şehzade Ahmet’in lalalığını yapmış 
Mehmet Paşa’dan aldığı belirtilen ibadethanenin yapım tarihi 1486’dır. Mehmet Paşa’ya ait 
türbe de yapının içinde yer almaktadır. Yıllar itibariyle birçok kez onarım ve restorasyon gören 
yapının eskiden medrese, imarethane, türbe olarak kullanıldığı günümüze kalan kısımların ise 
cami ve türbe olduğu belirtilmiştir. 

Amasya İçin Önemi: İbadethanenin süslemeleri, yapıya özgü Türk mermer işçiliğinin 
örneklerinden biri olması, konumu ve tarihi anlamıyla Amasya için önemli olduğu 
belirtilmiştir. Ayrıca ibadethane giriş kapısının Amasya Müzesi’nde sergilendiği öğrenilmiştir. 

Ziyaretçi Durumu: Ağırlıklı olarak yerli ziyaretçilerin olmasının yan sıra yabancı ziyaretçilerin 
de sık olmamakla birlikte geldikleri söylenmiştir. 

 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: Aynı hissiyata sahip insanları bir arada tutması ve 
birbirine yakınlaştırması, manevi hazzı güçlendirmesi, kutsal mekanları koruması ve tanıtması 
açısından inanç turizmi hakkında pozitif yönlü görüşler bildirilmiştir. 

   

Şekil 6. Mehmet Paşa Camine Ait Görseller 

 

Hatuniye Külliyesine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: İkinci Beyazıt’ın eşi Bülbül Hanım tarafından yaptırılmıştır. Bu nedenle 
Bülbül Cami olarak da bilindiği belirtilmiştir. 1510 yılında yaptırılan cami, mektep ve imaretten 
oluşan kompleks bir yapıdır. Yapıda ahşap süslemeler hakim olup sade bir görünüme sahiptir. 
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Yapı depremler sonucunda birçok kez zarar görmüş ve onarılmıştır. En ciddi değişimin çatısına 
ilişkin olduğu söylenmiştir. İlk zamanlarda çift kubbeye sahipken meydana gelen deprem 
sonrasında bir tanesi yıkılmıştır. Aynı zamanda yıkılan minarenin daha sonra tuğladan 
yapıldığı belirtilmiştir. 

Amasya İçin Önemi: Tarihsel süreç içerisindeki yeri, yerel halkın yapıyı sahip çıkış biçimi ve 
koruması, Kral Kaya Mezarlarına yakın olması, konumu, sade yapısı önem arz eden unsurlar 
olarak anlatılmıştır.  

Ziyaretçi Durumu: Yapının ibadethane bölümünü daha çok yerli halkın ziyaret ettiği aynı 
zamanda sık olmamakla birlikte günübirlikçi ziyaretçilerin de geldiği söylenmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: İnanç turizminin, insanları inandıkları kutsal öğeler 
nedeniyle bir arada tutması, herhangi bir sebeple hiçbir unsura zarar vermemesi, ibadethaneleri 
ziyaret etmeleri ve buna ek olarak inanç turizmine katılan kişi sayısının artması sebebiyle 
ibadethanelerin restore edilmesi gibi özellikleri bakımından olumlu karşılandığı belirtilmiştir. 

   

Şekil 7. Hatuniye Camine Ait Görseller 

 

Kuba Camine İlişkin Görüşme Bulguları 

Yapı Hakkında Bilgi: Kuba Cami diğer yapılara göre yenidir. Kemerlerinin kırmızı beyaz 
kesme taşlarla süslü olduğu cami 1996 yılında inşa edilmiştir. Kapıları ahşap işçiliği olup iç 
süslemelerinde mavi ve yeşil renkler hakimdir. 

Amasya İçin Önemi: Yapının diğer yapılara göre yeni yapılmış olması, içerisindeki süslemeler, 
mimari yapısı ve konumu sebebiyle Amasya için önem taşıdığı, zaman içerisinde bilinirliğinin 
artarak daha fazla ziyaretçiyi çekeceği söylenmiştir. 

Ziyaretçi Durumu: Yapıyı, yerel halkın dışında günübirlikçilerin ziyaret ettiği belirtilmiştir. 
Yeni bir yapı olması sebebiyle henüz yabancı ziyaretçiler tarafından bilinmediği eklenmiştir. 

İnanç Turizmi Hakkındaki Görüşler: İnanç turizminin çok önemli olduğu bu nedenle inanç 
turizmi hakkında tanıtımların yapılması gerektiği, özellikle ülkemizdeki insanların kendi kutsal 
yapılarını bilmesi ve öğrenmesi gerektiği anlatılmıştır.  
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Şekil 8. Kuba Camine Ait Görseller 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Kültürel ve tarihi yönden zengin bir mirasın taşıyıcısı olan Amasya inanç turizmi açısından da 
önemli bir role sahiptir. Geçmişten günümüze değin medeniyetlere ev sahipliği yapması, 
birden fazla inanç biçimini bünyesinde barındırması, birçok şehzadeye ev sahipliği yapması 
gibi sebeplerle bu il zaman içerisinde de önemini sürdürmüştür.  

Araştırma kapsamında görüşmelerden elde edilen bulgular ve gözlemler doğrultusunda 
Amasya’nın tarihsel süreçteki önemi bağlamında birçok yapının varlığından bahsetmek 
mümkündür. Bu yapıların yeniden restore edilmesi, zaman içerisinde aslına uygun olarak zarar 
gören bölümlerinin onarılması, eksikliklerinin giderilmesi inanç turizmi açısından elzemdir.  

Amasya’nın inanç turizmi potansiyelinin saptanmaya çalışıldığı bu araştırmada yapıların 
mimari farklılıkları, tarihsel süreç içerisinde nasıl bir değişime uğradığı, Amasya için önemi 
gibi unsurlar üzerinden tespitler yapılmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlar yapıların farklı 
yönlerini ortaya koymayı sağlarken alanında uzman kişilerden alınan görüşler aracılığıyla 
genellemeler yapmayı da mümkün kılmıştır. Bu genellemeleri; inanç yapılarının tarihsel 
süreçteki yeri ve öneminin tespiti, günümüzdeki anlamı ve yeri, ziyaretçi durumu, görevlilerin 
inanç turizmine yaklaşımı gibi alt kategorilerde değerlendirmek mümkündür. Yapılan 
araştırma sonuçları Amasya’da inanç turizmi potansiyeli olsa da bu potansiyeli efektif talebe 
dönüştürebilmek adına çeşitli faaliyetlerde bulunulması gerekliliğini ispatlar niteliktedir. Bu 
kapsamda aşağıdaki önerilerin getirilmesi mümkündür: 

• Amasya İli kendine özgü mimari yapıları ve tasarımları ile inanç turizmi açısından 
daha tanınır bir hale gelmelidir. Tanıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerle inanç turizmi 
potansiyeli turistik tüketicilere anlatılarak ilin inanç turizmi bakımından çekim merkezi 
olması sağlanmalıdır. 

• Yapılan gözlemler sonucunda kutsal yapılar hakkında bilgi levhalarının eksik olduğu, 
yeterince bilgi aktarılmadığı görülmüştür. Yapılar hakkında Türkçe ve İngilizce 
bilgilerin verilebileceği şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. 

• İnanç yapıları hakkında internet üzerinden bir araştırma yapıldığında bilgi kirliliği 
olduğu, yeterince görsel olmadığı dikkat çekmektedir. Değişen şartlar ve yaşanan 
gelişmeler göz önüne alındığında yapılara ilişkin web sayfalarının olması bu sayfaların 
güncel olarak yenilenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

• Araştırmanın bir diğer sonucuna göre serbest zaman etkinlikleri dışında tur 
programlarının inanç yapılarını kapsamadığı yönündedir. Amasya ilinin inanç turizmi 
potansiyelini ortaya çıkarmak, bu türde bir ilgi yaratabilmek adına inanç merkezleri ve 
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türbeler tur programlarına dahil edilmelidir. Hatta bu yapıları içeren özel programlar 
oluşturulmalıdır. 

• Amasya’da inanç turizmine ilişkin istatistiki verilerin olmadığı tespit edilmiştir. İnanç 
turizmi doğrultusunda ili ziyaret eden kişilere ilişkin verilerin olmaması, aktif bir 
şekilde verilere ulaşılamaması önemli bir problem olduğu düşünülmektedir. Bu 
sebeple inanç turizmi ziyaretçilerine ilişkin verilerin tutulması genel geçer bir sonuca 
ulaşmayı mümkün kılacaktır. 
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Öz 

Son yıllarda dünya üzerinde artan nüfus artışıyla birlikte gelişen; gürültü, trafik, iş sıkıntıları, 
hastalık gibi kişiyi direkt veya dolaylı olarak etkileyen problemlerin ortaya çıkması kişileri bir 
arayışa itmektedir. İnsanlar bu problemlerden uzaklaşmak ve kendini bulmak amacıyla turizm 
adı altında birçok alt pazarı denemeye ve beraberinde yeni arayışlara girmeye başlamıştır.  Bu 
çalışma; yoga turizmini maneviyat arayışı olarak benimseyen kişiler üzerinde yapılan nitel olay 
incelemesini sunmaktadır. Çalışmanın amacı; kişilerin yoga turizmi ile hangi amaçlarla 
inzivaya çekildiklerini saptayabilmek ve bu turizmi kullanan kişilerin geri dönüşümlerini 
mülakatlar aracılığıyla ve katılımcıların katkılarıyla incelemektir. Bu çalışmada insanların 
neden inziva alanlarına seyahat ettiklerini incelemek amacıyla yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Daha önce inziva amacıyla yoga seyahati yapmış kişiler İstanbul genelinde 
saptanıp bunlar arasından 30 katılımcıya 17 soru yöneltilerek güvenilir bilgiler elde edilmeye 
çalışılmıştır. Veri toplama işlemi veri doygunluğuna ulaşıldığında bitirilmiş olup çalışma 
bulgularına göre yoga turistlerinin özellikle maneviyat arayışı olarak gerçekleştirdikleri 
seyahatlerinden sonra; bu kişilerde olumlu psikolojik etkiler gözle görülür bir şekilde verilen 
cevaplar aracılığıyla saptanmıştır. 
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Abstract 

With the increasing population growth in the world in recent years; problems such as noise, 
traffic, work problems, illness, etc. directly or indirectly affect the emergence of people. People 
started to try many sub markets under the name of tourism in order to get away from these 
problems and find themselves. This work; It presents a qualitative case study on people who 
adopt yoga tourism as a search for spirituality. Purpose of the study; The purpose of this course 
is to determine the reasons of the people's seclusion with yoga tourism and the recycling of the 
people using this tourism through the interviews and the contributions of the participants. In 
this study, structured interview technique was used to investigate why people travel to retreats. 
Previously, people who had a yoga trip for the purpose of hermitage were identified 
throughout Istanbul and among these, 17 questions were asked to 30 participants and reliable 
information was obtained. Data collection was completed after data saturation was reached and 
after the travels of yoga tourists as a search for spirituality according to the study findings; 
positive psychological effects in these individuals were determined by the answers given in a 
visible manner. 
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GİRİŞ 

On binlerce yıl önce Hindistan'da doğarak bir yaşam biçimi haline gelen yoga; dünyadaki en 
farklı ve eski kişisel gelişim yöntemi olarak bilinmektedir. Yoga yapan kişilerin vücutlarını bir 
araç olarak hissedip daha sonrasında beyinlerini bu aracın sürücüsü konumunda, aracın 
modelini ruhu ve aracın hareketi için ise etkinlik, duygu ve zeka olarak düşünerek bu spor 
dalıyla ilgilendikleri bilinmektedir. Yoga yapan kişinin ruh ve zihin olarak yükseldiği, beynini 
kullanarak bedenine hükmettiği ve bedensel rahatlamanın yanında yaşam felsefesi olarak 
hayat standartlarını değiştirerek ömrünü sürdürdüğü görülmektedir. 

Yoğun çalışma ve stresli yaşamın getirilerinden kaçmanın keyfine varmak amaçlı kişiler, 
fiziksel ve zihinsel refahlarını artırmak amaçlı kendilerine tatil hediye etmektedirler (Smith ve 
Puczko, 2009: 39). Deniz-kum-güneş tatilini tercih edenlerin fiziksel olarak iyileştiklerini iddia 
ederken, bununla birlikte zihinsel olarak tatmin düzeylerinin alt seviyelerde kaldığını öne 
sürmektedirler. Yoga turizmi Dünya Turizm Örgütü (1985) tarafından spor alanı kapsamında 
bir alt dal olarak incelenirken, literatürde sıklıkla amaçları bakımından ortak paydada 
buluşmalarından dolayı sağlık turizminin bir alt dalı olarak kabul edilmektedir (Weiler ve Hall, 
1992). Özellikle yoga turizminin gelişmesi ile birlikte literatürde bazı araştırmalar (Smith, 2003; 
Smith ve Kelly, 2006; Xinran vd., 2006; Koncul, 2012) yoga turizmini spiritüel turizm 
kapsamında incelemişlerdir. Aynı zamanda yoga, yoga uygulayıcıları tarafından sosyal ve 
duygusal canlanmayı sağladığından dolayı, boş zaman aktivitesi olarak da incelenmiştir 
(Nimrod, 2007; Patterson, Getz ve Gubb, 2016). Bu noktadan hareketle bu araştırmada; yoga 
yapan kişilerin yoga turizmi ile hangi amaçlarla inzivaya çekildiklerini saptayabilmek ve bu 
turizmi kullanan kişilerin düşüncelerini mülakatlar aracılığıyla ve katılımcıların katkılarıyla 
saptayabilmek amaçlanmaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Yoganın Tanımı ve Gelişimi 

Yoga Sanskritçe ‘yuj’ kökünden türetilen ‘’birleştirmek, kavuşturma, birlik’’ anlamlarına 
gelmektedir (Iyengar,2016). Yoganın amacı, bedenin zihinle, zihnin de ruhla birleşmesini 
sağlamaktır (Saraswati, 2001; Vivekananda, 2014). 

Yoga’nın varlığına ilişkin en eski arkeolojik bulgular, M.Ö. 3000 yıllarına kadar gitmektedir. 
Yoga ismi ilk olarak M.Ö. 2500 yıllarına ait kutsal yazılar olarak bilinen Veda’larda 
geçmektedir. Bu kutsal yazılarda bahsedilen yoganın dört farklı yöntemi bulunmaktadır. 
Bunlar; 

• Raja Yoga: Fiziksel hareketlerin ve nefes tekniklerinin, meditasyonla bütünleştiği alandır. Dünya 
çapındaki tüm çalışmalar Raja Yoga’nın alt dalı olarak kabul edilmektedir. 

• Bhakti Yoga: Bhakti Yoga sevginin enerjisinden beslenir ve Tanrı'yı sevginin kaynağı olarak 
görür. Mevlana ile benzerlikleri mevcuttur. 

• Karma Yoga: Diğer bir adı Eylem Yogası’dır. Dost canlısı olarak bilinen kişiler tarafından 
yapıldığı bilinmektedir. Çünkü bu yolda ilerleyen kişiler, kalplerini saf bir hale getirmeyi, 
yaptıkları eylemlerin sonuçlarını düşünmeden hareket etmeyi ve böylelikle bencillik olarak 
bilinen duygudan uzak olmayı öğrenirler. 

• Jnana Yoga: En zorlayıcı yol olarak bilinmektedir. Bilginin ışığında yürüyen yoldur. Bu alanı 
seçmeden önce kişi diğer yoga yollarından geçmelidir (Lidell, 1983:13). 
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Farkı bir bakış açısı ise, yoganın altı kolu ve sağlıklı yaşamın yedi boyutu ile ilişkileri şu şekilde 
Tablo 1 ‘de belirtilmiştir; 

Tablo 1: Yoganın Boyutları 

Yoga’nın altı kolu Sağlıklı Yaşamın 7 Boyutu 

Raja Manevi/ Spritüel  

Karma Sosyal/Mesleki 

Bhakti Çevre 

Jnana Entelektüel 

Tantra Duygusal 

Hatha  Fiziksel 

 

Yoga’da birliğe götürdüğü inanılan sekiz aşamalı birbirleri ile bağlantılı bilinç aşaması 
mevcuttur. Bunlar (Patanjali,2012); 

• Yama: Kumar, içki vb. kötü alışkanlıklardan vazgeçmeyi ve kişinin nefsine hakim olması 
gerektiğini vurgular. Dışsal disiplin olarak da bilinir. 
• Niyama: Beden, zihin ve ruh arınması önemlidir. İçsel disiplin olarak da bilinir. Her an 
saf ve temiz olmanın gerekliliğini vurgular. 
• Asana: Sözcük anlamı da duruş olan Asana, en çok uygulanan bilinç aşamasıdır.  
• Pranayama: Nefes teknikleri ile ön plandadır.  Enerjinin sağlanması bu bilinç aşamasında 
gerçekleşmektedir. 
• Pratyahara: Dış enerjilerinin içe aktarılmasını hedefler.  
• Dhrana: Konsantrasyonu hedefler. 
• Dhyana: Meditasyon yapabilme seviyesidir. 
• Samadhi: Kişinin kendi özü ile buluşma noktasıdır. 

Yoga bilinç aşamaları kişilerin özünde bulunan saklı enerjilerinin ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır. Bu enerjiler yoga yapan kişilerde kademeli olarak vücudunun ve zihninin farklı 
boyutlarda değişiklik yarattığı bilinmektedir. Vücudun Asana bilinç aşaması ile birlikte bu 
değişimi ve rahatlaması, kişide rahatlama, zihni rahatlatma, ruhen arınma gibi olumlu 
sonuçları beraberinde getirmektedir. Özellikle günümüz şartlarında psikolojik açıdan 
rahatsızlık duyan, zihnen yorgun hisseden, rutin hayatın getirdiği sıkıntılardan kaçmak ve 
kendi benliğini bulmak isteyen kişiler inzivaya çekilerek arınma sağlamaya çalışmaktadırlar. 
Yoganın spordan ziyade etkili maneviyat duygusu kişilerde olumlu değişikliklere sebep 
olmaktadır. 

 

Turizmde Maneviyat Arayışı Olarak Yoga 

Yoga turizmi, dünyanın birçok yerinde araştırma ve incelemesi sınırlı olan niş bir alan olmasına 
rağmen özellikle batıdaki maneviyatın değişen yüzü nedeniyle son yıllarda hızlı bir büyüme 
kaydetmiştir (Yoga Alliance, 2016). Bu niş turizm sektörü, günümüzde yaygın olarak “sağlık 
turizmi” olarak adlandırılan “iyi hissetmek için seyahat etme” trendinin bir parçası olarak 
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gelişmeye devam etmektedir. Yoga sporu hakkında geniş bir akademik literatür bulunmakta 
olup yoga turizmi hakkında sınırlı çalışmalar mevcuttur. Bazı çalışmalarda yoga, turizmin bir 
alt dalı olarak görülürken (Liberman, 2004; Sharpley ve Sundaram, 2005; Lehto vd., 2006, 
Aggarwal, Guglani ve Goel, 2008; Nichter, 2013; Maddox, 2014), bazı çalışmalarda ise yoga 
turizmini, sağlık turizminin içerisinde küçük bir alanda incelemişlerdir.  

Lehto ve diğerleri (2006) belli teoriler üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiş ve seyahatlerin 
arkasındaki motivasyonları anlamaya çalışmışlardır. Bu çalışmada, “ruhsallığı aramayı”, 
“zihinsel refahı arttırmayı”, “fiziksel durumu arttırmayı” ve “olumsuz duyguları kontrol 
etmeyi” içeren yoga için seyahat etme motivasyonlarını bulmuşlardır (Lehto vd., 2006). Kumar 
(2015) ise, Hindistan’da yoga turizmi potansiyelini ön plana çıkarmak için ikincil verileri 
kullanarak kavramsal bir çalışma yayınlamıştır. Sağlıklı yaşam turizminin bir alt kümesi olan 
yoga turizmi, 'beden, zihin ve ruh birliğine odaklanan ancak esasen dini olan turizm' olarak 
tanımlanmaktadır (Smith ve Kelly, 2006:17).  Dünya Turizm Örgütü yoga turizmini spor 
aktiviteleri adı altında incelerken, literatürde sağlık turizmi adı altında incelenmektedir. Diğer 
bir bakış açısı ile bakıldığında ise yoga turizmi, doğal ortamlarda veya sıcak iklime sahip 
bölgelerde yapılan alternatif bir turizm türü olarak görülmektedir (Lehto vd., 2006). 

Xinran vd., (2006) araştırmaları sonucu yoga turizmi ile ilgilenen turistlerin motivasyonlarını 
belli başlıklar altında toplamıştır. Bunlar; stresin ortadan kaldırılması, manevi olarak arınmak, 
mutluluk yaratmak, vücut kaslarını güçlendirmek, vücuda şekil kazandırmak, rahatlamak, 
sinirlenmemek, beden ve manevi olarak rahatlamak, yemek düzeni oluşturmak, karar verirken 
güçlü bir birey haline gelmek, maneviyat kazanmak, yoga eğitimlerine katılmak, diğer yoga 
yapan bireyler ile tanışmak, sağlıklı bir birey olmak, günlük hayat standartlarından 
uzaklaşmak, bedenin yenilenmesini sağlamak ve günlük hayatta denge sağlamaktır. 

Günümüzde insanlar, sağlıklı beslenme, dinlenme ve egzersizin yanında bunlara ek olarak 
duygusal, zihinsel veya ruhsal ihtiyaçların karşılanması da dahil olmak üzere sağlıklı yaşam 
noktalarına odaklanmaktadırlar (The Hartman Group 2015; Verschuren 2004). Türkiye’de 
özellikle son yıllarda yoga turizmi ile birlikte kişilere sunulan programlar ortaya çıkmıştır. 
Yoga gezileri, yoga tatili, yoga inzivaları ve yoga eğitim programları gibi başlıklar ile kişilere 
sunulmaktadır. Bu programlarda kimi zaman bir veya iki seans yoga eğitimi verilmekte ve 
devamında gezi programları ile devam etmektedir. Yoga inzivaları programlarında ise kişinin 
bu tatil boyunca dış dünya ile iletişimin kesilmesi ana hedeflerdendir. Yoga eğitim 
programlarında ise kişiler yoga eğitmeni sertifikası almak amacıyla bu eğitimlere 
katılmaktadırlar. 

İnsanların yaşamda farklı şeyler aramasındaki geniş dönüşümler ışığında; seyahat düzeninin 
gidişatı değişerek, özellikle ruhsal aktivitelerin yapıldığı destinasyonlar önemli hale gelmiştir 
(Heels ve Woodhed, 2005). Batılı bir kaşif olan Paul Brunton, Doğu’da maneviyatı arama 
noktasında öncülük ederek, eleştirel bir biçimde bilgelerin, aydınlanma peşinde koşan 
guruların ve manevi-mistik öğretmenlerin çalışmalarını araştırmaya başlayarak maneviyat 
turizmine öncülük etmiştir. İlk kez 1934 yılında karşımıza çıkan Brunton’un manevi yolculuğu, 
okuyucuların gezinirken ilham aldıklarından ve yaratıcılıklarının artmasından bahsetmiştir. 
Bu literatüre spiritüel gezileri anlama ve yorumlama noktasında “çağdaş ve kültürel bir 
hareket” olarak yansımaktadır. Maneviyatı geliştirirken aklın kullanımını teşvik eden manevi 
turizm hareketlerinin ruhsal seyahat uygulamalarına gömülü olan bir psikolojik arayış, 
maneviyat turizmi hareketlerini de beraberinde getirmiş olup incelenebilir ve aynı zamanda 
uygulanabilir bir alana çevirmiştir (Cheer vd., 2017). Seyahatin çağdaş maneviyat arayışı 
hareketinde üstlendiği rol, günlük rutin arayışın kesintisi olarak görülmektedir ve turizm 
tecrübesinin bir sebebi olarak spritüal popülerliğe de neden olmaktadır. Yapılan turizm 
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faaliyeti kapsamında eğer maneviyat asıl hedefse, aranan ideal ya da kendini keşfetme mutlaka 
başkaları ile yenilenen bağlantıları deneyimlemek ya da hayatın sunduğu fırsatları 
değerlendirmek için ulaşılabilir bir seyahat haline gelecektir (Roof,2001). Bu durumda spritüal 
turizm biçimleri insanlara dokunarak değiştirmek ve iyileştirmek için umut vadetmektedir 
(Cheer vd., 2017). Maneviyat turizmi ile ilgili yapılan araştırmalar geçmişte yapılan “turist” ile 
“gezgin” arasındaki ayrım konusundaki tartışmaları da beraberinde getirirken yanı zamanda 
da “dini turist” ve “manevi turist” gibi kavramları da doğurmuştur (Heels ve Woodhed, 2005). 

Turistik tecrübe anlamında; anlamlı ve ruhsal deneyimler aramak insanları yeniden manevi 
turizmin dar kalıbından çok ötesine geçmeye itmekte ve gezginlere de seyahat etmenin dışında 
manevi bir bütünlük sağlama noktasında yardımcı olmaktadır (Cohen,1979). Bu amaç 
doğrultusunda birçok kişi, yoga yolculuğunun başladığı Hindistan'a seyahat etmektedirler.  

Maneviyat turizmi üzerine yapılan çalışmalara bakılarak insanları manevi arayışa iten nedenin; 
“insanların fiziksel bakımlarına ek olarak, duygusal ve manevi hayatlarına da dikkat ederek kendilerini 
daha sağlıklı hale getirmek için yeni yollar, yöntemler aramak ve bulmak” olduğu ifade edilebilir 
(Fosarelli, 2002: 207). Cohen (1979)’a göre ise bu; “insanların yabancı olarak kaldığı yeni 
dünyamızda maneviyat ve turizmin ayrılamaz bir bütün” olarak dile getirilmiştir.  

Manevi turistlerin seyahat güdülerini anlayabilmek için, manevi turistlerin motivasyonlarını 
anlamak gerekmektedir. Tablo 2’de manevi turistlerin ne amaçla seyahate çıktıkları, hangi 
duyguların ön planda olduğu ve hangi alanlarda seyahatlerini gerçekleştirdikleri 
görülmektedir. Bu tabloya göre manevi turistler genel anlamda inanç duygularını ön planda 
tutarak, yerel halkın özelliklerine saygı göstererek doğal deneyimler kazanmak amacıyla 
maneviyatı aradıkları görülmektedir. 

Tablo 2: Manevi Turistlerin Motivasyonları 

Yığın Turistler Kültür Turistleri Manevi Turistler 
Günlük hayattan 
uzaklaşmak 
 

Kültürel deneyim elde etmek Kişisel gelişim ve ruhen 
arınmayı aramak 

Eşlikli programlar 
 

Bağımsız gezi ve aktiviteler Özgürlük ve kişisel 
alanlar 

Hazcı davranış 
 

Etik davranışlar sergilemek İnanç duygusu ön planda, 
kişisel ve manevi davranış  

Tahmin edilebilen 
deneyim elde etmek 

Farklı deneyimler yaşamak Doğal deneyimler elde 
etmek 

Yerel deneyimler 
mevcut değildir 

Yerel deneyimler mevcuttur Varoluşsal otantiği 
aramak 

Yerel halk ile etkileşim 
azdır 

Yerel halk ile etkileşim vardır Yerel halk ile birlikte 
programlara katılmak 

      Kaynak: Smith, 2003, s. 105.    

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Yoga turizminin ülkemizde popüler olması ve artan olumsuz koşullardan uzaklaşma ihtiyacı 
ile insanların ruhsal olarak tatmin olma eğilimleri artmıştır. Bununla birlikte neden inziva 
alanlarına seyahat ettikleri nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu çalışmada, 
yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır.   
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Araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak katılımcılara 17 soru yöneltilerek güvenilir 
bilgiler elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmadaki veri toplama sürecimizde katılımcılardan 
toplanan cevaplar detaylı olarak incelenmiştir. Katılımcılardan benzer yanıtlar alınmaya 
başladığında doygunluğa ulaşıldığı düşüncesi ile veri toplama sürecine son verilmiştir. 
Görüşme soruları; Yoga deneyimi sizin için ne anlam ifade eder? Yoga yapma sebebinizi tek 
bir kelime ile ifade edecek olsanız bu ne olurdu? Daha önce kaç kez yoga için seyahat ettiniz? 
Tercih ettiğiniz yerler nerelerdi? Ortalama seyahat/kalış süreniz nedir? Bu seyahatlerde 
ortalama harcamanız nedir? Yoga için gittiğiniz seyahatlerin diğerlerine göre farklılıkları 
nelerdir? Bu seyahatlerde yoga dışında turistik faaliyetler olarak başka neler yapıyorsunuz? 
(müze ziyaretleri, şehir turları, yerel yiyeceklerden tatma, yerel halk ile yakın ilişkiler, kültür, 
sanat, eğlence vb. faaliyetler)Yoga alanlarının iyileşme ya da tedavi edici nitelikte olduğunu 
düşünüyor musunuz? Nasıl? Sizce yoga yapmak için illaki belli bir yere gitmek mi gerekiyor? 
(belirli inziva merkezleri ya da herhangi bir yoga salonu)  ve manevi olarak iyileşmeyi sağlayan 
yoga merkezleri ya da yoga yapmanın kendisi diye bir ayrım yapacak olsanız hangisi daha ağır 
basar? Kendi ülkenizde/ şehrinizde yoga yapma imkanlarınız varken dünyanın farklı yerlerine 
yoga için seyahat etmek sizin için ne ifade ediyor? En son yoga seyahat deneyiminizi göz önüne 
aldığınızda bu seyahatinizin sizin için olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? (nelerden 
etkilendiniz/ memnun kaldınız ve nelerden hoşnut kalmadınız) bu seyahatler sizin 
maneviyatınızın artmasına katkı sağladı mı? Nasıl? Maneviyat kelimesi sizin için neyi ifade 
etmektedir? Günlük hayatınızda maneviyat önem verdiğiniz bir unsur mudur? Yoksa yoga ile 
beraber mi anlam kazandı? Kendinizi ‘manevi’ bir insan olarak görüyor musunuz? Bir yerde 
inzivaya çekilerek yoga yapmak maneviyatınızı destekliyor mu? Nasıl? Ruhsal uygulamalara 
katılmanın hangi yolla refah seviyenizi arttırdığını düşünüyorsunuz? Yoga yaparak inzivaya 
çekilecek bir alanda bulunmak hayatınızda ne gibi değişikliklere sebep oldu? 

 

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Araştırma kapsamında 30 katılımcı ile görüşmeler yapılmış olup katılımcıların %71,42’si kadın 
iken, %28,57si erkektir. Eğitim durumları; %62,54’u lisans, %31,45’i ön lisans mezunudur. 
Katılımcıların medeni durumuna bakıldığında %75’i bekar, %25’i evlidir. ‘’Yoga deneyimi sizin 
için ne anlam ifade eder?‘’ sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar; . 

Yoga bedenim ve zihnimdeki boşlukları dolduran zihinsel deneyimdir. (K7, K1) Yoga yaşam kılavuzum. 
Zihin modifikasyonlarımı kontrol etmek için bir rehber. (K4) Hayatımı dönüştüren bir araç. (K2) Ruhun 
özle birleşmesi. (E3) 

Verilen cevaplar doğrultusunda; yoga deneyiminin, kişilerin zihinsel deneyimleri 
gerçekleştirmek amacıyla bir araç olarak görüldüğü ve manevi yönde bir arınmayı temsil ettiği 
ortaya çıkmaktadır. 

‘‘Yoga yapma sebebinizi tek bir kelime ile ifade edecek olsanız bu ne olurdu?’’ sorusuna verilen 
cevaplar doğrultusunda yoganın kelime anlamı olarak kişilerde özellikle benliği bulmak, 
özgürlük ve farkındalık düşüncelerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

‘‘Daha önce kaç kez yoga için seyahat ettiniz? Tercih ettiğiniz yerler nerelerdi?’’ sorularına 
yönelik cevaplar genel olarak Hindistan’ın farklı bölgelerine farklı zamanlarda yoga deneyimi 
için seyahat gerçekleştirmişlerdir. Bunun dışında ülkemizde Kelebekler Vadisi, Pastoral Vadi, 
Kaz Dağları, Adrasan gibi bölgeleri tercih etmişlerdir. Bu destinasyonlara ek olarak 
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Amerika’nın farklı bölgelerine seyahatler de mevcuttur. Katılımcıların ortalama seyahat 
süreleri; bir hafta ile bir buçuk ay arasında değişen süreler belirtmişlerdir. Katılımcılara 
ortalama harcamaları sorulduğunda ise minimum 500 TL ile 12.000 TL arasında değişen 
cevaplar alınmıştır. Yoga için gidilen seyahatlerin diğer seyahatlerinden farkları katılımcılara 
sorulduğunda; herkesin ortak bir amaç doğrultusunda gidiyor olması ve maneviyat ve 
huzurun seyahatlerin ana teması olması yoga için yapılan seyahatlerin diğer seyahatlerin 
farkını oluşturmaktadır. ‘‘Bu seyahatlerde yoga dışında turistik faaliyetler olarak başka neler 
yapıyorsunuz? (müze ziyaretleri, şehir turları, yerel yiyeceklerden tatma, yerel halk ile yakın 
ilişkiler, kültür, sanat, eğlence vb. faaliyetler)’’ sorusuna çoğunlukla turistik anlamda 
yapılabilecek tüm aktivitelere katıldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan (K6, K9, E3) sadece 
inziva amaçlı seyahat ettiklerin belirtmişlerdir. ‘‘Yoga alanlarının iyileşme ya da tedavi edici 
nitelikte olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl?’’ sorusuna verilen cevaplar; 

Yoganın kendisinin iyileşme ve tedavi edici nitelikte olduğunu düşünüyorum. Özellikle bedensel 
rahatsızlığıma olan etkisini gördükçe yoga benim için tedavi edici bir unsur haline gelmiştir. Yoga 
sayesinde nefes, omurga boyunca bütün bedene taşınabilir. Böylece bedene en uyumlu ilacın oksijen ve 
pürüzsüz bir maneviyat olduğunu düşünen biri olarak yoganın iyileştirici özelliği tartışılmayacak 
boyuttadır. Çok az spor dalı vardır ki yapılan hareketlerin bütün organlara yansıdığı ve seans sonucunda 
dinlenmiş olarak ayrılabileceğiniz. Ülkemizde onkoloji merkezlerinde yoga birimlerinin kuruluyor olması 
ve kanser gibi hem bedensel hem de manevi tedaviye ihtiyaç görülen hastalıklarda da yoganın maddi 
manevi iyileşmeye yardımcı olduğu görülmektedir. (K7) Dış kaynaklı stres ve huzursuzluktan arınıp asıl 
önemli olana geri dönmek, özün ile bağlantı kurmanın pozitif etkide olması kaçınılamaz. Pozitif bir 
modun insan fizyolojisi ve psikolojisi için sağlıklı olduğu da bir gerçek. (K5) 

‘‘Sizce yoga yapmak için illaki belli bir yere gitmek mi gerekiyor? (Belirli inziva merkezleri ya 
da herhangi bir yoga salonu) ve manevi olarak iyileşmeyi sağlayan yoga merkezleri ya da yoga 
yapmanın kendisi diye bir ayrım yapacak olsanız hangisi daha ağır basar?’’ sorusuna sekiz 
katılımcı belirli bir yere gitmenin gerekli olmadığını, altı katılımcının ise mutlaka belirli bir 
inziva merkezinde yoganın yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. 

‘‘Kendi ülkenizde/ şehrinizde yoga yapma imkanlarınız varken dünyanın farklı yerlerine yoga 
için seyahat etmek sizin için ne ifade ediyor?’’ sorusuna verilen cevaplar; 

Dünyanın farklı bir yeri olmasına gerek yok, farklı bir tarz, farklı bir hoca, farklı bir gün… Ya da hep 
aynı hoca, aynı yer…  Her an farklı bir yönünüzle yüzleşip bambaşka düğümlerinizi çözebilirsiniz. 
Ancak dünyanın farklı bir yerine gidiyorsam, yakınlarda bulamayacağım farklı bir deneyimin beni 
çıkaracağı yolculuğu merak ettiğim içindir (K5). Tatili yoga ile birleştirmek (K4). Gündemden uzak 
kalmak (E1). Farklı kültür, farklı dinler, farklı inanış şekilleri, farklı yaşam biçimleri özelinde yoganın 
nasıl yaşandığını, ritüellerini merak ediyorum. Ve her yurtdışı inziva seyahatimin dönüşünde bu 
farklılıklardan özümde olan bir şeyleri keşfediyorum (K7) 

‘‘En son yoga seyahat deneyiminizi göz önüne aldığınızda bu seyahatinizin sizin için olumlu 
ve olumsuz yönleri nelerdir? (nelerden etkilendiniz/ memnun kaldınız ve nelerden hoşnut 
kalmadınız) bu seyahatler sizin maneviyatınızın artmasına katkı sağladı mı? nasıl?’’ sorusuna 
verilen cevaplar; 

Maneviyatımın artmasına katkı sağladı ancak önemli olan orada yaşadığını kaotik olan günlük yaşama 
taşıyabilmek. Maneviyat içe dönmekse, içe dönme deneyimini yaşayamayacak insan orada bir saat bile 
duramaz (K5). Olumlama yaparak oraya gittiğinde insanın bütün duyguları alt üst oluyor. Manevi 
açıdan farklı bir boyuta geçiyorsun ve bu dünyada değersiz şeylere değer verdiğini fark ediyorsun. 
Olumsuz yönlerden bahsetmek gerekirse temizlik anlayışımızın uyuşmamasıdır (K1). Elle yemek yemek 
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ve bunun enerji boyutunun anlaşılması, yalın ayak gezmek ve bedene etkileri, mantra/kirtan geceleri ve 
ses titreşimi ile bedenin yoga yapması, yoga aşamalarına başlamadan önce yapılan temizlik ritüelleri ve 
daha niceleri… Çok farklı bir deneyim yaşadım ve döndüğümde yoganın gerçekten içsel bir yaşam şekli 
olduğunu tekrar anlamış oldum. Hoşnut kalmadığım bir şey olmadı, dünyanın manevi yönden en temiz 
ve en zengin insanlarını tanıyarak döndüğüm için ayrıcalıklı hissettiğim muazzam bir seyahatti (K7). 
Hindistan manevi bir enerjiye sahip. Tevekkülü deneyimleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri olarak 
maneviyatıma katkı sağladığını düşünüyorum (E2).  

‘‘Maneviyat kelimesi sizin için ne ifade etmektedir?’’ sorusuna verilen cevaplar; 

Maneviyat bana göre okuyup öğrendiklerimizden ve dayatılanlardan farklı olarak içsel olarak 
hissettiklerimizdir. Evrenin her bir canlıya farklı bir güç olanağı verdiğini düşünüyorum; maneviyat işte 
bu içsel gücün farkındalığıdır. (K7) Maneviyat dilde kaldığı sürece bir şey ifade etmez. Ancak ve ancak 
düzenli meditasyon pratiği yapılmalı ve yoganın sekiz basamağı birden uygulanmalıdır. (K4) Kişinin iç 
dünyası ile bağlantılı olması. (K2) Bu dünyada var olan her şeye sevgi vermek demektir. (E1) İçe dönme, 
hoşgörü ve kabullenme. (K5) Zihinsel, ruhsal ve duygusal açılardan huzurlu ve dengeli olmak. (E3) 

‘‘Günlük hayatınızda maneviyat önem verdiğiniz bir unsur mudur? Yoksa yoga ile beraber mi 
anlam kazandı?’’ sorusuna verilen cevaplar;   

Sezgileri yüksek bir insandım, ancak kanıtlayamadığı şeylere karşı hep mesafeli kalmıştır. Yogaya 
başladığımdan beri kanıtladığım ve kanıtlayamadığım her şeyi sorgulama, ancak cevap bulamadığım yerde 
de var olana teslim olmayı öğrenmeye çalışıyorum. (K5) Bilincimin farkına vardığım günden beri 
maneviyat önem verdiğim bir unsurdur. Yoga ile süzülüp arınmış bir maneviyata ulaşmayı hedefliyorum. 
Ulaştım demiyorum, demek de istemiyorum. (K7) Maneviyat hayatımda yer teşkil ederdi fakat yoga ile 
birlikte anlam kazandı. Kendimi arayış sürecim… (K4) 

‘‘Ayrıca kendinizi ‘manevi’ bir insan olarak görüyor musunuz?’’ sorusuna katılımcıların tamamı 
kendileri manevi bir insan olarak gördüklerini belirtmişlerdir. 

‘‘Bir yerde inzivaya çekilerek yoga yapmak maneviyatınızı destekliyor mu? Nasıl?’’ sorusuna 
verilen cevaplar;  

Tabi ki… Bazı inzivalarda günde 5-6 saate varan meditasyon pratiklerimiz oluyor. Her gün eve gelip 
gittiğinde pratiğin büyüsü aynı seviyede olmuyor fakat aynı ortamı 24 saat boyunca solumak pratiğin 
kalitesini arttırıyor. (K4) Evet destekliyor. Bir disiplin ya da inanış kuralları çerçevesinde sessiz kalıp kedi 
gerçekliğine ulaşmak maneviyatı oldukça destekliyor. (K7) Dış uyarıların daha az olduğu bir yerde yoga 
ruh haline girmek çok daha kolay oluyor (E1) ‘Ben’i hatırlamama yardımcı oluyor. (K3). Günlük hayat 
işleri ile uğraşmadığınız için daha derinlik kazanıyorsunuz. Etrafınızdaki insanlarla birlikte bir sinerji 
yaratılıyor. (K8) 

Ruhsal uygulamalara katılmanın hangi yolla refah seviyenizi arttırdığını düşünüyorsunuz? 
Sorusuna katılımcıların büyük bir çoğunluğu daha huzurlu hissettikleri için refah seviyelerinin 
arttığını ve yogayı bir yaşam kılavuzu olarak gördükleri için olanı daha güzel gördüklerini, 
hayatın kontrol edilemeyecek kadar hızlı geçtiğini ve tevekkülün gerekliliğini belirtmişlerdir. 

‘‘Yoga yaparak inzivaya çekilecek bir alanda bulunmak hayatınızda ne gibi değişikliklere sebep 
oldu?’’ sorusuna verilen cevaplar; 

Yaklaşık 10 senedir et yemiyorum. Benim yüzümden hayvanlara zarar gelmesini istemiyorum. (E1) 
Doğayla daha derin bir bağ kurmama, farkındalık kazanmama, kendimi daha iyi tanımama ve daha derin 
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düşünmeme sebep oldu. (K8) Birçoğumuz kendimizle yüzleşmekten çekinir ve korkarız. Bunları fark etmek, 
iyileştirmek ya da olduğu gibi kabul etmek… Biraz zor olsa da iyileştirdiğim ya da kabul ettiğim yanlarım 
da var… (K3) Kendimi daha iyi anlayıp tanıdım, günlük hayata döndüğümde daha farklı bir bakış açısıyla 
hayata yaklaşabildim. (E2) Geri döneceğin açık bir kapı olması daha huzurlu hissetmeme sebep oldu. (E4) 

Verilen cevapların tamamı incelendiğinde; katılımcıların yoga amacıyla seyahatlerinin odak 
noktası zihinsel deneyim ve maneviyat olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu seyahatlerde 
turizm açısından çoğunlukla yüksek fiyatlı destinasyonların tercih edildiği ve bu 
destinasyonlardaki diğer turistik ürünlerin birçoğunun deneyimlendiği kanısına varılmıştır. 
Yoga turizmini bir ekorekreasyon faaliyeti olarak değerlendiren Sarı ve diğerleri (2018), yoga 
turizminin ülkemiz açısından kazanç ve istihdam açısından çok büyük potansiyele sahip 
olduğunu söylemiştir. Araştırmamız çalışmayı bu konuda destekler niteliktedir (Sarı vd., 
2018:21). Diğer bir taraftan katılımcılar daha çok inzivaya çekilerek maneviyatlarını 
desteklediklerini ve bu durumda ruhlarını dinlendirdikleri, derin düşünme yetilerine sahip 
olabildiklerini ve hayatlarını önemli derecede iyileştirdiklerini belirtmişlerdir. 

Verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun kendini manevi bir insan 
olarak tanımladığı görülmektedir. Bu durum yoganın maneviyat arayış aracı olarak 
kullanıldığını ve yoga turizminin seyahat edenler üzerinde olumlu davranışlara yol açtığı, bilinçli 
eylemler halinde gerçekleştirildiği kanısına varılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüzün değişen trendleri, tatil anlayışları ve değişen turist alışkanları herkesi farklı 
arayışlara itmektedir. Yoga turizmi de Türkiye’de ve dünyada yeni yeni literatürde yer edinen 
ve üzerine araştırmalar yapılan bir turizm çeşidi olarak son yıllarda oldukça dikkat 
çekmektedir. Çalışmada kullanılan görüşme yöntemi ile yoga turizminin sadece sağlık 
anlamında değil, aynı zamanda maneviyat olarak bir boşluğun doldurulması amacıyla 
yapıldığı görülmektedir. Katılımcıların görüşlerine dayanarak, kişilerin özellikle son yıllarda 
daha fazla maneviyat arayışına girdiği ve yogayı da bunun için bir araç olarak kullandıkları 
görülmektedir. 

Türkiye konumu itibariyle yoga turizmi açısından uygun bir ülkedir. Özellikle Ege ve Akdeniz 
Bölgesi’nde son zamanlarda faaliyete geçmiş olan doğa içerisindeki butik oteller yoga 
turizminin daha fazla yapılabilmesine imkan vermektedirler. Bu bölgeler özellikle kalabalık 
nüfusun etkisi ve günlük hayatın rutininden sıkılan kişilerin kaçış noktası haline gelmeye 
başlamıştır. Bu nedenle yoga turizminin günümüzde daha fazla ivme kazanmasına olanak 
vermek gerekmektedir. Alternatif turizm çeşitleri arasında yoganın yer edinebilmesi 
sağlanmalıdır. Turizmi on iki aya yayma çalışmalarında yoga turizmine destek verilmeli ve 
yoga turizmini geliştirebilmek adına, sektörler arası entegre edilmiş yatırım planları elde 
edilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Turizm Çeşitleri’ başlığı altında olmadan da yoga 
turizmine katkı sağlanabilir ve çeşitli destinasyonlar geliştirilerek reklam çalışmaları 
arttırılabilir. 

Yogaya bir turizm türü olarak artan ilgiye rağmen, yoga turizmini analiz eden çalışmaların 
sayısı dünya çapında sınırlıdır. Yapılan bu araştırma yoga turizmi literatürüne katkı 
sağlamaktayken aynı zamanda yoganın, yoganın uygulayıcıları tarafından maneviyatı 
geliştiren bir turizm çeşidi olarak ele alındığını ortaya koymaktadır. Araştırmada, yogayı 
maneviyat aracı olarak gören ve bu amaçla seyahat eden kişiler incelenmiştir. Gelecekteki 
araştırmalarda maneviyat arayışı için seyahat eden turistler incelenerek, bu arayışı yoga ile 
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gerçekleştirenler ve diğer turistler arasında deneyim farklılıkları ve ulaşılan doyum 
incelenebilir. 
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Öz 

Turizm sektöründe etkinlikler, kültürel değerlerin tanıtılması, ekonominin gelişmesi ve destinasyonlara 
turist çekmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Ancak etkinliklerin çevreye olan etkilerine bakıldığında, 
binlerce ton atık oluşturma, çevre kirliliği yaratarak doğal ve kültürel varlıkların tahrip edilmesi gibi 
olumsuz etkilere sebep olabilmektedir. Etkinliklerin çevreye olan olumsuz etkisini azaltmak için son 
yıllarda yeni bir etkinlik türü olan “eko-etkinlikler” ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada sürdürülebilir turizme 
değinilerek, eko-etkinliklerin ne olduğu ve neden gerekli olduğu hakkında kavramsal bir çalışma 
yapılmıştır. Ayrıca eko-etkinlikleri değerlendiren uluslararası kurum ve kuruluşlardan biri olan A Greener 
Festival kuruluşu ile ilgili bilgi verilmiştir. Araştırmanın amacı, A Greener Festival Ödülleri’nde ödül almış 
etkinliklerin sınıflandırılmasıyla, etkinliklerin ya da festivallerin sürdürülebilir olabilmesi için gerekli eko 
uygulamaları belirlemektir. “A Greener Festival” adlı sivil toplum kuruluşunun 2017 yılında 4 dalda 
(seçkinler, yüksek düzeyde tavsiye edilenler, önerilenler, gelişmekte olanlar) verdiği ödüllerin eko 
uygulamaları incelenmiş ve seçkinler ve yüksek düzeyde tavsiye edilenler kategorilerindeki etkinlikler nitel 
araştırma yöntemlerinden içerik analizi ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda 4 dalda ödül alan 
festivallerin sürdürülebilir faaliyetleri (atık yönetimi, kullanılan malzemeler gibi) festivallerinde 
uyguladıkları ve sürdürülebilir bir çevreye sahip olmanın bilincinde oldukları ortaya konmuştur. 
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Abstract 

Events are very important in tourism sector in terms of the introduction of cultural values, 
development of economy and attracting tourist to destinations. However, considering the 
environmental impacts of events, they can cause negative impacts like creating thousands of ton 
waste and destruction of cultural and natural assets by creating environmental pollution. In order 
to reduce the negative impact of events on the environment, one of the new type of events, ‘eco-
events’ has emerged in recent years. In this research, a conceptual study has been made about 
sustainable tourism and what eco-events are and why it is necessary. Also, information was given 
about the A Greener Festival institution which is one of the international institutions evaluating 
eco-events. The aim of the study is to determine the necessary eco related activities for the 
sustainability of the events or festivals by classifying the events awarded at the A Greener Festival 
Awards. The eco related activities of the 4 awards (outstanding, highly commended, 
commended, improvers) given by A Greener Festival non- governmental organization in 2017 
were analyzed and the events in the outstanding and highly commended categories were 
analyzed by content analysis from qualitative research methods. 
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GİRİŞ 

Günümüzde hangi sektörden olursa olsun işletmeler, çevresel sorunlara duyarlı olmak 
durumunda olduklarını göz ardı etmemektedir. Turizm sektöründe de çevre çok önemli bir 
unsur olduğu için konaklama, seyahat, yiyecek-içecek ve rekreasyon işletmeleri çevreye duyarsız 
kalamamaktadırlar (Atay ve Dilek, 2013; Tutar, 2015). Turizm sektörünün bileşenlerinden biri 
olan etkinlikler birçok destinasyon için ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim açısından önemli 
faydalar sağlarken aynı zamanda turizmin gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Dickson ve 
Arcodia, 2010). Metropollerde yaşayan bireyler, kalabalık kent yaşamından kaçmak istemekte ve 
bu doğrultuda turizm ve rekreasyon faaliyetlerine katılım göstermektedirler. Düzenlenen 
etkinlikler, turisti destinasyona çekerek bölgede turizm hareketliliğinin artmasına neden 
olmaktadır (Can, 2015). Etkinlikler, birçok uluslararası destinasyon için değerli ekonomik, sosyal, 
kültürel ve eğitimsel faydalar sağladığından ve turizmde potansiyel büyümeye yol açtığından 
dolayı turizm endüstrisinin önemli bir bileşenidir (Dickson ve Arcodia, 2010). 

Getz (1997:16) etkinlik kavramını ‘’Destinasyonların gelişmesini hızlandıran, imaj yaratılmasına 
ve destinasyonların sahip oldukları turistik çekiciliklerin tanınırlığının arttırılmasına katkı 
sağlayan planlı, organize turistik olaylar ve faaliyetler’’ ve ‘’etkinliklere katılmak amacıyla 
doğrudan seyahat edenler ve seyahatleri esnasında etkinliklere katılma eğilimi gösteren 
turistlerin oluşturduğu pazar bölümü’’ olarak iki şekilde tanımlamıştır. Başka bir tanıma göre 
etkinlikler, çeşitli amaçlar için organize edilen, belli bir kitleye herhangi bir mesajın verilmesi için 
planlanan, belirli bir yerde ve zamanda gerçekleştirilen planlı faaliyetlerin bütünüdür (Uygur ve 
Çelik, 2010; Ertan, 2013; Baysal vd., 2016).  

Etkinlikler, önemli bir turistik çekicilik unsuru olduğundan dolayı, bir destinasyonu turistlerin 
ziyaret etmesine olanak vermek ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenirler 
(Çelik, 2009). Etkinlikler veya festivallerin, turizme ve içinde bulunduğu toplulukların sosyal ve 
ekonomik sürdürülebilirliğine önemli katkıları bulunmaktadır (Dodds ve Walsh, 2018). Ayrıca 
etkinlikler, kültürel değerlerin tanıtımı, kentin tutundurulması, şehre turist çekilmesi ve yerel 
halk için eğlence olanakları oluşturarak destinasyondaki yaşam kalitesini yükseltmeyi 
amaçlamaktadır (Yolal, 2017). Etkinliklerin olumlu yönlerinden ziyade, son dönemlerde olumsuz 
etkilerinden daha fazla söz edilmektedir. Düzenlenen etkinlikler, bölgede sosyal huzurun 
kaybolmasına, kalabalıklaşmaya, trafik sorunlarının ortaya çıkmasına, suç oranının artmasına, 
toplumda kimlik kaybına neden olabilir. Ayrıca etkinlikler, doğal ve fiziki çevreye verdiği 
zararlar konusunda da ön plana çıkmaktadır. Bu zararlar, doğal, tarihi ve kültürel kaynakların 
tahrip edilmesine ve bozulmasına yol açmaktadır (Koçak ve Balcı, 2010). Bunun sonucunda 
etkinlik sektörünün daha çevre dostu hale getirilmesi için bir takım yeni uygulamalara gidilerek, 
sürdürülebilirlik ilkesinin benimsenmesini gerektirmektedir. Çalışmada adı geçen etkinlik ve 
festivaller sürdürülebilirlik konusunda çok başarılı olup, diğer etkinlik ve festival 
organizatörlerine de bir fikir ve örnek teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, A Greener Festival 
Ödülleri’nde ödül almış etkinliklerin sınıflandırılmasıyla, etkinliklerin ya da festivallerin 
sürdürülebilir olabilmesi için gerekli eko uygulamaları belirlemektir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilir Turizm  

Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez ‘’1987 yılında Birleşmiş Milletler sponsorluğundaki Dünya 
Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun (WCED) yayınladığı ‘’Ortak Geleceğimiz’’ adlı raporda ifade 
edilmiştir (Hauff, 1987:23). Bu rapor genel olarak, dünyayı tehdit eden çevresel sorunlar ve bu 
sorunlara yönelik çözüm önerilerinden oluşmaktadır (Koçak ve Balcı, 2010). Raporda geçen ve 
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genel olarak kabul görmüş olan sürdürülebilirlik tanımı ‘’Günümüzün gereksinimlerini, gelecek 
nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme yeteneklerinden ödün vermeden karşılayan 
kalkınma” olarak belirtilmiştir (Hauff, 1987). Başka bir deyişle sürdürülebilirlik; Bugünün 
ihtiyaçlarını karşılarken doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için yapılan 
faaliyetler olarak tanımlanabilir (Kuter ve Ünal, 2009). Sürdürülebilirlik, doğal çevrenin ve 
kaynaklarının korunmasının yanı sıra, gelecek nesillerin refahı ile ilgili olan her şeyi 
kapsamaktadır (Zifkos, 2015). Sürdürülebilirliğin gelişimi analiz edildiği zaman, birkaç önemli 
nokta bulunmaktadır: Birincisi, sürdürülebilirlik mevcut duruma bakmadan çevrenin 
korunmasında uzun zamandır devam eden bir yoldur. İkincisi, sürdürülebilirlik, nesiller arası ve 
nesiller arası eşitlenmiş refah seviyesini amaçlar. Üçüncüsü, gelişim düzeyi, sosyo-kültürel ve 
politik koşulları ne olursa olsun, tüm ülkelerde evrensel olarak etkili olabilir ve 
uygulanabilmektedir (Tosun, 2001). 

Sürdürülebilirlik, son dönemlerde dünyada oldukça tartışılan bir konu haline gelmekte olup, iş 
dünyasında ve çeşitli sektörlerde de uygulanmaya başlanmıştır. Turizm sektörü doğal 
kaynakların hızlıca tükenmekte olması ve nüfus artışının hız kazanmasından dolayı ve ‘’önce 
doğa’’ düşüncesinin benimsenmesi açısından önem arz eden bir sektördür (Kaypak, 2010; Vatan 
ve Poyraz, 2016). Ülkeler turizmden elde ettikleri gelir ile büyüme stratejilerini geliştirebilir; fakat 
bu büyüme stratejisi uygulanırken sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu çağdaş bir turizm gelişimi 
planlaması yaklaşımı içerinde olunmalıdır (Tosun, 2009). Taşıma kapasitesini ön planda tutan 
sürdürülebilir turizm yaklaşımı son zamanlarda bütün destinasyonlar ve ülkeler tarafından 
kabul gören bir anlayıştır (Mercan ve Özkök, 2013). Sürdürülebilir turizm, Dünya Turizm Örgütü 
(UNWTO) tarafından ‘’Günümüz ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam 
olarak dikkate alarak; turistlerin, sektörün, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını 
karşılamayı benimseyen turizm’’ olarak tanımlanmıştır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) ve Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) politikacılara hazırladıkları 
yönergede sürdürülebilir turizmin temel amaçları; ekonomik canlılık, yerel refah, istihdam kalitesi 
(ekonomik boyutu) sosyal eşitlik, ziyaretçi memnuniyeti, yerel kontrol, toplum refahı, kültürel zenginlik 
(sosyal boyutu), fiziksel bütünlük, biyolojik çeşitlilik, kaynak verimliliği ve çevresel temizlik (çevresel 
boyutu) olarak ifade edilmiştir (Avcıkurt, 2015:203).  

Sürdürülebilir turizm; ekonomik gelişme, çevrenin korunması ve yerel halkın sosyal fayda 
kazanması bakımından bir denge olarak kabul görmektedir. Bu doğrultuda; sürdürülebilir 
turizm stratejileri ve planları ile birlikte günümüzde elde edilen faydanın gelecekte de devam 
etmesi amaçlanmaktadır (Alkan, 2015). Özellikle gelişmekte olan ülkeler, turizm sektöründe 
sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bazı ilkeler benimseyerek kaynaklarını korumakta ve 
bu ilkeleri ulusal politikalara ve planlara eklemektedirler. Turizmde sürdürülebilirliğin 
sağlanmasında sektörün benimsemesi gereken temel ilkeler genellikle şu şekildedir: (Duran 
2011:304): (a) Yerel toplumun refahını arttırmak, (b) Kaynakların sürdürülebilir kullanımı, (c) 
Toplumlarda sosyal ve kültürel birleşmeyi sağlamak, (d)Yerel ekonomilerin desteklenmesi (e) 
Çalışanların eğitimine önem verilmesi, (f) Sorumlu turizm anlayışının benimsenmesi, (g) Aşırı 
tüketim ve atıkların önüne geçilmesi (h) Paydaşların fikirlerine danışılması. 

Sürdürülebilir kalkınma için gelecekte gereksinim duyulacak insani ve doğal kaynakları 
korumak, sürdürmek ve geliştirmek, işletmelerin ve paydaşlarının ihtiyaçlarını karşılayan iş 
stratejileri ve faaliyetlerini yürütmek önem arz etmektedir (Presbury ve Edwards, 2005). Bu 
nedenle diğer turizm uygulamalarında olduğu gibi etkinlik ya da festival turizminde de 
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir etkinlikler, 
insanların değer verdiği önemli sosyal, kültürel ve çevresel rolleri yerine getiren etkinliklerdir. 
Getz (2009) Cape Town’daki Sorumlu Turizm Destinasyonları Bildirisi’ni, etkinlik sektörüne 
uyarlayarak sürdürülebilir bir etkinliğin nasıl olması gerektiğini aşağıdaki gibi belirtmiştir: (a) 
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Etkinlikler olumsuz ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkileri en aza indirmelidir, (b) Yerel 
halk için daha büyük ekonomik faydalar sağlamak ve toplulukların refahını artırmayı 
amaçlamalıdır, (c) Çalışma koşullarını iyileştirmeli ve istihdam yaratmalıdır, (d) Yerel halkı karar 
verme sürecine dahil etmelidir, (e) Çeşitliliği sahiplenmeli, doğal ve kültürel mirasın 
korunmasına katkıda bulunmalıdır, (f) Ziyaretçilerin yerel halk ile anlamlı bir şekilde bağlantı 
kurmasını sağlayarak keyifli deneyimler yaratmalıdır, (g) Fiziksel olarak zorlanan insanlara 
erişim sağlamalıdır, (h) Kültürel duyarlılığa sahip olmalı, etkinlik katılımcıları ve ev sahipleri 
arasında saygıyı teşvik etmeli ve son olarak yerel gurur ve güven oluşturmalıdır.  

Sürdürülebilirlik ilkeleri turizmi ilgilendiren her iş dalında benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 
Turizm sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan etkinlik ve festivaller de sürdürülebilirlik 
çerçevesinde çevreye olan zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayarak organize edilmeli ve 
gerçekleştirilmelidir. 

 

Eko-Etkinlikler   

Dünya genelinde temiz su kaynaklarının %17’si, orman ürünlerinin % 25’i, enerji kaynaklarının 
%40’ı üstyapı yatırımları nedeniyle tükenmektedir. Yapılan araştırmalarda, turizm hizmeti veren 
işletmeler de %20’lik bir pay ile bu tüketime ortak olmaktadır. Yaşamı giderek tehdit eden küresel 
iklim değişikliklerinde turizmin %4,6 payı bulunmaktadır. Turizm işletmelerinin büyüklüğü ve 
konumu karbon salınımı ve küresel ısınma üzerinde etkili olabilmektedir. Bununla birlikte, 
turizm sektöründe konaklama işletmeleri, seyahat işletmeleri, müzeler, tema parklar, festival ve 
etkinlikler de farklı miktarlarda sera gazı salınımına sebebiyet vermektedir (Aksu ve İpar, 2018). 
Son zamanlarda birçok turizm işletmesi çevre dostu uygulamaları turizm yönetim planları 
kapsamında göz önünde bulundurarak bazı standartlar oluşturmaktadır. Bu standartların en 
önemlilerinden olan yeşil sertifikalar birtakım kriterlere bakılarak verilmektedir. Gelişmekte olan 
ülkelerde yeşil turizm sertifikasyonu kullanımı, kaynak yönetimine, çevrenin korunmasına ve 
kirlilik kontrolüne ilişkin uygulamalar sonucunda çevre dostu turizm anlayışını 
benimsemektedir (Erdoğan ve Tosun, 2009). 

Eko etiketleme çevreye olan duyarlılığın göstergelerinden birisidir. Eko etiketleme, bir ürün, 
servis veya hizmetin hammadde temininden başlayıp, kullanım üretim ve kullanım süreçlerinin 
sonuna kadarki çevresel etkilerinin belirli sınırların altında olduğunu gösteren, Avrupa ve 
küresel kapsamda kabul gören ve güvenilen bir uygulamadır (Thøgersen vd., 2010). Eko 
etiketlemenin temel amacı tüketicileri çevre ve sağlık sorunlarına duyarlı hale getirmektir. Eko 
etiketleme ile tüketicilerin çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmesi sağlanırken, üreticilerin 
de çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır. Turizm işletmeleri için Yeşil 
Anahtar Programı Sertifikası, Mavi Bayrak Sertifikası, Avrupa Birliği Eko Etiketi, Yeşil Yıldız Sertifikası 
ve Yeşil Küre Sertifikası gibi birçok yeşil sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bu sertifikalar, 
genel olarak sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, turizm işletmelerinin çevre üzerindeki 
olumsuz etkilerini en aza indirgemek ve işletmelerin rakiplerinden farklılaşarak turist grupları 
üzerinde olumlu bir imaja bürünmesini sağlamayı amaçlamaktadır (Aslan ve Güneş, 2017; Aksu 
ve İpar, 2018). 

Ekonomik olarak, etkinlikler, yerel ekonomiye katkıda bulunacak binlerce insanı beraberinde 
getirmekle birlikte, sosyal ve çevresel olarak, etkinlikler ve festivaller binlerce ton atık 
oluşturarak aşırı miktarda elektrik kullanımına, aşırı kullanım nedeniyle arazilere zarar vermeye 
ve CO2 emisyonlarını arttırmaya yol açmaktadır. Bu bağlamda etkinliklerin daha çevre dostu 
olabilmesi için giderek daha yenilikçi adımlar atılması gerekmektedir (Mair, 2014). Çevresel 
farkındalık düzeyinin artması beraberinde Birleşmiş Milletler’in birtakım çalışmalar yapmasına 
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ve sürdürülebilirlik kavramı ile birlikte uluslararası düzeyde tedbirler alınmasına sebep 
olmuştur. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler’in 1998 yılında iklim değişikliği ile mücadele 
kapsamında kabul ettiği Kyoto Protokolünde de karbon salınımını azaltmak adına yeni 
teknolojilerin geliştirilmesi, etkin kullanım ve sürdürülebilirlik gibi konular ön plana çıkmıştır 
(www.rec.org.tr). Alınan kararlar ve oluşan farkındalık beraberinde sürdürülebilirlik bakış 
açısının önemini ortaya çıkartmıştır. Bu bakış açısı paralelinde eko etkinlik kavramını 
oluşturmuştur (Uçak ve Villi, 2013). İşletmeler, faaliyetlerinin etkisi konusunda giderek daha 
fazla endişe duymakta ve kurumsal bir sürdürülebilirlik kültürünü benimseyerek değişimi 
etkileyebilmektedir. Yeşil bir etkinlik ya da festivalin planlanması ve yürütülmesi, sürdürülebilir 
uygulamalara başlamanın bir yolu olarak kolayca benimsenebilecek bir alandır (Graci ve Dodds, 
2008). 

Yeşil etkinlik olarak da adlandırılan eko-etkinlik, atıkları azaltma, enerji tasarrufu yapma, doğal 
kaynakların kullanımını en aza indirgeme ve doğaya minimum zararı verme amacıyla 
düzenlenen etkinlik ve/veya festivallerdir (Graci ve Dodds, 2008). Temel amaç, elektrikte 
harcanan enerji miktarı, geri dönüştürülen kağıt ve plastik miktarı, üretilen atık miktarı dikkate 
alındığında, atık ve enerji harcamalarını en aza indirgemektir (Zitz, 2011). Eko-etkinlikler, 
birtakım tedbirlerin alınmasıyla, olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması açısından, 
sürdürülebilirlik kapsamında çevreye fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Bu faydalar şu 
şekildedir (Graci ve Dodds, 2008; Dickson ve Arcodia 2010; www.cticc.co.za): (a) Eko-etkinlikler 
maliyet tasarrufu sağlar, (b) Kaynakların gereksiz kullanılmasını ve israf edilmesini önler, (c) 
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını teşvik ederek çevre kirliliğini önler, (d) Yerel 
ürünlerin ve organik gıdaların kullanımını teşvik eder, (e) Müşterilere motivasyon sağlar ve 
müşteriler etkinliği düzenleyen organizasyon firmasına karşı olumlu bir imaj edinir, (f) Toplu 
taşıma araçlarının kullanımını teşvik ederek karbon emisyonunu azaltmaya çalışır. 

Ahmad vd., (2013)’e göre, bir etkinliğe ev sahipliği yapmak, büyük miktarlarda su ve enerji israfı, 
atık ve sera gazı emisyonlarına sebep olduğundan dolayı etkinlik organizatörleri çevre 
üzerindeki etkilerini en aza indirgemek istemektedirler. İleriye dönük bir planlama, başarılı bir 
etkinliğe ulaşmanın en önemli unsurudur. Etkili bir planlama, sürdürülebilir kalkınma 
prensiplerini ve uygulamalarını tüm organizasyon seviyelerinde içermeyi kapsar ve bir etkinliğin 
ev sahipliği yapmasında sorumluluğu tümüyle ele almayı gerektirmektedir. Etkinlik 
planlayıcıları, sürdürülebilir bir etkinlik gelişimi için enerji verimliliği, atık ayrıştırma, su 
tüketimini en aza indirgeme ve ekolojik ürünleri tedarik etme gibi uygulamaları 
gerçekleştirmelidir (Ahmad vd., 2013). Laing ve Frost (2010) yaptıkları çalışmada festivallerin 
daha yeşil olabilmesi için, festivallerin enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler, mekana ve 
kullanılan malzemelere ilişkin düzenlemeler, atık yönetimi, ulaşım ve sosyal düzenlemeler gibi 
konularda etkinlik organizatörlerine öneriler sunmuşlardır. A Greener Festival kuruluşunun 
ödüllendirdiği eko uygulamaları içeren festivaller de bu başlıklar altında değerlendirilmektedir. 

 

YÖNTEM  

Etkinliklerin sürdürülebilir ve daha yeşil olabilmesi için bir takım kuruluşlar bulunmaktadır. 
Bunlardan biri olan “A Greener Festival’’ dünyanın dört bir yanındaki etkinliklerin, festivallerin 
ve mekanların daha sürdürülebilir hale gelmesine ve çevresel etkilerinin azaltılmasına yardımcı 
olmayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bu kuruluş, 2005’ten bu yana 
sürdürülebilirlik alanında öncü bir kuruluş olarak sertifika ödülleri, eğitim, uzmanlık gibi 
faydalar sağlamayı amaçlamaktadır (www.agreenerfestival.com). 
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A Greener Festival, 2017'de Glastonbury Festivali (İngiltere), Roskilde Festivali (Danimarka), 
Bayou Boogaloo (ABD), Primavera Sound (İspanya) ve We Love Green'i (Fransa) içeren 5 kıtada 
400'ün üzerinde festivali değerlendirmiştir. Çevre ve etkinlik yönetimi ile ilgili gerekli donanıma 
sahip olan AGF (A Greener Festival) denetleyicileri, 2015’te verilen ödüllerden bu yana sürekli 
eğitilmektedir. Bu zengin deneyim, çevresel etkilerin azaltılmasına yardımcı olmak ve 
sürdürülebilirliğin potansiyelini arttırmak için daha geniş etkinlik endüstrisine ulaşılmaktadır. 
Bu kuruluş, yerinde değerlendirme ve bağımsız doğrulama içeren ilk ve tek sürdürülebilir 
etkinlik sertifikası sağlamaktadır (www.agreenerfestival.com). Bu bağlamda çalışmanın amacı, 
sınıflandırma yapılarak etkinliklerin ya da festivallerin sürdürülebilir olabilmesi için gerekli 
ekolojik uygulamaları belirlemektir.  

Bu araştırmada, 2005 yılından bu yana faaliyet gösteren A Greener Festival Kuruluşunun 
sitesinde 2017 yılında ödüllendirilen etkinliklerden “seçkinler” ve “yüksek düzeyde tavsiye 
edilen” etkinliklerin çevreci uygulamalarına yönelik içerik analizi yapılmıştır. Bu iki kategorideki 
festivallerin seçilme sebebi bu festivallerin daha fazla sürdürülebilir faaliyetler içermekte 
olduğudur. İçerik analizi, nitel araştırma yöntemlerine ilişkin veri analizinin temelini oluşturan, 
mesaj özelliği taşıyan her verinin bir amaç için taranması, kategorilere (temalara) bölünmesi, 
özetlenmesi ve bulguların araştırmanın amacı doğrultusunda analiz edilerek yorumlanmasını 
içeren bilimsel araştırma yöntemidir (Kozak, 2015; Karagöz, 2017). İçerik analizinde kelime, 
cümle, tema, paragraf, kavram, kategori vb. t temel birimler kullanılmaktadır. Tema; bir metinde 
veya sanat eserinde anlatılmak istenen ana duygu, düşünce veya anlamdır. Kategori ise 
araştırmada elde edilen kavramların birbirleriyle belirli bir tema altında bir araya getirilmesidir 
(Karagöz, 2017). Bu araştırmada da A Greener Festival kuruluşunun 2017 yılında dört dalda 
vermiş olduğu ödüller kategorize edilerek analize tabi tutulmuştur. 

 

BULGULAR 

Dünya üzerinde uyguladığı yeşil politikalar ile öne çıkan ve ‘’yeşil festival’’ olarak 
değerlendirilen birçok festival bulunmaktadır. A Greener Festival kuruluşunun 2017 yılında 4 
dalda (seçkinler, yüksek düzeyde önerilenler, önerilenler, gelişmekte olanlar) ödül verdiği 
festivallerin tamamı Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1’e göre seçkinler kategorisinde 4 festival 
bulunmaktadır. Bu festivaller aşağıdaki gibidir: 

Green Gathering (İngiltere): The Green Gathering, eğitimin uygulamalı ve eğlenceli olması 
gerektiğine vurgu yapan sürdürülebilirlik eğitimidir. Festivale katılan tüm gönüllüler ve 
yönetmenler festivalin yapımında insanlara, hayvanlara ve çevreye saygılı olmayı taahhüt 
ederler. Festival esnasında atık, imha, kirlilik, fosil yakıt kullanımının en aza indirilmesi 
hedeflenmektedir. Festival, üretim şirketi ve yardım kuruluşu The Green Gathering tarafından 
üstlenilen tüm faaliyetler, çevresel sürdürülebilirliği, ekolojik farkındalığı, biyoçeşitliliği, insan 
haklarını ve uygun eğitimi, teknolojiyi ve iletişimi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 2017’de 
Greener Festival Ödülleri’nde üstün başarı ödülünü almaya hak kazanmıştır 
(www.greengathering.org.uk). 

ØYA Festival (Norveç): Festival 2002 yılından bu yana, Norveç’in en büyük gençlik organizasyonu 
olan Natur og Ungdom (Norveç topraklarında genç arkadaşlar) ile festivaldeki çevresel 
etkinliklerle işbirliği yapmaktadır. Her yıl Natur og Undom’dan 200 gönüllü mükemmel bir iş 
çıkarmaktadırlar. Gönüllüler tüm festival alanını temiz tutarak geri dönüşüm ve atık yönetimi 
üzerinde çalışmaktadırlar. 2016 yılında düzenlenen festivalde toplanan tüm atıkların %74’ü geri 
dönüştürülmüştür (www.greener-events.com).         
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Tablo 1. A Greener Festival Ödüllerinde Ödül Alan Festivaller (2017) 

Seçkinler Yüksek düzeyde önerilenler 

 

Green Gathering (UK) 
ØYA Festival (NO) 
We Love Green (FR) 
Wood Festival (UK) 

Cambridge Folk Festival (UK) 
BAM18 (NL)  
DGTL Festival (NL) 
Extrema Outdoor (NL) 
Greenbelt Festival (UK) 
HebCelt (UK) 
Ilosaarirock Festival (FI) 
Paradise City (BE) 
Roskilde Festival (DK) 

Önerilenler Gelişmekte olanlar 

Das Fest (DE) 
Doolin Folk Festival (IE)  
Dubcamp Festival (FR) 
Glastonbury Festival of Performing Arts 
(UK) 
Hadra Trance Festival (FR) 
Island Vibe Festival (AU) 
Kew The Music (UK) 
Liberation Festival Utrecht (NL) 
Primavera Sound (ES) 
Spring Festival Utrecht (NL)  
Welcome to the Village (NL) 

Arla Food Festival (DK) 
Bayou Boogaloo (US) 
Body and Soul (IE) 
Just So Festival (UK) 
Mandala Festival (NL) 
Meadows Festival (UK) 
Metaldays (SI) 
Mysteryland (NL) 
No Logo Festival (FR) 
Nozstock: The Hidden Valley (UK) 
Oude Muziek (NL)  
Showmans Show (UK)  
Uitfeest (NL)  

 

We Love Green (Fransa): Paris’te düzenlenen festival, çevre sorunlarına yönelik ileri görüşlü 
yaklaşımı sayesinde son birkaç yılda popülerlik kazanmıştır. Festival, çevre konularıyla ilgili 
farkındalığı arttırmayı ve halk davranışını sanatsal ve deneysel bir şekilde etkilemeyi 
amaçlamaktadır. 2017 Greener Festival Ödülleri'nde çabalarından dolayı üstün başarı ödülüne 
layık görülmüştür. Kağıt kullanımının sınırlandırılması ve gıda atıklarının kompostlaştırılması 
gibi uygulamalar, We Love Green'in çevresel etkilerini azaltma yollarından bazılarıdır (Patel, 
2018; www.welovegreen.fr). 

Wood Festival (İngiltere): Oxfordshire'da bulunan Wood Festivali, tamamen güneş panelleri, 
biyodizel ve odun sobası gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile desteklenmektedir. Aile 
tarafından işletilen bu festivalin bir başka özelliği de alanda portatif tuvaletlerin 
bulunmamasıdır. Bunun yerine kompost tuvalet olanakları sunulmaktadır. Festival, 
sürdürülebilir uygulamaları destekleyerek, atıklarının %85’ini geri dönüştürmeyi başarmıştır. 
Çabaları için, A Greener Festival'den tam dört yıldızlı bir derecelendirme verilmiştir (Patel, 2018; 
www.woodfestival.com). 

Tablo 1’e göre yüksek düzeyde önerilenler kategorisinde 5 farklı ülkeden 9 festival 
bulunmaktadır. Bu festivaller aşağıdaki gibidir: 
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Cambridge Folk Festival (İngiltere): 1965’ten beri yapılan Cambridge Folk Festival, dünyanın en 
uzun soluklu halk festivallerinden biridir. Festival, eşsiz atmosferi ve eklektik müzik karışımıyla 
ünlüdür. İngiltere ve İrlanda'nın en iyi geleneksel halk sanatçıları, modern sanatçılar festivalde 
sahne almaktadır. Festival, 2014 yılında BBC Radyo İki İyi Gelenek Ödülü ve Karbon Ayakizi'ni 
azaltma konusundaki öncü tutumu nedeniyle A Greener Festival Ödülü dahil olmak üzere birçok 
ödül kazanmıştır. Festival kapsamında çevre dostu malzemelerin kullanımı, atık maddelerin 
azaltılması, gereksiz su harcamasından kaçınılması, geri dönüşümlü malzemeler kullanılması 
festivalin bu ödülü almasında etkili olan ekolojik uygulamalarıdır (www.cambridgelive.org.uk). 

BAM18 (Brooklyn Müzik Akademisi-Hollanda): Brooklyn, New York'ta bulunan çok sanatlı bir 
merkezdir. 150 yıldan fazla bir süredir BAM, hem küresel hem de yerel toplulukları maceracı 
sanatçıların, izleyicilerin ve fikirlerin evi olmuştur. Tiyatro, dans, müzik, opera, film ve daha 
birçok alanda dünyaca ünlü programlarla BAM, gelişmekte olan sanatçıların ve yenilikçi modern 
ustaların çalışmalarını sergilemektedir. 2007 yılının başlarında Next Wave Festivali ile geri 
dönüştürülebilen malzeme ve kağıtlar kullanılmıştır. Bunların yanı sıra BAM pazarlama 
faaliyetlerinin tümü elektronik posta ile yürütülmektedir. Bu sebeple genel kağıt kullanımı da 
azaltılmaktadır (www.bam.org). 

DGTL Festival (Hollanda): Çevresel etkilerinin farkında olan bir festivaldir. Festival kapsamında 
malzeme döngülerini kapatmak, CO2 emisyonlarını ortadan kaldırmak ve çevre bilincini 
arttırmaya yardımcı olacak en yeni teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri bulmak için 
çalışılmaktadır. Son birkaç yıl boyunca, DGTL ekolojik ayak izini azaltma çabalarına yoğun bir 
şekilde odaklanmıştır. Bu çabalar, şu anda dünya çapındaki tüm DGTL etkinliklerinde 
“sürdürülebilirliğin 3 büyük unsuru” olarak adlandırılan bir sürdürülebilirlik programı ile 
sonuçlanmıştır. Bunlar; yeniden kullanılabilir kaplar, akıllı bir enerji planı ve vejetaryen menü 
olarak belirlenmiştir. Festivallerin DNA'sındaki bu değişiklikler, karbon emisyonlarını büyük 
ölçüde düşürüyor, değerli kaynakların kurtarılmasını ve yeniden kullanılmasını ve festival 
alanının temiz tutulmasını sağlamaktadır (www.dgtl.nl). 

Extrema Outdoor Festival (Belçika): Festival, 2017 yılının ana teması olarak küresel ısınmayı 
benimsemiştir. Festival prodüksiyonu; çağdaş ve sanayileşmiş bir dünya, aşırı nüfus artışına 
maruz kalmış bir dünya ve dünya yörüngesini anımsatan kıyamet sonrası bir çöl şeklinde 3 ana 
bölüme ayrılmıştır. Bu şekilde katılımcıların bu salonları gezerken iklim değişikliğinin farkına 
varmaları ve bu konuda bilinç oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıca 2010 yılında Love People, 
Love Planet projesini hayata geçirerek etkinliklerinin adım adım sürdürülebilir olmasını ve sosyal 
katılımlarını arttırmayı amaçlamaktadırlar (www.extremanewtork.com). 

GreenBelt Festival (İngiltere): Festival kapsamında, 2017 yılında festivaldeki tüm plastik bardakları, 
çatal bıçak takımlarını ve yiyecek ambalajlar çıkarılmıştır. Ayrıca Yeşil Kupa uygulamasıyla 2 £ 
depozito ödeyerek festival boyunca kullanılabilen bardaklar katılımcıların kullanımına 
sunulmuştur. Festivalde katılımcılar kullanmadıkları konserve yiyecekleri “Food Bank” 
uygulamasıyla bağışlayabilmektedir. Greenbelt Festival 2017 yılında A Greener Festival ödülü 
almıştır (www.greenbelt.org.uk). 

Hebridean Celtic Festival (İngiltere): Çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi 
amaçlamış bir festivaldir. Bu amaçlar; çevre mevzuatının gerekliliklerine uymak, tüm kaynak, 
enerji, su ve tedarik kullanımını sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, farkındalığı arttırmak, 
katılımı teşvik etmek ve çalışanları çevre konularında eğitmek, tüm tedarikçilerden benzer çevre 
standartlarını beklemek, sanatçıların ve festival katılımcılarının festivale çevreye duyarlı bir 
şekilde katılmalarına yardımcı olmak, sürekli olarak performansı iyileştirmek ve kirlilik, emisyon 
ve atıklardan kaynaklanan etkileri azaltmak için çabalamak ve daha sürdürülebilir ulaştırma 
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biçimlerini teşvik etmektir. Festival alanında plastik kuplar yerine üzerinde festivalin damgası 
bulunan karton kuplar kullanılmaktadır (www.hebceltfest.com). 

Ilosaarirock Festival (Finlandiya): Festival, 2011, 2012, 2014 ve 2017 yıllarında A Greener Festival 
Ödülünü almıştır. Çevreci çalışmaları nedeniyle, Ilosaarirock Festival Finlandiya’da bu ödülü 
alan ilk festivaldir. Festival alanında geri dönüşüm çöp kutuları, portatif tuvaletler ve çöplerin 
toplanması için çöp poşetleri bulunmaktadır (www.ilosaarirock.fi). 

Paradise City (Belçika): Sürdürülebilirlik konusunda bilinç aşılayan festivallerden biridir. Kamp 
alanlarında kampçılara geri dönüştürülebilir kamp malzemesi kiralama olanağı olması, aşırı su 
kullanımı ve arıtmayı mümkün olduğunca azaltması, kağıt kullanımını tamamen kesmesi, nakit 
paranın kullanılmadığı bir festival olması (katılımcılar telefonlarına yükleyebildikleri bir uygula 
ile ödeme yapabiliyorlar) sebebiyle A Greener Festival ödülü almıştır. Ayrıca Karbon Ayak İzini 
azaltmak için bisiklet ve toplu taşıma ile festival alanına ulaşım sağlamakta olup, yine de arabayla 
gelmeyi tercih edenler için arabada 2 kişiden fazla insan varsa otopark ücretini yarı yarıya 
indirilmesi gibi uygulamalara gidilmektedir (www.paradisecity.be). 

Roskilde Festival (Danimarka): Kuzey Avrupa'daki en büyük müzik ve sanat festivalidir. Aynı 
zamanda, 1971 yılına kadar uzanan en eski festivallerden biridir. Roskilde Festival Charity 
Society, Roskilde Festival'inin organizatörüdür. Amacı, çocuklara ve gençlere fayda sağlayan 
girişimleri, insani ve kültürel çalışmaları desteklemektir. Çevreci tutumu sebebiyle A Greener 
Festival ödülünü almıştır (www.roskilde-festival.dk).   

Seçkinler ve yüksek düzeyde önerilenler kategorisi dışında önerilenler ve gelişmekte olanlar 
kategorilerinde 10 farklı ülkeden 24 festival bulunmaktadır. A Greener Festivali kuruluşunun 
değerlendirdiği seçkinler ve yüksek düzeyde önerilenler kategorilerinde bulunan festivaller 
araştırmacılar tarafından geliştirilen kontrol listesi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu doğrultuda 
enerji kaynakları, mekan düzenleme, atık yönetimi, ulaşım ve sosyal düzenlemeler alt temaları 
oluşturularak festivallerde bu faaliyetlerin uygulanıp uygulanmadığı değerlendirilmiştir. Tablo 
2’de festivallerdeki eko uygulamalara ilişkin içerik analizi gösterilmektedir. 

Tablo 2. Festivallerdeki Eko Uygulamalara İlişkin İçerik Analizi 
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We Love 
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BAM18 
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Greenbel
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  a a a a 
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 a a    
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City (BE)  a a a  a 
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(DK) 
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Yapılan incelemelere bakıldığında, enerji kaynaklarına ilişkin düzenlemeler konusunda seçkinler 
kategorisindeki dört festivalden üçünün (Green Gathering; We Love Green, Wood Festival) bu 
düzenlemeleri uyguladığı görülmektedir. Bu festivaller atmosferdeki sera gazı miktarını 
azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarını (rüzgar, güneş gibi) kullanarak sürdürülebilir bir 
etkinliğin nasıl olması gerektiğine dair ilk büyük adımları atmışlardır.  Enerji kaynaklarının etkin 
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kullanımı bu kategorideki festivaller için önemli bir yer tutmaktadır. Yüksek düzeyde önerilenler 
kategorisindeki dokuz festivalden iki tanesinin ise (DGTL Festival, Roskilde Festival) güneş 
panelleri, biyodizel ve odun sobası gibi enerji kaynaklarını kullandıkları belirlenmiştir. Enerji 
kaynaklarının etkin kullanımı bu iki festival için önemli bir yer tutmaktadır.  

Mekana ilişkin düzenlemelere bakıldığında, seçkinler kategorisindeki festivallerin tamamının 
festival mekanında yeşil uygulamalara (kompost tuvaletler, çöp kutuları gibi) önem verdikleri 
görülmektedir. Bunun aksine yüksek düzeyde önerilenler kategorisindeki üç festival (HebCelt, 
Ilosaarirock Festival, Paradise City) dışında mekana ilişkin çevresel düzenlemelere 
rastlanılmamıştır. Kompost tuvalet kullanımı sifon başına harcanan su miktarını en aza 
indirgemek ve tuvaletlerin temizliği için gri su kullanmak iyi bir seçenektir (Laing ve Frost, 2010). 
Ayrıca tüm festivallerde kullanılan çöp kutuları, çöplerin ayrıştırılarak atılması için 
tasarlanmıştır. Kullanılan malzemelere ilişkin düzenlemeler konusunda (yeniden kullanılabilir 
bardak çatal, bıçak vb.) iki kategorideki festivallerin neredeyse tamamında bir farkındalık söz 
konusudur. Örneğin Greenbelt festivalinde tüm plastik çatal, bıçak, bardakların kullanımı 
kaldırılmıştır. Katılımcıların ‘Food Bank’ uygulamasıyla festivalden kalan yiyecekleri 
bağışlaması, Greenbelt’in kullanılan malzemelere ilişkin düzenlemeler konusunda bilinçli bir 
festival olduğunu göstermektedir. 

Festivallerdeki atık yönetimi uygulamasına bakıldığında da seçkinler kategorisinin tamamında 
atık yönetiminin etkili bir şekilde düzenlendiğini, yüksek düzeyde önerilenler kategorisinde ise 
üç festival dışında (DGTL Festival, Extrema Outdoor, Ilosaarirock Festival) atık yönetimi 
konusunda başarılı festivaller olduğu tespit edilmiştir. Festival yöneticilerinin, sürdürülebilir bir 
festivalin en önemli unsurlardan olan atık yönetimi konusunda kompostlama, yeniden kullanım, 
geri dönüşüm gibi uygulamaların farkında olarak bir festival organize etmeleri önem arz 
etmektedir (Zifkos, 2015). 

Festivallerde yürütülen sosyal düzenlemeler incelendiğinde, her iki kategorideki festivallerin 
çoğunluğunda sosyal sorumluluk projeleri gibi faaliyetlerin farkındalık yaratmak amacıyla 
uygulandığı görülmektedir. Yüksek düzeyde önerilenler kategorisindeki Cambridge Folk 
Festival karbon ayak izini azaltmaya yönelik öncü tutumu sebebiyle AGF ödülünü almaya hak 
kazanmıştır. Bu da Cambridge Folk Festival’in sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini ve 
uyguladığını göstermektedir. Ayrıca Extrema Outdoor festivalleri de sürdürülebilir bir çevreye 
sahip olmak için çeşitli projeler yürüterek insanlarda farkındalık ve bilinç oluşmasını 
sağlamaktadır. Festival sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıkarak AGF kuruluşu tarafından 
ödüllendirilmeye layık görülmüştür. 

Son olarak ulaşım konusunda seçkinler kategorisindeki dört festivalden üçünün (Green 
Gathering, ØYA Festival, We Love Green) festival ulaşımında karbon ayak izini en aza indirgemeyi 
amaçladıkları belirlenmiştir. Yüksek düzeyde önerilenler kategorisinde ise beş festivalin 
(BAM18, Greenbelt Festival, HebCelt, Paradise City, Roskilde Festival) ulaşımın çevreye olan 
kötü etkilerini azaltmaya yönelik uygulamalara önem verdikleri görülmektedir. Paradise City 
Festivali karbon ayak izini azaltmak için bisiklet ve toplu taşıma ile festival alanına ulaşım 
sağlamaktadır. Eğer arabayla gelmeyi tercih edenler var ise arabada 2 kişiden fazla insan 
bulunduğu takdirde otopark ücretinin yarı yarıya indirilmesi gibi uygulamalar yürütülmektedir. 

 

SONUÇ 

Festivallere kültürlerin canlı bir parçası olarak birçok ülkede, şehirde ya da kasabada 
rastlanılmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca festivaller, toplumların halka açık toplumsal 
değerlerini, kimliklerini, tarihi, statülerini ve kültürel değerlerini tanıtmak ya da kutlamak için 
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belirli bir mekanda veya zamanda hizmet etmiştir (Zifkos, 2015). Ancak etkinliklerin/festivallerin 
gerçekleştikleri bölgeye ya da kültüre olumlu etkilerinin yanı sıra olumsuz etkileri de 
bulunmaktadır. Bazı etkinlikler organize edildiği bölgelerin doğal ve fiziki çevresine zarar 
vererek tahribata yol açmaktadır. Taşıma kapasitesinin aşımı, karbon salınımı, aşırı plastik, 
elektrik ve su kullanımı, ulaşım problemleri gibi unsurlar festivallerin olumsuz etkilerinden 
bazıları olarak görülmektedir. Dünya çapında organize edilen bazı müzik festivallerinin 
organizatörleri son yıllarda sürdürülebilirlik kavramını bu tür festivallerin yönetimine dahil 
ederek etkinliklerin potansiyel negatif etkilerini azaltmayı amaçlamaktadır. (Ensor vd., 2011). 
Festivallerde sürdürülebilirliğin sağlanması için, toplu taşımaya erişim, atık yönetimi ve enerji 
kullanımının en aza indirilmesi dahil olmak üzere çevre yanlısı uygulamalarının benimsenmesi 
ve yürütülmesi oldukça önemlidir (Laing ve Frost, 2010; Ahmad vd., 2013). Bundan dolayı 
etkinliklerin/festivallerin daha yeşil olabilmesi için etkinlik organizatörlerinin de sürdürülebilir 
uygulamaların farkında olmaları gerekmektedir.   

Etkinlik ve festivallerin daha sürdürülebilir ve çevre dostu olması için çalışan ‘A Greener Festival’ 
kuruluşu 2007 yılından beri eko uygulamaları benimseyen festivalleri ödüllendirmektedir 
(www.agreenerfestival.com). AGF kuruluşu çevre dostu festivaller ile ilgili yaptığı çalışmalarla 
oldukça ön planda bir kuruluş olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada da A Greener Festival 
kuruluşunun 2017 yılında vermiş olduğu ödüller kapsamında seçkinler ve yüksek düzeyde 
önerilenler kategorilerindeki festivallerin içeriği incelenmiştir. Ödül alan festivallerin web 
sitelerinden elde edilen bilgilere göre hangi eko faaliyetleri uygulayıp uygulamadıkları ortaya 
konmuştur.  

Bulguları özetlemek gerekirse, seçkinler kategorisindeki dört festivalin (Green Gathering, ØYA 
Festival, We Love Green, Wood Festival) enerji kaynaklarının etkin kullanımı, festival alanında 
kompost tuvalet ve çöp kutuları bulundurma, malzeme olarak plastikten kaçınarak karton 
bardak kullanımı, atık yönetiminde uzmanlık, sosyal sorumluluk projeleri ve ulaşımda karbon 
ayak izini en aza indirgeme gibi konularda bilinçli bir tutum sergiledikleri görülmektedir. Yüksek 
düzeyde önerilenler kategorisindeki dokuz festivalin ise enerji kaynaklarının etkin kullanımına 
ve festival mekanında uyguladıkları yeşil faaliyetlere az rastlanılmakla birlikte, plastik 
kullanımından kaçınma konusunda ön plana çıkmaktadırlar. Ayrıca bu kategorideki festivaller 
atık yönetimi ve sosyal düzenlemeler konusunda başarılı festivallerdir. 

A Greener Festival ödülleri kapsamında incelenen festivallerin ilgili organizatör ve çalışanlarına 
bizzat ulaşılamadığından dolayı, araştırma bulguları sadece festivallerin ve A Greener Festival 
kuruluşunun web sitesinden elde edilmiştir. Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında ‘eko 
etkinlik’ ya da ‘yeşil festival’ konusunda yapılmış çalışmalar kısıtlıdır. Bu nedenle bu çalışma, 
gelecekteki çalışmalara kavramsal olarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türkiyede’de 
düzenlenen festival ve etkinliklere bakıldığında çevreye olan olumsuz etkileri oldukça 
görülmektedir. Ayrıca bu çalışmayla birlikte Türkiye’de ki festival organizatörlerinde de yeşil bir 
etkinlik ya da festival düzenleme fikri oluşturularak, eko etkinliklerin ülkemizde de 
benimsenmesi ve düzenlenmesi beklenmektedir. 
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Öz 

Bu çalışma ile Bursa ilinde beş yıldızlı şehir otellerinde çalışan aşçıların moleküler gastronomi 
konusundaki bilgi ve görüşlerini belirlemek amaçlanmaktadır. Araştırmanın evrenini Bursa’da 
faaliyet gösteren beş yıldızlı şehir otel işletmelerinde çalışan yönetici konumundaki (aşçıbaşı, 
aşçıbaşı yardımcısı, kısım şefleri, banket şefi vb.) aşçılar oluşturmaktadır. Evreni temsil etme 
açısından örneklem alma yoluna gidilmemiş ve aşçıların tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. 
Otellere 2019 yılının 30 Ocak – 23 Şubat tarihleri arasında toplam 160 anket dağıtılmış ve elde 
edilen anketlerin incelenmesi sonucunda 20 tanesi eksik ve hatalı doldurulduğundan dolayı 
toplam 140 adet anket, analiz için değerlendirilmeye alınmıştır. Verilerin çözümlenmesinde 
tanımlayıcı istatistik ve frekans analizi testi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, aşçıların moleküler 
mutfak ile ilgili bilgi sahibi oldukları, moleküler gastronomiye yönelik tutumlarının olumlu 
olduğu, bu uygulamaların yeni lezzetler oluşturmada etkin bir rol oynadığı ve aşçılar tarafınca 
molekül gastronomi uygulamalarının çağdaş bir uygulama olarak görüldüğü tespit edilmiştir. 
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Abstract 

The aim of this study is to determine the knowledge and opinions of the chefs working in five-
star city hotels in Bursa on molecular gastronomy. The population of the study consists of chefs 
(chefs, assistant chefs, department chiefs, banquet chiefs, etc.) working in five-star city hotels 
operating in Bursa. Sampling has not been made in terms of representing the population and 
attempts have been made to reach out all the chefs. A total of 160 questionnaires were 
distributed to the hotels between January 30 and February 23 of 2019, and as a result of the 
examination of surveys thereof, a total of 140 questionnaires have been taken into consideration 
for analysis, 20 of which were filled out incomplete and incorrectly. Descriptive statistics and 
frequency analysis tests have been used for data analysis. As a result of the study, it has been 
determined that the cooks have knowledge about molecular cuisine, their attitudes towards 
molecular gastronomy are positive, these applications play an effective role in creating new 
flavors and the molecular gastronomy applications are seen as a contemporary application by 
the chefs. 
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GİRİŞ 

‘‘Gastronomi’’ teriminin ilk kullanımı Antik Yunan medeniyetlerine kadar dayanmaktadır. 
Yunanca da mide anlamına gelen "Gastro" ve kanun anlamına gelen "Nomos" kelimelerinin bir 
araya getirilmesi sonucunda oluşmuştur (Caporaso ve Formisano, 2016: 417). M.Ö. IV. yy'da 
yazılan ilk gastronomi ile ilgili kitap ise Sicilyalı Yunan Archestratus tarafından yazılmıştır. 
Akdeniz bölgesindeki ilk yemek ve şarap rehberi olan Gastronomia adlı bu eserde Archestratus 
iyi beslenme için hangi kaliteli yiyeceklerin yenip, nelerin içileceği konusunu ele almıştır. 
Bunun yanı sıra kitabında bahsettiği ürünlerin nereden bulunduğunu keşfetmek için yaptığı 
birçok seyahat ile turizm ve gastronomi kavramı arasındaki ilk ilişkiyi ortaya koymuştur 
(Santich, 2004:16). 

Gastronomi kavramının tanımını yapan ilk kişi 17. yy'da yaşamış ve Türkçeye “Lezzetin 
Fizyolojisi” olarak çevrilen kitabı ile tanınan Brillat-Savarin'dir. Savarin kitabında gastronomiyi 
"insan beslenmesi ile ilgili olan her şeyin sistematik bir biçimde incelenmesi’’ olarak 
tanımlamaktadır (Brillat-Savarin, 2016: 53). Gastronomi disiplininin amacı ise insanların 
yaşamlarını en iyi şekilde sürdürmesi için mümkün olan en iyi yiyecekleri sağlamaktır. Yine bu 
disiplin belirli ilkeleri izleyerek, gıdaya dönüştürülebilen maddeleri araştıran gastronomi 
disiplini tedarikten, son ürünü hazırlayana, sunandan, tüketene kadar geçen süreçteki tüm 
insanlarla ilgilidir (Cousins vd., 2009: 402). 

Gastronomi, gıdayı insan tüketimi için uygun hale getirmek amacıyla kullanılan tasarım, 
düzenleme ve işleme bilgisini içinde barındırıp, şeflerin yaratıcılığı ve teknoloji ile birleştirerek 
modern mutfak anlayışının şekillenmesini sağlamıştır. Şeflerdeki bu yenilik arayışı onları 
gelişen süreçle beraber moleküler gastronomi disiplinine yönlendirmiş ve gıdanın 
hazırlanmasına bilimsel açıdan yaklaşma hedefini benimsemişlerdir. Bilim ve yemek pişirme 
uygulamalarının birlikte incelenmesi, tüketiciler için yüksek kaliteli, lezzetli ve sağlıklı yiyecek 
üretmeyi mümkün kılan yollardan bir tanesidir (Arboleya vd., 2008: 261-262). Bir yemeğin 
kalitesinin yargılanması, belirli bir yemeğin ne ölçüde tüketilip tüketilmediği gibi konular 
oldukça kişisel bir meseledir. Fakat moleküler gastronomi, gıda gerçekten lezzetli bir hale 
gelmeden önce karşılanması gereken birtakım koşulların olduğunu varsaymakta ve bunlar 
üzerine sorular oluşturup cevaplar aramaktadır (Barham vd., 2010: 2315-2316). Moleküler 
gastronominin bu anlayışıyla, şefler mutfaklarda moleküler gastronomi uygulamalarından, 
tekniklerden ve farklı bileşenlerden yararlanarak lezzeti en üst seviyeye çıkarmak ve 
standardizasyonu yakalamaya çalışmaktadırlar (Batu, 2017: 28). 

Şeflerin bilim, sanat ve yaratıcılığın buluştuğu moleküler mutfak anlayışını benimsemesi, 
misafirlerine tam anlamıyla görsel şölen sunma imkânı oluşturmaktadır (Aksoy ve Sezgi, 2017: 
547). Bunu başarabilmek içinse farklı pişirme yöntemlerini denemektedirler. Bu bağlamda 
Savarin’in “yeni bir yemek keşfetmek, insanoğluna gökyüzünde yeni bir yıldızı keşfetmekten 
daha çok mutluluk verir” sözü moleküler gastronomi ile uğraşan ve yeni lezzetlerin üretimine 
katkı sunan herkese bugün hala ışık tutmaktadır (Batu, 2017: 28). Savarin’in bu düşüncesini 
benimseyip kendini moleküler gastronomi gibi gıda bilimleri disiplinine adamış bilim adamları 
ve şefler, son yirmi yılda büyük bir mutluluk kaynağı olmuşlardır. Günümüzde moleküler 
gastronomistler, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak tüm tarifler için mükemmellik 
sağlamaya çalışmaktadırlar (Blanck, 2007: 78).   

Şeflerin moleküler gastronomi tekniklerinin yanı sıra, bilimsel yöntemleri kavramış olmaları 
gerekmektedir. İnsan sağlığını koruyan, yenilebilir doğal veya kimyasal katkı maddelerini 
tanımak, onları doğru oranda birleştirmek ve doğru yöntemleri kullanarak sunuma hazır hale 
getirmek çok önemlidir. Moleküler gastronomi disiplini, yenilikçi mutfak anlayışı için en 
heyecan verici gelişmelerden biri olmakla beraber (Batu, 2019: 45) dünyada çeyrek asrın en 
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trend gastronomik anlayışlarının başında gelmektedir. Türkiye’de ise son yıllarda değer 
kazanan bu disiplinin önemi yeni yeni kavranır hale gelmeye başlamıştır (Aksoy ve Sezgi, 2017: 
547). 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

“Moleküler gastronomi” terimi başlı başına bilimsel bir disiplin olarak nitelendirilmekte, 
“Yemek hazırlama sırasında oluşan fiziksel ve kimyasal dönüşümleri incelemekte, farklı yapılar 
ve sıcaklıklardaki besinlerin sunumu sonrasında karşılaşılan duyusal olayları inceleyen bilimsel 
etkinlik” olarak tanımlanmaktadır (Vega ve Ubbing, 2008: 375). Caporaso ve Formisano (2016) 
noleküler gastronomiyi, deneysel mutfağın bilim temeline dayandırılması olarak göstermekte, 
bu temelin baz alındığı bir uygulama olarak tanımlamaktadır. 

Bu disiplinin yaratıcılarından olan Herve This yürüttüğü çalışmalar sonucunda moleküler 
gastronominin, gıda bilimi ve teknolojisinin bir parçası olarak kabul edilmekte olduğunu ve 
temel olarak evlerde ve restoranlarda üretilen yemeklerin gıda biliminin ilgi alanından 
uzaklaşması sonucu ortaya çıktığını aktarmaktadır (This, 2002: 83). Aynı zamanda moleküler 
gastronominin lezzetin fizyolojisine dayanması gerektiğini anlatan This (2006b), yiyecek 
hazırlamada mutfakta yürütülen işlemlerin modellenmesi ve bu modellemeler sonucu 
yiyeceklerin pişirme sırasında maruz kaldığı fiziksel dönüşümlerin anlaşılmasının gerekliliğini 
vurgulamıştır. 

Ortaya çıkan moleküler gastronomi disiplini ise ana hatlarıyla üç bileşene sahiptir. Bunlar; 
bilim, sanat ve yaratıcılıktır (This, 2011: 141). Yemek pişirme sırasında başlangıçtan sona kadar 
olan bütün değişimleri anlamlandırmayı amaçlayan bu disiplin, yemek yapımında kullanılan 
malzemelerin dönüşümün ardındaki mekanizmaları inceler, açıklamaya çalışır ve bilimsel bakış 
açısı ile mutfağı ve gastronomi vakalarını, sosyal, sanatsal ve teknik içeriği araştırır (Sarıoğlan, 
2014: 321). Moleküler gastronominin bir diğer amacı ise mutfak işlemlerinin ve teknik bilgilerin 
araştırılması, tariflerin keşfedilmesi ve bu durumlarda rasyonel iyileştirmeler için öneriler 
belirlemektir (This, 2002: 84). Bilimsel bir disiplin olarak moleküler gastronominin amaçları ile 
gıda bilimi ve gıda mühendisliğinin amaçları arasında benzerlikler bulunmakla birlikte, yeni 
bileşenler ve teknolojiler kullanarak yeni tarifler geliştirilmesi ortak amaçlar arasında yer 
almaktadır (García-Segovia vd., 2014: 280). 

Moleküler gastronomi, gıda bilimi ve gıda teknolojisi alanının bir alt kümesi olarak karşımıza 
çıkmaktadır (Batu, 2017: 28). Bu alt alanın gerekliliği yemek pişirme sırasında ortaya çıkan 
olayların gıda biliminde ihmal edildiği gerçeği ile gün yüzüne çıkmıştır (This ve Rutledge, 2009: 
659). Bu nedenle hazırlama ve tüketimleri sırasında gıdalarda meydana gelen yapısal 
değişimleri daha iyi anlamak ve kontrol etmek için bilimsel yöntemin kullanılması ile ön plana 
çıktığına dikkat çekilmiştir. Bilimsel yöntem, dikkatli gözlem, hipotez oluşumu ve testi, 
kontrollü deney ve bilimsel nesnellik anlayışıyla moleküler gastronomi günümüze kadar 
gelişimini sürdürmüştür (Van der Linden vd., 2008: 248). 

Fakat moleküler gastronominin anlaşılması ve tanımlanmasında her yeni alanda olduğu gibi 
çeşitli ikilemler bulunmaktadır. Bu konuda moleküler gastronominin literatüre katılmasındaki 
ana rolü üstlenen Herve This (2006b) moleküler gastronominin sadece pişirme ile 
sınırlandırılamayacağını pişirmenin başlıca bir sanat olduğunu söylemekte, moleküler 
gastronominin gıda biliminin bir parçası olduğunu aktarmaktadır. Yine moleküler 
gastronominin yaratıcıları Nicolas Kurti ve Herve This moleküler gastronominin pişirme 
teknolojisi ile aynı şeyler olmadığı fikrini savunmuşlardır (Işın ve Kurt, 2017: 622). This (2006b) 
gastronomi daha geniş bir soru yelpazesine cevap vermeye çalışır diyerek moleküler 
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gastronominin alanının daha dar olduğunu vurgulamıştır. Barham vd., (2010) ise moleküler 
gastronominin gastronomik anlamda hazırlanan yemeğin arkasındaki bilimi içermesine 
rağmen, gastronomiyi anlamak için daha geniş arka plan da moleküler gastronominin 
anlaşılmasının gerekli olduğunu bu nedenle gıda tarihi ve gıda kültürü araştırmalarının, 
moleküler gastronominin genel çerçevesi içinde araştırma konusu olabileceğini savunmuştur. 

Moleküler gastronomi herhangi bir yemeğin hazırlanmasının arkasındaki kimyasal ve fiziksel 
etkileşimleri incelediğinden şeflerin daha sağlıklı, daha çekici ve daha heyecan verici yeni 
yemekleri gün yüzüne çıkaracağı düşünülmektedir (Cousins vd., 2009: 402). Bu düşünce ile 
yeni yiyecek üretme yöntemleri geliştirerek ürünlerin lezzetindeki sapmaları ortadan 
kaldırmayı ve standardizasyon yakalamayı amaçlamaktadır. Bunun beraberinde bir diğer ilgi 
alanı ise yemeklerin müşterilere sunum biçimleridir. Genelde yemeklerin sıcaklık uygulanarak 
pişmekte olduğuna değinilmektedir. Fakat moleküler gastronomide bu alışılagelmiş yöntemin 
dışında herhangi bir sıcaklık uygulanmadan fiziksel ve kimyasal bileşenler ile yiyeceğin 
pişirilmesi sağlanmıştır. Bu işlemlerin reaksiyon gösterebilmesi için birçok uygulama söz 
konusudur (Alpaslan vd., 2018: 106-107). Bunlar sıvı nitrojen, sıcak jöle tekniği, köpük tekniği 
(Cömert ve Çavuş, 2016: 122), emülsifiye etme, katılaştırma ve pelteleştirme teknikleri gibi 
yöntemlerdir (Batu, 2017: 28). Moleküler gastronomide alışılagelmemiş sıcaklıklarda pişirme ve 
sunum yapıldığı gibi alışılagelmemiş, döner buharlaştırıcılar, cam filtreler, ultrason probları, 
vb. gibi moleküler pişirme ekipmanları da kullanılmaktadır. Bunların yanında gıda 
endüstrisinde sık rastlanan ama ev ve restoran mutfaklarında fazlaca bulunmayan sodyum 
aljinat, kalsiyum laktat, üzüm suyundan ekstrakte edilmiş fenoller, aromalar, askorbik asit, vb. 
katkı maddeleri de kullanılmaktadır (Caporaso ve Formisano, 2016: 418). 

Bu doğrultuda moleküler gastronomi, farklı uygulamalar ve ekipmanlar doğru kullanıldığında 
gastronomik deneyimleri daha anlamlı kılmayı, inovasyonel olmayı ve bilimsel uygulamaları 
doğru bir biçimde uygulamayı sağlamaktadır (Edwards-Stuart, 2012: 97-98). Bilimin mutfak 
içerisinde kullanımı ve moleküler gastronominin bu bakışı dört ana alanda toplanmaktadır. 
Bunlar (Ruiz vd., 2013: 67); 

• İnsanın gıdanın özelliklerine ilişkin bilimsel bilgileri kullanarak yeni tariflerin 
geliştirilmesi (Örneğin, gıdaya katılacak az miktarda sodyum klorür ile acı tatların nasıl 
en aza indirildiği), 

• Farklı gıda maddelerinin bileşimi ve özellikleri hakkındaki bilimsel bilgilerden 
yararlanarak pişirme işlemlerinin optimizasyonunun ve yeni pişirme ayarlarının 
geliştirilmesi (Örneğin, harika haşlanmış yumurta dokusunun elde edilmesi için 
pişirme sıcaklıklarının kontrolü), 

• Yeni mutfak uygulamaları geliştirmek için geleneksel olmayan içeriklerin ve bilgilerin 
kullanılması (örneğin, farklı meyve sularından sahte havyar yapmak için sodyum 
aljinatların kullanılması), 

• Geleneksel olarak mutfaklarda bulunmayan teknolojik ve bilimsel aletlerin mutfakta 
kullanılmasıdır (örneğin, sous-vide pişirme için sıcaklık kontrollü bir su banyosu gibi 
laboratuar ekipmanlarının kullanılması).  

Temel olarak bir restoran ortamında ya da evde üretilen yemeklerde mümkün olan en iyi 
sonucu elde etmek için bu uygulamalar günümüz gastronomisinde kullanılır hale gelmiştir. 
(Barham vd., 2010: 2316). Moleküler gastronominin başrolünde lezzet terimi bulunmaktadır ve 
bu yeni uygulamalar sayesinde şefler yeni tatlar geliştirmekte, misafirlerine özgün sunumlar 
hazırlamakta, farklı aromalarla beklentilerin dışında deneyimler ve lezzetler sunmaktadırlar 
(Özel ve Durlu-Özkaya, 2016: 50). Şeflere yeni yemek tarifleri hazırlama ve farklı tatlar sunma 
gibi yönlerde yardımcı olmaktadır (Işın ve Kurt, 2017: 622-623). 
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Yılmaz ve Bilici (2013) moleküler gastronominin gelişiminde beslenme ve diyetetik uzmanları 
gözünden de bu alandaki uygulamaların beslenme ve sağlık üstüne etkilerinin incelenmesi 
gerekliliğini belirtmiştir. Işın ve Kurt ise (2017) moleküler gastronominin beslenme üzerinde 
olumlu etkisi olduğunu ve obezite ile mücadele de potansiyeli bulunduğunu aktarmıştır.  

Şeflerin kişisel gelişimlerine farklı düzeylerde katkı sağlayan moleküler gastronominin sıra dışı 
sunumların geliştirilmesi ve özellikle de şeflerin becerilerinin yeni tatlar ortaya koyma 
konusunda olumlu ivmelenmesini sağladığı ifade edilebilir. Bunun yanında şeflerin bu konuda 
gerekli yetkinleri sağlaması da gerekmektedir (Akoğlu vd., 2017: 51). 

Moleküler gastronominin temelleri 18. yüzyıla dayanmaktadır. Gastronomin temel taşı olan 
gıdanın bilimsel bir temelde incelenmesi gerekliliği anlayışı ilk olarak 1783 yılında Fransız 
kimyager Lavoisier tarafından ve ondan yarım yüz yıl sonra ‘‘Lezzet Fizyolojisi’’ kitabı ile 
Brillat-Savarin tarafından ortaya konmuştur (Durlu-Özkaya vd., 2018: 26). 

Bugün bildiğimiz moleküler gastronominin kökenleri ise 1969 yılında Oxford Üniversitesi fizik 
bölümünün başkanlığını yapmış Macar fizikçi Nicholas Kurti tarafından yapılan çalışmalara 
dayanmaktadır (Brenner ve Sörensen, 2015: 5). 2. Dünya savaşında atom bombaları üzerine 
çalışan Kurti’nin en büyük hobisi ise yemek pişirmektir (Ivanovic vd., 2011: 140). Londra 
Kraliyet Enstitüsü’nün 170. kuruluş yıl dönümünde sunduğu “Mutfaktaki Fizikçi” adlı bildirisi 
ile Kurti, yemek pişirme sanatının gelişmesinde fizik ve kimya alanları ile felsefenin 
etkileşiminin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır (Vega ve Ubbing, 2008: 373). Bu bildiri 
ile birlikte aşçılık bilimi üzerine birçok röportaj, radyo programı ve dersler gerçekleştirilmiştir 
ve bu alanda yürütülen çalışmalar geniş bir kitlenin dikkatini çekmiştir. Bu konuda 
etkilenenlerden biride Fransız kimyager Hervé This’dir. 1955 yılında doğan Hervé This, 1980 
yılında Paris’te bulunan laboratuvarında aşçılık deneyimlerini araştırmaya başlamış ve 
moleküler gastronomiyi günümüz mutfak anlayışına uyarlayan kişi olmuştur. 

1986 yılına kadar birbirinden ayrı olarak çalışan This ve Kurti, bu yılda Paris’te tanışmışlardır 
(Durlu-Özkaya, vd., 2018: 27). 1988 yılına gelindiğinde ise Nicholas Kurti ve Hervé This, 
pişirme işleminin fiziksel ve kimyasal yönleri üzerine bir dizi uluslararası atölye 
hazırlamışlardır. Bu atölyeler ile yeni bir araştırma alanının geliştirilmesi ve çalışmaların bilim 
insanları ve şefler tarafından birbirine aktarılmasını sağlayacak organizasyonlar hedeflenmiştir 
(This, 2006b: 1). Hervé This 1988 yılında aynı zamanda ‘Casseroles et Eprouvettes’ adlı kitabını 
bilim ve gastronomi dünyasına paylaşmış, sonrasında bu kitap İngilizceye ‘Molecular 
Gastronomy’ olarak çevrilmiştir (Van der Linden vd., 2008: 247). 

1992 yılına gelindiğinde “Moleküler ve Fiziksel Gastronomi” başlıklı ilk Uluslararası Bilim ve 
Gastronomi Konferansı, İtalya’nın Sicilya’daki Erice bölgesinde, Nicolas Kurti, Hervé This  
(Caporaso ve Formisano, 2016: 417) ve Harold McGee organizatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
Bunun yanısıra Kurti’nin Amerikan aşçılık okulunda öğretmen olan Elizabeth Cawdry 
Thomas’ında bu konferansa büyük katkıları olmuştur (Durlu-Özkaya vd., 2018: 27). 

Hervé This, 1996 yılında Paris Üniversitesi'nde "Moleküler ve Fiziksel Gastronomi" dalındaki 
ilk doktora tezi niteliğindeki çalışmasını ortaya çıkarmıştır (This, 2006a: 1063). Bu çalışma ile 
geleneksel adetler olan mutfak atasözleri ve kocakarı anlatımlarında geçen tarifleri araştırmış ve 
doğruluk paylarını hesaplamayı, geleneksel tarifleri incelemiş ve modellemeyi, geleneksel 
mutfağa yeni araçlar, malzemeler ve yöntemler geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu hedefler 
sonucunda ise keşfedilen bilgilere dayalı olarak yeni icatlar geliştirmeyi ve gıda içerisindeki 
bilimsel unsurları moleküler gastronomi üzerinden tanıtmayı amaçlamıştır (This, 2002: 87). 

This, bu çalışmaları boyunca moleküler gastronomi disiplininde yemeğin üç temel boyutuna 
dikkat çekmiştir. Bunlar; yemeğin teknik bileşenleri, yemeğin sanatsal bileşenleri ve yemeğin 
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sosyal bileşenleridir (Sarıoğlan, 2014: 321). Bu sayede Herve This, moleküler gastronomi 
biliminin çehresini genişletmiştir. 1998 yılına gelindiğinde ise Nicolas Kurti’nin ölümünün 
ardından ‘Moleküler ve Fiziksel Gastronomi’ teriminin ‘Moleküler Gastronomi’ olarak 
kısaltılmasını önermiş ve bu disiplinin popüler hale gelmesini bilim adamlar, şefler ve yiyecek 
içecek profesyonellerinin bir arada çalışmasını sağlamıştır (Blanck, 2007: 78).   

İngiliz fizik profesörü ve moleküler gastronomi üzerine çalışmaları olan Peter Barham, 2001 
yılında yemek pişirme bilimi ile ilgilenen bir profesör olarak şeflerle bir araya gelmiş ve 
çalışmalar yürütmüştür. 2000 yıllarında “The Fat Duck” restoranı ile moleküler gastronomi 
üzerine menüler geliştiren genç şef Heston Blumenthal ile işbirliği gerçekleştiren Barham, o 
dönemde Guinness Rekorlar Kitabına girerek en hızlı dondurma yapma rekorunun da sahibi 
olmuştur (Ivanovic vd., 2011: 140). 

Gittikçe ün kazanan moleküler gastronomiyi benimseyen ve bu disiplin üzerine çalışarak 
alışılmışın dışında menüler oluşturan birçok şef olmuştur. Bunlar; Paris’ten Christian ve 
Philippe Conticini, Bernard Leprince, Michel Roth, Pierre Hermé, Laguiole’den Michel Bras, 
Tokyo, Hong Kong ve Paris’te restoranları olan Pierre Gagnaire ve Strasbourg’dan Emile 
Jung’dır (This, 2006a: 1064). Fakat o dönem birçok deneysel çalışmaya ve kongreye dahil olan 
pratik moleküler gastronomi uygulamalarının en öne çıkan temsilcileri Ferran Adrià, Heston 
Blumenthal, Grant Achatz, René Redzepi, Homar Cantu’dur (Ivanovic vd., 2011: 140). 

Yeni nesil uluslararası şefler arasında gösterilen Achatz, Alinea restoranı ile 2006'da yılın en iyi 
restoranı olarak ilan edilmiştir (Ivanovic vd., 2011: 141). Amerikalı olan Achatz, moleküler 
gastronomi uygulamasının öncülerinden biri olarak gastronomide yerini almıştır. Chicago'daki 
restoranında moleküler gastronomi disiplininden aldığı ufuk ile yeni lezzetler, yemek pişirme 
yöntemleri ve minimal sunumlar geliştirmiştir (Hill, 2009: 17). 

Aynı zamanda bir mucit olan Amerikan Homar Cantu, moleküler gastronomiyi rol model almış 
bir girişimcidir (Hill, 2009: 19). Mutfakta 3B yazıcılar kullanarak yiyecekler üretmiş ve bu 
alanda NASA’nın uzaya insan gönderme programlarında görev almıştır. Cantu, diğer şeflerden 
farklı bir mutfak tarzı benimsediğini, mutfakta fütüristik sunumların kullanımını savunduğunu 
aktarmakta ve stilini postmodern olarak tanımlanmaktadır. Makedon-Arnavut kökenli, 
Danimarkalı şef René Redzepi’nin mutfak tarzı ise mutfağın doğası, geleneksel İskandinav 
mutfağı ve moleküler gastronomi üçlüsüne dayanmaktadır (Ivanovic, vd., 2011: 141). 

ElBulli ve Ferran Adrià, restoran ve ev yemeklerinde fizik ve kimya değişiklikleri gözlemlemek 
ve anlayarak yeni teknikler geliştirmek fikri ile ortaya çıkan moleküler gastronomi ile ilgilenen 
ve bilimsel anlayış ve mutfağı bir araya getiren tarzıyla moleküler gastronomiyi temsil eden ana 
restorandır. Defalarca ödül alan bu restoran ve elBulli’nin şefi Ferran Adrià birçok kişi 
tarafından 'dünyanın en iyi şefi' olarak gösterilmektedir (De Solier, 2010: 155). Birçok 
uygulamada öncü olan Ferran Adrià, 1990'ların ortalarında, İspanya'daki elBulli restoranında 
köpükler ve elma havyarları, sıcak reçel şeritleri ve agar-agardan yapılan makarnalar ile yeni 
sunumlar geliştirmiştir. Bu başarıların ardından elBulli kültü başta Fransa olmak üzere İngiltere 
ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki menülerde görünmeye başlanmıştır (Hill, 2009: 7). 

Moleküler gastronominin temel öncül restoranları arasındaki bir diğer restoran ise Birleşik 
Krallık'taki “The Fat Duck” olmuştur. Mutfağında, kimyasal ve fiziksel tekniklerin, yeni 
dokular ve lezzet kombinasyonları üretmek, restoran deneyiminde devrim yaratmak 
amacındaki bu iki restoran yıllar boyu dünyanın en iyileri arasında kabul görmüştür (Barham 
vd., 2010: 2315). 2001 yılında İngiliz İyi Besin Rehberi, yılın şefini Heston Blumenthal olarak ilan 
etmiştir ve bunun ardından Blumenthal, The Guardian gazetesi için yemek üzerine bir köşe 
yazarı olarak yazılarını okurlarla buluşturmaya başlamıştır. Yine 2001'de Michelin Rehberi, 
elBulli'yi dünyanın en iyi restoranı ilan etmiştir (Hill, 2009: 7). 
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Ferran Adrià, yemek pişirme konusundaki moleküler gastronomi eğiliminin kurucusu olarak 
sık sık anılmaktadır ve restoranı elBulli için ‘‘Dünya’nın moleküler gastronomi hareketi için 
sıfır noktası” denmektedir (Blanck, 2007: 82). García-Segovia ve diğerleri (2014) İspanya’yı bu 
yeni akım yemek pişirme anlayışındaki devrimsel değişimlerin en belirgin olduğu ülke olarak 
nitelendirmekte, Ferran Adrià’nın ardından özellikle Andoni Luis-Aduriz, Joan Roca, Juan Mari 
Arzak gibi bazı İspanyol şeflerin son on yıl boyunca küresel mutfak trendlerini bizlere 
yaşattığını savunmaktadır. Bu şeflerin birçoğu metrekare başına en çok Michelin yıldızlı 
restoran bulunduran İspanya’nın Bask bölgesinde bulunan San-Sebastian şehrinde 
bulunmaktadır. Bu yönleri ile San-Sebastian şehri günümüzde dünyanın en önemli gastronomi 
merkezlerinden biri olarak gösterilmekte ve bu bölgedeki restoranların sürekli yeni teknikler 
geliştirilmesi, farklı ürünleri ortaya koyması sonucunda moleküler gastronomi akımının 
merkezi olarak ön plana çıkmaktadır (Akoğlu vd., 2017: 47). Bu bölgenin ve moleküler 
gastronominin temsilcisi konumundaki diğer restoranların Michelin Rehberinden birçok yıldız 
almasının yanı sıra art arda dünyanın en iyi 50 restoranın yer aldığı listede ilk üçte kendilerine 
yer bulmuşlardır (Cömert ve Çavuş, 2016: 121-122). 

Son yirmi yılda moleküler gastronomi çerçevesinde, mutfak dünyası ile temel bilim yöntemleri, 
fikirleri ve kültürü arasında çarpıcı bir tamamlayıcılığın ortaya çıktığı görülmektedir. Şeflerin; 
hücrelerin ve proteinlerin özelliklerini başka bir forma dönüştürme hedefi, bilim adamının 
onları anlama çabalarını tamamlayıcı niteliktedir (Brenner ve Sörensen, 2015: 8). Günümüzde 
ise moleküler gastronomi etkisindeki bir diğer trend ise kokteyl üretimi ile karşımıza 
çıkmaktadır. Son birkaç yılda miksoloji alanında üretim için yeni ürünler üretmek ve farklı 
ekipmanlar ile malzemeler deneyimlemek için moleküler gastronomiden beslenilmektedir. Bu 
yeni trend miksoloji uygulamalarının amacı ise, içeceğin çekiciliğini artıran ve kokteyllerin 
tüketilme deneyimini daha ilginç hale getiren yeni aromalar, tatlar, dokular ve görünümler 
oluşturmaktır. Bunun için ise yine moleküler gastronomi ürünlerinden alışık olduğumuz farklı 
sıvıların jelleri, köpükleri, katı bir form almış halleri kullanılmaktadır (Caporaso ve Formisano, 
2016: 431). 

Moleküler gastronomide yenilikçi teknikler kullanılarak birçok farklı uygulama 
gerçekleştirilmektedir. Bunlar; sıvı nitrojen kullanılarak soğuk pişirme, köpükleştirme tekniği, 
sous-vide ile uzun süre pişirme, sıcak jöleler (Cömert ve Çavuş, 2016: 122), koku ve tat transferi, 
kapsülleştirme ve tozlaştırmadır (Durlu-Özkaya vd., 2018: 53). 

Bu teknikler sayesinde kısa zamanda birbirinden farklı gıdalar ile görünüm, lezzet ve doku 
konusunda misafirlere farklılık hissi sağlanabilmektedir. Moleküler gastronomi uygulamaları 
yiyecek içecek sektöründeki işletmeler için de misafirlerin bu denli dikkatini çekebilme ve 
beklentiyi aşabilme fırsatı tanımaktadır (Aksoy ve Sezgi, 2017: 561). Misafirler gözünde yemek 
pişirmenin genellikle ısıl işlemler sonucu oluştuğu bilinir ancak moleküler gastronomi 
teknikleri farklı metotlar sunmaktadır. Aynı zamanda da şeflere jöle formunda içecek, köpük 
formunda cacık, spagetti formunda meyve suları gibi farklı ürünlerle alışılagelmişin dışında bir 
şeyler sunma noktasında yardımcı olmaktadır (Yılmaz ve Bilici, 2013: 22). Ferran Adrià 
uygulamalı moleküler gastronomi devriminin öncülerinden birisi olarak bu teknikleri modern 
gastronomiye kazandırmıştır (Brenner ve Sörensen, 2015: 6). Şef, sıvı azot kullanımı ile yeni 
formlarda ürünler hazırlamış, nitrojen içeren hava tüpleriyle çok hafif köpükler gibi yiyecek 
ürünlerinin hazırlanmasında yenilikçi ve yaratıcı yöntemler ile yeni malzemeler kullanmıştır. 
İngiliz şef Heston Blumenthal ise ‘sous-vide’ tekniği ile restoranında uzun süre düşük sıcaklıkta 
etler pişirerek farklı dokudaki lezzetleri misafirlerine sunmuştur (Caporaso ve Formisano, 2016: 
419). 
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Sıvı Nitrojen ile Soğuk Pişirme 

Sıvı nitrojen kullanımı moleküler gastronomide modern teknikler arasında gösterilmektedir. En 
ünlü uygulaması ise sıvı nitrojen dolu kap içerisinde yapılan dondurmalardır. İspanya’da bazı 
mutfak şefleri özel etleri ve sebzeleri pişirmede sıvı nitrojeni kullanmışlardır (Cömert ve Çavuş, 
2016: 123). Sıvı nitrojenin sıcaklığı -196 °C'dir ve bu nedenle uzun süredir çeşitli endüstriyel 
amaçlar için kullanılmaktadır. Bir pişirme tekniği olarak kullanılması ilk olarak dondurma ve 
sorbe üretiminde olmuştur. Sıvı nitrojen sıvıları kısa sürede dondurduğundan sıvı yapısındaki 
kristalleşme çok küçük ölçüde oluşmaktadır. Bu da bu şekilde yapılan dondurmanın çok kremsi 
ve pürüzsüz bir yapıya sahip olmasını sağlamaktadır (Ivanovic vd., 2011: 142). 

 

Köpükleştirme Tekniği 

Köpükleştirme tekniği, basit olarak katı gıdalardan elde edilen sıvılarla ya da doğal halde 
bulunan sıvı gıdaların çeşitli katkı maddeleri eklenerek hava ile köpürtülmesi işlemidir. 
Köpükleştirme tekniğinde en çok kullanılan katkı maddesi doğal lesitindir. Lesitin, ilave edilen 
sıvı köpük makinesi yardımıyla ya da hava sağlayıcı diğer araçlarla köpük haline 
getirilmektedir. Bu teknik genelde salata, tatlı ve ana yemeklerin sunumunda kullanılır (Aksoy 
ve Üner, 2016: 12) ve temelde yiyecek içerisindeki proteinden yararlanılarak köpük elde edilir 
(Durlu-Özkaya vd., 2018: 55). 

 

Sous-Vide Tekniği 

Plastik torbalar içerinde vakumlanmış yiyeceklerin uzun süre belirlenen düzeydeki sıcaklıkta 
standart ısının korunması sonucu gıdanın içindeki sıvıyı muhafaza ederek pişmesi olarak 
tanımlanmaktadır (Alpaslan vd., 2018: 108). Bilimsel pişirme metotlarının ilk pratik 
uygulamalarından biri olan bu uygulamanın temelinde pişirme işleminde sıcaklık kontrolü 
yatmaktadır. Örneğin, bir yumurta 52°C'deki suyla pişirildiğinde, yumurta akının pıhtılaşma 
düzeyi mükemmel seviyededir ancak yumurta sarısı sıvı kalır ve istenen sonuç elde edilir veya 
daha düşük sıcaklıklarda pişirilen etlerde, daha iyi bir renk daha yumuşak ve sulu bir yapı elde 
edilmesini sağlamakta (Caporaso ve Formisano, 2016: 422) ve pişirme işlemi sonrası ürünler 
hızla 0-3◦C sıcaklıklara soğutulmaktadır. Bu teknik başlangıçta catering endüstrisi için 
hazırlanmış, ısıl işlemden sonra hazırlanan yiyeceğin kirlenme riski olmadan manipüle 
edilmesine olanak sağlamıştır (Ruiz vd., 2013: 68); 

 

Sıcak Jöleler 

Moleküler gastronomi tekniklerini benimseyen şeflerin, en çok kullandığı tekniklerin başında 
sıcak likitleri jöleler halinde sunmak gelmektedir. Jöleler aslında sıcak sıvının soğuması sonrası 
kıvam almaktadır (Alpaslan vd., 2018: 107). Fakat moleküler gastronominin sunduğu imkanlar 
sayesinde jöleler sıcakken de kıvam almaktadır. Sıcak sıvıya eklenen agar-agar veya kalsiyum 
aljinat isimli maddeleri kullanarak gıdanın ısısı üst düzeyken bile jöle formu elde 
edilebilmektedir (Cömert ve Çavuş, 2016: 124). 

 

Tat ve Koku Transferi 

Yenilikçi uygulamalarda önemli bir yere sahip bu teknik hem yüksek aromaya sahip gıdaların 
uygulandığı diğer yiyecekler üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmakta hem de yeni tatlara 
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ve kokulara sahip ürünler geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Buna iyi bir örnek olarak 
pişirme için hazırlanacak ete şırınga yardımı ile enjekte edilen ananas suyu verilebilir. Ananas 
suyu hem aromatik bir tat kazandırmakta hem de içerisinde bulunan asitlerle eti marine etme 
imkânı sağlamaktadır (Durlu-Özkaya vd., 2018: 56). 

 

Kapsülleştirme  

Likit haldeki veya püre kıvamına getirilmiş gıdaların küresel şekillerde kapsülleştirilmesi 
işlemidir (Alpaslan vd., 2018: 107). Bu teknikte sodyum aljinat ve kalsiyum klorür kullanılarak 
küre dışında top misali esnek bir zar oluşturulup içinde sıvı bir malzeme bulunması 
sağlanmaktadır (Aksoy ve Üner, 2016: 11). Ağza atılan toplar ısırıldığında, içinden sıvı 
formunda bir lezzetin ağza yayılması, ağızda bir yenilenme durumu sağlamaktadır (Alpaslan 
vd., 2018: 107). 

 

Tozlaştırma 

Tozlaştırma tekniği iki şekilde meydana gelmektedir. Bunlardan ilki; gıda içerisindeki yüksek 
yağ oranlı sıvının çok ince tozlar haline getirilmesidir. Diğer yöntemde ise sıvı nitrojen 
içerisinde dondurulan gıda ürünü küçük parçalara ayrılmakta ve tozlaştırılmaktadır (Durlu-
Özkaya vd., 2018: 58). 

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR  

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür incelendiğinde moleküler gastronomi ile ilgili 
çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.  

Cousins, O'Gorman ve Stierand (2009) 18 Michelin yıldızlı şef ile görüşerek moleküler 
gastronomi fenomenini keşfetmeyi amaçlamışlardır. Moleküler gastronominin içeriğinde 
bulundurduğu simya ile büyülenmeye neden olduğunu ve farklı konseptlerdeki restoranların 
hayata geçmesinde ışık olma rolü olduğunu aktaran yazarlar, görüşmeler sonucunda akımın 
kalıcılığı konusundan şüpheleri olduğunu belirtmişlerdir. 

Kemer (2011) tez çalışmasında altmış mutfak personeline ve Bolu Abant İzzet Baysal 
Üniversitesi, Mengen Meslek Yüksekokulu, Aşçılık Programında yükseköğrenim gören altmış 
öğrenciye anket uygulamıştır. Çalışmada yiyecek-içecek sektöründeki yeniliklerden biri olan 
moleküler gastronomi hakkında her türlü gelişimin takip edilmesi, gastronomi alanında eğitim 
alan ve geleceğin şefleri olacak öğrencilere gelişen yeni akımlar, yöntemler ve teknikler 
hakkında eğitimlerin verilmesi, moleküler gastronomi disiplinine yönelik derslerin 
yürütülmesi, bilimsel araştırmalar geliştirilmesi ve bu araştırmalar ışığında eğitim 
programlarının düzenlenmesi gibi sonuçlara ulaşmıştır. 

Ivanovic, Mikinac ve Perman’nın 2011 yılında moleküler gastronomi uygulamalarının bilimsel 
açıdan işlevi üzerine yapmış oldukları çalışmalarında moleküler gastronomi teriminin hangi 
durumlarda doğru anlaşılmadığı üzerinde durulmuş ve moleküler gastronomi teknikleri ile 
kullanılan kimyasal doğal katkı maddeleri araştırılmıştır. Bu çalışmada anlaşmazlığın ana 
odağının, mikroskopik bir maddeyi temsil etmesi nedeniyle çoğunlukla yanlış anlaşılmaya yol 
açan ''moleküler'' terimi olduğu saptanmıştır. Bir diğer yaygın hata ise moleküler 
gastronominin, bir pişirme tarzı olarak ele alınmasıdır. Yine çalışmaya göre yapılan üçüncü 
hata ise moleküler pişirmenin, moleküler mutfağın pratik uygulaması olarak tanımlanmasıdır. 
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Çalışmada, moleküler gastronomi gıdaları inceleyen, sorular soran ve şu ana kadar gastronomi 
ile ilgili cevaplanmamış soruların cevaplarını veren bilimsel bir disiplin olarak tanımlanmıştır. 

Edwards-Stuart (2012) çalışmasında moleküler gastronomi üzerine Birleşik Krallık’ ta yürütülen 
çalışmaları ele almıştır. Heston Blumenthal ve Sat Bains gibi İngiltere şeflerinin başarısının 
ardından, bilimle birlikte yemek pişirme anlayışının İngiltere’de giderek daha popüler hale 
geldiğini aktaran Edwards, bu durumun İngiltere üniversitelerinin büyük gıda bilimi 
merkezlerinde başladığını şimdilerde ise moleküler gastronomi üzerine akşam atölyelerinin 
yapıldığını, İngiltere'deki restoranlar ve hatta barlar tarafından bu akımın takip edildiği 
sonucunu bildirmektedir. 

Kızılırmak ve Albayrak (2013) çalışmalarında yeni bir uygulama olan moleküler mutfağı 
tanıtmak ve moleküler gastronomi uygulamalarının işletmelerin ürün çeşitliliğine ve Türk 
turizmine sağlayacağı katkıları ortaya koymayı amaçlamış, bu kapsamda İstanbul’da bulunan 
birinci sınıf ve uluslararası mutfağa sahip olan 21 işletme çalışma kapsamına alınmış, aşçı ve 
şeflerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, restoranlarda çalışan aşçı ve 
şeflerin moleküler gastronomi ile ilgili bilgi sahibi olmalarına rağmen bu uygulamaları ve 
teknikleri yaygın olarak kullanmadıkları saptanmıştır. 

Sarıoğlan (2014) çalışmasında, Türkiye’deki gastronomi eğitiminde moleküler gastronomi 
uygulamasının konumunun tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu amaçla, Türkiye'de gastronomi 
alanında lisans düzeyinde eğitim programları moleküler gastronomi açısından incelenmiştir ve 
28 lisans programının sadece üçünde moleküler gastronomi üzerine ders verildiği görülmüştür. 
Çalışmada, bu üç programda eğitim almış 34 farklı öğrenci ile görüşmeler yapılmış, moleküler 
gastronomi hakkında teorik ve pratik bilgileri ölçülmeye çalışılmıştır. Bu görüşmeler 
sonucunda lisans düzeyinde eğitim veren gastronomi programlarının, moleküler gastronomi 
uygulamalarında istenen seviyeye ulaşamadığı saptanmıştır. Sarıoğlan, bu temel problem 
bağlamında Türkiye'deki moleküler gastronomi eğitim uygulamaları için stratejik anlamda plan 
geliştirme önerilerinde bulunmuştur.  

Cömert ve Çavuş (2016) çalışmalarında Türkiye’de moleküler gastronomi konusuna gastronomi 
özelinde eğitim veren okulların ders müfredatları içerisinde daha fazla yer verilmesinin ülkenin 
gastronomik gelişimi açısından önemli olacağını ifade etmişlerdir. 

Caporaso ve Formisano (2016) makalelerinde moleküler gastronomideki son gelişmeleri, en 
ilginç uygulamaları ve gıda bilimcileri ile yenilikçi şefler arasındaki verimli işbirliğinden elde 
edilen sonuçları eleştirel olarak incelemeyi amaçlamışlardır. Çalışmada moleküler gastronomi 
ile ilgili tartışmalar ve faydalar üzerine yürütülen ve heyecan verici gelişmeleri vaat eden birkaç 
araştırma makalesi incelenmiş ve derlenerek sunulmuştur. 

Özel ve Durlu-Özkaya (2016) çalışmalarında zeytinyağı ile üretilen farklı moleküler gastronomi 
uygulamaları üzerinde durmuş ve çalışma sonucunda elde edilen standart reçeteler 
paylaşılmıştır. 

Akoğlu, Çavuş ve Bayhan (2017) çalışmalarında moleküler gastronominin sıfır noktası olarak 
kabul edilen İspanya’nın Basque-SanSebastián bölgesindeki Michelin yıldızlı restoranlarda 
çalışan 32 şef ile görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda moleküler gastronomi 
tekniklerinin şeflerin kişisel gelişimine, yeni tatları gün yüzüne çıkarma becerisine ve farklı 
sunumlar oluşturmalarına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Işın ve Kurt (2017) çalışmalarında beş yıldızlı otellerde çalışan aşçıların ve gastronomi ve 
mutfak sanatları alanında eğitim gören öğrencilerin, moleküler gastronominin Türk mutfak 
kültürüne etkisi üzerine görüşlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda moleküler 
gastronomi uygulamalarının Türk mutfak kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağı ortaya 
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konmuştur. Ayrıca alanda eğitim almış olan şefler ve öğrencilerin moleküler gastronomi 
üzerine daha bilgili olduğu saptanmıştır.  

Aksoy ve Mete (2017) ‘‘Sous Vide Yöntemiyle Pişirilen Dana Bonfilenin Dokusal Analizi’’ adlı 
çalışmasında moleküler gastronomi uygulamaları arasında gösterilen sous-vide tekniği ile 
bonfile etini farklı dereceler ve farklı zaman aralıklarında pişirmiştir. Pişirme sonucunda elde 
edilen etlerin dokusal özellikleri üç boyutlu taramalı elektron mikroskobunda incelenmiştir. 
Yapılan dokusal analiz çalışmaları sonucunda sous-vide tekniği ile pişirilen bonfilenin pişirilme 
işlemlerindeki ısı değerinin 65°C ve 6 saat süresinin en uygun sonucu veren yöntem olduğuna 
ulaşılmıştır. 

Onurlar ve Durlu-Özkaya (2018) çalışmalarında kefir ile hazırladığı probiyotik karışımını 
kesikli dondurma makinesi ve sıvı nitrojen kullanarak iki farklı aşamada üretilen, üç farklı 
dondurma elde etmişlerdir. Üretilen dondurmaların görünüş, koku, doku ve lezzet profilleri 
düzenlenen panelde duyusal analiz tekniği ile ölçülmüştür. Çalışma sonucunda moleküler 
probiyotik dondurma kremsi ve homojen olduğundan başarılı bulunmuştur. Fakat kefir tadının 
yoğun hissedilmesi beğeni düzeyini etkilemiştir.  

Örgün, Keskin ve Erol, (2018) çalışmalarında Nevşehir, Kapadokya bölgesinde yer alan 
otellerde çalışan aşçıların moleküler gastronomiye yönelik düşüncelerini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda bölgede moleküler gastronomi kavramının kısmen 
bilindiği, bu disiplin uygulamalarının gelişmediği, uygulamalar için yeterli ekipmanın 
olmadığı, sağlık açısından olumsuz değerlendirildiği ve geleneksel mutfak anlayışının daha 
önemli olduğu tespit edilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı; Bursa ilinde beş yıldızlı şehir otellerinde çalışan aşçıların moleküler 
gastronomi konusundaki bilgi ve görüşlerini belirlemektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda 
yapılan alanyazın taramasına göre (Kemer, 2011; Kızılırnak ve Albayrak, 2013; Kemer, 2015; 
Akoğlu, Çavuş ve Bayhan, 2017; Örgün, Keskin ve Erol, 2018) araştırmada “beş yıldızlı şehir 
otellerinde çalışmakta olan aşçıların moleküler gastronomi konusundaki bilgi ve görüşleri 
nelerdir?” sorusunun yanıtı aranmıştır. 

Günümüzde moleküler mutfak uygulamaları hem otelcilik sektöründe hem de restoran 
işletmelerinde sıkça gerçekleştirilmektedir. Bu akıma, gelir düzeyi yüksek bir kitlenin ilgi 
duyduğu düşünüldüğünde aşçılarının düşüncelerinin göz önünde bulundurulması ve mevcut 
durumun incelenmesi Türk mutfağının yenilikçi bir yaklaşımla ele alınmasına ve ülke turizmin 
gelişimine de katkı sağlayabilecektir. Konaklama işletmelerinin, ürünlerin de sürekli yenilik 
yapması ve farklı sunumlar gerçekleştirmeleri de rekabette ön plana çıkmalarında da temel bir 
rol oynayacaktır. 

Bu bağlamda araştırmanın evrenini Bursa’da faaliyet gösteren beş yıldızlı şehir otel 
işletmelerinde çalışan yönetici konumundaki (aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı, kısım şefleri, banket 
şefi vb.) aşçılar oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Yatırım ve İşletmeler Genel 
Müdürlüğü (2019) “Turizm İşletme Belgeli Tesisler” listesinden hareketle Bursa’da 9 beş yıldızlı 
otel işletmesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Otellerde çalışan aşçı sayısının bulunabilmesi için 
otel işletmelerinin yetkilileriyle görüşülerek ortalama çalışan aşçı sayıları alınmış ve edinilen bu 
bilgiler doğrultusunda sonuçların aritmetik ortalaması alınarak ortalama aşçı sayısına (n=160) 
erişilmiştir. Evreni temsil etme açısından örneklem alma yoluna gidilmemiş ve aşçıların 
tamamına ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada, veri toplama yöntemi olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Anket formu için Kemer (2011)’in yüksek lisans tez çalışmasında kullanmış 
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olduğu ölçekten yararlanılmıştır. Anketin birinci bölümünde ankete katılan aşçıların 
demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, mutfaktaki görev vb.) 
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. İkinci bölümünde, araştırmaya katılan aşçıların 
moleküler gastronomi ile ilgili bilgilerinin ölçülmesine yardımcı olacak bazı bilgi sorularına, 
anketin üçüncü bölümünde ise aşçıların moleküler gastronomi ile ilgili görüşlerini belirlemeye 
yönelik sorulara yer verilmiştir. Bu bağlamda otellere 2019 yılının 30 Ocak – 23 Şubat tarihleri 
arasında toplam 160 anket dağıtılmış ve elde edilen anketlerin incelenmesi sonucunda 20 tanesi 
eksik ve hatalı doldurulduğundan dolayı toplam 140 adet anket, analiz için değerlendirilmeye 
alınmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek 5’li Likert ölçeğindeki “1=Kesinlikle Katılmıyorum”, 
“2=Katılmıyorum”, “3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “4= Katılıyorum”, “5=Kesinlikle 
Katılıyorum” seçenekleriyle derecelendirilmiştir. İfadelerin aritmetik ortalamaları ise aşağıda 
verilen aralıklardan yararlanarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır (Demirel, 2014:235); 

• 1,00≤ x̄< 1,80 (Oldukça düşük) 
• 1,81≤  x̄< 2,60 (Düşük) 
• 2,61≤ x̄< 3,40 (Orta) 
• 3,41≤ x̄< 4,20 (Yüksek) 
• 4,21≤ x̄< 5,00 (Oldukça yüksek) 

Veriler analize hazırlanırken kayıp veriler, uç değerler, normallik, doğrusallık, homojenlik, 
çarpıklık-basıklık konularına dikkat edilmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013) çarpıklık ve basıklık 
değerlerinin -1,5 ve +1,5 arası olduğunda dağılımın normal olduğunun kabul edilebileceğini 
belirtmektedirler. Çalışmada da verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin -1,5 ve +1,5 değerleri 
arasında olduğu görülmüştür. 

Ölçeklerin genel güvenilirlik analizi yapılmış, 8 ifadeden oluşan katılımcıların “moleküler 
gastronomi bilgi ölçeği” için Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı (α=0,881) ve 38 ifadeden 
oluşan katılımcıların “moleküler gastronomi görüş ölçeği” için Cronbach Alpha güvenilirlik 
katsayısı (α=0,965) olarak tespit edilmiştir. Kalaycı (2009) 0,80 ve üzerinde hesaplanan Cronbach 
Alpha değerinin oldukça güvenilir bir yapıyı ifade ettiğini belirtmektedir. Bu bağlamda 
araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğu söylenebilmektedir. Verilerin analizinde 
SPSS paket programından yararlanılmış, yüzde ve frekans analizi ile çözümlenmiştir. 

 

BULGULAR  

Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Ankete katılan aşçıların demografik özelliklerine ilişkin bulgulara Tablo 1’de yer verilmiştir. 
Araştırmaya katılan aşçıların demografik özellikleri incelendiğinde; katılımcıların %78,6’sı 
erkek iken %21,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Bu orandan anlaşılacağı üzere kadın aşçı 
sayısının az olduğu görülmektedir. Arnoldsson (2015) çalışmasında bu durumu kadınların 
özellikle profesyonel mutfaklarda büyük şef olarak az sayıda istihdam ettirildiği veya 
işletmelerin soğuk, pastane, sos kısımları gibi bölümlerde daha çok çalışmayı tercih ettikleri 
şeklinde ifade etmiştir. Bununla birlikte mutfakların mekansal özellik ve donanımları da 
kadınların profesyonel mutfaklarda üst seviyelerde daha fazla yer edinmesini 
engelleyebilmektedir. Katılımcıların yaş aralıkları ele alındığında %23,6’sının 18-24 yaş 
aralığında, %40’ının 25-34 yaş aralığında, %25,7’sinin 35-44 yaş aralığında ve %10,7’sinin ise 45-
54 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Çalışmaya katılanların büyük çoğunluğunun genç ve 
orta yaş grubunda olması aşçıların turizm sektörünün temposuna ayak uydurabilecek nitelikte 
ve enerjide oldukları şeklinde ifade edilebilir. Katılımcıların %57,1’i evli, %42,9’u ise bekardır ve 
büyük çoğunluğu (%45,0) lise mezunudur. Bulgulardan anlaşılacağı üzere evli aşçıların 
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sayısının fazla olduğu görülmektedir. Bu bulgu aşçıların özel ve iş yaşamını dengeli bir biçimde 
yürüttükleri şeklinde de yorumlanabilir. Katılımcıların çoğunluğunun lise ve lisans mezunu 
olması ise aşçıların eğitim durumlarında artış yaşandığı şeklinde açıklanabilir. Bunda aşçılık 
mesleğine ilginin her geçen gün artması, dolayısıyla örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarını 
sayısının artış göstermesi etken olabilir (Denk ve Koşan, 2017: 79). Katılımcıların mutfaktaki 
görev dağılımları incelendiğinde, %6,4’ü aşçıbaşı, %13,6’sı aşçıbaşı yardımcısı, %35,7’si kısım 
şefi ve %44,3’ü demi şeftir. Aşçıların %77,1’i aşçılık eğitimi almıştır. Aşçılık eğitimi alan 
katılımcı sayısının yüksek olması aşçıların bilgi ve beceri düzeylerinin nitelikli hale gelmesinde 
alınacak temel eğitimlere önem verdiği şeklinde yorumlanabilir. Bu sayede sektörde ihtiyaç 
duyduğu nitelikli personeli yetiştirebilecektir. Katılımcıların %33,6’sı 1-5 yıl, %20,0’ı 6-10yıl, 
%17,1’i 11-15 yıl, %15,0’ı 16-20 yıl ve %14,3’ü 21 yıl ve üzeri bu mesleği yapmaktadırlar. 
Araştırma kapsamındaki katılımcıların “moleküler gastronomi ile ilgili çalışma yapma 
durumu” incelendiğinde katılımcıların %41,4’ünün bu konuda çalışma yapmış olduğu, 
%58,6’sının ise bu konuda herhangi bir çalışma yapmamış olduğu görülmektedir. 

       Tablo 1. Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Cinsiyet n % 
Erkek 110 78,6 
Kadın 30 21,4 
Yaş n % 
18-24 33 23,6 
25-34 56 40,0 
35-44 36 25,7 
45-54 15 10,7 
Medeni Durum n % 
Evli  80 57,1 
Bekar 60 42,9 
Eğitim Durumu n % 
İlkokul 7 5,0 
Ortaokul 20 14,3 
Lise 63 45,0 
Lisans 46 32,9 
Lisansüstü 4 2,9 
Mutfaktaki Görev n % 
Aşçıbaşı 9 6,4 
Aşçıbaşı Yrd. 19 13,6 
Kısım Şefi 50 35,7 
Demi Şef 62 44,3 
Aşçılık Eğitiminin Alınıp Alınmadığı n % 
Evet 108 77,1 
Hayır 32 22,9 
Mesleği Kaç Yıldır Yaptığı n % 
1-5 yıl 47 33,6 
6-10 yıl 28 20,0 
11-15 yıl 24 17,1 
16-20 yıl 21 15,0 
20 yıl ve üzeri 20 14,3 
Moleküler gastronomi ile ilgili çalışma yapıp yapmadığı n % 
Evet 58 41,4 
Hayır 82 58,6 
Toplam 140 100 
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Katılımcıların Moleküler Gastronomi ile İlgili Bilgi Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2’de araştırmaya katılan aşçıların moleküler gastronomi ile ilgili bilgi düzeylerine ilişkin 
verdikleri cevapların yüzde, frekans dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
verilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcıların Moleküler Gastronomi ile İlgili Bilgilerine İlişkin Düşüncelerinin Yüzde-
Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri 

  Evet Hayır 
Bilgi 

Sahibi 
Değilim 

Moleküler gastronomi fizik ve kimya kurallarının yemek 
hazırlamaya uygulanmasıdır. 

N 108 7 25 
% 77,1 5,0 17,9 

Moleküler gastronomi bilimsel gelişmelerin mutfağa 
yansımasıdır. 

N 109 6 25 
% 77,9 4,3 17,9 

Dünyanın en gözde restoranları moleküler gastronomiyi 
uygulayanlar arasındadır. 

N 79 21 40 
% 56,4 15,0 28,6 

Dünyanın en iyi 50 restoranının ilk 10’unun 5’inin moleküler 
gastronomi tekniklerini yoğun ya da kısmen uygulayanlar olduğu 
görülür. 

N 69 14 57 

% 49,3 10,0 40,7 

Moleküler gastronomi uygulamalarının sağlık açısından hiçbir 
olumsuz etkisi yoktur. 

N 59 31 50 
% 42,1 22,1 35,7 

Moleküler gastronomi uygulamalarında kullanılan katkı 
maddeleri doğada bulunan bitki ve minerallerden elde 
edilmektedir. 

N 88 12 40 

% 62,9 8,6 28,6 

Moleküler gastronomi mutfak uygulamalarında fizik ve kimya 
bilimini kullanarak yeni tatlar açısından tercih edilen ürünler 
oluşturur. 

N 103 12 25 

% 73,6 8,6 17,9 

Moleküler gastronomi ile farklı pişirme teknikleri kullanarak 
sıradışı ve daha iyi dokuya kokuya, görünüme ve tada sahip 
yemekler yapabiliriz. 

N 98 18 24 

% 70,0 12,9 17,1 

 

“Moleküler gastronomi fizik ve kimya kurallarının yemek hazırlamaya uygulanmasıdır” 
sorusuna aşçıların %5,0’ı hayır, %77,1’i evet yanıtını vermiştir. “Moleküler gastronomi bilimsel 
gelişmelerin mutfağa yansımasıdır” sorusuna aşçıların %77,9’u evet, %4,3’ü hayır, %17,9’u ise 
bilgim yok yanıtını vermiştir. “Dünyanın en gözde restoranları moleküler gastronomiyi 
uygulayanlar arasındadır” sorusu aşçılar tarafından evet %56,4, hayır %15,0, bilgim yok %28,6 
şeklinde cevaplandırılmıştır. “Dünyanın en iyi 50 restoranının ilk 10’unun 5’i moleküler 
gastronomi tekniklerini yoğun ya da kısmen uygulayanlar olduğu görülür” sorusuna aşçılar 
%49,3 evet, %10,0 hayır ve %40,7 bilgim yok şeklinde cevap vermişlerdir. “Moleküler 
gastronomi uygulamalarının sağlık açısından hiçbir olumsuz etkisi yoktur” sorusuna aşçıların 
%42,1’i evet, %22,1’i hayır, %35,7’si ise bilgim yok yanıtını vermiştir. “Moleküler gastronomi 
uygulamalarında kullanılan katkı maddeleri doğada bulunan bitki ve minerallerden elde 
edilmektedir” sorusuna aşçıların %62,9’u evet, %8,6’sı hayır, %28,6’sı ise bilgim yok yanıtını 
vermiştir. “Moleküler gastronomi mutfak uygulamalarında fizik ve kimya bilimini kullanarak 
yeni tatlar açısından tercih edilen ürünler oluşturmaktadır” sorusuna aşçıların %73,6’sı evet, 
%8,6’sı hayır, %17,9’u ise bilgim yok yanıtını vermiştir. “Moleküler gastronomi ile farklı pişirme 
teknikleri kullanarak sıra dışı ve daha iyi dokuya kokuya, görünüme ve tada sahip yemekler 
yapabiliriz” sorusuna ise aşçıların %70,0’i evet, %12,9’u hayır ve %17,1’i ise bilgim yok yanıtını 
vermiştir. 
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Katılımcıların Moleküler Gastronomi ile İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Tablo 3’de araştırmaya katılan aşçıların moleküler gastronomi ile ilgili görüşlerine ilişkin 
verdikleri cevapların yüzde, frekans dağılımları, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri 
verilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Moleküler Gastronomi ile İlgili Görüşlerine İlişkin Düşüncelerinin 
Yüzde-Frekans Dağılımları, Aritmetik Ortalamaları ve Standart Sapma Değerleri 

  1 2 3 4 5 X ̄ S.S. 

İşletmeler açısından moleküler gastronomi ticari başarı 
sağlar. 

N 16 10 48 52 14 
3,27 1,11 

% 11,4 7,1 34,3 37,1 10,0 

Mutfak sektöründe kullanılacak yemek kitaplarında 
moleküler gastronomi ile ilgili tarifler bulunmalıdır. 

N 9 12 34 65 20 
3,53 1,05 

% 6,4 8,6 24,3 46,4 14,3 
Moleküler gastronomi görünüş açısından tercih edilen 
ürünler oluşturmaya katkı sağlar. 

N 8 12 24 69 27 
3,68 1,06 

% 5,7 8,6 17,1 49,3 19,3 

İş dünyasında ticari mutfaklarda başarı moleküler 
gastronomi tekniklerinin kullanımıyla sağlanabilir. 

N 11 15 43 42 29 
3,45 1,16 

% 7,9 10,7 30,7 30,0 20,7 
Mutfakta yeni, yaratıcı formlar ve lezzetler geliştirme 
moleküler gastronomi ile sağlanabilir. 

N 13 7 27 50 43 
3,73 1,21 

% 9,3 5,0 19,3 35,7 30,7 
Moleküler gastronomi yüzyılın en baskın ekollerinden 
biri olacaktır. 

N 18 20 56 30 16 
3,04 1,15 

% 12,9 14,3 40,0 21,4 11,4 

Yiyecek hazırlama ve pişirme teknikleri derslerinde 
moleküler gastronomi tekniklerine de yer verilmelidir. 

N 12 5 34 68 21 
3,58 1,06 

% 8,6 3,6 24,3 48,6 15,0 

Kendini geliştirmek isteyen şefler moleküler 
gastronomi tekniklerini öğrenmek ister. 

N 9 14 23 59 35 
3,69 1,14 

% 6,4 10,0 16,4 42,1 25,0 
Yemek sever olan herkes moleküler gastronomi 
ürünlerini beğenir. 

N 23 21 47 33 16 
2,98 1,22 

% 16,4 15,0 33,6 23,6 11,4 
Alışılmamış sıcaklıkta yemeklerin sunulması herkese 
hoş gelir. 

N 30 19 42 35 14 
2,88 1,28 

% 21,4 13,6 30,0 25,0 10,0 
Moleküler gastronomiye ilişkin yarışmalar 
düzenlenmelidir. 

N 8 13 29 56 34 
3,68 1,11 

% 5,7 9,3 20,7 40,0 24,3 
Moleküler gastronomiye ilişkin seminer, sempozyum 
ve kurslar düzenlenmelidir. 

N 7 12 24 60 37 
3,77 1,08 

% 5,0 8,6 17,1 42,9 26,4 
Moleküler gastronomi Türk mutfağı ürünlerine yenilik 
getirir. 

N 11 13 38 65 13 
3,40 1,04 

% 7,9 9,3 27,1 46,4 9,3 
Moleküler gastronomi uygulamaları içeren yiyecek ve 
içecekler önemli bir pazarlama aracıdır. 

N 2 14 46 55 23 
3,59 ,928 

% 1,4 10,0 32,9 39,3 16,4 
Moleküler gastronomi başlı başına uzmanlık ve 
deneyim gerektiren uygulamalar içerir. 

N 10 9 30 62 29 
3,65 1,09 

% 7,1 6,4 21,4 44,3 20,7 
Moleküler gastronomi yiyecek içecek işletmelerinde 
başarı olasılığını artırır. 

N 8 11 50 50 21 
3,46 1,02 

% 5,7 7,9 35,7 35,7 15,0 
Ülkemizde bilenlerin bu konudaki bakış açıları 
olumludur. 

N 4 18 56 42 20 
3,40 ,980 

% 2,9 12,9 40,0 30,0 14,3 
HACCP uygulamaları diğer mutfaklara kıyasla daha 
kolay oluşur. 

N 5 18 55 39 23 
3,40 1,02 

% 3,6 12,9 39,3 27,9 16,4 
Moleküler gastronomi uygulamaları evde bile 
uygulanabilir özelliktedir. 

N 25 29 46 30 10 
2,79 1,17 

% 17,9 20,7 32,9 21,4 7,1 

Türkiye turizmine büyük yarar sağlar. 
N 11 14 41 51 23 

3,43 1,12 
% 7,9 10,0 29,3 36,4 16,4 

Türk mutfağının dünyaya tanıtılmasına katkı sağlar. 
N 9 14 40 61 16 

3,43 1,03 
% 6,4 10,0 28,6 43,6 11,4 

Moleküler gastronomi çağdaş bir uygulamadır. 
N 5 9 28 65 33 

3,80 ,990 
% 3,6 6,4 20,0 46,4 23,6 

Otellerin yiyecek içecek kısımlarının başarı olasılığını 
artırır. 

N 8 13 37 65 17 
3,50 1,01 

% 5,7 9,3 26,4 46,4 12,1 
Yiyecek içecek bölümü işgörenlerinin bu mutfağı 
uygulama isteği olmalıdır. 

N 7 9 37 55 32 
3,68 1,05 

% 5,0 6,4 26,4 39,3 22,9 
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Yiyecek içecekle ilgili eğitim kurumlarındaki 
yöneticiler bu mutfağı uygulamaya istekli olmalıdır. 

N 6 10 30 60 43 
3,76 1,04 

% 4,3 7,1 21,4 42,9 24,3 
Yiyecek içecekle ilgili eğitim alan öğrencilerin bu 
mutfağın uygulanmasında olumlu görüşe sahip 
olmaları gerekir. 

N 8 10 22 59 41 
3,82 1,11 

% 5,7 7,1 15,7 42,1 29,3 

Bu uygulamalar farklı yemek kültürlerini tanıma fırsatı 
sağlar. 

N 4 18 24 66 28 
3,68 1,02 

% 2,9 12,9 17,1 47,1 20,0 
Moleküler gastronomi uygulamaları mutfaklarda nasıl 
yeni lezzetler yaratabileceğimiz konusunda yeni 
fikirler verir. 

N 7 7 28 65 33 
3,78 1,02 

% 5,0 5,0 20,0 46,4 23,6 

Moleküler gastronomi uygulamaları lezzeti nasıl 
yoğunlaştırabileceğimiz konusunda yardımcı olur. 

N 5 13 37 54 31 
3,66 1,03 

% 3,6 9,3 26,4 38,6 22,1 
Besin hazırlamada kullandığımız malzemelerin yerine 
başka nelerin kullanılabileceği konusunda bilgi 
edinmemizi sağlar. 

N 3 9 31 58 39 
3,86 ,968 

% 2,1 6,4 22,1 41,4 27,9 

Doğada bulunan farklı tatları nasıl bir arada ve uyum 
içinde kullanabileceğimiz konusunda yardımcı olur. 

N 6 14 31 58 31 
3,67 1,06 

% 4,3 10,0 22,1 41,4 22,1 
Moleküler gastronomi uygulamaları ile geleneksel 
mutfağımızı geliştirebiliriz. 

N 11 15 36 46 32 
3,52 1,18 

% 7,9 10,7 25,7 32,9 22,9 
Farklı tat ve görüntüdeki yiyecekleri denememiz 
konusunda önyargılarımızı yıkmalıyız. 

N 10 7 17 63 43 
3,87 1,12 

% 7,1 5,0 12,1 45,0 30,7 
Klasik mutfak uygulamaları yanında moleküler 
gastronomi uygulamalarını da birlikte kullanabiliriz. 

N 9 14 38 49 30 
3,55 1,13 

% 6,4 10,0 27,1 35,0 21,4 
Her alanda olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de 
yenilikler yakından takip edilmeli ve uygulanmaya 
çalışılmalıdır. 

N 6 10 18 58 48 
3,94 1,07 

% 4,3 7,1 12,9 41,4 34,3 

Moleküler gastronomi uygulamaları mutfak turizminin 
gelişmesine katkıda bulunur. 

N 12 8 31 51 38 
3,68 1,18 

% 8,6 5,7 22,1 36,4 27,1 
Bu teknikleri uygulamak için mutlaka iyi derecede fizik 
ve kimya bilgisine sahip olmak gerekmektedir 

N 13 12 36 45 34 
3,53 1,21 

% 9,3 8,6 25,7 32,1 24,3 

1= Kesinlikle Katılmıyorum; 2= Katılmıyorum; 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum; 4= Katılıyorum; 5= Kesinlikle Katılıyorum 

Tablo 3’de aşçıların moleküler gastronomi ile ilgili görüşlerinin dağılımı verilmiştir. İlgili 
tabloya göre “Her alanda olduğu gibi yiyecek içecek sektöründe de yenilikler yakından takip 
edilmeli ve uygulanmaya çalışılmalıdır” ifadesinin en yüksek (X̄=3,94) ortalamaya sahip olduğu 
görülmektedir. Bu cevaptan yola çıkılarak aşçıların, değişimin turizm işletmelerinin ayrılmaz 
bir parçası haline geldiğini, rekabetin gittikçe arttığını, teknolojik yeniliklerin çok hızlı 
yaşandığını düşündüklerini söyleyebilmek mümkündür. Dolayısıyla böyle bir çevre karşısında 
kar elde etmek, mevcut pazar paylarını kaybetmemek için işletmelerin yenilikçi gastronomi 
yaklaşımlarını takip etmesi ve gerekli önlemleri alması önem arz etmektedir. Bu ifadeyi 
destekler biçimde Tüzünkan ve Albayrak (2015) çalışmalarında moleküler gastronomi 
uygulamalarının konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinin gelişimine katkı sağladığını ve 
müşteri memnuniyetini artırdığını ifade etmişlerdir. 

Ortalaması en yüksek (X̄=3,87) ikinci ifade ise “Farklı tat ve görüntüdeki yiyecekleri denememiz 
konusunda önyargılarımızı yıkmalıyız” olmuştur. Bu oran aşçıların farklı lezzet ve görünüşte 
yer alan yiyecekleri denemeye istekli olduğunu ifade etmektedir. “Besin hazırlamada 
kullandığımız malzemelerin yerine başka nelerin kullanılabileceği konusunda bilgi edinmemizi 
sağlar” ifadesine verilen cevaplarda katılımcıların ortalaması 3,86’dır.  

Ortalama olarak en düşük oranın 2,79 ortalama ile “Moleküler gastronomi uygulamaları evde 
bile uygulanabilir özelliktedir” ifadesine ait olduğu görülmektedir. Bu orandan da anlaşılacağı 
üzere aşçıların çoğu moleküler gastronomi uygulamalarının evde gerçekleştirilebileceğini 
düşünmemektedirler. Bu düşüncede moleküler gastronominin sadece bir pişirme ve sunum 
tekniği olmayışı aynı zamanda yemekle bilimin birleştiği bir alan oluşu da etkili olmuş olabilir. 
İkinci en düşük ortalamaya (X̄=2,88) sahip ifade “Alışılmamış sıcaklıkta yemeklerin sunulması 
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herkese hoş gelir” ifadesidir. Yemek sever olan herkes moleküler gastronomi ürünlerini 
beğenir‟ ifadesine yönelik verilen cevapların ortalaması ise 2,98’dir. Bu değer moleküler 
gastronomi ürünlerine yönelik talebin kişiden kişiye değişebileceği görüşünü ortaya 
koymaktadır. 

Elde edilen sonuçlardan araştırmaya katılan aşçıların yenilikleri takip etmeye istekli oldukları 
ve bu değişimleri çalışmalarında uygulamaya dönük hayata geçirmek istedikleri söylenebilir. 
Çalışmada bir aşçı olarak farklı lezzetlerdeki ve farklı sunumlara sahip yiyeceklerin tadımı 
hususunda önyargılı olunmaması gerektiği dile getirilmiştir. Şeflerin her ürünü yiyebilecek 
geniş bir damak tadına sahip olması gerekmektedir. Bu sayede mutfakta üst düzey lezzetler 
oluşturabilecek, yeni ve farklı tatların kombinasyonlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bu 
durumda moleküler mutfak uygulamalarının gelişmesini destekleyecektir. Moleküler 
gastronomi bir araya gelmesi düşünülmeyecek malzemelerin bir araya gelmesini sağlayarak 
aşçılara yemek yapımında kullanılabilecek alternatif malzemeler hususunda yardımcı olmakta 
ve vizyonlarının gelişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca moleküler gastronomi 
uygulamalarının evden ziyade daha profesyonel ortamlarda uygulanması düşünülmektedir. 
Çünkü bu uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için bu alanda belli bir eğitimin alınması 
gerekmektedir. Bu bağlamda moleküler mutfak uygulamalarının işletmelerde daha fazla yer 
almaya başlaması bu yeni akımın daha fazla gelişmesine ve şeflerin tanınırlığı ve işletmelerin 
bilinirliğine olumlu yönde etki edebilecektir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Bursa ilindeki beş yıldızlı otellerde çalışan aşçıların moleküler gastronomi ve 
uygulamalarına yönelik düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmadan elde edilen 
verilere göre araştırmaya katılan aşçıların büyük bir çoğunluğunun erkek, 25-34 yaş aralığında, 
evli, lise ve üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aşçıların çoğunun aşçılık eğitimi 
aldığı görülmektedir. Çalışma süreleri değerlendirildiğinde araştırmaya katılan aşçıların büyük 
bir bölümünün 1-5 yıldır bu mesleği yaptıkları ve %41,4’ünün moleküler gastronomi alanında 
uygulama yapmış olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan aşçıların çoğunluğu moleküler gastronomi uygulamalarını, fizik ve kimya 
kurallarının yemek hazırlamaya uygulanması ve bilimsel gelişmelerin mutfağa yansıması 
olarak nitelendirmiştir. Moleküler gastronominin yemek ve bilimi bir araya getirmesi, sahip 
olunması gereken bilgi, beceri ve donanım dışında bilimsel bir altyapıya da sahip olunması 
gerektiği bu ifadeyi destekler biçimdedir. Aşçıların, moleküler gastronominin mutfak 
uygulamalarında fizik ve kimya bilimini kullanarak yeni tatlar açısından tercih edilen ürünler 
oluşturduğu yönünde hemfikir olduğu görülmektedir. Buna göre moleküler gastronomi 
uygulamaları özellikle bazı besinleri tüketemeyen kişiler için farklı alternatif ürünlerin 
oluşturulmasında yardımcı olabilecektir. 

Aşçıların çoğunluğu moleküler gastronomi uygulamalarının sağlık açısından hiçbir olumsuz 
etkisi olmadığını düşünürken, azımsanamayacak bir oranda (%22,1) aşçı ise tam tersini 
düşünmektedir. Bu ifadeye göre aşçıların bir kısmı sağlık açısından moleküler gastronomi 
uygulamalarının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini düşünmektedir. Yiyeceklerin yapım 
sürecinde eklenen kimyasalların bu sonucun oluşmasında etken olabileceği söylenebilir. 
Araştırmaya katılan aşçılar geleneksel mutfak anlayışının yanında modern teknikler ve yeni 
yöntemler kullanılarak da moleküler ürünlerin hazırlanması gerektiği hususunda kanaat 
getirmiş ve bunun ileriye yönelik sürdürülmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. 
Moleküler gastronomi uygulamalarının mutfak kültürümüzle birleştirilmesi geleneksel 
mutfağımızı daha da güçlendirerek, uluslararası boyutta tanınırlığına olumlu anlamda katkı da 
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sağlayabilecektir. Aşçılar ayrıca moleküler gastronomi uygulamalarının yeni tatlar ve lezzetler 
ortaya çıkarabileceğini de düşünmektedirler. 

Sonuç olarak, aşçıların moleküler gastronomi uygulamaları hususunda olumlu düşüncelere 
sahip olduğu ancak tam anlamıyla profesyonel olarak uygulanabilir düzeye ulaşamadığı ifade 
edilebilir. Moleküler mutfak uygulamalarının daha fazla ön plana çıkarılabilmesi için aşçıların 
düşünceleriyle birlikte müşteri istek ve beklentilerine de cevap verilmesi, dünyada yapılan 
çalışmaların izlenerek mutfağımıza uyarlanması gereklidir. Bu sayede yenilikçi fikirlerin 
uygulanması desteklenerek başta gastronomi turizmi olmak üzere diğer turizm çeşitlerinin de 
gelişmesinde olumlu katkılar sağlanabilecektir. Moleküler gastronomi uygulamalarının otel 
işletmelerinde teşvik edilmesiyle aynı kalitede yiyecekler üretilebilir. Bunun için bu 
uygulamalara yönelik ilgi ve merakın artırılması gerekmektedir. Aşçıların moleküler mutfak 
uygulamaları ile ilgili eğitimlere katılmalarının sağlanması, bilgi düzeylerinin artmasına ve 
bakış açılarının olumlu yönde gelişmesine yardımcı olabilecektir. 

Moleküler gastronomi uygulamaları hem turizm sektörü açısından hem yiyecek içecek 
işletmelerin alternatif farklı menüler sunabilmesi açısından da önem arz eden bir konudur. 
Konunun daha ayrıntılı ele alınabilmesi için gerçekleştirilecek yeni araştırmalarda misafirlerin 
moleküler gastronomi algısı ve moleküler gastronomi teknikleri konusundaki bilgi ve tutumları 
ele alınabilir. Araştırmanın sadece Bursa’da faaliyet gösteren beş yıldızlı şehir otelleri ile 
sınırlandırılmış olması ve araştırma sonuçlarının sadece araştırmaya katılan aşçıların 
görüşlerini içermesi sebebiyle konuyla ilgili yapılacak çalışmalar farklı turistik bölgelerde 
gerçekleştirilerek bu alanda literatürün geliştirilmesine katkı sağlanabilir. 
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Öz 

Bu araştırmanın temel amacı, Safranbolu’da yaşayan yerel halkın sürdürülebilir turizm 
gelişimine yönelik tutumlarını ortaya koymaktır. Bir diğer amacı ise, sürdürülebilir turizm 
gelişimine yönelik boyutlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesidir. Araştırmada nicel araştırma 
yöntemi kullanılmıştır. Verileri elde edebilmek için anket tekniğinden yararlanılmış ve 390 adet 
anket toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde analizleri, faktör, karşılaştırmalı analizler, 
korelasyon ve tanımlayıcı istatistik tekniklerden yararlanılmıştır. Yapılan faktör analizi 
sonucunda ortaya altı boyut çıkmıştır. Bunlar; çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir 
planlama, ziyaretçi memnuniyeti, ekonomik fayda, yerel halka fayda ve sosyal maliyetlerdir. Bu 
boyutlardan sadece sosyal maliyet algısı düşük çıkmıştır. Boyutlar arasında yapılan 
karşılaştımalı analizlerde ise çevresel sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir planlama haricindeki 
boyutların turizmden gelir sağlama durumlarına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Boyutlar arasındaki regresyon analizine göre; sosyal maliyet dışındaki boyutlar kendi aralarında 
anlamlı ve pozitif ilişki içerisindedir. 
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Abstract 
The main purpose of this research is to reveal the attitudes of local people living in Safranbolu 
towards sustainable tourism development. Another aim is to determine the relationships 
between the dimensions of sustainable tourism development. Quantitative research method was 
used in the research. In order to obtain the data, the survey technique was used and 390 
questionnaires were collected. Frequency, percentage analysis, factor, comparative analysis, 
correlation and descriptive statistical techniques were used for data analysis. Factor analysis 
revealed six dimensions. These; environmental sustainability, sustainable planning, visitor 
satisfaction, economic benefit, benefit to local people and social costs. Of these dimensions, only 
the perception of social cost was low. In the comparative analyzes conducted between the 
dimensions, it was concluded that the dimensions other than environmental sustainability and 
sustainable planning differed according to their income from tourism. According to the 
regression analysis between the dimensions; dimensions other than social cost have a significant 
and positive relationship among themselves. 
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GİRİŞ 

Turizm endüstrisinde 1950’li yıllardan sonra özellikle gelişmiş batılı devletlerde büyük 
gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye bu gelişmelerin uzun yıllar gerisinde kalmıştır. Buna karşın 
1980’li yıllara gelindiğinde “Turizm Teşvik Kanunu” ile turizmin ekonomik boyutu ön plana 
çıkmıştır. Bu bağlamda yabancı sermeyenin ülkeye girmesi ve kitlesel turizmde yaşanan büyük 
gelişmeler ülkenin fiziksel ve sosyo-kültürel yapısında birtakım sorunların yaşanmasına neden 
olarak turizm destinasyonlarının sürdürülebilirliğine zarar vermiştir.  

Turizmde sürdürülebilirliğin amacı, turizm çekiciliğini sağlayan doğal, tarihi, sosyo-kültürel 
değerlerin korunması, geliştirilmesi ve turizm ürünlerinin kalitesinin arttırılmasıdır (Saraç ve 
Tanrısever, 2018). Bununla birlikte sürdürülebilir bir turizm gelişimi için yerel halkın katılımı ve 
desteği oldukça önemlidir. Çünkü bir destinasyonun turizm sürdürülebilirliğini sağlamak 
çevreye verilecek zararın en alt seviyede tutulmasıyla başlamakta, yerel halkın refah seviyesinin 
gözetilerek karar sürecine dâhil edilmesiyle devam etmektedir (Kahraman ve Türkay, 2014: 50; 
Tanrısever vd., 2016).  

Türkiye’de sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin ve gelişiminin yoğun bir şekilde yaşandığı 
destinasyonlardan biri de Safranbolu’dur. Türkiye’de kent kimliğini koruyan ve ilk kentsel kent 
olma özelliğini taşıyan Safranbolu, sahip olduğu geleneksel şehir dokusu, ahşap yığma evleri ve 
anıtsal yapıları miras kent ölçeğinde korumadaki başarısıyla, sürdürülebilirliğini sağlamak 
açısından büyük bir başarı elde etmiş ve 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine 
alınmıştır (UNESCO WHC, 1995; Günay, 2010: 130). 

Sürdürülebilir turizmin gerçekleştirilebilmesinde yerel halkın tutumları da büyük bir öneme 
sahiptir. Çünkü yerel halkın tutumlarının gözetilmediği bir turizm gelişimi uzun vadede başarı 
sağlayamamaktadır. Bu doğrultuda başarılı bir turizm gelişiminin inşa edilmek istenmesi 
durumunda yerel halkın turizme yönelik tutumlarının sürekli olarak incelenmesi, planlanması 
ve yönetilmesi gereklilik arz etmektedir. (Brunt ve Courtney, 1999; Dal ve Baysan, 2007; Arslan 
Ayazlar, 2016: 245-246).   

Safranbolu sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleriyle sürdürülebilir turizmin en iyi 
şekilde temsil edildiği destinasyonlardan birisidir. Turizm faaliyetlerinin devamlılığına ilişkin, 
sürdürülebilir turizmin önemi göz önünde bulundurulduğunda, Safranbolu yerel halkının 
sürdürülebilir turizme yönelik tutumlarının neler olduğunun araştırılması önem teşkil 
etmektedir.  

Bu araştırmanın temel amacı, Safranbolu’da sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel halkın 
tutumlarını ortaya koymaktır. Ayrıca bu araştırmada sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik 
boyutlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmadan elde edilecek sonuçların sürdürülebilir turizmin gelişmesine katkı sağlayacak tüm 
paydaşları ilgilendireceği ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlere rehberlik edeceği 
düşünülmektedir. Ayrıca Safranbolu yerel halkının, başarılı ve sürdürülebilir bir turizm 
gelişimini desteklemesi, bu destinasyonun geleceğe dönük bir planlama içerisinde çevresel, 
sosyal, kültürel, ekonomik ve müşteri odaklı faaliyetler sergilemesi açısından önem taşımaktadır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Sürdürülebilir turizm, bir destinasyondaki turizm ürünlerinin gelecek nesillerin de istifade 
etmelerine olanak sağlayacak şekilde tüketilmesidir (Swarbrooke, 1999: 13). Bu turizm, sürekliliği 
olan bir sistemin varlığının kesintisiz olarak devam etmesini sağlamakta (Çakılcıoğlu, 2013: 28), 
aşırı kullanımın önüne geçmekte ve taşıma kapasitesine karşı hassasiyet göstermektedir. 
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Sürdürülebilir turizm, çevreye ve doğaya zarar vermeden, turizmin sosyal, ekonomik ve kültürel 
faydalarının sürdürülebilir bir anlayışla sergilenmesine katkı sağlamakta ve turizmin olumlu 
etkilerini ön plana çıkarmaktadır (Koçoğlu ve Acar, 2017: 87). 

Türkiye’de 1982 yılında yürürlüğe giren “Turizm Teşvik Kanunu” ile kitlesel turizmde yaşanan 
gelişmeler sonucunda büyük ekonomik kazançlar elde edilmiştir. Ancak aşırı kullanım ve taşıma 
kapasitesinin aşılması sonucu çevresel ve sosyo-kültürel yapıda sorunlar yaşanmıştır. Yaşanan 
sorunların giderilmesine yönelik yapılan çalışmalar her ne kadar başarılı gözükse de özellikle 
kıyı turizm destinasyonlarındaki altyapı ve üstyapı, yüksek sezonlarda gerçekleşen kitle turizm 
ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu durum uzun vadede doğal kaynakların tükenmesine ve 
turizm çekiciliğinin kaybolmasına neden olarak destinasyonların sürdürülebilirliğine zarar 
vermektedir (Türkay ve Saraç, 2018: 210-211).  

Özellikle Ege ve Akdeniz kıyı bölgelerinin taşıma kapasitesini aşarak; betonlaşması, tarım 
arazilerinin kaybedilmesine ve çarpık kentleşmeye neden olmuştur. Bu durum tarih, kültür ve 
sosyal yapıda olumsuz etkiler meydana getirmiştir (Şen, 2010: 1). Böylece özgünlüğünü 
kaybetmiş, doğal ve kültürel kaynakları tükenmiş, birbirinin benzeri turizm yapı ve 
destinasyonları ortaya çıkmıştır. Bu olguya koşut olarak, ülkenin turizm gelişimine müsait diğer 
destinasyonları için sürdürülebilir turizm gelişiminin nasıl sağlanacağıyla alakalı çalışmaların 
yapılması zorunlu bir hal almıştır (Biçici, 2013: 20-21). 

Sürdürülebilir turizm gelişimi, doğal, tarihi, kültürel, sosyal, estetik değerlerin korunup 
geliştirilmesi ve çekiciliklerinin devam etmesi için sarf edilen tüm çabalardır (Kurnaz ve Arman, 
2018: 163; Saraç ve Tanrısever, 2018). Bu yönüyle Safranbolu, sürdürülebilir turizm gelişiminin 
sağlanacağı önemli destinasyonlardan biridir. Sahip olduğu doğal çevresi, tarihi ve kültürel 
zenginliği ile korunmakta olan Safranbolu, bünyesinde barındırdığı çeşmeler, hanlar, hamamlar, 
konaklar ve camilerle rakiplerine göre önemli karşılaştırmalı üstünlüklere sahiptir (Gürbüz, 2002: 
50). Buna karşın Safranbolu, daha çok tarihi konaklarıyla ön plana çıkmaktadır. Safranbolu’ya 
gelen turistlerin konaklamak için yeniden işlevlendirilmiş tarihi konakları tercih etmeleri, başta 
tarihi konaklar olmak üzere bölgenin doğal ve kültürel kaynaklarının korunmasına ve 
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır (Tanrısever vd., 2016: 1071; Kara, 2017: 43).  

Tarihi konaklarda olduğu gibi tüm doğal ve kültürel alanların sürdürülebilir turizm gelişiminde 
ekonomik boyut kadar çevresel ve sosyo-kültürel boyutlara da gereken ehemmiyetin verilmesi 
gerekmektedir. Zira turizmde yaşanan gelişmelerin sağladığı ekonomik getiri sonucu yerel halk 
ilk etapta turistlere karşı olumlu tavır sergilerken, sürdürülebilirlik boyutunun göz ardı 
edilmesinin fark edilmesi üzerine bu olumlu davranış yerini olumsuzluğa bırakmaktadır (Tayfun 
ve Kılıçlar, 2004; Chun-Chu, 2005; Chuang, 2013: 17). 

Sadece ekonomik getirisi önemsenen turizm faaliyetleri sonucunda ortaya çıkacak çevresel ve 
sosyo-kültürel olumsuzluklar, yerel halkın o bölgedeki turizm gelişiminin önünü kesmek ve bu 
gelişime zarar vermek istemesine neden olabilmektedir. Çünkü bir bölgedeki turizm faaliyetleri 
o bölgede yaşayan yerel halkı doğrudan etkilemektedir (Kim vd., 2013; Sarac vd., 2019). Bu 
nedenle yerel halkın turizm gelişim sürecine dahil edilmesi, bu konudaki fikir, görüş ve 
önerilerinin dinlenip önemsenmesi, kendilerini turizmin bir parçası olarak hissetmeleri açısından 
oldukça önemlidir (Varnacı Uzun ve Somuncu, 2011). 

Turizmin yaşadıkları yere faydalı olduğunu düşünen yerel halk, turizm gelişimini desteklemekte 
ve turistlere olumlu davranış sergilemektedir. Aksine turizmin bölge için sorun oluşturacağını 
düşünen yerel halk, turizmin gelişmesine karşı çıkmaktadır (Abdollahzadeh ve Sharifzadeh, 
2014). Bu bağlamda turizm konusunda yerel halkın yaklaşımının belirlenmesi bölgedeki turizmin 
gelişimi açısından önem arz etmektedir.  
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Yerel halkın yaklaşımının belirlenmesi üzerine yapılacak araştırmalar turizm plancılarının 
yönünü belirlemesi hususunda bir pusula niteliği taşımaktadır. Bu sayede yerel halkın turizmi 
neden desteklediği ya da neden karşı çıktığının bilinmesi, olumsuz sosyal etkilerin minimize 
edilmesi için fayda sağlarken olumlu yönlerinin geliştirilmesine yönelik alternatiflerin 
arttırılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir (Williams ve Lawson, 2001). Bu durum ise 
turizm endüstrisinde istenilen başarıya ulaşabilmek için ilgili planların daha etkin ve verimli bir 
şekilde yapılmasını sağlamaktadır (Avcıkurt, 2003; Gürsoy ve Rutherford, 2004: 495; 
Mansuroğlu, 2006: 36; Diedrich ve Garcia-Buades, 2009: 513; Gürsoy vd., 2010: 382-384; Duran, 
2013: 77). 

Literatürde turizmin gelişiminin başarılı ve sürdürülebilir olması için yerel halkın tutumlarının 
önemli olduğunu ortaya koyan  birçok akademik çalışma mevcuttur (Jurowski vd., 1997; 
Lindberg ve Johnson, 1997;  Carmichael, 2000; Sheldon ve Abenoja, 2001; Gursoy, Jurowski ve 
Uysal, 2002; Tosun, 2002; Jurowski ve Gursoy, 2004; Tayfun ve Kılıçlar, 2004; Kuvan ve Akan, 
2005; Akova, 2006; Cengiz ve Kırkbir, 2007; Alaeddinoğlu, 2008; Wang ve Pfister, 2008; Ayaz, 
Artuğer ve Türkmen 2009; Gürsoy, Chi ve Dyer, 2010; Keskin ve Çontu, 2011; Sırakaya vd., 2012; 
Eren ve Aypek, 2012; Duran ve Özkul, 2012; Palmer, Koenig-Lewis ve Jones, 2013; Choi, 2013; 
Bilim ve Özer, 2013; Biçici, 2013; Türker ve Türker, 2014; Stylidis, Biran, Sit ve Svizas, 2014; 
Toprak, 2015; Nunkoo ve So, 2015; Lin ve Lu; 2015; Garcia, Vazquez ve Marcia, 2015; Boğan ve 
Srıışık, 2016; Karakaş ve Şengün, 2017; Gündüz, 2018).  

Yerel halkın tutumlarının istenilen ölçüde olabilmesi; ancak sağlıklı bir sürdürülebilir turizm 
gelişmine koşut gerçekleşebilmektedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir turizm gelişiminde başarılı 
bir planın yapılması çok önemlidir. Yapılan bu plan sonucunda destinasyonda yer alan çevresel 
faktörler gözönünde bulundurulmakta; sosyo-kültürel yapı korunmakta ve turizm, destinasyona 
ekonomik fayda sağlanarak yerel halka fayda sağlamaktadır. Bunun bir sonucu olarak yerel halk 
turizme etkin bir şekilde katılım gerçekleştirmekte ve ziyaretçi memnuniyeti sağlanmaktadır.   
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Şekil 1. Sürdürülebilir Turizm Gelişimi (Yazarlar tarafından oluşturulmuştur). 

 

Safranbolu’da sürdürülebilir turizm gelişiminin yerel halk tutumları doğrultusunda tespit 
edilmesine yönelik araştırmanın hipotezleri; 

H1: Yerel halkın turizmden gelir sağlama durumuna göre Sürdürülebilir Turizm Gelişimine 
yönelik tutumları farklılık göstermektedir. 

H2: Yerel halka yönelik fayda sürdürülebilir turizm gelişimini oluşturan diğer tüm boyutlarla 
pozitif, sosyal maliyet boyutu ile negatif ilişkilidir. 
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H3: Sosyal maliyet boyutu, Sürdürülebilir turizm gelişimini oluşturan diğer tüm boyutlarla 
negatif ilişkilidir.  

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Literatürde sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik yerel halkın ve diğer turizm 
paydaşlarının tutumlarının ölçüldüğü farklı çalışmalara rastlanmaktadır. Biçici (2003), 
çalışmasında yerel halkın sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik tutumlarını ölçmeye 
çalışmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak kitle turizm izlerine rastlanan Datça tercih 
edilmiştir. Katılımcıların algılamalarına göre araştırmada altı farklı boyut ortaya çıkmıştır. Bu 
boyutlardan; çevresel sürdürülebilirlik algısının oldukça yüksek olduğu ardından sırasıyla uzun 
dönemli planlama, ekonomik fayda, ziyaretçi memnuniyeti ve halkın katılımı algılarının yüksek 
olduğu bulgulanmıştır. Buna karşın sosyal maliyet algısının oldukça düşük olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumların yüksek 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Assante vd. (2012), çalışmalarında yerel halkın sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik 
tutumlarını ölçmeye çalışmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak Hawaii’deki Oahu adası 
tercih edilmiştir. Araştırmaya göre turizmin ekonomik faydalarının olduğu buna karşın çevresel 
sürdürülebilirlik bakımından önemli bir maliyet getirdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Alagöz vd. (2015), çalışmalarında turizm endüstrisinin önemli paydaşlarından otel işletmeleri ve 
seyahat acentelerinin sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik tutumlarını ölçmeye 
çalışmıştır. Bu doğrultuda uygulama Erzincan’daki otel işletmeleri ve seyahat acenteleri 
yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların algılamalarına göre araştırmada altı farklı 
boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar önem sırasına göre; algılanan ekonomik fayda, çevrenin 
sürdürülebilirliği ve ziyaretçi memnuniyeti, toplum merkezli ekonomi, topluluk katılım 
maksimizasyonu ve uzun dönemli planlamadan oluşmaktadır. Ayrıca katılımcıların 
sürdürülebilir turizme yönelik olumlu bir tutum sergiledikleri sonucuna ulaşımıştır. 

Avcıkurt ve Güdü Demirbulat (2016), çalışmalarında turist rehberlerinin sürdürülebilir turizmin 
gelişmesine yönelik tutumlarını ölçmeye çalışmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak Trabzon 
Bölgesel Turist Rehberleri Odası seçilmiştir. Katılımcıların algılarına göre araştırmada yedi farklı 
boyut ortaya çıkmıştır. Bu boyutlardan; çevresel sürdürülebilirlik algısının oldukça yüksek 
olduğu, ardından sırasıyla uzun dönem planlama, ekonomik yararlar ve ziyaretçi memnuniyeti 
sağlama algılarının yüksek olduğu bulgulanmıştır. Buna karşın toplum katılımını maksimize 
etme, algılanan sosyal maliyet ve toplum merkezli ekonomi algılarının orta düzeyde seyrettiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik olumlu bakış 
açılarının olduğu sonucuna ulaşılmıştır.   

Dağlı (2018), çalışmasında yerel halkın sürdürülebilir turizmin gelişmesine yönelik tutumlarını 
ölçmeye çalışmıştır. Çalışmanın uygulama alanı olarak Düzce ilinde yeralan Akçakoca tercih 
edilmiştir. Katılımcıların algılamalarına göre araştırmada altı farklı boyut ortaya çıkmıştır. Bu 
boyutlar önem sırasına göre çevresel sürdürülebilirlik, planlama, halkın turizme katılımı, 
ekonomik fayda, algılanan maliyet ve ziyaretçi memnuniyetinden oluşmaktadır. Ayrıca yerel 
halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumların yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bu araştırmada, sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik  Safranbolu’daki yerel halkın tutumları 
ölçülmüştür. Araştırmaya göre altı farklı boyuta ulaşılmıştır. Bunlar; çevresel sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir planlama, ziyaretçi memnuniyeti, ekonomik fayda, yerel halka fayda ve sosyal 
maliyetlerdir. Bu boyutlar arasında sadece sosyal maliyet algısının düşük olduğu sonucuna 
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ulaşmıştır. Bu durum Safranbolu’da sağlıklı bir sürdürülebilir turizm gelişimi olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

Çünkü turizm endüstrisindeki ekonomik faydanın ön plana çıkarılması ve bölge yerel halkının 
turizmden katılım/fayda sağlamaması  çevresel sorunların yaşanmasına ve sosyal maliyetin 
artmasına neden olabilmektedir. Bunun önüne geçilebilmesi ancak sürdürülebilir bir 
planlamanın yapılmasıyla mümkün olmaktadır. 

İlgili araştırmalara bakıldığında Biçici’nin (2003), çalışmasında Datça’nın sürdürülebilir turizm 
gelişimine ait boyutlar arasında sadece sosyal maliyet algısı düşük çıkmıştır. Bu durum ile bir 
kitle turizm destinasyonu olan Datça yerel halkının turizm faaliyetlerinden rahatsız olmadığı ve 
burada sağlıklı bir sürdürülebilir planlamanın olduğu sonucuna ulaşılabilmektedir.  

Diğer yandan Assante vd. (2012), çalışmlarında  Hawaii’deki Oahu adasındaki yerel halkın 
turizmin ekonomik fayda algılarının yüksek olmasına karşın çevresel sürdürülebilirlik algıları 
düşük çıkmıştır. Bu durum ile Oahu adasında turizmin sadece ekonomik menfaatlerinin ön 
planda tutulduğu ve çevresel sorunların ileride buradaki sürdürülebilir turizm gelişimine engel 
teşkil edeceği sonucuna ulaşılmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve temel betimleyici analizler ile açıklayıcı faktör 
analizi, çarpıklık basıklık testi, t testi ve pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Veri 
toplama yöntemi olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anketin oluşturulmasında Choi ve 
Sırakaya’nın (2005) çalışmasından faydalanılmıştır. Ankette 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 
Anketin uygulanma tarihi 2018’in Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Safranbolu’nun önemli 
yerleşim alanlarında gerçekleşmiş ve yüz yüze şeklinde katılımcılara uygulanmıştır. 
Araştırmanın ana kütlesini Safranbolu’da yaşayan yerel halk oluşturmuştur. Araştırmanın 
Safranbolu’da yapılmasının nedeni, Safranbolu’nun sürdürülebilir turizm gelişimi için önemli bir 
destinasyon olması ve UNESCO tarafından koruma altına alınmış olmasıdır. Tüm ana kütleye 
ulaşmak mümkün olmadığından örnekleme yoluna gidilmiş ve örnekleme yöntemi olarak 
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde 
Sekaran’ın (1992) araştırma evrenindeki bireylerinin sayısının bir milyon ve üzeri olması 
durumunda 0.95 güvenilirlikle 384 örneklem büyüklüğünün yeterli olacağı görüşü dikkate 
alınmış ve 406 kişiye anket uygulanmıştır. Buna karşın 16 anket eksik ve yanlış 
doldurulduğundan dolayı analizlere dahil edilmemiş; araştırma 390 kişiyle gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine yönelik bulgular bulunmaktadır. Buna göre 
katılımcıların çoğunluğunun; erkeklerden oluştuğu, orta yaş düzeyinde ve ön lisans 
mezunlarından olduğu, Safranbolu’da ikamet sürelerinin çoğunlukla 10 yıl fazla olduğu ve 
yaklaşık %33’ünün turizmden gelir sağladığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 

Cinsiyet n % 
Kadın 177 45,4 
Erkek 213 54,6 
Toplam 390 100,0 
Yaş   
18-30 yaş 96 24,6 
31-45 yaş 151 38,7 
46-60 yaş 142 36,7 
Toplam 390 100,0 
Eğitim   
İlköğretim 39 10,0 
Lise 118 30,3 
Ön lisans 130 33,3 
Lisans 103 24,4 
Toplam 390 100,0 
İkamet Süresi   
0-3 yıl 37 9,5 
4-6 yıl 82 21,0 
7-10 yıl 107 27,4 
10 yıldan fazla 164 42,1 
Toplam 390 100,0 
Turizmden Gelir 
Sağlama 

  

Evet 129 33,1 
Hayır 261 66,9 
Toplam 390 100,0 

 

Yerel Halkın Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi 
Sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik ölçeğin boyutsal yapılarını ortaya koymak, geçerlilik ve 
güvenilirliklerini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 
ölçeğe güvenilirlik analizi yapılmış ve içsel tutarlılık (cronbach alpha) kat sayısının “,882” olduğu 
tespit edilmiştir. Nunnaly ve Bernstein’a (1994) göre, bu değer, ölçeğin güvenilir ve geçerli kabul 
edilebilmesi için gerekli olan 0,70’in üzerindedir. Araştırma kapsamında Temel Bileşenler Analizi 
ve Varimax rotasyon tekniği kullanılarak açıklayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. Barlett 
Küresellik testinin anlamlı olması ve Kaiser-Meyer-Olkin değerinin 0,902 olması örneklem 
büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2010). 

Kaiser normalleştirmesine göre, özdeğeri 1’den büyük olan faktörler dikkate alınarak yapılan 
faktör analizinde, sürdürülebilir turizm gelişimine ilişkin ölçekte beş ifade faktör yükünün 
%40’dan düşük çıktığı için, iki ifade ise binişik olduğu için analizden çıkarılmış ve ölçeğin altı 
boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Araştırmanın varyans yüzdesi toplamı 64,14 olarak çıkmıştır. 
Bu oran %50’den yüksek olduğu için analiz geçerli görünmektedir (Scherer vd., 1988).  

Tablo 2’de yer alan bilgiler incelendiğinde, birinci faktör (8 madde) sosyal maliyet, ikinci faktör 
(8 madde) çevresel sürdürülebilirlik, üçüncü faktör (7 madde) ekonomik fayda, dördüncü faktör 
(6 madde) sürdürülebilir planlama, beşinci faktör (4 madde) yerel halka yönelik fayda ve altıncı 
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faktör (3 madde) ziyaretçi memnuniyeti olarak isimlendirilmiştir. Bu faktörlerin her birinin içsel 
tutarlık kat sayılarının ,799 ile ,920 arasında olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 2: Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Açıklayıcı Faktör Analizi Tablosu 

Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik İfadeler Faktör 
Yükleri 

Varyans 
% 

G. 
Analizi 

Sosyal Maliyet  
 

 
 
 

 
14,45 

 
 

 
 
 
 

,920 
 

 

Toplum içindeyken turistlerin davranışları nedeniyle 
yaşam kalitem kötüleşmektedir. 

,881 

Turizmden dolayı, halkın yaşadığı çevrenin gittikçe 
kötüleştiğine inanıyorum. 

,855 

Turizmden dolayı yaşam kalitem kötüleşmektedir. ,835 
Turist davranışlarından dolayı toplum içindeyken çoğu 
kez sinirleniyorum. 

,829 

Turistler, halkın eğlence-dinlence alanlarını aşırı 
kullanmaktadır. 

,790 

Turizm, Safranbolu’da gereğinden hızlı büyümektedir. ,746 
Turistlere yönelik hizmet veren yerel işletmelerde rahat 
olamıyorum. 

,741 

Turizm gelişiminden dolayı Safranbolu’daki nüfus 
özellikle yaz aylarında aşırı kalabalıklaşmaktadır. 

,675 

Çevresel Sürdürülebilirlik  
 
 
 
 

 
12,61 

 
 
 
 
 
 

,875 

Doğal çeşitliliğin (bitki ve hayvan çeşitliliği) değerini 
bilmeli ve korumalıyız. 

,758 

Turizm gelişimi, çevresel koruma çabalarını 
güçlendirmelidir. 

,739 

Doğru bir turizm gelişimi, doğal yaşam alanlarını 
(hayvanlar, bitki örtüsü) her zaman korumalıdır. 

,727 

Turizm gelişimi, turizmden kazanç sağlayan her kesimin 
çevreyle ilgili duyarlılığını pozitif anlamda artırmalıdır. 

,722 

Yaşadığımız çevreyi şimdi ve gelecekte korumalıyız. ,708 
Turizm, doğal ve kültürel çevreye uyum sağlayarak 
gelişmelidir. 

,670 

Turizm, yaşadığımız çevreyi korumalıdır. ,654 
Turizm, çevreyi gelecek nesiller için geliştirmelidir. ,561 
Ekonomik Fayda  

 
 
 
 
 
 

12,40 

 
 
 
 
 
 
 

,888 

Turizmin yerel ekonomimiz için iyi olduğunu 
düşünüyorum. 

,839 

Turizm, yerel ekonomimizi çeşitlendirmektedir. ,828 
Turizm, yörede üretilen ürünler için (bal, badem, 
zeytinyağı, sebze meyve vs.) yeni pazarlar (müşteriler) 
yaratmaktadır. 

,752 

Turizm, yerel yönetimimize önemli oranda vergi ve diğer 
gelirler sağlamaktadır. 

,721 

Turizmin bize güçlü bir ekonomik katkı sağladığını 
düşünüyorum. 

,713 
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Turizm, yerel ekonomimiz kapsamındaki diğer 
sektörlere (tarım, inşaat) fayda sağlamaktadır. 

,679 

Bize, yeni gelir kaynakları sunduğu için turizme sempati 
duyuyorum. 

,624 

Sürdürülebilir Planlama  
 
 
 

11,35 
 
 

 
 
 
 

,898 

Turizm sektörü, gelecek içinde planlar yapmalıdır. ,804 
Turizmle ilgili planlar yapılırken anlık düşünmemeliyiz. ,792 
Başarılı bir turizm yönetiminin, gelişmiş planlama 
stratejileri gerektirdiğine inanıyorum. 

,741 

Turizm gelişimiyle ilgili planlama yapılırken uzun 
dönemli bir bakış açısına sahip olmalıyız. 

,730 

Turizm gelişimiyle ilgili planlar sürekli yapılmalıdır. ,689 
Turizm gelişiminin, çok iyi koordine edilmiş planlara 
ihtiyacı vardır. 

,612 

Yerel Halka Yönelik Fayda   
 
 
 

7,76 

 
 
 
 

,799 

Turizmden elde edilen faydadan adil bir pay almamız 
gerekmektedir. 

,801 

Turizm işletmelerinde istihdam edilen çalışanların en az 
yarısı yerel halktan oluşmalıdır. 

,726 

Turizm sektörü, bizim gelişimimizle ilgili faaliyetlere 
maddi olarak katkıda bulunmalıdır. 

,724 

Turizm işletmeleri, mal ve hizmet üretiminde 
kullandıkları malzemelerin en az yarısını yöreden 
karşılamalıdır. 

,627 

Ziyaretçi Memnuniyeti  
 

5,56 

 
 

,860 
Ziyaretçiler açısından bizim ilgi çekiciliğimiz, 
Safranbolu’nun ekolojik görsel çekiciliğinin temel 
unsurlarındandır. 

,752 

Turizm işletmelerinin ziyaretçi memnuniyetini takip 
etmesi ve gözlemlemesi gerekmektedir. 

,723 

Turizm sektörü, Safranbolu’daki ziyaretçilere kaliteli 
turizm deneyimleri yaşatmalıdır. 

,615 

Güvenilirlik Analizi: 0,882; Çıkarım Yöntemi: Temel Bileşenler Analizi;  
Döndürme Yöntemi: Kaiser Normalleştirmesi ile Varimax, İterasyon Sayısı: 6,  
Varyans toplamı: 64,14; KMO Uygunluk Ölçütü: 0,902;  Barlett Küresellik Testi x2: 8821,615  
p: 0,000 

Tablo 3: Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Boyutların Ortalamaları 

Boyutlar Ortalama S. Sapma 

Çevresel Sürdürülebilirlik 4,44 ,49513 

Sürdürülebilir Planlama 4,27 ,61028 

Ziyaretçi Memnuniyeti 4,20 ,66930 

Ekonomik Fayda 4,13 ,59319 

Yerel Halka Yönelik Fayda 4,03 ,60343 

Sosyal Maliyet 2,96 ,90849 
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Tablo 3’te yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine ilişkin tutumlarının ortalamaları yer 
almaktadır.  En yüksek ortalamaya ait boyutun “çevresel sürdürülebilirlik” (4,44) olduğu, bunu 
sırasıyla “sürdürülebilir planlama” (4,27) ve “ziyaretçi memnuniyeti” (4,20) boyutlarının izlediği 
görülmektedir. Yerel halkın en düşük tutuma sahip boyutun “sosyal maliyet” (2,96) olduğu 
görülmektedir. Bu sonuçlara göre, Safranbolu yerel halkının sürdürülebilir turizm gelişimine 
yönelik boyutlar üzerinde oldukça olumlu bir tutuma sahip olduğu, turizmin ortaya çıkarabildiği 
sosyal maliyet unsuruna ise katılmadığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Safranbolu’da 
sürdürülebilir turizm gelişimi için, çevresel sürdürülebilirlik ve buna ilişkin planlamanın 
yapılması, ilçeye gelen turistlerin memnuniyetlerinin sağlanması ve turizmin ekonomik 
faydasının artırılması, yerel halkça oldukça önemli görülmektedir. 

 

Yerel Halkın Turizmden Gelir Sağlama Durumuna Göre Sürdürülebilir Turizm 
Gelişimine Yönelik Tutumları 

Yerel halkın turizmden gelir sağlama durumlarına göre sürdürülebilir turizm gelişimini 
oluşturan boyutlara yönelik tutumlarının farklılık gösterip göstermediği analiz edilmiştir. Bu 
kapsamda öncelikle verilerin normal dağılıp dağılmadığı, çarpıklık ve basıklık değerleri ile 
kontrol edilmiş ve çarpıklık ve basıklık değerleri -1,5 ile +1,5 arasında olduğundan dolayı 
(Tabachnick ve Fidell, 2013), normal dağıldığı kabul edilmiştir. Bu kapsamda, bağımsız örneklem 
t testi gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 4. Yerel Halkın Turizmden Gelir Sağlama Durumuna Göre Sürdürülebilir Turizm 
Gelişimine Yönelik Tutumları Arasındaki t Testi Tablosu 

Faktörler Turizmden Gelir 
Sağlama Durumu 

Ortalama t P 

Sosyal Maliyet 
Evet 2,55 

6,368 ,000 
Hayır 3,14 

Çevresel Sürdürülebilirlik 
Evet 4,50 

1,676 ,095 Hayır 4,41 

Ekonomik Fayda 
Evet 4,22 

2,181 ,030 
Hayır 4,08 

Sürdürülebilir Planlama 
Evet 4,35 

1,727 ,085 Hayır 4,23 

Yerel Halka Yönelik Fayda 
Evet 4,15 

2,920 ,004 Hayır 3,97 

Ziyaretçi Memnuniyeti 
Evet 4,36 

3,234 ,001 
Hayır 4,13 

 

Tablo 4’te yerel halkın turizmden gelir sağlama durumlarına göre sürdürülebilir turizm 
gelişimini etkileyen tutumlarını farklı değerlendirme durumlarına yönelik bağımsız örneklem t 
testi tablosu görülmektedir. Tabloya göre sürdürülebilir turizm gelişimi boyutlarından; sosyal 
maliyet, ekonomik fayda, yerel halka yönelik fayda ve ziyaretçi memnuniyet boyutlarının 
turizmden gelir sağlama durumlarına göre farklı değerlendirildikleri belirlenmiştir. 
Ortalamalara bakıldığında, turizmden gelir sağlayanların söz konusu sürdürülebilir turizm 
gelişim boyutlarını yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu görülmektedir. Buna göre, 
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turizmden gelir sağlayan yerel halkın Safranbolu’da sosyal maliyetin oluşmadığı, ekonomik 
fayda, yerel halka yönelik fayda ve ziyaretçi memnuniyetlerini daha fazla önemsedikleri 
değerlendirilmektedir. Bu durumda “H1: Yerel halkın turizmden gelir sağlama durumuna göre 
Sürdürülebilir Turizm Gelişimine yönelik tutumları farklılık göstermektedir” kabul 
edilmektedir. 

 

Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Boyutlar Arasındaki İlişki 

Sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik her bir boyutun birbirileri ile olan ilişkilerini tespit 
etmek üzere pearson korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırmalarda değişkenler arasında 
ilişkinin belirlenmesinde genellikle, n > 100 ve r > 0.70 ise, değişkenler arasında “güçlü ilişki” 
bulunduğu kabul edilmektedir. Eğer r = 0.40 ile 0.70 arasında ise, “orta derecede”, r = 0.20 ve 0.40 
arası ise “zayıf bir ilişki” olduğu kabul edilir (Sökmen, 2000). 

 

Tablo 3: Sürdürülebilir Turizm Gelişimine Yönelik Boyutlar Arasındaki Korelasyon Analizi 

Faktörler SM YHF EF ÇS SP 

Sosyal Maliyet  1     

Yerel Halka Yönelik Fayda  -,191** 1    

Ekonomik Fayda  -,223** ,418** 1   

Çevresel Sürdürülebilirlik  -,210** ,344** ,361** 1  

Sürdürülebilir Planlama -,307** ,492** ,476** ,476** 1 

Ziyaretçi Memnuniyeti -,285** ,481** ,426* ,466** ,570** 

“**p<0.01” 

 

Tablo 3’e göre tüm değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olduğu görülmekle birlikte, hipotezlere 
yönelik değişkenlere bakıldığında, sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik boyutlardan biri olan 
yerel halka yönelik fayda boyutunun; sosyal maliyet (r=,-191) ile zayıf derecede negatif, çevresel 
sürdürülebilirlik ile (r=,344) zayıf derecede pozitif, ekonomik fayda (r=,418), sürdürülebilir 
planlama (r=,492) ve ziyaretçi memnuniyeti (r=,481) boyutlarıyla orta derecede pozitif ilişkili 
olduğu tespit edilmiştir. Yerel halka yönelik fayda boyutu ile en fazla pozitif ilişkili olan boyutun 
sürdürülebilir planlama olduğu görülmektedir. Bunun dışında diğer hipoteze yönelik bulgulara 
bakıldığında, sosyal maliyet boyutunun; yerel halka yönelik fayda (r=,-191), ekonomik fayda (r=,-
223), çevresel sürdürülebilirlik (r=,-210), sürdürülebilir planlama (r=,-307) ve ziyaretçi 
memnuniyeti (r=,-285) boyutlarıyla zayıf derecede negatif ilişkili olduğu belirlenmiştir. Sosyal 
maliyet ile en fazla negatif ilişkili olan boyutun sürdürülebilir planlama olduğu görülmektedir. 
Tüm bu sonuçlara bağlı olarak, sürdürülebilir turizmde önemli bir unsur olan yerel halka yönelik 
fayda boyutunda yapılan olumlu faaliyetler, sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik diğer 
boyutlar üzerinde olumlu değişimler oluşturacaktır. Bununla birlikte sürdürülebilir turizmin 
çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir planlama, yerel halka yönelik fayda, ekonomik fayda ve 
ziyaretçi memnuniyeti boyutlarında ortaya çıkan olumlu bir durumun, sosyal maliyet boyutunda 
bir iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Bu sonuçlara göre H2: Yerel halka yönelik fayda 
sürdürülebilir turizm gelişimini oluşturan diğer tüm boyutlarla pozitif, sosyal maliyet boyutu ile 
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negatif ilişkilidir. H3: Sosyal maliyet boyutu, Sürdürülebilir turizm gelişimini oluşturan diğer tüm 
boyutlarla negatif ilişkilidir.  

Literatür de belirtildiği gibi, turizmden gelir sağlayan yerel halkın sürdürülebilir turizm 
gelişimine yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu ifade edilmektedir. Yerel halkın geçim 
kaynağının turizm olduğu bölgelerde, turizmin önemi daha da artmış ve elde edilen gelirden 
olmamak için sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik faaliyetler desteklenmiştir.  Benzer olarak 
yerel halka yönelik faydanın turizm sayesinde artması ile birlikte sosyal maliyet haricindeki diğer 
sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik boyutlar ile pozitif ilişkili olduğu bu çalışmanın 
sonuçları ile de desteklenmektedir. Sürdülebilir turizm gelişimine yönelik olumsuz bir durumu 
ifade eden sosyal maliyet boyutu ise, bu çalışmada nispeten düşük çıkmıştır. Bununla birlikte 
sosyal maliyet boyutunun diğer sürdülebilir turizm gelişimine yönelik boyutlarla negatif ilişkisi 
de, sosyal maliyet boyutunun düşük çıkmasının önemini göstermektedir. Bunun nedeni olarak 
Safranbolu’nun UNESCO miras listesinde bulunması ve en korunan destinasyonlardan birisi 
olmasıyla ifade edilmektedir. 

  

SONUÇ 

Turizm faaliyetlerinin devam etmesini sağlamak için sürdürülebilirlik çalışmaları büyük bir 
öneme sahiptir. Bu çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesinde ise yerel halkın 
tutumları hayati bir rol üstlenmektedir. Çünkü yerel halkın öz değerlerine karşı bir gelişimin 
sürdürülebilirliği mümkün olmamaktadır. Özellikle özel teşebbüslerin daha fazla ekonomik 
kazanç etme arzusu içerisinde olmaları, daha fazla ziyaretçiyi ağırlama girişiminde 
bulunmalarıyla sonuçlanmaktadır. Bu durum ise o bölgenin taşıma kapasitesini aşmasına neden 
olmakta, o bölgede çevresel sürdürülebilirlik zarar görmekte ve sosyo-kültürel bozulmalar 
oluşmaktadır. 

Bölgeyi bir kazanç alanı değil de yaşam alanı olarak gören ve benimseyen yerel halk ise turizm 
faaliyetlerinin bu ölçüde gerçekleşmesine müsade etmemektedir. Buna karşın sürdürülebilir bir 
planlama ile çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, ekonomik faydanın olması ve sosyal 
maliyetin asgari düzeyde tutulmaya çalışılması yerel halka fayda sağlamaktadır. Bunun bir 
sonucu olarak yerel halk turizm faaliyetlerine katılım göstermekte ve ziyaretçi memnuniyeti 
sağlanarak sürdürülebilir bir turizm gelişimi gerçekleştirilebilmektedir.  

Bu araştırmada Safranbolu yerel halkının sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumlarının 
ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket 
tekniği ile toplanmıştır. Veriler yüzde ve frekans analizi, faktör analizi, karşılatırmalı analizler, 
korelasyon ve tanımlayıcı istatistik tekniklerden yararlanılarak analiz edilmiştir. 

Faktör analizi sonucunda yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik tutumları altı 
boyut olarak ortaya çıkmıştır. Bu boyutlar önem sırasına göre; çevresel sürdürülebilirlik, 
sürdürülebilir planlama, ziyaretçi memnuniyeti, ekonomik fayda, yerel halka fayda ve sosyal 
maliyetlerden oluşmaktadır.  

Biçici (2003), Alagöz vd. (2015), ve Dağlı ‘nın (2018), sürdürülebilir turizmin gelişimine yönelik 
yerel halkın ve diğer turizm paydaşlarının tutumlarının ölçüldüğü çalışmalarında da benzer bir 
şekilde altı farklı boyut oluşmuştur. Buna karşın Biçici’nin (2003), çalışması faktörlerin önem 
sırası itabariyle (tüm faktörlerin ortalmalarının yüksek, sosyal maliyet algısının nispeten düşük) 
bu araştırmaya en fazla benzerlik gösteren çalışmadır. 

Faktör analizi sonucunda Assante vd. (2012), çalışmalarında ekonomik fayda boyutunun yüksek 
bir ortalamaya sahip olması bu araştırmaya benzerlik gösterirken çevresel sürdürülebilirlik 
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algısının düşük çıkması bu araştırmayla farklılaşmaktadır. Avcıkurt ve Güdü Demirbulat ‘ın 
(2016), çalışmalarında ise yedi faktör ortaya çıkmıştır. Bu çalışma yedi faktörden oluşması ve 
“toplum merkezli ekonomi” adlı yeni bir boyutun ortaya çıkması ile farklılık göstermektedir. 

Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, Safranbolu’da sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel 
halk, öncelikle çevresel konulara dikkat edilmesi gerektiğinin farkındadır. Ayrıca en yüksek 2. 
ortalamanın da sürdürülebilir planlama boyutunda gerçekleştiği göz önüne alındığında, yerel 
halk, Safranbolu’da kısa vadeli planlarla sürdürülebilir turizmde gelişmenin 
sağlanamayacağının bilincinde olduğu değerlendirilmektedir. Yerel halk Safranbolu’da 
sürdürülebilir turizm gelişiminde, bölgeye gelen turistlerin memnuniyetinin sağlanması hem 
turizm endüstrisinde hem de diğer sektörlerde çalışan bölge yerel halkına da fayda sağlaması 
gerektiğini düşünmektedir. Öte yandan sürdürülebilir turizm gelişiminde ister istemez ortaya 
çıkan sosyal maliyet konusunda da yerel halkın tutumlarının orta seviyeye yakın gerçekleştiği de 
göz ardı edilmemelidir.  

Turizmden gelir elde eden ve etmeyen yerel halkın sürdürülebilir turizm gelişimi boyutlarına 
ilişkin tutumlarını ortaya koymak üzere yapılan karşılaştırmalı analizler sonucunda; sosyal 
maliyet, ekonomik fayda, yerel halka yönelik fayda ve ziyaretçi memnuniyet boyutlarının 
turizmden gelir sağlama durumlarına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ortalamaya 
göre, turizmden gelir sağlayan yerel halk, Safranbolu’da sosyal maliyetin oluşmadığını 
düşünmekte, ekonomik fayda, yerel halka yönelik fayda ve ziyaretçi memnuniyetlerini ise daha 
fazla önemsemektedir. Biçici’nin (2003), yapmış olduğu araştırmada ise sadece sosyal maliyet 
boyutunun turizmden gelir sağlama durumuna göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu araştırma bu yönüyle farklılık göstermektedir.  

Araştırmaya göre; sürdürülebilir turizm gelişiminde yerel halkın ekonomik gelir elde etmesinin 
çok büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Araştırmada katılımcıların %33,1’i turizmden 
gelir elde etmektedir. Bu oranın artış göstermesi durumunda sürdürülebilir turizm gelişim 
algısının da artacağı düşünülmektedir. 

Boyutlar arasındaki pozitif ve negatif ilişkinin tespit edilmeye çalışıldığı regresyon analizine 
göre; sosyal maliyet dışındaki tüm diğer boyutlarda ortaya çıkan bir olumlu tutum, diğer 
boyutları da olumlu olarak artıracaktır. Dağlı’nın (2018), çalışmasında ise tüm boyutların birbiri 
ile pozitif ve anlamlı yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Bu araştırma bu yönüyle farklılık 
göstemektedir. Araştırmaya göre; sürdürülebilir turizmin çevresel, planlama ve ziyaretçi 
memnuniyeti boyutlarında ortaya çıkan olumlu bir durumun, sosyal maliyet unsurunda bir 
iyileşme sağlayacağı görülmektedir.   

Bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmacılara; farklı turizm destinasyonlarında yerel 
halkın tutumlarının araştırılması önerilebilir. Elde edilen sonuçlarla farklı destinasyonların 
sürdürülebilir turizm gelişimleri benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılabilir.  
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Öz 

Fakıllı Mağarası sahip olduğu doğal güzellikleri, atmosferi ve havasıyla her yıl binlerce turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. Ancak yıllık ziyaretçi sayısı göz önüne alındığında mağara he-
nüz hak ettiği ziyaretçi sayısına ulaşamamıştır. Bu bağlamda araştırmamızın amacı, Fakıllı Ma-
ğarası’na yönelik turizm talebini etkileyen faktörleri belirleyerek, bu talebin arttırılmasına yöne-
lik öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için iki yöntem kullanılmıştır. Öncelikle katılımlı göz-
lem yöntemiyle mağara ve yakın çevresi hakkında bilgi toplanmıştır. Daha sonra ise nitel araş-
tırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak Akçakoca’nın turizm paydaşlarından konu 
hakkında bilgi sahibi olan 25 katılımcıya yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmıştır. Elde edilen 
veriler yardımıyla GZFT analizi matrisi oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre Fakıllı Ma-
ğarası’nın yerleşim yerine ve şehirlerarası yol güzergâhına yakın olmasının ve Akçakoca’ya olan 
turizm talebinin giderek artmasının, mağaraya olan turizm talebinin arttırılması konusunda yü-
rütülecek olan faaliyetlere yön vermesi açısından önemli olduğu görülmüştür. Öte yandan ma-
ğarada yeteri kadar bakımların yapılmamış olduğu ve tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde ye-
tersiz kalındığı tespit edilmiştir. Bu vb. hususlar, mağaranın turizm talebini olumsuz etkileyebi-
lecek diğer önemli sonuçlardır. 
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Abstract 

With its beauty, atmosphere and air that it has, The Fakilli Cave, is visited by thousands of tourists 
every year. But when the annual average of visitors has been considered the Cave cannot reached 
the number of visitors that it deserved, yet. In this context the aim of our research is, with deter-
mining the factors that affect the tourism demand for the Fakilli Cave, to provide suggestions for 
the increase of that demand. Two methods have been used for achieving that aim. Firstly, with 
participatory observation method information about the Cave and its surroundings has been col-
lected. Later a semi-structured interview has been conducted to 25 participants who had infor-
mation about the subject from the Akçakoca's stakeholders of tourism using interview technique 
from qualitative research methods. With help of the data obtained, the SWOT analysis matrix 
was created. According to results of the research it has seen that it is important in terms of the 
Fakilli Cave's closeness to the settlement and inner-city road route, the activities to increase tour-
ism demand for the Cave. On the other hand, it has been determined that the Cave had not been 
adequately maintained and promotion and marketing activities had been failed. Those and sim-
ilar cases are the other significant results that would be able to affect tourism demand of the Cave 
in a negative way. 
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GİRİŞ 

Mağara, karstik alanlarda kireç taşlarının erimesiyle oluşan, büyük, birbirine koridorlarla bağlı 
yer altı kovukları olarak tanımlanmaktadır (https://sozluk.gov.tr/). Tanımda da bahsi geçen kireç 
taşı alanlarının fazla olması neticesinde Türkiye’nin mağara oluşumu için uygun bir coğrafya 
olduğu söylenebilir (Öcal ve Özcan, 2013: 424). Öyle ki dünyadaki diğer ülkelerle karşılaştırıldı-
ğında sahip olduğu yaklaşık 40.000 adet mağara ile Türkiye, mağara bakımından oldukça zengin 
bir ülke olarak nitelendirilebilir. Özellikle Batı ve Orta Toros Dağlarında karstik alanlar yoğun 
olarak bulunmaktadır (https://yigm.ktb.gov.tr/). 

Geçmiş yıllarda depolama, sığınak ve korunak gibi farklı alanlarda kullanılmış olan mağaraların 
günümüzde bunlara ek olarak hastalıkların tedavi edilmesi ve zirai üretim gibi çok çeşitli kulla-
nım alanları bulunmaktadır. Diğer bir yandan turizm faaliyetlerinin giderek çeşitlenmeye başla-
masıyla, mağalar turistik amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır (Bekdemir vd., 2004: 311, Ar-
pacı vd., 2012: 61). Yer aldığı bölgedeki topluma ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar sağlaya-
cağından dolayı mağaralar, uygun bir şekilde kullanıldığında ve geliştiğinde turizm endüstrisi 
için önemli olmaktadır (Okonkwo vd., 2017: 16). Doğal yollarla oluşmuş mağaralar, sahip olduğu 
gizemli atmosfer ve doğal güzellikler ile potansiyel bir turizm kaynağı olarak değerlendirilebilir 
(Kim vd., 2008: 300). 

Mağaraların turizm kapsamında ilk kullanım amaçları gençlerin macera arayışı ve keşfetme duy-
gularına dayansa da ilerleyen yıllarda mağaralar doğal ve kültürel değerlerin korunmasına kat-
kıda bulunması ve turizmin sürdürülebilirliğine yardımcı olması sebebiyle birçok kişinin ilgisini 
çekmeye başlamıştır (Akdağ, 2013: 180). Sahip oldukları doğal oluşumlarla ve güzelliklerle doğa 
turizminin veya turistleri cezbedebilecek ekoturizmin bir parçası olmasının yanında (Rindam, 
2014: 1) mağaralar, macera ve sağlık arayışı ya da kültürel amaçlı geziler olmak üzere pek çok 
farklı alanda da insanları kendine çekebilmektedir.  

Günümüzde yaşam standartlarının yükselmesi, seyahat etmeye ayrılabilecek boş vaktin artması, 
kentleşmenin ve iş yaşamının insanlarda oluşturduğu sıkıntı ve stres gibi nedenlerin etkisiyle 
turistlerin istek, beklenti ve arzuları değişiklik göstermektedir. Turizm pazarının artırılmasında 
bir fırsat olarak değerlendirilmesi gereken bu durum karşısında ülkeler, farklı turizm türlerini 
planlamak ve geliştirmek zorundadırlar (Gülyuva ve Kızılırmak, 2017: 102-103). Bu bağlamda 
turizm açısından temel faktör olan doğa, tarih, çevre kültür ve sanat gibi faktörler vazgeçilmez 
bir nitelik kazanmıştır (Duman vd., 2007: 213). Bu nedenle doğa turizmi kapsamında alternatif 
bir turizm çeşidi olan mağara turizminin de gelişmesine devam edeceği ve popülerliğinin arta-
cağı söylenebilir. 

Fakıllı Mağarası’nın yer aldığı Akçakoca, bünyesinde birçok doğal güzelliği ve kültürel mirası 
barındıran, düzenlenen birçok etkinlik ve coğrafi konumu itibariyle her yıl binlerce turisti ağırla-
yan Düzce ilinin ilçelerinden biridir. Karadeniz ile olan kıyı şeridinin büyük oranda plajlardan 
oluşması, Akçakoca’yı deniz, kum, güneşi kapsayan turizm faaliyetleriyle ön plana çıkarmakta-
dır. Ancak Akçakoca; mağaraları, şelaleleri, tarihi yapıları ve bölgeye özgü yiyecekleri ile birçok 
farklı turistik ürüne sahiptir. Bu araştırmaya konu olan Fakıllı Mağarası da deniz, kum, güneşin 
dışında ön plana çıkartılması gereken turistik ürünlerden birisidir.  

 

LİTERATÜR ARAŞTIRMASI 

Fakıllı Mağarasının Özellikleri ve Turizm Potansiyeli 

Şekil 1’de haritadaki konumu gösterilen Fakıllı Mağarası, Akçakoca ilçesinin 8 kilometre güney 
doğusundaki Fakıllı Köyü’nde bulunmaktadır. Adını bulunduğu köyden alan mağaranın toplam 
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uzunluğu 1071 metre, ziyaretçiye açık alanı ise 350 metredir (http://www.akcakoca.bel.tr/). Bölge 
halkından edinilen bilgiye göre, Fakıllı Mağarası ilk olarak 1986 yılında ziyarete açılmıştır. Ancak 
bu yıllardaki ziyaretçi profilini genellikle yerel halk ve yakın çevreden bölgeye gelen kişiler oluş-
turmuştur. 2010 yılında ise mağaranın iç ve dış çevresinde yapılan çalışmalar ve yeni düzenle-
melerle mağara turizme açılmıştır. Takip eden yıllarda mağaranın turizm potansiyelinin arttırıl-
ması için reklam ve pazarlama faaliyetlerine önem verilmiştir. 

 

Şekil 1: Fakıllı Mağarasının Konumu 

Kaynak: https://www.google.com.tr. 

Fakıllı Mağarası’nın etrafı ve girişi yeşil alanlarla çevrilmiş doğal bir güzelliğe sahiptir. Mağara-
nın girişine giden yolda ve mağaranın giriş bölümünde ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesi, din-
lenmesi, piknik yapması ve eğlenmesi için masa ve oturaklardan oluşan iki alan bulunmaktadır 
(Şekil 2). 

 

Şekil 2: Fakıllı Mağarasının Çevre Görüntüsü 
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Mağara girişine yakın alandaki oturma alanlarının yan tarafında bulunan merdivenlerden inerek 
mağaranın giriş kapısına ulaşılmaktadır. Merdivenlerin olduğu yerde, yağışlı dönemlerde düden 
girişler ile önemli oranda su girişi bulunmaktadır. Mağaraya giriş yaptıktan sonra, mağaranın 
ana bölümlerine ulaşmak için uzun dar bir koridordan geçilmektedir (Şekil 3). Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından birinci de-
recede sit alanı olarak tescillenen mağaranın içinde çeşitli yönlere giden galeriler, sarkıt ve dikit-
lerden oluşan birçok doğal özellik bulunmaktadır (http://www.akcakoca.bel.tr/).  

 

Şekil 3: Fakıllı Mağarasının Girişi ve Mağara İçinde Uzanan Koridor 

Karstik mağaralar ve içlerinde bulunan şekiller binlerce yılda meydana gelmektedir. Bu şekillerin 
çeşitliliği ve görsel çekiciliği insanları hayran bırakmaktadır (Kopar, 2009: 80). Fakıllı Mağarası 
da sahip olduğu karstik şekiller ile görülmeye değer bir doğal oluşumdur. Damlataşı oluşumları 
bakımından zengin olması ve sahip olduğu hava ve atmosfer Fakıllı Mağarası’nı çekici kılan di-
ğer özellikleridir. 

 

Şekil 4: Fakıllı Mağarasındaki Oluşumlara Ait Görüntüler  

Birbirine bağlı iki bölümden oluşan mağaranın kuzey-güney veya KKD-GGB yönlü ana galerileri 
tabakaların doğrultusuna bağlı olarak gelişmişlerdir. Buna karşılık doğu-batı veya BKB-DGD 
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yönlü bağlantı galerileri ise tabakaların eğim yönünde ve bunları kesen çatlaklar üzerinde uza-
nırlar. Bu şekliyle mağaranın kafesli bir yapısı vardır (https://www.kulturportali.gov.tr/). Deniz 
seviyesinden 100 metre yukarıda bulunan mağaranın ana giriş galerisi 5-10 metre genişliğe ve 5-
6 metre tavan yüksekliğine sahiptir.  

Fakıllı Mağarası, yüzeye yakın bir noktada bulunması nedeniyle yaz ve kış mevsimlerinde büyük 
farklılıklar gösteren nemli, sıcak ve serin bir havaya sahiptir. Mağaranın havasının astım ve nefes 
darlığı hastalığına iyi geldiği söylenmektedir (https://duzce.ktb.gov.tr/). 

 

Şekil 6: Fakıllı Mağarası İçinden Bir Görünüm ve Fakıllı Mağarasının Ziyarete Açık Bölümünün 
Son Kısmı 

Çok dönemli gelişimi karakterize eden şekil ve yapılara sahip olan Fakıllı Mağarası yarı aktif bir 
mağaradır (https://duzce.ktb.gov.tr/). Mağara duvarlarında ve tavanında akma ve damlamalar 
devam etmektedir. Ayrıca zemin, kaygan bir yapıya sahiptir. Bu durum mağaradaki karstik şe-
killerin gelişiminin hâlâ devam ettiğinin belirtilerindendir. 

İşletmesi özel şahıs tarafından yürütülen Fakıllı Mağarası’nı 2012 yılında Akçakoca Kaymakam-
lığı’nca yapılan açıklamaya göre 4325 kişi ziyaret etmiştir. Bu rakam aynı yıl Akçakoca’yı ziyaret 
eden turist sayısının yaklaşık %3’üne denk gelmektedir. Mağarayı ziyaret eden turistler hakkında 
güncel verilere ulaşılamaması ve Fakıllı Mağarası’nın 2012 yılında çok az turist tarafından ziyaret 
edilmesi araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuştur. Ancak resmi bir yazılı kaynak olmasa da 
araştırma sırasında katılımcılardan elde edilen bilgilere göre Fakıllı Mağarası’nın 2018 yılında 
yaklaşık 28 bin turist tarafından ziyaret edildiği öğrenilmiştir.  

 

METODOLOJİ 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı, Düzce İli Akçakoca İlçesinde yer alan Fakıllı Mağarası’na yönelik turizm 
talebini etkileyen faktörleri belirleyerek, bu talebin arttırılmasına yönelik öneriler sunmaktır. Bu 
kapsamda Fakıllı Mağarası’nın sahip olduğu turizm potansiyeli incelenmiş, bunun neticesinde 
ise alternatif bir turizm çeşidi olarak Akçakoca ilçesini ziyaret eden turistlerin mağara turizmine 
katılmasında etkili olan nedenler araştırılmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. 

Yapılan bu araştırma Fakıllı Mağarası’nın turizm potansiyeli hakkında bilgi vermesi, bu potansi-
yelin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek olan çalışmaları ortaya koyması ve bu sayede Akça-
koca ilçesinin turizm talebinin arttırılmasına yönelik sağlayacağı faydalar açısından önem taşı-
maktadır. Bununla birlikte Fakıllı Mağarası’nın mağara turizmi kapsamında geliştirilmesi sonu-
cunda bölge halkına da ekonomik olarak sağlayacağı faydalar ile ilgili bilgi sunduğundan dolayı, 
yaşam standartlarının geliştirilmesi konusunda yol gösterici niteliktedir. 
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Araştırmanın Yöntemi ve Kısıtları 

Bu araştırmada amaca ulaşmak için iki yöntem kullanılmıştır. İlk olarak araştırmacı, araştırmaya 
konu olan Fakıllı Mağarası’nı ziyaret ederek katılımlı gözlem yönteminden yararlanmış, mağara 
ve yakın çevresi hakkında veri toplamıştır. Araştırmanın ikinci kısmında ise nitel araştırma yön-
temlerinden görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma verilerini toplamak amacıyla Ak-
çakoca ilçesinin turizm paydaşlarına yarı yapılandırılmış mülakat uygulanmış, bu görüşmeler-
den elde edilen veriler doğrultusunda GZFT analizi matrisi oluşturulmuştur.  

Araştırmaya katılan turizm paydaşları; konu hakkında bilgi sahibi olan yerel yöneticiler, akade-
misyenler, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve bölgeyi ziyaret eden turistlerden oluşmaktadır. 
Mülakatlar gerçekleştirilmeden önce sorular hakkında katılımcılara bilgi verilmiştir. Araştırma 
kapsamında elde edilen gözlem ve yarı yapılandırılmış mülakat verileri karşılaştırılarak Fakıllı 
Mağarası’nın turizm talebini etkileyen faktörler ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve çözüm önerileri 
sunulmuştur. 

Bazı turizm paydaşlarının görüşme taleplerini reddetmeleri ve kabul edilen görüşme taleplerinin 
daha sonra turizm paydaşları tarafından iptal edilmesi araştırma sürecinde karşılaşılan kısıtlar 
olarak ifade edilebilir. 25 Nisan – 10 Mayıs arasında veri toplama süreci gerçekleştirilen bu çalış-
mada bölgedeki turizm sezonunun başlamamış olması nedeniyle yeterli sayıda turist ile görüşme 
yapılamamıştır. Aynı sebepten dolayı faaliyetlerine henüz başlamamış olan bir kısım turizm iş-
letmesi yöneticileri de araştırmaya dâhil edilememiştir. Bölgenin turizm sezonunda daha geniş 
bir örneklem üzerinde farklı yöntemle yürütülecek çalışmalar, daha genel kanılara ulaşılmasını 
sağlayabilecektir. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Fakıllı Mağarası hakkında bilgi sahibi olan Akçakoca’daki merkezi ve ye-
rel yönetim unsurlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri, akademisyenler 
ve ilçeyi ziyaret eden turistler oluşturmaktadır. Araştırma devam eden bir çalışmanın bir bölü-
münü oluşturduğundan ilk aşamada evreni temsilen kolayda örneklem yöntemi kullanılarak 
STK ve resmi kurum yöneticileri, akademisyen ve turistlerden oluşan 25 katılımcı ile görüşme 
gerçekleştirilmiştir.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI VE TARTIŞMA 

Fakıllı Mağarası’nın Turizm Açısından Genel Değerlendirilmesi 

Araştırmaya katılan turizm paydaşlarına Fakıllı Mağarası’nın turizm açısından genel olarak de-
ğerlendirilmesine yönelik 3 soru sorulmuştur. Bu başlık altında, sorulara ilişkin verilen cevaplar 
değerlendirilmiş ve bazı paydaşların konu hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir.  

Katılımcılara, Fakıllı Mağarası’nın mağara turizmi kapsamında alternatif bir turizm çeşidi olarak 
yeterince tanıtımının yapılıp yapılmadığı hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, 19 katılımcı ya-
pılan tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olduğunu belirtmiştir. Bunun nedenleri ise; yerel yönetim ve 
bölge halkının mağaraya ilgisiz olması, bölge halkının mağara turizmi hakkında bilinçsiz olması, 
mağara işletmesinin şahıs tarafından yürütülmesi ve mağaranın yeterince turizm potansiyeli bu-
lunmaması olarak değerlendirilmiştir. 6 katılımcı tarafından ise yapılan tanıtım faaliyetleri yeterli 
bulunmuş ve web sitesi, broşür, sosyal medya, ulusal ve uluslararası fuarlar aracılığıyla bu faali-
yetlerin gerçekleştirildiği ifade edilmiştir. 
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Reklam ve tanıtım faaliyetleri diğer tüm ürün ve hizmetlerde olduğu gibi turistik bir bölgenin de 
pazarlanmasında önemli rol oynamaktadır. Araştırmadan elde edilen bulgular dikkate alındı-
ğında Fakıllı Mağarası için yürütülen reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yetersiz olduğu söylene-
bilir. Bu durum bölgeyi ziyaret eden turistlerin Fakıllı Mağarası hakkında bilgi sahibi olma ihti-
malini düşüreceği gibi mağaranın bilinirliğini de azaltacağından dolayı, reklam ve tanıtım faali-
yetlerine önem verilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.  

Günümüzde ve gelecekte Akçakoca’nın turizm potansiyelini arttırmada Fakıllı Mağarası’nın et-
kin bir rol oynayıp oynamayacağına ilişkin katılımcıların görüşleri sorulduğunda, 14 katılımcı 
etkili olabileceğini, 11 katılımcı ise etkili olmayacağını belirtmiştir. Mağaranın turizm potansiye-
line olumlu bir etkide bulunabileceğini düşünen katılımcılar bunun; iyi bir şekilde yürütülecek 
tanıtım faaliyetleriyle, mağara içinde ve mağara çevresinde yapılacak düzenlemelerle, mağaranın 
tur kapsamına alınarak ve kültür, sağlık ve doğa turizmi kapsamında değerlendirilerek mümkün 
olabileceği üzerinde durmuşlardır.  

Akçakoca’nın turizm potansiyeli üzerinde Fakıllı Mağarası’nın bir etkisi olmayacağını düşünen 
11 katılımcı ise, Fakıllı Mağarası’nın sadece Akçakoca’ya gelen turistler tarafından ziyaret edile-
ceğini, mağarayı görmek için Akçakoca’ya turist geleceğini düşünmediklerini belirtmişler, ma-
ğaranın bu kapsamda değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların bu durumu göz önüne alarak 
yürütülmesi gerektiğini vurgulamışlardır.  

Mağara turizmi, gün geçtikçe turistlerin daha çok ilgisini çeken alternatif bir turizm çeşididir. 
Mağara turizmine yönelik artan bu talebi değerlendirmek ve mağaralara özel ilgisi olan turistleri 
bölgeye çekmek için gerekli çalışmaların yapılması, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artmasında 
etkili olabileceği söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde Fa-
kıllı Mağarası’nın Akçakoca’nın turizm talebini arttırmada ektili olması için tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri ile iç ve dış çevre düzenlemelerinde gerekli çalışmaların yapılması gerektiği görül-
mektedir.  

Araştırma kapsamında katılımcılara, Fakıllı Mağarası’nın mevcut turizm potansiyelini arttırmak 
için yapılabilecek faaliyetlerin ve çalışmaların neler olabileceği hakkındaki görüşleri sorulmuş-
tur. Önem sırasına göre düzenlenmiş olan katılımcı görüşleri şu şekildedir:  

(a) Tanıtım faaliyetlerine gereken önem verilmeli,  

(b) Mağaranın iç ve çevre düzenlemesi yeniden ele alınıp geliştirilmeli,  

(c) Mağaraya olan ulaşım kolaylaştırılmalı,  

(d) Mağara hakkındaki bilgi daha çok detaylandırılmalı,  

(e) Mağaraya ulaşım yolunu gösteren yön tabelaları daha dikkat çekici hâle getirilmeli,  

(f) Mağara çevresinde turistlerin ihtiyaçlarına yönelik işletmeler hizmete açılmalı,  

(g) Bölgede faaliyetini sürdüren turizm işletmeleri ile iş birliği yapılmalıdır. 

 

Katılımcı görüşlerinden elde edilen bu bilgiler, aynı zamanda Fakıllı Mağarası’nın turistler tara-
fından yeterince ilgi görmemesine neden olabilecek etkenler olarak değerlendirilebilir. Örneğin; 
Fakıllı Mağarası’nın tanıtım faaliyetlerine gereken önem verilmemesi neticesinde turistler mağa-
ranın varlığı hakkında haberdar olamayabilirler. Öte yandan mağaranın sahip olduğu özelliklere 
ait bilginin detaylandırılması, turistler için mağarayı daha ilgi çekici bir hâle getirebilecektir. 
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GZFT (SWOT) Analizine İlişkin Bulgular 

Araştırmacıların yaptığı katılımlı gözlem tekniğine ek olarak, Fakıllı Mağarası’na yönelik GZFT 
analizinin yapılması amacıyla katılımcılara dört soru yöneltilmiştir. Konu hakkında bilgi sahibi 
olan katılımcıların sorulara verdikleri cevaplar ve konu hakkındaki görüşleri incelenerek Tablo 1 
oluşturulmuştur.  

Fakıllı Mağarası’nın turizm potansiyelinin arttırılmasıyla ilgili güçlü yönlerin belirlenmesine iliş-
kin soruya 17 katılımcı tarafından verilen “yerleşim yerine ve şehirlerarası yol güzergâhına yakın 
olması” cevabı, mağaranın en güçlü yönü olarak ortaya çıkmıştır. Bunu 15 katılımcının “mağara-
nın ilgi çekici bir yapıya ve atmosfere sahip olması”, 12 katılımcının “mağaranın bulunduğu böl-
geye ve mağaraya ulaşım yolunun doğal güzelliklerle iç içe olması”, 9 katılımcının “sağlık ve 
doğa turizmi kapsamında kullanılabilir potansiyele sahip olması” ve 6 katılımcının “giriş ücreti-
nin nispeten ucuz olması” olarak verdiği cevaplar izlemektedir. Ayrıca 2 katılımcı “mağaranın 
ziyarete açık bölümünün genişletilebilir olmasını” güçlü yönü olarak değerlendirmiştir. Ancak 
yapılan görüşmelerde, geçmişte bu konuda araştırma ve çalışmalar yürütüldüğü, bunun sonu-
cunda mağaranın kapalı kısmının ziyarete açılmasının güvenli olmayacağı öğrenilmiştir. Bu bağ-
lamda, verilen bu cevap güçlü yönlerden biri olarak değerlendirilmemiştir.  

Tablo 1: GZFT Analizi 

Güçlü Yönler Zayıf Yönler 

• Mağaranın bulunduğu bölge ve mağaraya 
ulaşım yolunun doğal güzelliklerle iç içe ol-
ması 

• Mağara çevresinde turistlerin ihtiyaçlarını karşılaya-
bileceği veya vakit geçirebileceği herhangi bir turizm 
işletmesinin bulunmaması 

• Mağaranın ilgi çekici bir yapıya ve atmosfere 
sahip olması 

• Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olması 

• Yerleşim yerine ve şehirlerarası yollara ya-
kınlığı 

• Rehberlik ve güvenlik hizmetinin bulunmaması 

• Giriş ücretinin nispeten ucuz olması • Mağara hakkındaki bilginin yetersizliği 

• Sağlık ve doğa turizmi kapsamında kullanıla-
bilir potansiyele sahip olması 

• Mağara içi düzenlenmelerin yetersiz ve yanlış olması 

• Kısmen de olsa mağara içi ve çevresinin dü-
zenlenmiş olması 

• Mağara işletmesinin şahıs tarafından yürütülüyor ol-
ması 

 • Bölgedeki turizm acenteleri ve oteller ile yeterince iş 
birliği yapılmamış olması 

Fırsatlar Tehditler 

• Akçakoca’ya olan turizm talebinin giderek 
artması 

• Mağaraya yeteri kadar bakım çalışmasının yapılma-
ması 

• İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük illere 
yakın olması 

• Mağaranın ve işletmecisinin denetlenmemesi 

• Yakın çevresinde yer alan diğer mağaralarla 
birlikte gezilebilme şansı olması 

• Mağaraya ilçeden toplu taşıma veya servis hizmeti-
nin bulunmaması 

• Akçakoca’da turistlerin ilgisini çekebilecek 
doğal ve kültürel güzelliklerin bulunması 

• Altyapı ve üstyapı ile çevre düzenlemesindeki eksik-
likler 

• Mağara turizmine olan talebin gün geçtikçe 
artış göstermesi 

• Mağarayı ziyaret eden turistler ve bölge halkında 
mağara turizmi bilincinin yeterince gelişmemiş ol-
ması  
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Yer aldığı coğrafi konuma bağlı olarak Fakıllı Mağarası’nın hem ilçeye hem de şehirlerarası yol 
güzergâhına yakın olması, mağaranın ulaşılabilirliğini arttırmaktadır. Ulaşımın nispeten kolay 
sağlanabilmesi, mağaranın ziyaretçi sayısını arttırmak için değerlendirilmesi gereken bir konu 
olarak öne çıkmaktadır. Fakıllı Mağarası’nın iç ve dış çevresinde sahip olduğu doğal güzelliklerin 
turistler açısından birer çekicilik unsuru olarak değerlendirilebileceği, mağaranın turizm potan-
siyelinin arttırılmasında etkili olabilecek dikkat edilmesi gereken diğer bir konu olduğu söylene-
bilir.  

“Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yetersiz olması”, 19 katılımcı tarafından Fakıllı Mağa-
rası’nın turizm potansiyelini etkileyebilecek zayıf yönlerden biri olarak değerlendirilmiştir. 15 
katılımcı ise zayıf yönlerin belirlenmesine ilişkin soruya “mağara çevresinde turistlerin ihtiyaç-
larını karşılayabileceği veya vakit geçirebileceği herhangi bir turizm işletmesinin bulunmaması” 
cevabını vermiştir. Bu cevapları 11 katılımcının “rehber ve güvenlik hizmetinin bulunmaması”, 
10 katılımcının “mağara hakkındaki bilgi yetersizliği”, 10 katılımcının “mağara iç düzenlenme-
lerinin yetersiz ve yanlış olması”, 9 katılımcının “mağara işletmesinin şahıs tarafından yürütül-
mesi” ve 8 katılımcının “bölgedeki turizm acenteleri ve oteller ile yeterince iş birliği yapılmamış 
olması” olarak verdiği cevaplar izlemiştir. Ayrıca “mağara içinde yer alan geçişlerin dar ve ma-
ğara galerilerinin küçük olması” 3 katılımcı tarafından zayıf yön olarak değerlendirilmiş, mağa-
ranın turist ziyareti için düşük kapasiteye sahip olduğunu belirtilmiştir. 

Fakıllı Mağarası’nın özellikle sosyal medya boyutunda olmak üzere broşür bastırılması ve fuar 
tanıtımları gibi hali hazırda yapılan tanıtım faaliyetlerinde güçlü yönleri daha fazla ön plana çı-
karılmalıdır. Tanıtım açısından zayıf görünen bu yönünün güçlendirilmesinin, mağaranın turizm 
potansiyeli üzerine oldukça etkili olabileceği söylenebilir. Akçakoca’yı ziyaret eden turist profi-
linin büyük bir kısmını İstanbul ve Ankara gibi çevredeki büyük illerden gelenlerin oluşturması 
da yapılacak reklam ve tanıtım faaliyetlerinin bu illere yoğunlaşması gerektiğini göstermektedir.  

Fakıllı Mağarası hakkındaki bilginin mağaranın çekiciliğine ve tanıtım faaliyetlerine katacağı etki 
düşünüldüğünde oldukça sınırlı ve düşük düzeyde bulunmaktadır. Oysa Fakıllı Mağarası’nın 
tarihi, geçmiş yıllarda kimler tarafından nasıl kullanıldığı hakkında bilgilerin ve varsa hikâyesi-
nin veya efsanesinin ortaya çıkarılması turistler tarafından daha ilgi çekici bulunmasına neden 
olacaktır. Bu nedenle gerekli araştırmalar yapılarak Fakıllı Mağarası hakkındaki bilgiler daha çok 
detaylandırılmalı ve bu bilgiler tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmalıdır. 

Fakıllı Mağarası’nın yakın çevresinde turistlerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri herhangi 
bir turizm işletmesinin bulunmaması, mağarayı ziyarette bulunan turistlerin memnuniyeti üze-
rinde önemli bir eksiklik oluşturabilecektir.  

Fakıllı Mağarası’nın turizm talebini arttırabilecek hangi fırsatlara sahip olduğuna ilişkin bir diğer 
soruya katılımcılar tarafından verilen cevaplar incelendiğinde; 20 katılımcının “Akçakoca ilçesine 
olan turizm talebinin giderek artması”, 16 katılımcının “İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük 
illere yakın olması”, 14 katılımcının “Akçakoca’da turistlerin ilgisini çekebilecek doğal ve kültü-
rel güzelliklerin bulunması”, 10 katılımcının “Fakıllı Mağarası’nın yakın çevresinde yer alan di-
ğer mağaralarla birlikte gezilebilme şansı olduğu” ve 9 katılımcının “mağara turizmine olan ta-
lebin gün geçtikçe artış göstermesi” cevabını verdiği görülmüştür.  

Fakıllı Mağarası’nın sahip olduğu fırsatlar incelendiğinde, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin 
öneminin bir kez daha ortaya çıktığı görülmektedir. Bu bağlamda, Akçakoca’yı ziyaret eden tu-
ristlerin ve Akçakoca’nın yakın çevresinde yer alan illerdeki bireylerin ve turizm işletmelerinin 
Fakıllı Mağarası hakkında bilgilendirilmesinde ve mağara turizmine karşı artan turizm talebinin 
değerlendirilmesinde tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin önemli rol oynayacağı söylenebilir. 
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Fakıllı Mağarası’nın turizm talebini etkileyebilecek tehdit unsurlarının belirlenmesine yönelik bir 
diğer soruya ise 23 kişi ile katılımcıların büyük çoğunluğu “mağaraya yeterli bakım çalışmaları-
nın yapılmaması” cevabını vermiştir. 19 katılımcı tarafından “mağaraya Akçakoca ilçesinden 
toplu taşıma veya servis hizmetinin olmaması” bir tehdit unsuru olarak değerlendirirken, 16 ka-
tılımcı “mağaranın yeterince denetlenmediğini” belirtmiştir.  

Bu cevaplara ek olarak, “altyapı ve üstyapı ile çevre düzenlemesindeki eksiklikler” 15 katılımcı 
tarafından “mağarayı ziyaret eden turistlerin ve bölge halkının mağara turizmi bilincinin yete-
rince gelişmemiş olması” 10 katılımcı tarafından birer tehdit unsuru olarak görülmüştür. Ayrıca 
2 katılımcı “mağaranın günümüzdeki haliyle sunduğu hizmetin turistler üzerinde kötü bir etki 
bırakabileceğini ve mağara imajını olumsuz etkileyebileceğini” belirtmiştir. Bunun sonucunda 
memnuniyetsiz ayrılan turistlerin çevresindeki diğer insanlara veya sosyal medya yoluyla ma-
ğara hakkında olumsuz geri bildirimlerde bulunabileceğinin üzerinde durmuşlardır. 

Araştırma kapsamında yapılan gözlem sonucunda Fakıllı Mağarası’nın içindeki birçok alanın zi-
yaretçiler veya kişiler tarafından tahrip edildiği ve zarar verildiği görülmüştür. Mağara turizmi 
bilincine yeteri kadar sahip olunmamasının yanında mağarada konuya yönelik herhangi bir gü-
venlik önleminin alınmamasının bu sonuçlara neden olduğu düşünülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Akçakoca ilçesi her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilen, Batı Karadeniz bölgesinin önemli 
bir turizm destinasyonudur. Öncelikli turist çekim unsuru deniz ve kumsallar olsa da Akçakoca 
ilçesi, Fakıllı Mağarası’nın da içinde bulunduğu Ceneviz Kalesi, Aktaş Şelalesi ve Hemşin Camii 
gibi birçok kültürel ve doğal güzelliği bünyesinde barındırmaktadır. Akçakoca’nın sahip olduğu 
tüm bu turistik değerlerin uygun reklam ve tanıtım faaliyetleri kullanılarak turistlerin ilgisine 
sunulmasının bölgeye gelen ziyaretçi sayısının artmasında etkili olabileceği söylenebilir. 

Çalışma kapsamında elde edilen verilere göre Fakıllı Mağarası ile ilgili tanıtım faaliyetlerinin ye-
tersiz olması ve mağara işletme faaliyetlerinin şahıs tarafından yürütülüyor olması mağaranın 
turizm potansiyelini olumsuz şekilde etkilemektedir. Mağara işletmecisinin tanıtım faaliyetle-
rinde sınırlı kaynaklara ve bilgiye sahip olduğu göz önüne alındığında, işletmeci ile yerel yöne-
timlerin koordineli bir şekilde bu alandaki çalışmaların yürütülmesi gerektiği bu bağlamda öne-
rilebilir.  

Okonkwo vd., (2017) mağara turizminin, turizm gelişimine etkilerinin araştırılması için örnek bir 
mağara üzerine yaptığı çalışmada da sürdürülebilir mağara turizmi gelişimi için turizm uzman-
ları, idari yönetim ve ev sahibi topluluk arasında bir sinerjiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir. 
Böyle bir sinerjinin turizmin gelişmesinde ve tanıtımında tüm tamamlayıcı faktörlerin bir araya 
getirilmesine yardımcı olacağı belirtilmiştir. Bununla birlikte bölgenin kendi çabaları ile başara-
madığı turizm gelişimine uygun olan mağara güçlendirmesi ve konumlandırması için de bu si-
nerjiye ihtiyaç duyulduğu söylenmiştir.  

Bu bağlamda Fakıllı Mağarası’nın yerel gazete ve dergiler gibi tanıtım araçları kullanılarak yerel 
düzeyde tanıtımına önem verilmelidir. Böylece bölgeyi ziyaret eden turistler tarafından Fakıllı 
Mağarası’nın bilinirliği arttırılabilecektir. Ayrıca Akçakoca ilçesinde yer alan kültürel ve doğal 
güzellikleri bir araya getiren turların düzenlenmesi turistlerin birden çok deneyimi birlikte yaşa-
masına olanak sağlayacaktır. Öte yandan yerel ve yakın çevrede faaliyet sürdüren seyahat acen-
teleri ve otel işletmeleri ile iş birliği yapılmasıyla beraber Fakıllı Mağarası hakkında turistlere 
bilgi verilmesi ve yakın çevresinde yer alan diğer turizme açık mağaraları da kapsayan turlar 
düzenlenmesi, mağaranın bilinirliğini arttırmada önemli rol oynayacaktır. 
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Yer aldığı coğrafyada birçok doğal güzellik ile iç içe bulunmasının yanında kendi içinde de sahip 
olduğu doğal güzelliklerin korunması ve Fakıllı Mağarası’nın mağara turizmi kapsamında sür-
dürülebilirliğinin sağlanması adına mağaranın iç ve dış çevresinde yapılacak düzenlemelere 
önem verilmelidir. Fakıllı Mağarası’nın bulunduğu bu doğal çevre ayrıca sağlık, spor ve doğa 
turizmi kapsamında da değerlendirilebilir.  

Akçakoca ilçesi ile Fakıllı Mağarası arasındaki ulaşım yolunun büyük bir kısmının dere kenarın-
dan geçmesi, bu yola ayrı bir doğal güzellik katmaktadır. Turistlerin bu yol boyunca güvenli bir 
şekilde yürüyüş yaparak mağaraya ulaşması için düzenlemelerin yapılması, turistler için güzel 
bir doğa yürüyüşü deneyimi sağlayabilecek ve mağarayı ziyaret etmeyi çekici kılabilecektir.  

Bununla birlikte Fakıllı Mağarası’nın havasının ve atmosferinin bazı solunum yolu rahatsızlıkla-
rına iyi geldiği söylenmektedir. Bu nedenle sağlık turizmi kapsamında mağaranın sahip olduğu 
atmosfer ve hava, konusunda uzman kişilerce araştırılıp test edilmeli ve mağaranın sağlık açısın-
dan yararları ortaya konulmalıdır. Araştırma sonucunda bir takım olumlu sonuçlar elde edilir 
ise, bu durum sağlık turizmi kapsamında bir çekicilik unsuru olarak reklam ve tanıtım faaliyet-
lerinde ön plana çıkarılabilir. 

Fakıllı Mağarası’nın çevresinde turistlerin özellikle yiyecek-içecek bağlamında olmak üzere çe-
şitli ihtiyaçlarına sınırlı cevap verebilecek az sayıda köy işletmesi bulunması, mağarayı ziyaret 
eden turistlerin memnuniyeti üzerinde önemli bir eksiklik olarak ortaya çıkmaktadır. Atsan ve 
Çetinsöz (2019) tarafından mağara turizmini tercih eden turistleri motive eden faktörlerin belir-
lenmesi amacıyla Aynalıgöl (Gilindire) Mağarası örneği üzerine yapılan çalışmada, gastronomi 
motive edici bir faktör olarak belirlenmiştir ve mağara çevresinde yiyecek-içecek işletmelerinin 
önemini ortaya koymuştur.  

Fakıllı Mağarası’nda da bu tür işletmelerin eksikliği göz önüne alındığında; bölgenin doğal yapı-
sına zarar vermeyecek şekilde turistlerin yeme-içme, konaklama, dinlenme ve alışveriş gibi ihti-
yaçlarını karşılayabilecekleri turizm işletmelerinin hizmete açılması gerektiği görülmektedir. Bu 
kapsamda yerel halk ile iş birliği yapılmalı, yerel halk turizm ve mağara turizmi kapsamında 
bilinçlendirilerek mağaranın bulunduğu bölgede ekonominin gelişmesi ve bölgenin kültürel 
özelliklerinin turistlere tanıtılabilmesi için çalışmalar yapılmalıdır.   

Hem ilçeye hem de şehirlerarası yol güzergâhına yakın olması, Fakıllı Mağarası’nın ulaşılabilir-
liğini arttırmaktadır. Bu kapsamda öncelikle, Akçakoca’yı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği 
dönemlerde turistlerin mağaraya ulaşımını sağlamak amacıyla otobüs ya da servis hizmeti su-
nulmalıdır. Otobüs ya da servis hizmeti, kişisel ulaşım aracı olmayan turistleri taksi gibi özel 
ulaşım hizmetlerinin yüksek maliyetlerinden kurtararak Fakıllı Mağarası’nı ziyaret etmeyi daha 
cazip hale getirecektir. 

Yapılan gözlem ve araştırma bulguları dikkate alındığında Fakıllı Mağarası’nın iç düzenleme-
sinde birçok eksikliğin ve yanlışlığın olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bunlar; mağara içinde 
herhangi bir uyarı levhasının bulunmaması, yürüyüş parkuru olarak normal beton malzeme ile 
oksitlenmeyle birlikte zehirlenmelere neden olabilecek demir malzeme kullanımı ve yanlış ışık-
landırmadır.  

Geçmişten günümüze mağara içinde bulunan beyaz odanın değişimine dikkat çeken katılımcılar, 
beyaz odanın rengini yavaş yavaş kaybettiğini belirtmiştir. Bu durum ışıklandırma başta olmak 
üzere mağara içi düzenlemesinin yeniden yapılması gerektiğini ortaya çıkartmaktadır. Öne çıkan 
bu eksiklikler ve yanlışlıklar, mağaranın içyapısı göz önünde bulundurularak uzmanlarca yeni-
den düzenlenmelidir. Örneğin; mağara zemininde mağaranın yapısına uymayan normal beton 
malzeme kullanmak yerine mağaradan elde edilmiş malzeme ya da doğal taşlar ile hazırlanmış 
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bir karışım kullanılması, mağaranın doğal yapısını ve güzelliğini muhafaza etmesinin yanında 
görsel olarak da bir güzellik katacaktır. 

Mağaranın içindeki birçok alan ve doğal oluşumlar ziyaretçiler veya kişiler tarafından tahrip edil-
miş ve zarar görmüş durumdadır. Bu durumun önüne geçebilecek herhangi bir güvenlik önle-
minin alınmamış olması, mağaranın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Ayrıca mağarada, ya-
şanabilecek herhangi bir acil duruma müdahale edebilecek personel ve rehberlik hizmeti verebi-
lecek personel de bulunmamaktadır.  

Mağarada personel eksikliğinden kaynaklanan problemlerin önüne geçilmeli; mağaranın bakım 
ve temizlik çalışmalarının yapılması için mağara işletmecisi teşvik edilmeli, belirli periyotlarla 
denetimler yapılmalıdır. Türkiye’de mağara sporunun geliştirilmesine yönelik, bu sporu yapan 
profesyonellerin görüşlerini ortaya koymak amacıyla Benli vd. (2017) tarafından yapılan çalış-
mada da mağara turizminde eğitimin önemi ön plana çıkarılmıştır.  

Çalışma kapsamında mağara ziyaretlerinin eğitimli kişilerce gerçekleştirilmesi veya eğitimi ol-
mayan kişilerin uzmanlar tarafından bilgilendirilerek ve rehberler eşliğinde yapılması gerektiği 
önerilmiştir. Ayrıca bölge halkının bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların, verilecek eğitimle-
rin kapsamına alınması gerektiği belirtilmiştir. 
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Öz 

Günümüz çetin rekabet koşullarında, destinasyonlar turizm pastasından daha fazla pay 
alabilmek için farklılaşma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu noktada, yapılabilecek en 
önemli atılımlardan biri de markalaşmadır. Şanlıurfa, özellikle inanç turizmi, kültür turizmi ve 
gastronomi turizmi türlerine ev sahipliği yapacak potansiyele sahip bir şehirdir. Ancak mevcut 
imkânlar, Şanlıurfa’nın bir turizm kenti olarak kabul görmesi için etkin kullanılmamaktadır. 
Araştırmanın amacı, Şanlıurfa İlinin destinasyonda markalaşabilmesi için turizm potansiyelini 
belirlemek, mevcut turistik imajını ölçmek, yerli ziyaretçilerin Şanlıurfa’ya yönelik algılarını 
tespit etmek ve bunlara bağlı olarak bir model önerisi sunmaktır. Araştırmada nicel yöntem ve 
betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada anket tekniğinden yararlanılarak 
araştırma örnekleminden veri elde edilmiştir. Elde edilen veriler, sosyal bilimlerde sık kullanılan 
istatistiksel bir paket programı yardımıyla çözümlenmiştir. Bu kapsamda, sıklık analizi, faktör 
ve güvenirlik analizi, korelasyon analizi, bağımsız örneklem t-testi, ANOVA testi ve Kruskal-
Wallis-H testi uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, marka kent algısının yaşa, cinsiyete, 
eğitim durumuna ve aylık gelire göre farklılık göstermediği; Algılanan Kalite, Algılanan Değer, 
Destinasyon İmajı, Memnuniyet ve Marka Kent ölçeklerinde yer alan ifadelere verilen cevapların 
ortalamalarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Son olarak, Şanlıurfa’nın destinasyonda 
markalaşması açısından fayda sağlayabilecek bir model önerisi ortaya konmuştur. 
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Abstract 

In today's challenging conditions of competition, destinations take important steps towards 
differentiation in order to get more share of the cake regarding tourism. At this point, branding 
is one of the most important breakthroughs. Şanlıurfa is a city that has the potential to host 
especially faith tourism, cultural tourism and gastronomy tourism. However, the existing 
facilities are not able to be used effectively for Şanlıurfa to be accepted as a tourist city. The 
purpose of the study is to determine the tourism potential of Şanlıurfa province in order to be 
able to become a brand in the destination, to measure the image of the current tourism, to 
determine the perceptions of local visitors for Şanlıurfa and to suggest a model proposal 
depending on those points. In the research, quantitative method and descriptive research model 
were used. In the research, data were obtained from the research sample by using the survey 
technique. The data obtained were analyzed by using a statistical package program, which is 
frequently used in social sciences. Within this scope, frequency analysis, factor and reliability 
analysis, correlation analysis, independent sample t-test, ANOVA and Kruskal-Wallis-H tests 
were implemented. As a result of the research, it was determined that the perception of brand 
city does not differ according to age, gender, educational background and monthly income; the 
answers given to the expressions in Perceived Quality, Perceived Value, Destination Image, 
Satisfaction and Branded City scales were high. Finally, a model proposal that can benefit the 
branding of Şanlıurfa as a destination was put forward. 
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GİRİŞ 
Turizmin geliştiği destinasyonlarda olumlu anlamda sosyal, kültürel ve ekonomik birçok etki 
ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, turizm faaliyetinin gelişmeye başladığı yerlerde, sermaye 
sahiplerinin farklı ölçeklerde turizm tesisleri kurması ve bu sayede yöre halkının istihdam 
edilmesi bu duruma birer örnek olarak verilebilir. Böylece, insanların ekonomik anlamda refah 
düzeyi yükselmektedir. Diğer yandan, yöreye gelen ziyaretçiler kendi kültürlerini de gittikleri 
bölgeye taşımakta ve gidilen yerde yaşanan kültür alışverişi sonucunda bir mozaik ortaya 
çıkmaktadır. Turizmin hareketlenmesiyle, bölgedeki sosyal hayat da hem yerel halk için hem de 
ziyaretçiler için canlanmaktadır. 

Bu araştırmanın çalışma sahası olan Şanlıurfa turizm alanında çok farklı ürünlere ve potansiyele 
sahip bir şehirdir. Tarihin yeniden yazılmasına ışık tutan Göbeklitepe; maneviyatın derin 
anlamlar bulduğu, Hz. İbrahim ve Nemrut’un kızı Zeliha’nın mekânı Halil-ür Rahman Gölü 
(Balıklıgöl) ve Aynzeliha Gölü (Anzılha Gölü); son derece büyüleyici ortamıyla Mevlid-i Halil 
(Dergâh) Camii ve Mağarası; M.S. 812-814 yılları arasında Abbasiler tarafından yapılan, 
Şanlıurfa’nın bir bütün olarak görülebileceği Urfa Kalesi; içerisinde Çile Mağarası ve Şifalı 
Kuyu’nun da bulunduğu Hz. Eyyûb Makamı; Edessa Krallığı ve Bizans Dönemlerine ait 
mozaiklerin de yer aldığı Haleplibahçe Mozaikleri; şehrin yöreselliğinin derinden hissedileceği, 
farklı türde Şanlıurfa’ya has ürünlerin satın alınabileceği Bakırcılar Çarşısı (Hüseyniye Çarşıları), 
Kazzaz Pazarı (Bedesten) ve Gümrük Hanı; 6. yüzyıla ait bir kilise kalıntısının üzerine 1861 
yılında yapılan Reji Kilisesi (Aziz Petrus ve Aziz Paulus Kilisesi) ve tarihi sokakları, kaplıcası, 
kayak merkezi, harabeleri, antik kentleri Şanlıurfa’nın görülmesi gereken belli başlı yerleridir. 
Bunların da ötesinde, şehir son derece zengin ve yöresel mutfağı ile de ön plana çıkmaktadır. Bu 
kadar farklı turistik ürüne sahipken, Şanlıurfa’nın turizmde beklenen sonuçlara ulaşmasında; 
eldeki mevcut turistik ürünlerin ortaya konması, bunun için stratejik planın hazırlanması, tüm 
paydaşların bu sürece dâhil edilmesi ve bu plan ve projelerin işin ehli kurum ve kişiler tarafından 
yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.  Anlatılanlar kapsamında, Şanlıurfa’nın turizmde bir 
marka şehir olabilmesi bu araştırmanın problemi olarak belirlenmiştir ve çözüm arayışına 
gidilmiştir. 

Şanlıurfa özelinde, destinasyon markalaşmasına dönük bir model ortaya konması amacıyla 
yapılan bu araştırmada, konu ile ilgili yapılan akademik araştırmalar derinlemesine incelenmiş, 
buradan hareketle bir anket formu oluşturulmuş ve özgün bir model ortaya konması için bu 
anket formu Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlere uygulanmıştır. Daha önce yapılmış 
destinasyon markalaşması ile ilgili araştırmalar incelendiğinde, destinasyon imajı, destinasyonda 
rekabetçilik, marka imajı, imaj bileşenleri, destinasyonda farklılaşma gibi konularının ön plana 
çıktığı saptanırken (Edwards vd., 2000; Cai, 2002; Ooi, 2004; Hankinson, 2005); Şanlıurfa ile ilgili 
turizm araştırmalarına bakıldığında ise destinasyonda markalaşma, gastronomi kültürü, şehrin 
turizm potansiyeli gibi konularının incelendiği tespit edilmiştir (Kuvvetli, 2014; Akbıyık, 2014; 
Çelik, 2017). Bu araştırma, içerdiği 5 farklı ölçek ve ortaya koyduğu model sebebiyle daha önce 
yapılan çalışmalardan farklılık göstermektedir. Bu sebeple, araştırmanın bugüne dek yapılan 
çalışmalardan farklı bir içerikte olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir ve 
araştırma bulgularının, Şanlıurfa’da turizme önerilecek model aracılığıyla uygulamada yarar 
getireceği varsayılmaktadır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Son yıllarda, markalaşmanın anlamı hemen her alanda olduğu gibi turizm açısından da önemli 
bir hal almıştır. Clifton’a (2003) göre markalaşma artık bir modern kavram haline gelmiştir ve 
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ürün ve hizmetlerden şirketlere, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara ve hatta ülkelere kadar birçok 
alanda uygulanabilir bir kavram olmuştur. Ancak, pazarlamayla ilgili literatüre göre ürün 
markalaşmasının ilkeleri doğrudan hizmet için uygulanmayabilmektedir. Çünkü, hizmeti 
üründen ayıran üç önemli fark vardır; bunlar soyutluk, üretim ve tüketimin birbirinden 
ayrılmazlığı ve dağıtım konusundaki tutarsızlık şeklindedir (Aaker, 1991; Knowles, 2001; Keller, 
2003). Benzer bir biçimde, Ooi’ye (2004) göre de ürün ve hizmet markalaşması arasındaki 
benzerlikler vurgulanmıştır, ancak farklar göz ardı edilmiştir. Bu yüzden, destinasyonun hizmet 
alt yapısı, markalaşma açısından önemle göz önünde bulundurulması gereken noktalardan 
biridir (Buhalis, 2000). Bir destinasyon bütün olarak ele alındığında, oradaki tüm ürünlerin, 
hizmetlerin ve deneyimlerin bir toplamı olarak kabul edilmektedir (Buhalis, 2000). McIntyre 
(1993) destinasyonu şu şekilde tanımlamıştır; destinasyon, bir turistin ziyaret etmek için tercih 
ettiği veya bu hizmeti sağlayanların pazarlamak için seçtiği, çekim unsurlarının ve turizmle 
ilişkili etkinliklerin ve hizmetlerin sunulduğu yerdir. Destinasyon markalaşmasını ise 
araştırmacılar aşağıdaki şekillerde tanımlamışlardır: 

• Destinasyon markalaşması, bir destinasyonu tanımlayan ve farklılaştıran isim, sembol, 
logo, marka işareti veya diğer grafiklerin oluşturulmasını destekleyen, destinasyonla 
benzersiz bir şekilde ilişkili, unutulmaz bir seyahat deneyimi beklentisini taşıyan, 
ziyaretçiyle destinasyon arasındaki duygusal bağı pekiştirmek ve güçlendirmek için 
hizmet eden ve tüketici arama maliyetlerini ve algılanan riski düşüren bir takım 
pazarlama faaliyetleridir (Blain vd., 2005); 

• Destinasyon markalaşması, varılacak yeri rekabet ortamında farklılaştıran ve 
destinasyonun benzersiz kimliğini ve kişiliğini vurgulayan, destinasyonun sahip olduğu 
tüm özellikleri bir kavram altında birleştiren bir süreçtir (Kaplanidou ve Vogt, 2003); 

• Destinasyon markalaşması, tüm rakip destinasyonlardan farklı bir kimlik ve kişilik 
geliştirmek için kullanılan bir süreçtir (Gyimothy, 2000); 

• Literatürdeki bu tanımlardan yola çıkarak, destinasyon markalaşmasını şu şekilde 
tanımlamak da mümkündür; destinasyon markalaşması, turistik bir yerin mevcut turizm 
potansiyelini kullanarak, rakiplerinden farklılaşması ve misafir memnuniyetini ön 
planda tutarak bu yönde öne çıkmayı gerektiren bir süreçtir. Logo, slogan, reklam 
müziği, renk gibi unsurları doğru stratejilerle işe koşan destinasyonlar markalaşma 
yolunda bir adım öteye rahatlıkla geçebilmektedir.  

Yukarıda belirtilen tanımlardan da anlaşılacağı gibi destinasyon markalaşmasının, pazarlama 
literatüründen esinlendiği görülmektedir. Çünkü markalaşma kavramı başarılı bir şekilde hem 
somut hem de soyut öğelere kadar genişletilebilmektedir (Aaker, 1991; Murphy, 1998; Ward, 
Light ve Goldstein, 1999; Clifton, 2003). Ayrıca, destinasyon markalaşması ile ilgili yapılan 
tanımlardan hareketle, turistlerin destinasyonu bir ürün olarak algıladıkları ve destinasyonun 
özelliklerini duygusal ve bilişsel süreçlerden geçirerek değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Bu 
nedenle, markalaşma tam olarak destinasyonun karar verme sürecinde yer almaktadır ve marka, 
destinasyon pazarlamasının önemli bir bileşenidir (Morgan vd., 2002). Destinasyon 
markalaşmasındaki önemli bileşen ise benzersiz bir kimliğe sahip olmaktır. Benzersiz bir 
destinasyon kimliği oluşturmak için literatürde işlevsel, sembolik ve deneyimsel markalaşmanın 
kombinasyonunu anlatan araştırmalar mevcuttur (Laws, 1995; Laws, Scott ve Parfitt, 2002; 
Dredge ve Jenkins, 2003; Williams vd., 2004). Bu açıdan bakıldığında, bir destinasyonu 
markalama karışık bir süreçtir (Boo, 2006). Murphy ve arkadaşları (2000) belirli bir şekilde imal 
edilen bir ürünün aksine bir turizm destinasyonunu, ziyaret edilen alanın toplam deneyimini 
oluşturmak için bir araya gelen bireysel ürün ve deneyim fırsatlarının bir karışımı olarak 
değerlendirmişlerdir.  
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Literatürde konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalara bakıldığında, destinasyonda 
markalaşmanın farklı açılardan ele alındığı görülmektedir. Seyahat ve Turizm Araştırmaları 
Kuruluşu (TTRA) 1998 yılında gerçekleşen konferansında destinasyon markalaşması konusuna 
önemle değinilmiştir. Aynı yıl içerisinde, Amerikan Pazarlama Bilimi (AMS) turizm 
destinasyonlarının markalaşması konusundaki akademik araştırmalara özel bir oturumda yer 
vermiştir. Boo’ya göre (2006), akademik dergilerden elde edilen destinasyon markalaşması ile 
ilgili literatürün sınırlı kullanılabilirliği, destinasyon markalaşması araştırmalarının zor olduğu 
anlamına gelmektedir ve destinasyon markalaşması yönetimi uygulamalarının 
zenginleştirilmesi için daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır (Boo, 2006). Buradan 
hareketle, konu ile ilgili ile ilgili araştırmaların gerek yabancı gerekse yerli yazında gün geçtikçe 
arttığı görülmektedir. Örneğin; Morgan ve arkadaşlarının (2002) yaptıkları bir araştırmaya göre 
Yeni Zelanda’nın marka değeri piramidi üç aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; markanın ne olduğu 
(işlevsel yararlar); markanın ne yaptığı (duygusal ve kendi kendini ifade eden faydalar) ve 
markanın ne anlama geldiği şeklindedir. Bu araştırma, turistler için destinasyon 
markalaşmasının işlevsel, duygusal ve kendi kendini ifade eden yararlar noktalarının altını 
çizmektedir (Morgan vd., 2002). Jago’ya göre (2003) destinasyon markalaşması ile öncelikle o 
yörenin çıkarları gözetilmektedir ve güçlü bir marka oluşturmanın hem işletmelerin hem de 
tüketicinin yararına olacağı ifade edilmektedir (Jago vd., 2003). Morgan ve arkadaşlarının (2002) 
modeline göre ise, bir destinasyonun önemli özelliklerinin ve o yerin tüketiciler için ne anlama 
geldiğini anlamak için araştırmalar yapılarak öncelikli olarak tüketicinin çıkarı sürekli olarak 
gözetilmelidir. Böylece, bir destinasyonu ziyaret sonucunda turistler ve turistlerin o geziden elde 
ettikleri yarar arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu yönde çaba sarf etmek destinasyon 
markalaşmasının doğasına erişmek bakımından doğru bir yoldur (Boo, 2006). Anlatılanlar 
ışığında, destinasyonda markalaşmanın karışık ve zor bir süreç olduğu aşikârdır. Bunun ancak 
tüm paydaşların bir araya gelerek, ortak bir amaç doğrultusunda bir yol haritası çıkararak 
uygulamaya koymalarıyla olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, bir destinasyonun 
markalaşması doğrultusunda belirlenecek logo, slogan, reklam müziği, renk gibi faktörlere 
doğru bir şekilde karar verilmesi, süreci daha kısa hale getirecektir. Markalaşma sürecinde, bir 
destinasyonda hizmet veren kesimin orada yaşayan halk olduğu düşünüldüğünde, yöreyi 
ziyaret edecek bireylerin olduğu kadar, yerel halkın da çıkarlarının ön planda tutulması büyük 
önem arz etmektedir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, Şanlıurfa İlinin destinasyonda markalaşabilmesi için turizm potansiyelini 
belirlemek, mevcut turistik imajını ölçmek, yerli ziyaretçilerin Şanlıurfa’ya yönelik algılarını 
tespit etmek ve buna yönelik bir model önerisi sunmaktır. Şanlıurfa’nın turizmde layık olduğu 
yere gelebilmesi bakımından somut bir yol haritası ortaya çıkarılması, model önerisi 
oluşturulması ve turizminin gelişimi için paydaşların birlikte hareket etmesine katkı 
sağlanmasına yönelik önerilerin geliştirilmesi bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. 

Bu araştırma, daha önce Şanlıurfa turizmi ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan farklı olarak, 
önerdiği model sebebiyle önem arz etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, literatüre katkı sunacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, araştırma Şanlıurfa’nın sosyal, kültürel ve turistik değerlerinin şehrin 
turizmine tam anlamıyla kazandırılması ve bunun kente sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan 
değer katması bakımından önemlidir. 
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Araştırmanın Sınırlılıkları 

Her araştırmada olduğu gibi bu araştırmada da bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunları 
aşağıdaki şekilde belirtmek mümkündür: 

• Destinasyon markalaşması konusu turizm alanında hatırı sayılı turistik ürünlere ve de 
değerlere sahip olan birçok yer için geçerli olabilir. Lâkin, bu araştırmada yalnızca 
Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşması üzerine odaklanılmıştır. 

• Araştırma, Şanlıurfa’yı ziyaret eden ve il merkezinde bulunan yerli misafirler ile 
sınırlıdır. 

• Araştırmaya yalnızca Türkçe konuşan ve 18 yaş üzerindeki bireyler dâhil edilmiştir. 
• Araştırma, literatür taraması sonucu erişilen kaynaklar (kitap, rapor, bildiri, makale ve 

tez gibi), konu ile alakalı güncel yayınlar, görsel veri toplama ve internet erişimi ile 
sınırlıdır. 

 

Araştırmanın Yöntemi ve Veri Toplama Aracı 

Bu araştırma nicel yöntemli bir araştırmadır. Nicel yöntem, olgu ve de olayları nesnelleştirerek; 
bunları gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak açıklanabilir bir biçimde ortaya koyan bir 
araştırma türüdür (Arslan, 2012). Araştırmada, nicel bakımdan betimsel araştırma modeli 
kullanılmıştır. Betimsel araştırmalar, mevcut bir durumu elden geldiğince eksiksiz ve dikkatli bir 
biçimde tanımlayan araştırmalardır (Büyüköztürk vd., 2008). Bu tür araştırmalarda, araştırmaya 
konu olan olaylar, bireyler veya nesneler, kendi şartları içerisinde ve değiştirilmeden anlatılmaya 
çalışılır (Karasar, 1995; Yıldırım ve Şimşek, 2008; Pamukçu, 2017). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Öncelikle, konu ile ilgili daha 
önce kullanılmış ölçekler incelenmiştir. Ancak, araştırmada mevcut ölçeklerden de 
yararlanılarak, uzmanların görüşlerinin alınması sonrasında pilot araştırmayla birlikte yeni bir 
anket formu oluşturulmuştur (Deslandes, 2003; Özdemir, 2007;). Algılanan Kalite, Algılanan 
Değer, Destinasyon İmajı ve Memnuniyet Ölçekleri Derrick Donovan Deslandes’in 
“Destinasyonların Tüketici Algılarını Belirleme: Destinasyon Markalasma Sürecinde İlk Adım” 
başlıklı doktora tezinde kullandığı ölçeklerden uyarlanmıştır (Deslandes, 2003). Aynı zamanda, 
Deslandes’in araştırmasından uyarlanarak Gökçe Özdemir’in “Destinasyon Yönetimi ve 
Pazarlama Temelleri: İzmir İçin Bir Model Önerisi” başlıklı doktora tezinde Türkçe’ye çevrilen 
ölçeklerden de faydalanılmıştır (Özdemir, 2007). Marka Kent Ölçeği ise, araştırmacı tarafından 
alanyazın taraması da yapılarak sıfırdan geliştirilmiştir. Deslandes’in tezinden uyarlanarak 
hazırlanan ölçeklerde yer alan ifadelerde, alınan uzman görüşleri ve gerçekleştirilen pilot 
uygulama ile birlikte bazı değişiklikler ortaya çıkmıştır. Deslandes’in tezinde Algılanan Kalite 
Ölçeği’nde 5 ifade, Algılanan Değer Ölçeği’nde 9 ifade, Memnuniyet Ölçeği’nde 7 ve Destinasyon 
İmajı Ölçeği’nde 19 ifade yer alırken; bu araştırmada bu ifadeler sırasıyla 4, 6, 5 ve 10 şeklinde 
ortaya konmuştur. Bu ifadeler, tamamen katılıyorum=5, hiç katılmıyorum=1 şeklinde beşli Likert 
Tipi ölçeğe göre hazırlanmıştır. 

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Bu araştırmada, olasılığa dayalı örnekleme yöntemlerinden biri olan basit tesadüfi örnekleme 
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, Şanlıurfa’yı 2018 yılının Nisan, Mayıs, Haziran ve 
Temmuz aylarında ziyaret eden ve il merkezinde konaklayan yerli turistlerdir. 

Araştırmada hedeflenen en az örnek büyüklüğü Şanlıurfa için 385’tir. 400 kişinin 1.000.000 kişilik 
bir ana kütleyi temsile yeterli olduğu (Krejcie ve Morgan, 1970) söylenebilir. Araştırmanın 
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örneklemini Şanlıurfa İl Merkezi’nde yer alan Gümrükhanı ve Balıklıgöl’ü ziyaret eden bireyler 
ve iki adet 5 yıldızlı otelde konaklayan misafirler oluşturmaktadır. Şanlıurfa İl Merkezi’nde yer 
alan yukarıda bahsi geçen turistik mekânlarda ve şehrin en büyük iki otelinde konaklayan yerli 
ziyaretçilere anketler yüz yüze ve bırak-topla tekniğiyle uygulanmıştır. 

Anket uygulaması tamamlandıktan sonra 476 ankete ulaşılmıştır. Eksik doldurulan 60 adet anket 
kapsam dışında tutulmuş ve böylece veriye sağlamaya elverişli 416 anket formu elde edilmiştir. 
Bahsi geçen anket Şanlıurfa İl Merkezine hitaben uygulanmıştır. O nedenle, %5 önem düzeyinde 
ana kütleyi temsil eden söz konusu örnek büyüklükleri ile hata payı düşürülmüştür. 

 

Araştırmanın Hipotezleri 

Bu araştırmada, Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşması için bir model önerisi sunulması 
amaçlanmıştır. Bu noktada, Şanlıurfa’yı ziyaret eden yerli turistlerin bu konudaki düşünceleri 
analiz edilmiştir. Bunun yanında, katılımcıların demografik ve kişisel özelliklerine göre bu 
fikirlerin farklılık gösterip göstermediği, ölçekler arasında ne tür bir ilişkinin bulunduğu ve hangi 
ifadelerin daha önemli olduğu ele alınmıştır. Bu sebeple, bu amaçlar doğrultusunda bazı 
hipotezler geliştirilmiştir. 

H1, H2, H3 ve H4 hipotezlerinin sınanması için karşılaştırma testleri uygulanmıştır. H1 
hipotezinde, cinsiyete göre marka kent algısının farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. 
Cinsiyet iki nicel gruptan oluştuğu için burada bağımsız örneklem T Testi uygulanmıştır. H2, H3 
ve H4 hipotezlerinde ise, marka kent algısının yaşa, aylık gelire ve eğitim durumuna göre 
farklılık gösterip göstermediği ortaya konmuştur. Yaş, aylık gelir ve eğitim durumu ikiden fazla 
nicel gruptan meydana geldiği için bu hipotezlerin test edilmesi için ise tek yönlü ANOVA testi 
ve Kruskal-Wallis-H testi uygulanmıştır. 

Yüksek kalite veya üstün kalite, akademisyenler tarafından bir kalite avantajı olarak 
benimsenmektedir (İçöz, 2005). Kalite aynı zamanda, bir ürün veya hizmetin değeri olarak da 
isimlendirilmektedir (Şimşek ve Gürtuna, 2007). Kalite algısı bireyden bireye değişiklik 
göstermektedir, ancak genel anlamda bir destinasyonun insanların zihnindeki ortak kalite algısı 
o destinasyonun kalitesini belirlemektedir. Kalite, turistlerin destinasyon seçiminde önemli bir 
rol oynamaktadır (Özdemir, 2007). H5 hipotezinde, iki ayrı ölçek olan algılanan kalite ile 
algılanan değer arasındaki ilişki test edilmiştir. 

İmaj oluştururken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı ürünle ilgiliyken, 
diğer bir kısmı ise tüketicilerin gereksinimleri, kendi değerleri ve algıladıkları değerleri ve yaşam 
biçimleriyle ilgili olmaktadır (Odabaşı ve Oyman, 2006; Özdemir ve Karaca, 2009). H6 
hipotezinde, algılanan değer ile destinasyon imajı arasındaki ilişki ölçülmüştür. “Destinasyon 
memnuniyeti, beklentiler ile karşılaştırılan destinasyon deneyimi arasındaki fark ile şekillenir. 
Beklentiler ile ürün performansı arasındaki fark da memnuniyet düzeylerini verir. Algılanan 
performans müşteri beklentilerini aştığı takdirde yüksek turist memnuniyeti; algılanan 
performansın müşteri beklentilerinin altında olduğunda ise düşük memnuniyet düzeyi 
oluşmaktadır. Bu durumda beklentileri karşılanmayan ancak seyahate çıkmak için maddi ve 
manevi birçok fedakârlıklarda bulunan turist seyahatinden memnun olmamış olarak döner. Ayrı 
ayrı incelendiğinde; destinasyon ürün ve hizmetler bütünü olduğu için, her ürün ve hizmetin 
memnuniyet düzeyi de farklı olmaktadır. Ancak burada önemli olan turistin bir bütün olarak 
genel anlamda seyahatinden memnun kalıp kalmadığıdır.” (Özdemir ve Karaca, 2009). H7 
hipotezinde ise destinasyon imajı ile memnuniyet arasındaki ilişki incelenmiştir. Son olarak, H8 
ve alt hipotezlerinde ise, destinasyon markalaşmasında süreç unsurları olan belirtilen algılanan 
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kalite, algılanan değer, memnuniyet ve destinasyon imajı (Deslandes, 2003) ile markalaşma çıktısı 
olarak sıfırdan geliştirilen marka kent ölçeği arasındaki ilişkiler sınanmıştır. 

H1: Marka kent algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H2: Marka kent algısı yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H3: Marka kent algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir. 

H4: Marka kent algısı eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H5: Algılanan kalite ile algılanan değer arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H6: Algılanan değer ile destinasyon imajı arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H7: Destinasyon imajı ile memnuniyet arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8: Destinasyon markalaşma süreci ile marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8a: Algılanan kalite ile kültürel açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8b: Algılanan kalite ile stratejik açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8c: Algılanan değer ile kültürel açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8d: Algılanan değer ile stratejik açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8e: Destinasyon imajı ile kültürel açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8f: Destinasyon imajı ile stratejik açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8g: Memnuniyet ile kültürel açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

H8h: Memnuniyet ile stratejik açıdan marka kent arasında istatistiksel bir ilişki vardır. 

 

BULGULAR 

Araştırmanın bu kısmında, destinasyon markalaşma süreci kapsamında yer alan algılanan kalite, 
algılanan değer, memnuniyet ve imaj ölçeklerinden ve bunun bir sonucu olarak değerlendirilen 
marka kent ölçeğinden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Uygulanan anket sonucunda 
toplanan veriler istatistiki yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik 
özelliklerine yönelik frekans analizinin yanı sıra faktör ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. 
Ardından, betimsel istatistik, korelasyon analizi, karşılaştırmalı testlerden bağımsız örneklem t-
testi, ANOVA ve Kruskal-Wallis-H testleri uygulanmıştır.  

 

Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi 

Katılımcıların demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir (Tablo 1): Katılımcıların %55,0’i 
erkek iken %41,9’unun kadın olduğu belirlenmiştir. Ankete katılan bireylerin %31,3’ü 19-25 yaş 
grubuna ait kişilerden oluşmaktadır. 54 yaş ve üzeri katılımcıların sayısı ise %7,2 olarak 
belirlenmiştir. Meslek gruplarına bakıldığında, katılımcılardan %19,2’sinin öğrenci, %13,2’sinin 
ise öğretmen olduğu ortaya çıkmıştır. Emekli olanların oranı ise %5,3 olarak saptanmıştır. 
Katılımcıların %21,4’ü aylık 1500 TL ve altı gelire sahip olduklarını belirtirken; %12,4’ü 5501 TL 
ve üzeri gelire sahip olduklarını dile getirmişlerdir. Katılımcıların %14,9’u ise aylık gelirlerini 
belirlemeye dönük soruyu yanıtsız bırakmışlardır. Katılımcıların eğitim durumuna bakıldığında, 
%42,1’inin lisans düzeyinde eğitim aldıkları ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %14,7’sinin sürekli 
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yaşadığı yer İstanbul olarak belirtilmiş iken yine %8,7’sinin doğup büyüdüğü yerin de İstanbul 
olduğu belirlenmiştir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans Analizi 

  n %   n % 
Cinsiyet Kadın 174 41,9 Eğitim 

Durumunuz 
Okuma yazma 
bilmiyorum 

1 0,2 

Erkek 229 55,0 İlkokul 9 2,2 
Yanıtsız 13 3,1 Ortaokul 20 4,8 
Toplam 416 100,0 Lise 94 22,6 

Yaş 18 yaş ve 
altı 

16 3,8 Ön lisans 51 12,3 

19-25 130 31,3 Lisans 175 42,1 
26-32 119 28,6 Yüksek lisans 42 10,1 
33-39 44 10,6 Doktora 7 1,7 
40-46 35 8,4 Yanıtsız 17 4,1 
47-53 28 6,7 Toplam 416 100,0 
54 yaş ve 
üzeri 

30 7,2 Sürekli 
yaşadığınız yer 

İstanbul 61 14,7 

Yanıtsız 14 3,4 Ankara 32 7,7 
Toplam 416 100,0 Kastamonu 26 6,3 

Mesleğiniz Öğrenci 80 19,2 Gaziantep 25 6,0 
Öğretmen 55 13,2 Konya 23 5,5 
Emekli 22 5,3 Diğer 249 59,8 
Ev hanımı 14 3,4 Toplam 416 100,0 
Avukat 12 2,9 Doğup 

büyüdüğünüz 
yer 

İstanbul 36 8,7 
Diğer 233 54,0 Ankara 29 7,0 
Toplam 416 100,0 Antalya 22 5,3 

Aylık 
Geliriniz 

1500 TL ve 
altı 

89 21,4 Kastamonu 22 5,3 

1501-2500 
TL 

50 12,0 Gaziantep 21 5,0 

2501-3500 
TL 

63 15,1 Diğer 286 68,7 

3501-4500 
TL 

67 16,1 Toplam 416 100,0 

4501-5500 
TL 

41 9,9 

5501 TL ve 
üzeri 

44 10,6 

Yanıtsız 62 14,9 
Toplam 416 100,0 

 

Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Araştırmada kullanılan 5 farklı ölçeğin, faktör analizine uyup uymadığını belirlemek amacıyla 
KMO ve Bartlett testleri uygulanmıştır. Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Destinasyon İmajı, 
Memnuniyet ve Marka Kent ölçeklerinin KMO değerinin 0,500’den büyük olduğu ve Bartlett X2 
testinin anlamlı bulunduğu saptanmıştır. Ölçeklerle ilgili KMO Değerlerine Tablo 2’de yer 
verilmiştir. Buradan hareketle, ölçeklerin faktör analizi için uygun olduğu sonucu çıkmıştır 
(Kalaycı, 2010) ve yapılan faktör analizlerinde, varimax döndürme yöntemi uygulanmıştır. 
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Tablo 2. Bartlett Testi KMO Değerleri 

Ölçek KMO Örneklem Yeterlilik 
Ölçüsü 

Algılanan Kalite ,757 
Algılanan Değer ,876 
Destinasyon İmajı ,886 
Memnuniyet ,809 
Marka Kent ,769 

 

Cronbach alfa katsayısının 0-1 arasında değiştiği bilinmektedir. Değerlendirme kıstaslarına göre, 
bu sayı 0,00 < 0,40 arasında olduğunda ölçek güvenilir değil; 0,40 < 0,60 arasında olduğunda ölçek 
orta güvenilir; bu sayının 0,60 < 0,80 arasında olması güvenilir ve 0,80 < 1,00 olması ise yüksek 
güvenilir şeklinde ifade edilir (Tavşancıl, 2005). Tablo 3’te de görüldüğü şekilde Algılanan Kalite, 
Algılanan Değer ve Memnuniyet ölçeklerinin güvenirlik katsayılarının sırasıyla 0,832, 0,863 ve 
0,838 olduğu ve bu durumda ölçeklerin güvenirliğinin çok yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 
3’te belirtilen ölçeklerin her birinin tek boyut altında toplandığı ortaya çıkmıştır. İfadelerle ilgili 
aritmetik ortalamalara bakıldığında ise, Algılanan Kalite Ölçeği’nde “İyi kalitede restoranları 
vardır.” ifadesi 3,81 ile; Algılanan Değer Ölçeği’nde “Bu seyahatin anıları bende uzun süre 
kalacaktır.” ifadesi 4,08; Memnuniyet Ölçeği’nde ise “Bu seyahat güzel bir deneyimdi.” ifadesi 
4,06 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip olmuşlardır.  

 

Tablo 3. Algılanan Kalite, Algılanan Değer ve Memnuniyet Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek/Boyut Madde Faktör 
Yükü 

Aritmetik 
Ortalama 

Açıklanan 
Varyans 

Oranı 

Cronbach’s 
Alpha 

Katsayısı 
 
Algılanan Kalite 
Ölçeği 

Konaklama tesislerinin hizmet 
kalitesi yüksektir. 

,831 3,59  
66,526 

 
,832 

Şanlıurfa turizm noktasında bütün 
olarak çok iyi kalitededir. 

,830 3,51 

Şanlıurfa’da sağlanan hizmetin 
kalitesine çok güvenirim. 

,824 3,45 

İyi kalitede restoranları vardır. ,777 3,81 
 
Algılanan Değer 
Ölçeği 

Bu seyahatten gerçek anlamda keyif 
aldım. 

,848 4,00 59,994 ,863 

Buraya gelme kararımla ilgili 
kendimi iyi hissediyorum. 

,844 4,05 

Bu seyahatin anıları bende uzun 
süre kalacaktır. 

,796 4,08 

Bu seyahat iyi bir değere sahiptir. ,765 4,00 
Bu seyahatin bana sosyal itibar 
sağlayacağını düşünüyorum. 

,705 3,65 

Burada dinlendirici zaman 
geçirdim. 

,672 3,89 

 
Memnuniyet 
Ölçeği 

Şanlıurfa’ya seyahat etmiş 
olmaktan memnunum. 

,858 4,05 67,356 ,838 

Bu seyahat beklediğim gibi oldu. ,844 3,89 
Tam olarak ihtiyacım olan bir 
seyahat gerçekleştirdim. 

,800 3,80 

Bu seyahat güzel bir deneyimdi. ,778 4,06 
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Tablo 4. Destinasyon İmajı ve Marka Kent Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

Ölçek Boyut Madde Faktör 
Yükü 

Aritmetik 
Ortalama 

Açıklanan 
Varyans 

Oranı 

Cronbach’s 
Alpha 

 
Destinasyon 
İmajı Ölçeği 

Çekicilikler Gece hayatı iyidir. ,729 2,82 41,747 ,833 
İklimi güzeldir. ,722 3,49 
Buraya seyahat gerçek bir 
maceradır. 

,709 3,67 

Her şey farklı ve etkileyicidir. ,703 3,75 
İlgi çekici pek çok mekân 
mevcuttur. 

,682 4,01 

Güzel bir doğal manzarası var. ,637 3,90 
Yerel mimari tarzı kendine 
özgüdür. 

,531 4,10 

Özellikler Yerel halk misafirperverdir. ,749 4,28 11,713 ,543 
Yemekler damak tadıma 
uygundur. 

,716 4,16 

Şanlıurfa ziyaret edilecek 
güvenli bir yerdir. 

,593 4,01 

 
Marka Kent 
Ölçeği 

Kültürel 
Bakımdan 

Marka Kent 

Kentin zengin kültürel mirasını 
vurgulayan ulusal düzeyde 
tanıtım ve pazarlaması 
yapılmaktadır. 

,842 3,18 31,181 
 

,825 

Kentin zengin kültürel mirasını 
vurgulayan uluslararası 
düzeyde tanıtım ve 
pazarlaması yapılmaktadır. 

,823 3,17 

Yerel halk, kültürel mirasın 
değeri ve korunması 
konusunda bilinçlidir. 

,800 3,18 

Şehrin kültür turizmi 
potansiyeli iyi 
değerlendirilmektedir. 

,716 3,66 

Yöresel etkinlikler uluslararası 
standartlara uygun biçimde 
yapılmaktadır. 

,638 3,49 

Stratejik 
Bakımdan 

Marka Kent 

Alternatif turizm faaliyetleri 
çeşitlendirilmelidir. 

,766 4,11 23,375 ,676 

Şehrin farklı paydaşlarının söz 
sahibi olduğu bir turizm 
stratejisi oluşturulmalıdır. 

,715 4,11 

Şehir turizmi potansiyelini 
geliştirmeye yönelik plan ve 
projelere ihtiyaç vardır. 

,676 4,09 

Şehrin yöresel yemekleri ön 
plana çıkarılmaktadır. 

,577 4,13 

Kültürel ve sanatsal 
gösterilerin düzenleneceği 
tesisler ve mekânlar yeterli 
değildir. 

,522 3,77 

 

Tablo 4’te Destinasyon İmajı ve Marka Kent ölçekleriyle ve bu ölçeklerin boyutlarıyla ilgili 
güvenirlik değerleri görülmektedir. Destinasyon İmajı Ölçeğinin güvenirlik katsayısının 0,835 
olduğu; ölçek kapsamında Çekicilikler Boyutunun 0,833 ve Özellikler Boyutunun ise 0,543 
olduğu belirlenmiştir. Bu noktada, Özellikler boyutunun güvenirliğinin 0,40 – 0,60 arasından 
olduğundan, orta güvenirlikte olduğu ortaya çıkmıştır. Marka Kent Ölçeğinin güvenirlik 
katsayısının ise 0,724 olduğu; ölçek kapsamında Kültürel Bakımdan Marka Kent Boyutunun 
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0,825 ve Stratejik Bakımdan Marka Kent Boyutunun ise 0,676 olduğu belirlenmiştir. Bu noktada, 
Stratejik Bakımdan Marka Kent Boyutunun güvenirlik katsayısının 0,60 – 0,80 arasında olduğu; 
bu sonucun da boyutun güvenilir olduğunu ortaya koymuştur. Uygulanan faktör analizi 
sonucunda, Destinasyon İmajı Ölçeğinin, Çekicilikler ve Özellikler şeklinde; Marka Kent Ölçeğinin 
ise Kültürel Bakımdan Marka Kent ve Stratejik Bakımdan Marka Kent biçiminde iki alt boyutta 
toplandığı ortaya çıkmıştır. Destinasyon İmajı Ölçeği’nde, “Yerel halk misafirperverdir.” ifadesi 
4,28 ile; Marka Kent Ölçeği’nde ise “Şehrin yöresel yemekleri ön plana çıkarılmaktadır.” 4,13 
ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip ifadeler olmuşlardır. 

 

Karşılaştırma Testleri 

Bu araştırmada, Şanlıurfa’nın destinasyon olarak markalaşabilmesi adına genel geçer bir model 
önerisi geliştirmek için yapılandırılan ölçeklerin katılımcıların demografik özelliklerine göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterip göstermediğini incelemek için bağımsız gruplar 
t testi, tek yönlü ANOVA ve Kruskal-Wallis-H testleri kullanılmıştır. Bağımsız Gruplar T Testi, 
birbirinden bağımsız iki nicel grubun değişkenler bakımından karşılaştırılması için kullanılan 
testtir; Tek Yönlü ANOVA ise normal dağılım gösteren k (k ≥2) adet ana kütleden alınan, k adet 
bağımsız grup ortalaması arasındaki farklılığın belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Tek 
Yönlü ANOVA testinin parametrik olmayanı ise Kruskal-Wallis-H testidir (Lorcu, 2015). 

 

Normallik Testi 

Çalışmada ortaya konan hipotezler için yapılacak olan karşılaştırma testlerinde, ihtiyaç duyulan 
varsayımlardan biri de verilerin normal dağılıma sahip olmasıdır. Bu nedenle, anket formunda 
kullanılan ölçeklere normallik testleri uygulanmıştır. Elde edilen verilerin normal dağılıp 
dağılmadığı çarpıklık ve basıklık sonucuna göre incelenmiştir ve verilerin normal dağılmadığı 
belirlenmiştir. Çarpıklık ve basıklık katsayılarının %5 güven aralığında istatistiksel değer 
aralığının ±2.58, %1 güven aralığı için ise bu değerin ±1.96 olması beklenmektedir (Liu vd., 2005; 
Yücenur vd., 2011). Basıklık değerinin 3’ten daha küçük değer alması veri setinin normalden 
daha basık olduğunu; 3’ten büyük değer alması ise normalden daha dik olduğunu 
göstermektedir (Pamukçu, 2017). Çarpıklık değerinin irdelenmesinde ise bu değerin sıfır olması 
serinin normal dağılım gösterdiğini açıklar. Şayet bu değer sıfırdan büyük ise seri pozitif (+) 
yönde çarpık; sıfırdan küçük ise seri negatif (-) yönde çarpıktır (Şenesen, 2006). 

Normallik testinin bir diğer aşaması ise Kolmogorov-Smirnov testidir. Bu testte, araştırma 
verilerinin dağılımı ve teorik dağılım arasındaki uyum seviyesi irdelenir. Bu testin sonuç 
değerinin anlamlılık düzeyinin 0.05’in üstünde olması verilerin normal dağıldığını gösterir. 
Ölçeklere uygulanan normallik testi sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği 
saptanmıştır. Ancak, merkezi limit teoremi gereği verilerin normal dağılım gösterdiği 
varsayılmıştır. Bu teoreme göre gözlem sayısı 30’dan fazla olan veri seti normale 
yakınsamaktadır (Toscano vd., 2001). Bu araştırmada da anket formu 416 katılımcıya 
uygulandığı için, verilerin normal dağıldığı varsayılarak, analizler ona göre yapılmıştır. 

 

Marka Kent Ölçeğinin Cinsiyet Açısından Karşılaştırılması 

Araştırmanın birinci hipotezi “H1: Marka kent algısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir”, 
şeklinde belirlenmiştir. Söz konusu hipotezi sınamak için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır 
(Tablo 5). 
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Tablo 5. Marka Kent Ölçeğinin Cinsiyete Göre T-Testi Sonuçları (n=416) 

Cinsiyetiniz  n Ortalama ss t p 
Marka Kent Ölçeği Kadın 174 37,15 ,56903 ,529 ,597 

Erkek 229 36,82 ,63498 

p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok 

 

Tablo 5’teki bulgulardan hareketle, Marka Kent Ölçeğine ilişkin algıların cinsiyet değişkeni 
açısından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (p>0,05). Bu 
nedenle, H1 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Marka Kent Ölçeğinin Yaş Açısından Karşılaştırılması 

Araştırmanın ikinci hipotezi “H2: Marka kent algısı yaşa göre farklılık göstermektedir”, şeklinde 
ortaya konmuştur. Bahsi geçen hipotezi sınamak için Kruskal-Wallis-H testi uygulanmıştır 
(Tablo 7). 

Bu testte, karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla olduğundan dolayı Kruskal-Wallis-H testi 
uygulanmıştır. Bu testteki temel varsayımlardan biri, varyansların homojen dağılım 
göstermesidir. Varyansların homojenliği testi Tablo 6‘da verilmiştir. 

 

Tablo 6. Yaş Açısından Varyansların Homojenliği Testi 

Levene İstatistiği df1 df2 p 
1,389 6 395 ,218 

 

Tablo 6‘da verilen Levene Testi sonucuna göre, varyansların homojenliği (p>0,05) koşulu 
sağlanmıştır, fakat yaş kategorilerinde gözlem sayısı az ve gruplar normal dağılmadığı için 
grupların karşılaştırılması için parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis-H testi 
uygulanmıştır (Alpar, 2012). Bu durumda, Marka Kent Ölçeği açısından, farklı yaş grupları 
arasından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (X2=6,020; df=6, p>0,05). Bu 
sebeple, H2 hipotezi de reddedilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 7’de görülebilmektedir. 

 

Tablo 7. Marka Kent Ölçeğinin Yaşa Göre Kruskal-Wallis-H Testi Sonuçları 

Marka 
Kent 

Ölçeği 

Yaş n Sıra 
Ortalaması 

X2 df P 

18 yaş ve altı 16 173,16 6,020 6 ,421 
19-25 yaş 130 212,82 
26-32 yaş 119 210,53 
33-39 yaş 44 192,69 
40-46 yaş 35 194,11 
47-53 yaş 28 173,57 
54 yaş ve 
üzeri 

30 179,35 

 p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok 
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Marka Kent Ölçeğinin Aylık Gelir Açısından Karşılaştırılması 

Araştırmanın üçüncü hipotezi “H3: Marka kent algısı aylık gelire göre farklılık göstermektedir”, 
şeklinde belirlenmiştir. 

Bu hipotezde de karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla olduğu için yine tek yönlü ANOVA testi 
uygulanmıştır. İlk olarak, varyansların homojenliği testinden elde edilen sonuç Tablo 8’de 
belirtilmiştir. 

 

Tablo 8. Aylık Gelir Açısından Varyansların Homojenliği Testi 

Levene İstatistiği df1 df2 p 
,098 5 348 ,992 

 

Tablo 8’de görülen ‘p’ değeri 0,992 (p>0,05) olduğundan, varyansların homojen olduğu 
görülmektedir. Bu grupların karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA testi uygulanmıştır.  
ANOVA testi sonuçlarına bakıldığında, Marka Kent Ölçeği bakımından, farklı aylık gelire sahip 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Buradan 
hareketle, H3 hipotezinin de reddedildiği ortaya çıkmıştır. Analiz sonuçları Tablo 9’da 
verilmiştir. 

 

Tablo 9. Marka Kent Ölçeğinin Aylık Gelire Göre Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

Marka 
Kent 
Ölçeği 

Aylık Gelir n Ortalama ss F P 
1500 TL ve altı 89 3,6691 ,62528 0,71 ,996 
1501-2500 TL 50 3,7243 ,59053 
2501-3500 TL 63 3,6717 ,59623 
3501-4500 TL 67 3,6952 ,60974 
4501-5500 TL 41 3,6848 ,64397 
5501 TL ve üzeri 44 3,6621 ,70527 

 p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok 

 

Marka Kent Ölçeğinin Eğitim Durumu Açısından Karşılaştırılması 

Marka Kent Ölçeği ile ilgili uygulanan bir diğer karşılaştırma ise eğitim durumu değişkeni 
açısından yapılmıştır. Söz konusu hipotez “H4: Marka kent algısı eğitim durumuna göre 
farklılık göstermektedir”, şeklinde belirlenmiştir. 

Yine, burada da karşılaştırılacak grup sayısı ikiden fazla olduğu için Kruskal-Wallis-H testi 
uygulanmıştır. Varyansların homojenliği testinin sonucu Tablo 10’da gösterilmektedir. 

 

Tablo 10. Eğitim Durumu Açısından Varyansların Homojenliği Testi 

Levene İstatistiği df1 df2 p 
1,435 6 391 ,200 
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Tablo 10‘daki Levene Testi sonucuna göre, varyans homojenliği (p>0,05) sağlanmıştır, ancak 
eğitim durumu kategorilerinde gözlem sayısı az ve gruplar normal dağılmadığı için grupların 
karşılaştırılması için parametrik olmayan testlerden Kruskal-Wallis-H testi kullanılmıştır 
(Alpar, 2012). Tablo 11’de de görüldüğü gibi Marka Kent Ölçeği bakımından, farklı eğitim 
durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın bulunmadığı saptanmıştır 
(X2=8,765; df=7, p>0,05). Bu nedenle, H4 hipotezi reddedilmiştir.  

 

Tablo 11. Marka Kent Ölçeğinin Eğitim Durumuna Göre Kruskal-Wallis-H Testi Sonuçları 

Marka 
Kent 
Ölçeği 

Eğitim Durumu n Sıra 
Ortalaması 

X2 df P 

Okuma yazma 
bilmiyorum 

1 199,00 8,765 7 ,270 

İlkokul 9 136,78 
Ortaokul 20 243,68 
Lise 94 212,80 
Ön lisans 51 204,63 
Lisans 175 190,70 
Yüksek lisans 42 203,56 
Doktora 7 162,14 

 p<0,05=fark var; p>0,05=fark yok  

 

Korelasyon Testleri 

Korelasyon analizi, iki ifade arasındaki doğrusal ilişkiyi veya herhangi bir değişkenin 2 ya da 
2’den fazla değişken ile olan ilişkisini test etmek, varsa bu ilişkinin seviyesini sınamak amacıyla 
kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Buradaki temel amaç, bağımsız değişken (X) değiştiğinde, 
bağımlı değişkenin (Y) hangi yönde farklılaşacağını belirlemektir (Kalaycı, 2010). Değişkenler 
arasındaki bu ilişkinin yönünü ve kuvvetini ifade eden sayıya da korelasyon katsayısı 
denilmektedir (Lorcu, 2015). Korelasyon katsayısı (r), iki değişken arasındaki ilişkinin ne ölçüde 
var olduğunu gösterir ve -1 ile +1 arasında değişim gösterir. Korelasyon katsayısının gücüne 
ilişkin açıklamalar Tablo 12’de verilmektedir (Köse, 2008): 

 

Tablo 12. Korelasyon Katsayısı ve İlişkisi 

Korelasyon Katsayısı İlişki 
0,00 - 0,25 Çok zayıf 
0,26 - 0,49 Zayıf 
0,50 - 0,69 Orta 
0,70 - 0,89 Yüksek 
0,90 - 1,00 Çok yüksek 

 

Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Destinasyon İmajı ve Memnuniyet ölçekleri arasındaki ilişkilere 
yönelik korelasyon analizi sonucuna bakıldığında, Algılanan Kalite ve Algılanan Değer arasında 
orta düzeyde, pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuş iken (r (416) =0,640 ve 
p=0,000); Algılanan Değer ile Destinasyon İmajı arasında yüksek düzeyde, pozitif yönlü 
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istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (r (416)=0,715 ve p=0,000). Destinasyon İmajı 
ile Memnuniyet arasında da yüksek düzeyde, pozitif yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
görülmüştür (r (416)=0,724 ve p=0,000). Bu durumda, H5, H6 ve H7 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Genel bir değerlendirme yapabilmek maksadıyla, Destinasyon Markalaşma Süreci’nde yer alan 
“Algılanan Kalite”, “Algılanan Değer”, “Destinasyon İmajı” ve “Memnuniyet” ölçeklerinde 
ifadeler bir arada toplanarak, Marka Kent ölçeği ile arasındaki ilişkiye de bakılmıştır. Elde edilen 
sonuçlardan hareketle, süreç ile çıktı arasında zayıf düzeyde, pozitif yönlü, istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r (416)=0,444 ve p=0,000). Bu sonuca göre, H8 hipotezi kabul 
edilmiştir. H8 hipotezine bağlı olarak geliştirilen 8 alt hipotezle ilgili sonuçlarda şu şekildedir: 

• Algılanan Kalite Ölçeği ile Marka Kent Ölçeği’nin Kültürel Açıdan Marka Kent Boyutu 
arasında zayıf düzeyde, pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir (r (416)=0,463 ve p=0,000). 

• Algılanan Kalite Ölçeği’nin, Marka Kent’in diğer bir boyutu olan Stratejik Açıdan Marka 
Kent arasında çok zayıf düzeyde, pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur (r (416)=0,118 ve p=0,016). 

• Algılanan Değer ile Kültürel Açıdan Marka Kent arasında zayıf düzeyde, pozitif yönlü, 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r (416)=0,316 ve p=0,000). 

• Algılanan Değer ile Stratejik Açıdan Marka Kent arasında zayıf seviyede, pozitif yönlü, 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r (416)=0,244 ve p=0,000).   

• Destinasyon İmajı ile Kültürel Açıdan Marka Kent Boyutu arasında zayıf seviyede, 
pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmüştür (r (416)=0,356 ve p=0,000). 

• Destinasyon İmajı ile Stratejik Açıdan Marka Kent Boyutu arasında çok zayıf düzeyde, 
pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r (416)=0,203 ve p=0,000). 

• Memnuniyet Ölçeği ile Kültürel Açıdan Marka Kent Boyutu arasında zayıf düzeyde, 
pozitif yönlü, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r (416)=0,313 ve p=0,000). 

• Memnuniyet ile Stratejik Açıdan Marka Kent Arasında çok zayıf düzeyde, pozitif yönlü, 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r (416)=0,237 ve p=0,000). 

Bu sonuçlardan hareketle, H8a, H8b, H8c, H8d, H8e, H8f, H8g ve H8h alt hipotezlerinin de kabul 
edildiği belirlenmiştir. 

 

Şanlıurfa’nın Marka Kent Olmasına Dair Frekans Analizi 

Bir sonraki aşamada katılımcılara, ‘Sizce Şanlıurfa bir marka kent midir?’ şeklinde bir soru 
yöneltilmiş ve söz konusu soruya Tablo 13’te belirtildiği üzere katılımcıların 238’inin (%57,2) 
‘Evet’, 77’sinin (%18,5) ‘Hayır’; 91’inin (% 21,9) ise ‘Fikrim yok’ şeklinde cevap verdikleri tespit 
edilmiştir. 

 

Tablo 13. Şanlıurfa’nın Marka Kent Olmasına Dair Frekans Analizi 

 n % 
Evet 238 57,2 
Hayır 77 18,5 
Fikrim yok 91 21,9 
Yanıtsız 10 2,4 
Toplam 416 100,0 
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Şanlıurfa İçin Logo Planlamasına İlişkin Görüşler 

Katılımcılara, “Şanlıurfa için bir logo oluşturulacak olsa, sizce Şanlıurfa ile ilgili hangi öğeleri 
içermelidir?” sorusu sorulduğunda, Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran, Fırat, Urfa Kalesi, Çiğköfte, 
Ceylan, İsot, Fıstık, Kelaynak, Ciğer, Biber, Kubbe Evler, T harfi (Göbeklitepe) ve Güneş 
unsurlarının ifade edildiği belirlenmiştir. Böylece, verilen cevaplardan hareketle katılımcıların 
Şanlıurfa’ya dair logo fikirlerinin belirlenmesinde, kente özgü yeme-içme, tarih, inanç vb. 
kapsamındaki öğelerin daha çok ön plana çıktığı görülmektedir.  

 

Şanlıurfa İçin Slogan Planlamasına İlişkin Görüşler 

Örneklemi oluşturan gruba, “Şanlıurfa için bir slogan oluşturulacak olsa, sizce nasıl olmalıdır?” 
sorusu sorulduğunda, verilen cevaplar arasında “Ciğer, Patlıcan ve İsot”, “Kim Olursan Ol Gel”, 
“Sarı Sıcak”, “Medeniyetler Beşiği”, “Tarih İçeren Bir Şeyler”, “İlk Yerleşim, İlk Yaşam, İlk 
Tadlar”, “Peygamberler Şehri”, “Kültür Kazanı”, “Hz. İbrahim’in Şehri”, “Ateşin Suya Düştüğü 
Şehir”, “Mezopotamya’nın Kalbi”, “Tarihin İlk Sayfaları”, “Geçmişiyle Yarına Hazır” ve “Saklı 
Cennet” sloganlarının sıkça ifade edilenler arasında yer aldıkları saptanmıştır. Katılımcıların 
Şanlıurfa sloganıyla ilgili verdikleri cevapların daha çok kültür, inanç ve medeniyet konulu 
oldukları göze çarpmaktadır. Bu durumun Şanlıurfa’nın eski bir şehir olması açısından şehirle 
örtüştüğü düşünülmektedir. 

 

Model Önerisi 

Bu araştırmanın temel amaçlarından bir diğeri, Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşabilmesi 
için bir model önerisi ortaya koymaktır. Bu nedenle, Şekil 1’de gösterilen “Destinasyon 
Markalaşma Süreci” ile Şekil 2’de belirtilen “Destinasyon Markalaşması” modelleri için 
korelasyon (ilişkisel) testleri yapılmıştır.  

Şekil 1. Destinasyon Markalaşma Süreci Modeli 

 

Destinasyon Markalaşma Süreci isimli, Şekil 1‘de de gösterilen modelin testi için H5, H6 ve H7 
hipotezleri test edilmiştir. Bu modelde, öncelikle algılanan kalite ile algılanan değer; ardından 
algılanan değer ile destinasyon; son olarak da destinasyon imajı ile memnuniyet arasındaki 
ilişkiler sınanmıştır. Bu ölçekler arasında sırasıyla orta, yüksek, yüksek derecede pozitif yönlü 
istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 2. Destinasyon Markalaşması Modeli 

 

Şekil 2’de görüleceği üzere, Şanlıurfa için bir öneri niteliği taşıyacak olan modeli ise H8 ana 
hipotezi ve alt hipotezler sınamıştır. Bu noktada, Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Destinasyon 
İmajı ve Memnuniyet ölçeklerinin oluşturduğu Destinasyon Markalaşma Süreci ile Kültürel Açıdan 
Marka Kent ve Stratejik Açıdan Marka Kent şeklinde 2 boyuttan oluşan Marka Kent Ölçeği arasındaki 
ilişki test edilmiştir. Bu modelde de anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır. Testlerin sonuçlarıyla ilgili 
ayrıntılar, ‘Korelasyon Testleri’ bölümünde verilmiştir. Böylece, her iki modelin de kabul edildiği 
uygulanan testler sonrasında ortaya konmuştur. 

Tüm bunlara ek olarak, Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşmasıyla birlikte; 

• Daha kaliteli hizmet sunan turizm tesislerinin inşa edilmesi, 
• İstihdama katkı sağlanması, 
• Turizm sektöründe yerli ve yabancı yatırımların artması, 
• Yerel halkın misafirperver yaklaşımının şehrin turizmde markalaşmasıyla birlikte daha 

fazla ön plana çıkması, 
• Hem iç hem de dış pazardan ziyaretçinin Şanlıurfa’ya gelmesi,  
• Ziyaretçilerin şehrin sahip olduğu birçok turizm noktasını ziyaret etmek için daha fazla 

konaklamaları, 
• Şehrin sahip olduğu turistik ürünlerin bilinirliğinin artması, 
• Şanlıurfa’nın markalaşması ile birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 

Gaziantep, Mardin ve Diyarbakır gibi illere de turistik talebin artması şeklinde 
durumların da ortaya çıkabileceği öngörülmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Destinasyon markalaşması ile ilgili araştırmalar, özellikle yurtdışında daha eskiye 
dayanmaktadır. Türkiye’de ise, daha yeni yeni etraflıca irdelenmeye başlanan bir konu halini 
almıştır. Yapılan araştırmalara göz atıldığında, bunların daha çok bir şirketin kıymetli marka 
varlıklarını tanımlama ve bunların pazarlama hedefleri ve girişimleri konusunda yapıldığı 
görülmektedir (Delgado-Ballester ve Munuera-Aleman, 2000; d’Hausteserre, 2001; Pritchard ve 
Morgan, 2001; Morgan vd., 2002; Back ve Parks, 2003; Kwun ve Oh, 2004; Kocaman ve Güngör, 
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2012; Şahin, 2015). Bunun yanında, rekabetçilik üzerine de araştırmaların var olduğu 
saptanmıştır (Kaplanidou ve Vogt, 2003; Göktaş, 2016). Öte yandan destinasyon markalaşması 
denildiğinde, bunu anlamak için genelde destinasyon imajı kavramı kullanılmıştır (Edwards vd., 
2000; Pritchard ve Morgan, 2001; Hall vd., 2001; Papadopoulos ve Heslop, 2002; Cai, 2002; 
Hankinson, 2004; Hankinson, 2005; Boo, 2006; Campelo vd., 2014; Oliveira ve Panyik, 2015; 
Kladou vd., 2017). Bunun yanında, Ooi’ye (2004) göre birçok destinasyon markalaşması 
araştırmaları marka imajı ve mesajlarının nasıl hazırlandığının ve sunulduğunun üzerinde 
durmuşlardır. Bu araştırmada ise, yukarıda bahsedilen konulardan ziyade, kalite, değer, 
memnuniyet, imaj ve marka kent hususları bir arada ele alınıp araştırmanın temelini 
oluşturmaktadır.  

Markalaşmaya dönük gerçekleştirilen pazarlama eylemleri, tüketicinin destinasyon seçimini 
olumlu yönde etkilemesi bakımından destinasyon oluşturmaya yardımcı olur (Blain vd., 2005). 
Cai (2002), Gartner’in (1993) imaj bileşenlerine (bilişsel, duyuşsal, çaba gösteren); Keller’in (2003) 
ise ilişki çeşitlerine (nitelik, fayda ve tutum) dayandırarak destinasyon markalaşması adına 
kavramsal bir model sunmuştur. Cai (2002), marka bileşenleri karışımından, marka kimliğinden 
ve marka imajından oluşan dinamik bir destinasyon markalaşması sürecini göstermek istemesine 
rağmen, bunların oluşumu ve ölçümlerine ilişkin belirgin bir bilgi ortaya koymamıştır. Bu 
araştırma o bakımdan da farklılık göstermektedir. Araştırmada, yalnızca kavramsal bir model 
ortaya konulmamış olup; aynı zamanda biçimsel olarak da özgün bir model ortaya konulmaya 
çalışılmıştır. Her ne kadar daha önceki araştırmalar bir sonrakilerin bir anlamda çekirdeğini 
oluştursa da imaj oluşturma, tam manasıyla markalaştırma anlamına gelmemektedir. 
Markalaşmada, bir destinasyon kendisini rakiplerinden farklılaştıran bir imaj oluşturduktan 
sonra diğer destinasyon marka unsurlarına dayandırılabilir (Kaplanidou ve Vogt, 2003). İmaj, 
markalaşmaya bir adım yakındır, fakat bu kapsamda kalite, değer, memnuniyet kavramları da 
bu bütünün birer parçasıdır. Destinasyon imajı araştırmalarını markalaşma seviyesine getirmek 
için de bunlar arasında bağlantı kurulması önemlidir (Hem ve Iverson, 2004). Bu nedenle, 
markalaşma süreci içerisinde değerlendirilen “algılanan kalite, algılanan değer, destinasyon 
imajı, memnuniyet” ölçekleri ve “marka kent” ölçeği arasındaki ilişkinin yönü ve kuvveti ortaya 
konmaya çalışılmıştır. 

Destinasyon markalaşması konusunda, yerli yazında da geniş anlamda araştırmalar hız 
kazanmıştır. Göker (2018), ziyaretçilerin markalaşmış bir destinasyona yönelik beklenti 
düzeylerini ölçmüştür. 2014 yılında yapılan bir araştırmada ise, bir yerin doğal ve kültürel 
kaynaklarının o destinasyonun markalaşma sürecine olumlu katkı yapıp yapmadığı 
sorgulanmıştır (Kaya, 2014). İbiş (2017) ise, Bergama’nın markalaşma sürecini, Bergama 
kapsamında yer alan kültür, termal ve kırsal turizm unsurlarının Bergama’nın destinasyon 
markalaşmasında ne derece kullanıldığını araştırmıştır. Çanakkale ve İzmir illerine yönelik 
yapılan araştırmada ise, ziyaretçilerin bu destinasyonlara yönelik marka algıları ölçülmüştür 
(Kocaman, 2017). Çanakkale merkezli yapılan başka bir araştırmada ise, Çanakkale’nin 
markalaşması yolunda ilde yapılan etkinliklerin markalaşmaya etkisi incelenmiştir (Altınışık, 
2017). 

Bu araştırmada ise 5 farklı ölçek kullanılmıştır. Bunlar; algılanan kalite, algılanan değer, 
memnuniyet, destinasyon imajı ve marka kenttir. Marka kent ölçeği, daha önce herhangi bir 
araştırmada kullanılmamış olup, yazarlar tarafından geliştirilmiştir. 5 ölçek arasındaki ilişkinin 
yönü ve kuvveti incelenmiş ve sonunda özgün bir model ortaya konmaya çalışılmıştır. Ayrıca, 
bu biçimsel modelden ve anket formunda yer alan diğer sorulara verilen cevaplardan hareketle 
Şanlıurfa’nın turizmde markalaşması adına bazı öneriler geliştirilmiştir. Özellikle bu açıdan, 
araştırmanın destinasyon markalaşması ve Şanlıurfa ile ilgili yapılan araştırmalardan tamamıyla 
farklılık gösterdiği düşünülmektedir. Bunun yanında, konunun amacına uygun olarak 
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katılımcılara logo-slogan önerisi ve kendilerinin şehri marka kent olarak görüp görmedikleri 
şeklinde sorular da yöneltilmiştir. 

Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşabilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada, önemli başka 
bulgulara rastlanmıştır. Şanlıurfa’yı ziyaret eden katılımcıların daha çok genç ve eğitimli; aynı 
zamanda düşük gelire sahip oldukları belirlenmiştir. Ziyaretçilerin birçoğunun İstanbul’dan 
geldikleri saptanmıştır.  Katılımcıların yarıdan fazlası Şanlıurfa’nın bir marka kent olduğunu 
ifade etmişlerdir. Markalaşma yolunda, logo ve slogan önerilerinde de Balıklıgöl, Göbeklitepe, 
Urfa Kalesi, İlk Yaşam, İlk Yerleşim, Medeniyet gibi unsurların ön plana çıktığı belirlenmiştir. 

Anket formunda kullanılan Algılanan Kalite, Algılanan Değer, Destinasyon İmajı, Memnuniyet 
ve Marka Kent ölçeklerinde yer alan ifadelere verilen cevapların ortalamalarının yüksek olması, 
Şanlıurfa’nın markalaşma yolunda olumlu yönde değişim gösterdiğini açıklamaktadır. Ancak, 
elde edilen veriler içerisinde düşük ortalamalara sahip ifadelerin de bulunduğu görülmüştür. 
Örneğin, katılımcılar Şanlıurfa’da gece hayatının iyi olmadığını belirtmişlerdir. Bu durum, 
Anadolu kentlerinin birçoğunda benzer şekilde yaşanmaktadır. Bunun yanında, katılımcılar 
yerel halkın kültürel değeri ve korunması konusunda yeteri kadar bilinçli olmadığı, şehrin 
zengin kültürel mirasını vurgulayan ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlamasının 
daha etkili yapılması gerektiğini vurgulamışlardır.  Buradan hareketle, düşük ortalamaya sahip 
ifadelerin güçlendirilmesine dönük şehrin farklı paydaşlarının kolektif bir çalışma yapmaları da 
önem taşımaktadır.  

Araştırmanın sonunda elde edilen verilerden de hareketle, kamuya ve özel sektöre yönelik 
öneriler sıralanabilir. Kamuya yönelik öneriler şu şekildedir: 

• İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, kamu sektörü, özel sektör, akademi ve 
ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, markalaşma çalışmaları ortak akıl ile 
yürütülmelidir.  

• Kentin turizmde markalaşması adına, yerel yönetimler iş birliğiyle yerel halkın bu 
konuda bilinçlendirilmesine yönelik seminerler düzenlenmeli, basılı ve elektronik 
ortamda konuyla ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

• Üniversite ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle turizm noktasında hizmet veren 
işletmelere, markalaşma yolunda teorik ve uygulamalı turizm eğitimleri verilmelidir. 

• Gelen turist sayısının ve ekonomik girdinin artırılmasına yönelik ne yapılması gerektiği 
noktasında kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya gelmelidir. 

• Restorasyon çalışmaları amacına uygun ve özgünlüğe en az biçimde zarar vererek 
yapılmalıdır. 

• Şayet yapılmıyorsa, turizm eğitimi alan lise ve üniversite öğrencileri için şehir merkezine 
dönük uygulamalı geziler artırılmalıdır. 

• Şehri ziyaret edenlerin yarısından çoğunun 19-32 yaş aralığında olmasından dolayı, bu 
yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Şanlıurfa Gençlik Festivali (Festivall, 2019) tarzında 
daha çok gençleri hedef alan faaliyetler artırılmalıdır.  

• Şanlıurfa’yı ziyaret eden turist profilinin çoğunun lisans eğitimi mezunu olduğu göz 
önünde bulundurulduğunda, 2018 yılında düzenlenen Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı 
(Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2018) gibi etkinlikler artırılmalıdır. 

• Özellikle Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran, Fırat, Urfa Kalesi, Çiğköfte, Ceylan, İsot, Fıstık, 
Kelaynak, Ciğer, Biber, Kubbe Evler, T harfi (Göbeklitepe), Güneş gibi unsurların ön 
plana çıktığı bir logo tasarlanmalıdır. 

• ‘Kim Olursan Ol Gel’, ‘Sarı Sıcak’, ‘Medeniyetler Beşiği’, ‘İlk Yerleşim, İlk Yaşam, İlk 
Tadlar’, ‘Peygamberler Şehri’, ‘Kültür Kazanı’, ‘Hz. İbrahim’in Şehri’, ‘Ateşin Suya 
Düştüğü Şehir’, ‘Mezopotamya’nın Kalbi’, ‘Tarihin İlk Sayfaları’, ‘Geçmişiyle Yarına 
Hazır’ gibi ifadelerin yer alacağı bir slogan hazırlanmalıdır. 
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• Katılımcıların çoğunluğunun gençlerden oluşmasından dolayı, 2018 yılında 
gerçekleştirilen “Avrupa Gençlik Spor Festivali” türünden faaliyetler devam etmelidir 
(Urfa, 2018). 

• Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, yerel halk kültürel mirasın korunması 
konusunda bilinçlendirilmelidir. 

• Kültürel mirası vurgulayan ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlama 
faaliyetleri geliştirilmeli ve artırılmalıdır. 

Ülkelerin herhangi bir endüstri dalında başarıya ulaşabilmesi için, kamunun olduğu kadar özel 
sektörün de rolü büyüktür. Destinasyonda markalaşma konusunda Şanlıurfa örneğinde, özel 
sektöre yönelik öneriler aşağıdaki gibi geliştirilmiştir: 

• Genelde düşük ve orta gelirli bireylerin kenti ziyaret ettiği düşünüldüğünde, turizm 
ürünlerinde belirlenecek fiyatlar da buna göre düzenlenmelidir. 

• Turistik tesislerin uluslararası standartlarda daha iyi hizmet vermesi sağlanmalıdır. 
• İşletmeler kurum içi eğitime daha fazla eğilmeli ve hizmet kalitesinin arttırılmasına 

yönelik çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemelidir. 
• Gece hayatının canlanmasına yönelik, alternatif rekreasyon merkezleri açılmalıdır. 
• Katılımcılarının çoğunluğunu genç nüfusun oluşturduğu ve “Gece hayatı iyidir.” 

ifadesine verilen cevapların ortalamasının 2,82 olduğu göz önünde bulundurularak, 
Şanlıurfa’daki gece eğlenceleriyle ilgili kurumsal yatırımlar arttırılmalıdır. 

Şanlıurfa’nın destinasyonda markalaşması için öncelikle bu konuda yapılmış araştırmaların 
çıktıları da dikkate alınarak, konunun şehrin çeşitli paydaşları tarafından tartışılması ve bir yol 
haritası çıkarılmasının kente sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda fayda sağlayacağı dikkate 
alınmalıdır. Süreç içerisinde markalaşma sağlandığı takdirde, şehrin bilinirliğinin artması, 
hizmet kalitesinin daha iyi bir noktaya gelmesi, eldeki mevcut imkânların etkili ve planlı 
kullanılması, maddi getirinin ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeyinin artması gibi çıktıları 
gerçekleşecektir. 
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Öz 

Hizmet sektörünün yapısı gereği hizmet hataları ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu hataların 
kaynağı bazen işletmenin kendisi, bazen personel, bazen diğer müşteriler ve hatta müşterinin 
kendisi olabilmektedir. İşletmeler, kaynağı ne olursa olsun hizmet hatalarının sorumlusunu 
bulmak, telafi etmek ve tekrarlanmaması için önlemler almak durumundadır. Özellikle 
faaliyetleri tüm yıl boyunca aralıksız devam etmekte olan turizm işletmeleri için tüketicilerdeki 
hizmet kalitesi algısının arttırılması müşteri memnuniyetinin sağlanması açısından oldukça 
önemlidir. Bu çalışmada, yarattığı katma değer büyüklüğü ile tüm hizmet sektörleri içerisinde 
ön plana çıkan turizm işletmelerinde tüketicilerin karşılaştıkları hizmet hatalarının oranı, sıklığı, 
türü, kaynağı, tüketicilerin gösterdikleri tepki, işletmelerin uyguladıkları hizmet telafisi 
yöntemleri ve bu yöntemlerin etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda hizmet telafisi 
uygulaması sonrasında müşteri memnuniyetinde ve algısında meydana gelen değişimler ve 
hizmet hatalarının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
internet ortamında 394 tüketiciye anket uygulanmış, hiç hizmet hatası ile karşılaşmamış olan 7 
katılımcıya ait anketler elenerek toplamda 387 anket sınamaya alınmıştır ve çalışan hataları ile 
işletme yönetiminin yaptığı hataların müşteri memnuniyetsizliği yaratmada daha etkili olduğu 
görülmüştür. Ayrıca bu hatalar neticesinde oluşan müşteri memnuniyetsizliğinin giderilmesinde 
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Abstract 

Due to the nature of the service sector, service failures are frequently encountered. The source of these 
failures can sometimes be the company itself, sometimes the staff, sometimes other customers and even the 
customer itself. Businesses have to find, compensate and take measures to prevent the recurrence of service 
failures regardless of their source. Increasing the perception of service quality in consumers is very 
important in terms of ensuring customer satisfaction especially for tourism enterprises whose activities 
continue continuously throughout the year. In this study, the rate, frequency, type and source of service 
failures encountered by consumers in tourism enterprises that stands out among all service sectors with the 
added value it has created; consumer reactions; service recovery methods applied by enterprises and 
effectiveness of these methods were tried to determine. At the same time, the changes in customer 
satisfaction and perception after the service recovery application and the effect of service failures on 
consumer preferences were tried to be revealed. For this purpose, 394 consumers were surveyed on the 
internet and the surveys of 7 participants who had never encountered service errors were eliminated and a 
total of 387 questionnaire data were analyzed and it was seen that employee failures and mistakes made by 
the company management are more effective in creating customer dissatisfaction. In addition, it was 
observed that the efforts to compensate for the customer dissatisfaction resulting from these failures (such 
as sending food to the room, making discounts, giving free dinner, offering gifts, making use of the service's 
charge-free facilities) were more effective than apologizing, explaining and troubleshooting. 
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GİRİŞ 

Hizmetlerin yapısı gereği hizmet hataları sıklıkla yaşanmaktadır. Hizmet hatalarının ortaya 
çıktığı durumlarda işletmelerin sergilediği tutum ve davranışlar, müşterilerin satın alma 
davranışları üzerinde oldukça büyük etkiye sahiptir.  

Her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de müşteri memnuniyeti sadık müşteri elde etmek 
açısından oldukça önemlidir. Eksik veya hatalı sunulan hizmetlerden dolayı müşterilerde oluşan 
kötü itibar doğru hizmet telafisi yöntemlerinin uygulanması ile değiştirilebilmekte, yaşanılan 
dezavantajlı durum avantaja dönüştürülebilmektedir. Diğer yandan özellikle rekabetin oldukça 
yoğun olduğu turizm işletmelerinde uygulanacak yetersiz ya da hatalı telafi yöntemleri, zaten 
memnuniyetsiz olan müşterilerin yaşadıkları memnuniyetsizliği pekiştirmekte ve tepkilerini 
daha sesli hale getirmektedir.  Bu durum işletmenin imajını da olumsuz yönde etkileyecektir. 

Literatürde hizmet hatalarının müşteri memnuniyetine etkisi üzerine yapılmış birçok çalışma 
(Cinar ve Koc, 2018; Stratemeyer vd., 2014; Lii vd., 2012; Iglesias, 2009 gibi) mevcuttur. Bu 
çalışmaların bir kısmı telafi yöntemlerinin etkili uygulandığı durumlarda elde edilecek müşteri 
memnuniyetinin hiç hizmet hatasının gerçekleşmediği durumlara kıyasla daha yüksek olacağını 
destekler nitelikteyken (Mattila, 1999; Tax vd., 1998; Smith ve Bolton, 1998; Eccles ve Durand, 
1998; Spreng vd., 1995; Hart vd., 1990). Aynı şekilde Özdemir ve Avcı (2019), Kambur (2018), 
Keiningham vd., (2014) ve Çalışkan (2013) da yaptıkları çalışmalarda hizmet hataları sonucu 
tatminsiz olan müşterinin etkili hizmet telafisi yöntemleri ile tatmin edilebileceğini ve böylece 
işletmenin imajının da olumlu etkileneceğini vurgulamaktadır. Keiningham vd., (2014) hizmet 
telafisinin temel amacının tatminsizlik yaşayan müşterinin tatmin edilmesi olması gerektiğini 
vurgularken, Kambur (2018) hizmet telafisi yönteminin etkinliğinin müşteri tatmini üzerindeki 
büyük etkisine dikkat çekmekte, Çalışkan (2013) bu konuda asıl görevin üst yönetime düştüğünü 
vurgularken memnuniyetsizlik yaşamış bir müşterinin etkili hizmet telafisi uygulamaları ile 
yeniden memnun edilip işletmeye yeniden gelmesinin sağlanabileceğini ifade etmekte, Özdemir 
ve Avcı (2019) ise etkili hizmet telafi yöntemlerinin aynı zamanda işletmenin imajını da önemli 
ölçüde olumlu olarak etkileyeceğini öne sürmektedir.  

Çalışmaların bir kısmı da herhangi bir telafi yönteminin uygulanmasının hiçbir telafi yönteminin 
uygulanmamasından daha iyi olacağını savunmaktadır (Kim ve Jang, 2014; Noone, 2012; Warden 
vd., 2008; Hocutt vd., 2006; Cranage, 2006; Mattila ve Patterson, 2004; Warden vd., 2003; Liu vd., 
2001; Gordon vd., 1999). Çalışmaların bir kısmı etki düzeyi yüksek telafilerin müşteri 
memnuniyeti yaratacağını savunmakta (Çalışkan, 2013; Ha ve Jang, 2009; Tsai ve Su, 2009; Kim 
vd., 2009; Fu ve Mount, 2007; Hocutt vd., 2006; Lewis vd., 2004; Smith vd., 1999;) ve bir kısmı ise 
bu görüşlerin aksine telafilerin müşteri memnuniyetini sağlamakta yetersiz kaldığını (Chua vd., 
2010; Hoffman vd., 1995), hiçbir telafi yönteminin tek başına yeterli olamayacağını, müşteri 
memnuniyetinin mümkün olabileceği durumlarda dahi bunun ancak birden fazla telafi 
yönteminin birlikte kullanılması ile sağlanabileceğini savunmaktadır (Zulhan vd., 2013; Wirtz ve 
Mattila, 2004). 

Bu çalışmada, turizm işletmelerinde müşterilerin yaşadıkları hizmet hatalarının sıklığı, türü, 
kaynağı, hizmet hataları karşısında işletmelerin uyguladıkları telafi yöntemleri ve işletmelerin 
tutumları, telafi yöntemlerinin etkinliği ve telafi sonrası müşteri memnuniyetinin değişip 
değişmediği araştırılmıştır. 
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HİZMET HATALARI 

Hizmet hataları, hizmet temin zincirinde herhangi bir noktada meydana gelen bir başarısızlık 
sebebiyle ürünün müşterinin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması olarak 
tanımlanmaktadır (Mueller vd., 2003:1780). Hizmet hataları, hizmetlerin sunumu esnasında 
algılanan hizmet kalitesinin müşterinin beklentisinden daha düşük seviyede olduğu durumlarda 
ortaya çıkmaktadır. Li, Li ve Peng (2011) hizmet hatasını tüketim sürecinde tüketicilerin 
memnuniyetsizlik yaşamasına sebep olan durum olarak tanımlamaktadır. Palmer’a (2001) göre 
ise hizmet hatası, gerçekte olan ya da müşterinin algıladığı hizmet sorunları veya işletme ile ilgili 
yaşanılan kusurları ifade etmektedir. Hizmet hataları, müşteri memnuniyetsizliğinin en temel 
belirleyicilerinden birisidir. Tüketicilerin hizmet hatalarından dolayı yaşadıkları olumsuz 
tecrübeler ve hissettikleri memnuniyetsizlik tüketicinin karar verme sürecinde davranış 
değiştirmesine neden olacak ve dolayısıyla tüketici karar verme sürecini yönlendirecektir. 

Hizmet hatalarının ortaya çıkmasında etkili olan birçok neden vardır. Bozkaya (2012:47) bu 
nedenleri üç temel başlıkta toplamaktadır. Bunlar; 

ü Koordinasyon İhtiyacı, 
ü Emek Yoğunluğu, 
ü Kontrol Edilemeyen Koşulların Sıklığıdır. 

Hizmetlerin yapısı gereği hizmet işletmelerinde yürütülen faaliyetlerin koordinasyonu kritik 
öneme sahiptir Herhangi bir hizmet sürecinde yaşanacak bir aksama, hizmet zincirinde diğer 
hizmetlerde de aksamalara sebep olabilecektir. Bu durum hizmet kalitesinde de büyük çapta 
problemlere yol açacaktır. Aynı zamanda hizmet işletmelerinin emek yoğun yapısı gereği 
müşteriler ve işletmenin çalışanları yoğun etkileşim içerisinde bulunmaktadırlar. İletişimin bu 
denli yoğun olması da hizmet hatalarının oluşmasında ve hizmet kalitesinde problemler 
yaşanmasında tetikleyici bir neden olmaktadır. Diğer yandan hizmetlerin yapısı gereği önceden 
önlemlerin alınamaması ve bu nedenle kontrol edilemeyen koşulların oluşması da hizmet 
hatalarına sebebiyet vermektedir.  

Turizm sektöründe yaşanılan hizmet hatalarının sınıflandırılmasına yönelik çalışmalar temel 
itibariyle Bitner (1990)’in yürüttüğü çalışmaya dayanmaktadır. Bu çalışma özellikle otel, restoran 
ve hava yolu işletmelerini ele almakta ve bu sektörlerde ortaya çıkan hizmet hatalarını 
incelemektedir. Bitner, Booms ve Tetreault (1990)’ın çalışmasına ek olarak Baker, Meyer ve 
Johnson (2008) da hizmet hatalarının oluşmasına neden olan faktörleri; “(1) tüketiciye uygun 
olmayan hizmetler, (2) nedensizce hizmetin yavaş sunumu, (3) tüketicilerin özel ihtiyaçlarına 
yönelik çalışanların cevaplarının yetersiz kalması, (4) istemsiz ve istekli olarak yapılan 
çalışanların olumsuz eylemleri vb.” şeklinde sınıflandırmaktadır. Bitner, Booms ve Mohr ise 1994 
yılında yaptıkları çalışmalarında bu hata türleri içerisine “Problemli Müşteri Davranışları” 
faktörünü de eklemişlerdir. Problemli müşteri davranışları; sarhoş, uyumsuz, işletme kurallarını 
ihlal eden ya da sözlü veya fiziksel taciz gibi eylemlerde bulunan müşterilerden kaynaklı hizmet 
hatalarını temsil etmektedir. 

Hoffman vd., (1995) ise tespit ettikleri 14 hizmet hatasını temel olarak 3 başlık altında toplamıştır; 

ü Servis Sisteminden Kaynaklanan Hizmet Hataları: Kusurlu ürün, yaşanılan genel 
temizlik ve hijyen problemleri, sunulan servisin yavaş ve/veya yetersiz olması, tükenmiş 
yemek, net olmayan işletme politikaları, vb. 

ü Müşteri İsteklerinin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Hizmet Hataları: Servis 
edilen ürünlerin isteğe göre pişirilmemesi, müşterinin arzu ve beklentilerine uymayan 
bir yerde oturtulması, vb. 
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ü Personel Davranışlarından Kaynaklanan Hatalar: Siparişin hatalı alınması, hesabın 
yanlış alınması, siparişin unutulması, personel davranışları, vb. 

Hizmet işletmelerinde hizmet hatalarının yaşanması kaçınılmaz bir durumdur. Birçok hizmet 
kolunda olduğu gibi personel ve müşteri iletişiminin oldukça yoğun olduğu turizm 
işletmelerinde hizmet hatalarının önlenmesi oldukça zordur. Hizmet hataları ortaya çıktığında, 
yaşanılan müşteri memnuniyetsizliğini gidermek ve müşteriyi kaybetmemek için işletmeler bu 
hataların giderilmesine yönelik uygun stratejiler geliştirmek durumundadır.  

 

Hizmet Telafisi ve Telafi Stratejileri 

Hizmet telafisi, hizmet temini sırasında müşterinin beklentilerinin karşılanmaması durumunda 
oluşan müşteri memnuniyetsizliğinin giderilmesi için işletmenin yaptığı faaliyetlerdir. Bu 
faaliyetler psikolojik telafi stratejilerinin ve somut çabaların bir bütünüdür. Hizmet telafisi 
kavramı ilk olarak Bell ve Zemke (1987) tarafından ortaya atılmıştır. Bell ve Zemke’ye (1987) göre 
hizmet telafisi, müşterilerin beklentilerinin ve isteklerinin belirlenmesi ve karşılanması için 
yürütülen faaliyetlerin bir bölümüdür. Bu anlamda hizmet telafisi “doğru olanı ikinci kez 
yapmak” ya da “ilk izlenimi sağlamak için ikinci bir şans” olarak ifade edilmektedir (Cengiz vd., 
2015: 88). 

 

Tablo 1. Hizmet Telafi Yöntemleri 

İlgili Çalışma Hizmet Telafi Yöntemleri 
Bitner vd., 1990; Hart vd., 1990; Kelley vd., 
1993; Hoffman vd., 1995; Tax vd., 1998; Miller 
vd., 2000) 

Yerine koyma, özür dileme, sürat (dakiklik), 
empati, çaba, kolaylaştırma ve onarım (telafi). 

Hoffman ve Kelly; 2000 
Hatanın kabulü, problemi çözmeyi 
önemseyen tavır, özür, tazminat önerisi ve bu 
süreçte nazik ve saygılı olma. 

Levesque ve McDougall; 2000 
Özür (problemi kabul etme); yardım 
(problemi giderme); tazminat (problemin 
masrafları ödeme). 

Davidow; 2003 
Dakiklik (sürat); kolaylaştırma; 
düzeltme(telafi-onarım); özür; güvenirlik ve 
nezaket. 

Matilla ve Cranage; 2005 ve Boshoff ve 
Staude; 2003 

Geciktirmeden hatayı telafi etme, müşterilere 
alternatif seçenekler sunma, hizmet hatası için 
özür dileme, indirim yapma veya hediye çeki 
sunma, geri bildirim sağlama ve açıklama 
yapma. 

Forbes vd.; 2005 

İndirim, düzeltme, pozitif düzeltme, 
yenileme, özür, iade (parayı geri ödeme), 
mağaza kredisi, yetersiz düzeltme, hiçbir şey 
yapmama (tepkisiz kalma). 

Kaynak: Cengiz, vd., 2015: 89 çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Literatürde yapılan birçok çalışma etkili bir şekilde uygulanan hizmet telafisi yöntemlerinin, hiç 
hizmet hatasının deneyimlenmediği durumlara kıyasla daha yüksek müşteri memnuniyeti 
sağlayacağını öne sürmektedir (Özdemir ve Avcı, 2019; Kambur, 2018; Keiningham vd., 2014; 
Çalışkan, 2013; Mattila, 1999; Tax vd., 1998; Smith ve Bolton, 1998; Eccles ve Durand, 1998; Spreng 
vd., 1995; Hart vd., 1990). Etkili bir şekilde uygulanacak hizmet telafisi yöntemleri ile işletmeler 
bir yandan müşteri memnuniyetsizliğine neden olan şikâyetleri çözüme kavuştururken, diğer 
yandan da müşteri ve işletme arasında geliştirilecek etkili iletişim ile müşterilerde güven ve 
sadakat oluşturabilmektedir. Aynı zamanda uygulanacak hizmet telafisi yöntemi işletmeye 
saygınlık kazandırmakta ve işletmenin müşterinin gözündeki imajı önemli ölçüde olumlu 
etkilenmektedir. Böylece yaşanılan dezavantajlı durum bir avantaja dönüştürülebilmektedir. 

Diğer yandan, etkili ve doğru bir hizmet telafisi stratejisinin belirlenmesi oldukça zor bir 
faaliyettir (Bitner vd., 1994; Zeithaml vd., 1990). Birçok araştırmada ortaya konulan hizmet telafi 
yöntemleri Tablo 1’de özetlenmektedir.  

 

Hizmet Telafisi ile Müşteri Memnuniyeti İlişkisi 

Hizmet telafisi, hizmet temin sürecinde hizmet hatası ile karşılaşmış ve memnuniyetsiz olan bir 
müşterinin işletmenin hizmetlerine yönelik kalite algısını olumlu ya da olumsuz yönde 
etkileyebilmektedir. Uygulanan hizmet telafisi yönteminin başarılı kabul edilebilmesi için 
müşterinin yaşadığı olumsuz deneyim sonucunda oluşan memnuniyetsizliğinin ortadan 
kalkması gerekmektedir. Bunun belirleyicisi ise; müşterinin çevresine olumlu tavsiyelerde 
bulunması, işletmeye yeniden gelmesi ve yeniden satın alma niyetinde olması şeklinde sıralanan 
olumlu çıktılardır (Kim vd., 2010; Aktaran: Çalışkan, 2013:69).  

Etkin bir şekilde uygulanan hizmet telafisi yöntemleri ile yaşanılan olumsuz algılar kurulan etkin 
iletişim ile olumluya dönüştürülebilmekte, dezavantajlı olan bu durum avantaja 
dönüştürülebilmektedir. Birçok çalışmanın da ortaya koyduğu üzere, hizmet telafisi sürecini 
olumlu olarak deneyimleyen bir müşteri, bu süreci hiç deneyimlemeyen bir müşteriye göre daha 
yüksek bir memnuniyet düzeyine sahip olmakta ve bu müşteri tarafından algılanan hizmet 
kalitesi hizmet telafisi deneyimini yaşamayan müşteriden daha yüksek olabilmektedir. Bu 
durum “hizmet telafi paradoksu” olarak açıklanmaktadır (Fierro vd., 2013; Zeithaml ve Bitner, 
2003; Mattila, 1999; Ok vd., 2006; Kim vd., 2010; Maxham ve Netemayer, 2002; Aktaran: Çalışkan, 
2013:70).  

Hizmet telafisi deneyimi yaşayan müşterilerin bu deneyimi yaşamayan müşterilerden daha 
yüksek memnuniyet düzeyine sahip olmaları yani hizmet telafi paradoksu, müşteri ile işletme 
arasındaki iletişimin yoğunlaşması ile açıklanabilir. Günümüzde, tüm pazarlama stratejilerinde 
artık ürün, ambalaj, dağıtım, fiyat gibi unsurların iletişim boyutları bütünleşik pazarlama 
iletişimi kapsamında ele alınmaktadır. Dolayısıyla, hizmet telafisi uygulamaları ile işletme ve 
müşteri arasında arzu edilen iletişim ve etkileşim süreci doğal olarak gelişmektedir. Doğrudan 
müşteri ile iletişim kurulması ve yaşanılan olumsuzluğun giderilebilmesi için müşterinin ihtiyaç 
duyduğu hizmetlerin doğru bir şekilde belirlenip kişiye özel olarak sunulması, hatta hizmet 
hatasının oluşturduğu negatif ortamın ortadan kaldırılması ve yaşanılan dezavantajlı durumun 
bir avantaja dönüştürülmesi için müşteriye standart hizmetlerin ötesinde ayrıcalıklı bir takım 
hizmetlerin sunulması, müşterilerin hiç hizmet hatası deneyimlemedikleri durumlarla 
kıyaslandığında daha yüksek memnuniyet düzeyine sahip olmalarının temel nedenidir. 

Hizmet telafi yöntemlerinin yanlış seçilmesi, etkin bir şekilde uygulanmaması ya da hiçbir telafi 
yönteminin uygulanmaması ise; müşteri memnuniyetsizliği, hatanın tekrarlanmasına bağlı 
olarak diğer tüketicilere işletme hakkında olumsuz bilgilendirme yapma, herhangi bir tepki 
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vermeme ve işletmeye bir daha gelmeme, üçüncü kişilere başvurma ve şikâyette bulunma gibi 
olumsuz çıktılara sebep olmaktadır (Kim vd., 2010; Aktaran: Çalışkan, 2013:69).  

Yaşanılan hizmet hatası sonucunda işletmenin telafi etmek için hiçbir şey yapmaması ya da 
müşteriye yanlış yanıt vermesi, müşteri memnuniyetsizliğini pekiştirmekte ve müşteri bu 
durumda ikinci defa memnuniyetsizlik yaşamakta ve işletme hakkında olumsuz 
değerlendirmeler yapmaktadır. Bu durum literatürde “çifte sapma” olarak tanımlanmaktadır 
(Hart vd.,1990; Bitner vd., 1990; Aktaran: Çalışkan, 2013:70). 

Özellikle internetin yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanması ile sosyal medya, müşterilerin 
deneyimledikleri mal ve hizmetler hakkında tecrübelerini ve düşüncelerini rahatlıkla 
paylaştıkları bir platform haline gelmiştir. Ağızdan ağıza pazarlamanın etkinliği, sosyal medya 
üzerinde iletişimin kolay ve hızlı olmasıyla daha da artmıştır. Bu ortamda, yaşanılan hizmet 
hatalarının yarattığı memnuniyetsizliğin giderilmemesi, işletmenin doğru olmayan 
yaklaşımlarda bulunması ya da tepkisizliği müşterilerin memnuniyetsizliğini pekiştirmekte ve 
hatta yaşanılan sorunla ilgili üçüncü kişilere ya da yasal yollara başvurmaya kadar tepkilerini 
arttırmakta, tüm bu yaşanılanların sosyal medya üzerinden paylaşılması ise potansiyel ve 
mevcut müşterilerin kaybedilmesine, işletme imajının zedelenmesine ve telafisi daha zor değer 
kayıplarına yol açabilmektedir. Çifte sapma olarak nitelendirilen bu olumsuz durumun 
yaşanmaması için, hizmet telafi paradoksunda da vurgulandığı üzere hizmet hatası neticesinde 
memnuniyetsiz olmuş müşterinin bu durumdan çıkarılıp işletme hakkında yeniden olumlu 
düşünmeye yönlendirecek etkili iletişim yollarının geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

UYGULAMA 

Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Örneklemi 

Bu çalışmanın amacı, yarattığı katma değer büyüklüğü dikkate alındığında diğer hizmet 
sektörleri arasında ön plana çıkmakta olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren turizm 
işletmelerinde tüketicilerin deneyimledikleri hizmet hatalarının incelenmesi, bu hizmet 
hatalarının yaşanma sıklığının, gerçekleşme oranının, türünün ve hataların kaynağının 
belirlenmesi, tüketicilerin hizmet hataları karşısında gösterdikleri tepkilerin ölçülmesi, 
işletmelerin uyguladıkları telafi yöntemlerinin ve bu yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesidir. 
Aynı zamanda hizmet telafisi uygulaması sonrasında müşteri memnuniyetinde ve algısında 
meydana gelen değişimler ve hizmet hatalarının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi ortaya 
konulmaya çalışılmıştır. 

Bu amaçla Temmuz-Ağustos 2019 döneminde internet ortamında 394 tüketiciye anket 
uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemi, amaçsal /yargısal örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve 
daha önce en az bir defa turizm işletmelerinde hizmet hatası ile karşılaşmış olmaları şartı 
aranmıştır. Bu şartı karşılamayan 7 katılımcı elenmiş ve araştırmaya dâhil edilmemiş, toplamda 
387 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

 

Veri Toplama Yöntemi 

Bu çalışmada veriler anket yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Anket formu daha önce turizm 
işletmelerinde hizmet hatası ile karşılaşmış olan tüketicilere uygulanmıştır. Anket formu dört 
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 
sorular, ikinci bölümde hizmet hatalarını belirlemeye yönelik sorular, üçüncü bölümde hizmet 
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hatalarını telafi yöntemlerine ilişkin sorular ve son bölümde ise müşteri memnuniyetini 
belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. 

Kullanılan anket formunda hata türlerini belirlemeye yönelik ifadeler Bitner, Booms ve Tetreault 
(1990) tarafından ortaya konulan ve sonrasında Bitner, Booms ve Mohr (1994) tarafından 
geliştirilen hizmet hata türlerinden yararlanılarak oluşturulmuştur. Hizmet telafisi türlerinin 
belirlenmesine yönelik ifadeler için ise Hoffman vd.’nin (1995) ve Mostafa vd.’nin (2014) 
çalışmalarından yararlanılmıştır. Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, yaşanılan hizmet hatasının 
kaynağının belirlenmesi ve hata sonrasında gösterilen tepkilerin ölçülmesi amacıyla kullanılan 
ifadeler Olcay ve Özekinci’nin (2015) ve Phau ve Ferguson’un (2013) çalışmalarından 
faydalanılarak oluşturulmuştur. Çalışmaya uyarlanabilmesi açısından hizmet hata türlerine ait 
ifadeler üzerinde yapılan düzeltmeler de Olcay ve Özekinci’nin (2015) çalışmasından alınmıştır. 
Buna göre; Hoffman vd.’nin (1995) çalışmasında kullanılan “tükenmiş yemek” ifadesi yerine 
“porsiyon miktarının yetersizliği” ifadesi kullanılmıştır. Bitner vd.’nin (1994) çalışmasında yer 
alan “uyumsuz müşteri” ve “sarhoş müşteri” ifadeleri yerine “diğer müşterilerin rahatsız edici 
tüketim davranışları” ve “diğer müşterilerin aşırı sesli konuşması” hizmet hatası türleri olarak 
alınmıştır. Telafi yöntemlerine ait ifadelerde Hoffman vd.’nin (1995) çalışmasında yer alan 
“düzeltme” ifadesi yerine “özür dilendi ve hata hemen giderildi” ifadesi kullanılmıştır. Benzer 
şekilde “yönetimin müdahalesi” ifadesi yerine “şikâyet bir üst makama yönlendirildi” ve 
“kupon” yerine “sadece açıklama yapıldı” ifadesi telafi yöntemi olarak ele alınmıştır. 

Hizmet hatası ve telafi yöntemlerine ait ifadeler kapalı uçlu ve çok seçenekli olarak sorulmuş, 
müşteri memnuniyetine ait ifadeler ise 5’li Likert ölçeği ile oluşturulmuştur. Buna göre; 1: 
Kesinlikle Katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum, 4: 
Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde kodlanmıştır.  

 

Araştırmanın Güvenilirliği ve Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin Cronbach’s Alfa Katsayısına bakıldığında; “hizmet hataları” 
ölçeğinin 0,909; “hizmet telafisi yöntemleri” ölçeğinin 0,886 ve “müşteri memnuniyeti” ölçeğinin 
0,825’dir ve bu değerlere göre ölçeklerin güvenilirlik dereceleri yüksektir. 18 maddeden oluşan 
“hizmet hataları” ölçeğinin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) değeri 0,887; Bartlett’in küresellik testi 
değeri 6912,554 ve p=0,000’dır. 17 maddeden oluşan “hizmet telafisi yöntemleri” ölçeğinin KMO 
değeri 0,896; Bartlett’in küresellik testi değeri 965,712 ve p=0,000’dır. 6 maddeden oluşan 
“müşteri memnuniyeti” ölçeği için KMO 0,701; Bartlett’in küresellik testi değeri 376,692 ve 
p=0,000’dır. Bu verilere göre gerçekleştirilen faktör analizi sonucu “hizmet hataları” ölçeğinden 
3 boyut oluşmuştur ve bu boyutların toplam varyansa katkısı %74,098’dir. “Hizmet telafisi 
yöntemleri” ölçeğine ait dört boyut meydana gelmiştir ve bu boyutların toplam varyansa katkısı 
%77,496’dır. “Müşteri memnuniyeti” ölçeği tek bir boyut altında toplanmış ve toplam varyansa 
%65,297 katkı sağlamıştır. “Hizmet hataları” ölçeğine ait boyutlara “çalışan hataları”, “diğer 
müşterilerin hataları” ve “işletme yönetiminin hataları”; “hizmet telafisi yöntemleri” ölçeğinin 
boyutlarına “özür dileme”, “telafi etme”, “açıklama yapma” ve “sorun giderme” adları; “müşteri 
memnuniyeti” ölçeğine ait boyuta da yine “müşteri memnuniyeti” adı verilmiştir. Boyutların 
adlandırmaları yapılırken literatürdeki adları dikkate alınmıştır. Tablo 2 ile boyutlara ilişkin 
bilgiler gösterilmektedir. 
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Tablo 2: Araştırmada kullanılan boyutlar 

Ölçek Faktörü 

Hizmet Hataları 

Çalışan Hataları 

Diğer Müşterilerin Hataları 

İşletme Yönetiminin Hataları 

Hizmet Telafisi Yöntemleri 

Özür Dileme 

Telafi Etme 

Açıklama Yapma 

Sorun Giderme 

Müşteri Memnuniyeti Müşteri Memnuniyeti 

 
Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı turizm işletmelerinde hizmet hataları ve bu hataları onarabilmek için 
gerçekleştirilen çabaların (hizmet telafisi yöntemlerinin) müşteri memnuniyeti üzerindeki 
etkisini görebilmektir. Buradan yola çıkarak araştırmanın temel amacının Şekil 1’deki gibi olduğu 
belirtilebilir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi turizm işletmeleri sundukları hizmetlerle ilgili hatalar 
yapabilmektedir ve bunun sonucu bu hataları telafi edici uygulamalar gerçekleştirmektedir. İşte 
bu iki durumun müşteri memnuniyetini ne derece etkilediği anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Şekil 1: Araştırmanın Temel Amacı 

 
Araştırma ölçeklerine uygulanan faktör analizi sonucu “hizmet hataları” ölçeği için üç ve “hizmet 
telafi yöntemleri” ölçeği için de dört boyut ortaya çıkmış ve böylece araştırma için yedi bağımsız 
değişken geliştirilmiştir. Söz konusu bu yedi bağımsız değişkenin “müşteri memnuniyeti” 
bağımlı değişkeni üzerindeki etkisi sınanmaktadır. Araştırmanın amacı esasında “hizmet 
hataları” ve “hizmet telafi yöntemleri” işlemlerinin “müşteri memnuniyeti” üzerindeki etkisini 
ortaya koyabilmek olduğu için, hipotezler de araştırmanın etkileyen ölçeklerine ait boyutların 
etkilenen ölçeğe ait boyut üzerindeki etkisine yönelik olarak oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 
araştırmanın hipotezleri şunlardır; 
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H1a: Çalışan hatalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır, 
H1b: Diğer müşterilerin hatalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır, 
H1c: İşletme yönetiminin hatalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır, 
H2a: İşletmenin özür dileme çabalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır, 
H2b: İşletmenin telafi etme çabalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır, 
H2c: İşletmenin açıklama yapma çabalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi 
bulunmaktadır, 
H2d: İşletmenin sorun giderme çabalarının müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır. 

 

BULGULAR 

Çalışmanın bu kısmında; katılımcıların demografik özellikleri, örnekleme sunulan diğer 
tanımlayıcı soruların yanıtları ve oluşturulan hipotezleri sınamak için regresyon analizi sonuçları 
sunulmuştur. 

Demografik Bulgular 

Araştırma örnekleminin %47’si kadın ve %53’ü erkektir. Bunun yanı sıra %51,4’ü evli; %48,6’sı 
bekar; %28,4’ü 25-34 yaş aralığında; %28’i lise eğitim seviyesinde; %29,1’i memur ve %30,7’si 
4001-6000 TL arası gelire sahiptir. 

Tablo 3: Örneklemin Demografik Özellikleri 

Değişken Gruplar Frekans % 

Cinsiyet 

Kadın 182 47,0 
Erkek 205 53,0 

Medeni Hal 

Bekâr 
199 51,4 

Evli 
188 48,6 

Yaş Aralığı 

18-24 
79 20,4 

25-34 
110 28,4 

35-44 
90 23,4 

45-54 
57 14,7 

+55 
51 13,1 

Eğitim Durumu 

İlkokul 
4 1,0 

Ortaokul ve Dengi 
59 15,2 

Lise 
108 28,0 

Önlisans 
98 25,4 

Lisans 
79 20,4 

Lisansüstü 
39 10,0 

Meslek 

İşçi-Çiftçi 18 4,7 

Memur 112 29,1 

Öğrenci 42 11,1 

Ev Kadını 4 1,0 

Yönetici 48 12,3 

Uzman (Dr., Avukat, Mühendis Gibi) 91 23,4 
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İşsiz 23 5,9 

Diğer 49 12,5 

Hane Gelir Durumu (TL) 

-2020 61 ,8 

2020 48 2,4 

2021-4000 71 23,3 

4001-6000 80 30,7 

6001-8000 56 24,5 

+8000 71 18,3 

 

Araştırmanın Diğer Tanımlayıcı Bulguları 

Diğer tanımlayıcı bulgular kısmında örnekleme yöneltilen “turizm işletmelerinde ne sıklıkla 
hizmet hatası ile karşılaştığı”, “katılımcıların turizm işletmelerinde yaşamış olduğu hizmet 
hatasının kaynağı”, “turizm işletmelerinde yaşamış olduğu hizmet hatası sonrasında nasıl bir 
tepki gösterdiği”, “turizm işletmelerinde ne tür hizmet hataları ile karşılaştıkları”, “turizm 
işletmelerinde yaşamış oldukları hizmet hatasının nasıl telafi edildiği”, “yaşadıkları hizmet 
hatası sonucunda uygulanan telafi yönteminden memnun olup olmadıkları”, “yaşadıkları 
hizmet hatası için uygulanan telafi yöntemi sonrasında o turizm işletmesine karşı tutumlarında 
bir değişiklik olup olmadığı”, “hizmet hatasını telafi eden turizm işletmesine güven duyulup 
duyulmadığı”, “hizmet hatasını telafi eden turizm işletmesinin tekrar tercih edilip edilmeyeceği” 
sorularının yanıtları sunulmaktadır. 

Katılımcıların %48’i nadiren ve %25,’i bazen hizmet hatası ile karşılaşırken, 7 katılımcı (%1,8) hiç 
hizmet hatası ile karşılaşmadığını belirtmiş ve araştırmaya dâhil edilmemiştir. Tablo 4’te dikkat 
çeken bulgular; %23,6 oranında hataların daha çok işletme sahibinden/yönetiminden ve %21,8 
oranında diğer müşterilerden kaynaklı olduğu; %31,8 oranında bu hataların akraba/arkadaş 
çevresinde konuşularak dile getirildiği (yani olumsuz ağızdan ağıza pazarlama yapıldığı); %8,3 
oranında yiyecek alternatiflerin yetersizliğinden memnun kalmadıkları; bu hataların %17,4 
oranında işletme tarafından özür dilenip, telafi edildiği; ancak %36 oranında bu telafi çabalarının 
yetersiz olduğu ve bundan dolayı da %45,5 oranında işletmeye karşı olan olumsuz tutumlarında 
bir değişiklik olmadığı; %61,8’inin işletmeye olan güveninin devam etmeyeceği ve %60,9’unun 
bu işletmeyi tekrar tercih etmeyeceği şeklindedir. 

 

Tablo 4: Araştırmanın Diğer Tanımlayıcı Bulguları 

Değişken Grup Frekans % 

Turizm işletmelerinde ne 
sıklıkla hizmet hatası ile 
karşılaştığı 

Her Zaman 61 15,5 

Sıklıkla 38 9,6 

Bazen 99 25,1 

Nadiren 189 48,0 

Hiçbir Zaman 7 1,8 

Katılımcıların turizm 
işletmelerinde yaşamış 

Servis Personeli 81 20,9 

Mutfak Personeli 70 18,2 

İşletme Sahibi/yönetimi 91 23,6 
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olduğu hizmet hatasının 
kaynağı 

Müşterinin Kendisi 25 6,4 

Diğer Müşteri/Müşteriler 84 21,8 

Diğer 36 9,1 

Turizm işletmelerinde 
yaşamış olduğu hizmet 
hatası sonrasında nasıl bir 
tepki gösterdiği 

İşletme Yetkilisine Şikâyette Bulunma 85 21,8 

Servis Personeline Şikâyette Bulunma 28 7,3 

Sosyal Medyada Paylaşma 21 5,5 

Yasal Yollara Başvurma 53 13,6 

Arkadaşlara/Akrabalara Bahsetme 123 31,8 

Hiçbir Şey Yapmama 32 8,2 

Diğer 45 11,8 

Turizm işletmelerinde ne 
tür hizmet hataları ile 
karşılaştıkları 

İşletmenin Vaat Edildiği Gibi Çıkmaması 14 3,6 

Hizmetin Yavaş ve/veya Yetersiz Olması 7 1,8 

Temizlik ve/veya Hijyen Problemleri 21 5,5 

Odanın Fiziksel Koşullarının Yetersizliği 17 4,5 

Net Olmayan İşletme Politikaları 21 5,5 

İptal / İade Politikalarının Yetersizliği 11 2,7 

Yiyecek Alternatiflerin Yetersizliği 32 8,3 

Eğlence Alternatiflerin Yetersizliği (Animasyon, 

Gece Kulübü 

18 4,5 

Çocuklara Yönelik Hizmetlerin Yetersizliği 11 2,7 

Beklentilerin Doğru Anlaşılmaması 21 5,5 

Müşterinin İstek ve Beklentisine Uymayan 

Seçeneklerin Sunum 

14 3,6 

Personelin Kaba Olması veya Yeteri Kadar İlgili 

Olmaması 

14 3,6 

Hatalı Rezervasyon Alınması 14 3,6 

Rezervasyonun Unutulması 16 4,5 

Ödemenin Yanlış Alınması 11 2,7 

Diğer Müşterilerin Rahatsız Edici Tüketim 

Davranışları 

21 5,5 

Diğer Müşterilerin Aşırı Gürültülü Olmaları 39 10,0 

Diğer Müşterilerin Sözlü Ya Da Fiziksel Tacizi 7 1,8 

Diğer Müşterilerin İşletme Politikalarını 

Çiğnemesi 

14 3,6 

Diğer 64 16,5 

Turizm işletmelerinde 
yaşamış oldukları hizmet 
hatasının nasıl telafi 
edildiği 

Hiç Hesap Alınmadı 7 1,8 

İndirim Yapıldı 11 2,7 

Şikâyet Bir Üst Makama Yönlendirildi 21 5,5 

Özür Dilendi ve Hata Hemen Giderildi 68 17,4 

Odaya Özel Servisler Yapıldı 14 3,6 
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Ücretli Hizmetlerden Bazıları Hediye Edildi 25 6,4 

Oda Değişikliği Yapıldı 42 10,9 

Sadece Açıklama Yapıldı 14 3,6 

Sadece Özür Dilendi 56 14,5 

Hiçbir Şey Yapılmadı 60 15,5 

Diğer 69 18,1 

Yaşadıkları hizmet hatası 
sonucunda uygulanan 
telafi yönteminden 
memnun olup olmadıkları 

Genel Olarak Başvurulan Yöntemden Büyük Bir 

Keyif Aldım 

53 13,6 

Genel Olarak İşletmenin Yöntemi Olması 

Gerektiği Gibiydi 

187 48,2 

Genel Olarak Başvurulan Yöntem Yetersizdi 147 38,2 

Yaşadıkları hizmet hatası 
için uygulanan telafi 
sonrasında o turizm 
işletmesine karşı 
tutumlarında bir 
değişiklik olup olmadığı 

Daha Olumlu Oldu 113 29,1 

Hiçbir Değişiklik Olmadı 176 45,5 

Daha Olumsuz Oldu 98 25,4 

Hizmet hatasını telafi 
eden turizm işletmesine 
güven duyulup 
duyulmadığı 

Hayır 239 61,8 

Evet 148 38,2 

Hizmet hatasını telafi 
eden turizm işletmesinin 
yeniden tercih edilip 
edilmeyeceği 

Hayır 236 60,9 

Evet 151 39,1 

 
Regresyon Analizi 

Çoklu regresyon analizi ile “hizmet hataları” ölçeğine ait olan “çalışan hataları”, “diğer 
müşterilerin hataları”, “işletme yönetiminin hataları” ile “hizmet telafisi yöntemleri” ölçeğine ait 
“özür dileme”, “telafi etme”, “açıklama yapma” ve “sorun giderme” boyutlarının “müşteri 
memnuniyeti” boyutu üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. 

Tablo 5’de görüldüğü gibi tüm modellerde p<,05’dir. Bu sonuca göre oluşturulan tüm modellerde 
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bir başka deyişle ortaya 
çıkan tüm boyutların “müşteri memnuniyeti” üzerinde etkisi bulunmaktadır. Buradan yola 
çıkarak araştırmada kurulan H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c ve H2d hipotezlerinin tümü kabul 
edilebilmektedir. Hizmet hataları ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişkisi ters yöndedir. Bir 
başka ifade ile hizmet hataları müşteri memnuniyetini olumsuz yönde etkilemekte, bir başka 
anlatımla hizmet hataları müşteri memnuniyetini azaltmaktadır. İşletme yönetiminin hataları 
(β=-,448) en fazla etkiye sahiptir. İşletme yönetiminin hatalarına karşı tüketicilerin 1 birimlik 
tutum değişikliği memnuniyet düzeylerinde -,448 birimlik bir değişikliğe yol açmaktadır. Bir 
başka deyişle müşterilerin işletme yönetiminden kaynaklı hizmet hataları konusundaki 
düşüncelerinde bir birimlik olumsuz tutum artışı, memnuniyet düzeylerini 0,448 birim 
düşürmektedir. Bunu sırasıyla çalışanların hataları (β=-,446) ve diğer müşterilerin hataları (β=-
,289) takip etmektedir. Bu hataları düzeltme çabalarının müşteri memnuniyeti üzerindeki 
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etkisine bakıldığındaysa en fazla etkiye (β=,336) telafi etme çabaları sahiptir (müşterilerin; 
işletmenin hatlarını telafi etme çabalarına karşı bakış açılarındaki 1 birimlik olumlu yöndeki bir 
artış, müşterilerin memnuniyet seviyelerini 0,336 birim arttırmaktadır). Bir başka anlatımla bir 
hata karşısında müşterilerden özür dileme, açıklama yapma, sorunu giderme yönünde 
davranışların yanı sıra hatayı telafi edici başka uygulamaların (odaya yemek gönderme, indirim 
yapma, ücretsiz akşam yemeği, armağanlar sunma, hizmetin ücrete tabi olanaklarından ücretsiz 
faydalanma gibi) müşterilerin memnuniyet derecesini daha fazla etkilediği sonucu ortaya 
çıkmaktadır. Buna karşılık en az etkiye ise yalnızca özür dileme uygulamaları sahiptir (β=,264). 

 

Tablo 5: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Ölçek Bağımsız 
Değişken 

Bağımlı 
Değişken R2 P Değeri 

(R2) β P Değeri 
(β) 

1 

Hizmet 
Hataları 

Çalışan 
Hataları 

Müşteri 
Memnuniyeti ,685 ,000 -,446     ,000 

2 
Diğer 

Müşterilerin 
Hataları 

Müşteri 
Memnuniyeti ,685 ,000 -,289 ,002 

3 
İşletme 

Yönetiminin 
Hataları 

Müşteri 
Memnuniyeti ,685 ,000 -,448  ,000 

4 

Hizmet 
Telafisi 

Yöntemleri 

Özür  
Dileme 

Müşteri 
Memnuniyeti ,877 ,000 ,264  ,001 

5 Telafi Etme Müşteri 
Memnuniyeti ,877 ,000 ,336  ,000 

6 Açıklama 
Yapma 

Müşteri 
Memnuniyeti ,877 ,000 ,280  ,001 

7 Sorun 
Giderme 

Müşteri 
Memnuniyeti ,877 ,000 ,296  ,001 

 

Hizmet hataları içerisinde yönetimden kaynaklanan hataların en büyük etkiye neden olması, 
müşterilerin hizmet noktalarında yaşadıkları olumsuz deneyimlerin temelinde yönetimsel 
problemlerin olduğuna işaret etmektedir. Net olmayan işletme politikalarından, kontrolü ve 
denetimi yapılmayan hizmet standartlarına kadar uzanan bir yelpazede yaşanabilecek olan 
yönetimsel problemler neticesinde müşterilerin yaşadıkları memnuniyetsizlikler göreceli olarak 
daha yüksek olmaktadır. Çalışanlardan ve diğer müşterilerden kaynaklanan hizmet hatalarının 
ön sırada yer alması da yönetimin bu konuda önleyici etkin bir strateji uygulamakta yetersiz 
kaldığını göstermektedir. Aynı zamanda hizmet hatalarının telafisinde sadece özür dilemenin 
yeterli bir telafi olmadığı, müşterilerin yaşadıkları olumsuzluklar karşısında işletme 
yönetiminden daha ayrıcalıklı bir hizmet ve yaklaşım beklediklerini ortaya koymaktadır. Bu 
aşamada önemli olan müşterinin işletme yönetiminin hizmet telafisi konusunda hassasiyetini ve 
gayretini görebilmesi, telafi etme çabalarını samimi bulmasıdır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hizmetlerin yapısı gereği, hizmet sektöründe hizmetin sunumu esnasında sıklıkla hizmet 
hataları yaşanabilmektedir. Hizmet hatalarını önlemek mümkün olmasa da, daha az yaşanmasını 
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sağlayacak önlemlerin alınması ya da müşteri memnuniyetinin olumsuz etkilenmemesi için 
yaşanan hizmet hatalarının telafi edilmesi yönünde uygulamaların yapılması mümkündür.  

Hizmet hataları ve telafi yöntemleri ile ilgili literatürde yer alan çalışmalar göstermektedir ki, 
doğru şekilde uygulanan hizmet telafi yöntemleri müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkileyebilmekte, hatta hiç hatanın deneyimlenmediği durumlara kıyasla daha yüksek müşteri 
memnuniyetinin elde edilmesi söz konusu olabilmektedir.  

Bu çalışmada, turizm işletmelerinde yaşanılan hizmet hatalarının incelenmesi, bu hizmet 
hatalarının yaşanma sıklığının, gerçekleşme oranının, türünün ve hataların kaynağının 
belirlenmesi, tüketicilerin hizmet hataları karşısında gösterdikleri tepkilerin ölçülmesi, 
işletmelerin uyguladıkları telafi yöntemlerinin ve bu yöntemlerin etkinliğinin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Aynı zamanda hizmet telafisi uygulaması sonrasında müşteri memnuniyetinde 
ve algısında meydana gelen değişimler ve hizmet hatalarının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırma bulgularına göre katılımcıların %48’i nadiren, %25,1’i bazen, %15,5’i her zaman ve 
%9,6’sı sıklıkla hizmet hatası ile karşılaşırken, %1,8’i hiçbir zaman hizmet hatası ile 
karşılaşmadıklarını belirtmiş ve bu %1,8’lik kısım araştırmaya dâhil edilmemiştir. Hizmet 
hatalarının bu kadar yaygın karşılaşılıyor olması, rekabetin oldukça yoğun olduğu turizm 
sektöründe yöneticilerin dikkate almaları gereken bir husustur. Özellikle günümüz bilişim 
teknolojileri ile iletişim sosyal medya kanalları üzerinden oldukça kolay hale gelmiş ve 
bilinçlenen yeni bir tüketici profili oluşmuştur. Tüketiciler artık araştırmadan ve işletmeler ile 
ilgili sosyal medyadaki yorumları okumadan satın alma yapmamaktadır. Web siteleri üzerinden 
oluşturulan tüketici forumlarında yaşadıkları olumsuz tecrübeleri paylaşan müşteriler,  
diğerlerinin de kararlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle, hizmet sonrası müşterinin 
memnun şekilde işletmeden ayrılması, uzun vadede işletmenin müşteri sadakati elde 
edebilmesinin ve ayakta kalabilmesinin öncelikli koşullarındandır. 

Turizm işletmelerinde yaşanılan hizmet hatalarının başlıca kaynağı %23,6’lık bir oranla 
işletmenin sahibi ya da yöneticisi olarak görülmektedir. Bunu %21,8 ile diğer müşterilerin sebep 
olduğu hizmet hataları takip etmektedir. %20,9 ile servis personeli, %18,2 ile mutfak personeli, 
%6,4 ile müşterinin kendisi ve %9,1 ile diğer etmenler hizmet hatalarının kaynağı olarak 
görülmektedir. Burada hataların temelinde yönetimsel sorunların yattığı görülmektedir. Diğer 
müşterilerden kaynaklanan sorunların da temelinde yönetimsel problemler yatmaktadır. Yeterli 
ve zamanında önleyici planlamaların yapılmaması ve yönetimin bu konuda yeterli hassasiyeti 
göstermemesi de hataların yaşanmasında etkendir. Bu konuda işletme politikaların ve 
sınırlamaların net olması, yönetimin bu konuda taviz vermemesi ve uyarıların önceden anlaşılır 
şekilde yapılması hataların yaşanma sıklığını azaltacaktır. Diğer yandan servis ve mutfak 
personeli ile ilgili yaşanılan sorunlar da etkili insan kaynakları yönetimi ve sürekli personel 
eğitimi ile büyük ölçüde önlenebilecektir. Hatanın kaynağı müşterinin kendisi de olabilmektedir. 
Bu noktada hassasiyet gösterilmesi gereken husus ise memnuniyetsiz ve hatalı olan müşterinin 
de uygun yaklaşımlar ile geri kazanılabilmesi ve olumsuz ağızdan ağıza pazarlamanın önüne 
geçilebilmesidir. Çünkü müşteriler büyük ölçüde deneyimledikleri bütün güzellikleri konaklama 
yerinde bırakacak ve olumsuz deneyimleri beraberinde götüreceklerdir. 

Katılımcılara yaşadıkları hizmet hatası sonrasında tepkileri sorulduğunda; %31,8’i olaydan 
arkadaşlarına ve/veya akrabalarına bahsettiklerini, %21,8’i işletme yetkilisine şikâyette 
bulunduklarını, %13,6’sı yasal yollara başvurduklarını, %7,3’ü servis personeline şikâyette 
bulunduklarını, %5,5’i durumu sosyal medyada paylaştıklarını ve %11,8’i ise durumu diğer 
yöntemlerle çözmeye çalıştıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların yalnızca %8,2’si hiçbir şey 
yapmadıklarını ifade etmiştir. Katılımcıların %91,8’inin tepki göstermesi, %13,6’sının yasal 
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yollara başvurması ve %5,5’inin durumu sosyal medyadan paylaşıyor olması, tüketicilerin 
yaşanılan hizmet hataları karşısında bilinçlendiğini, haklarını aradıklarını ve bu konuda sosyal 
medyanın gücünü de kullandıklarını göstermektedir. Böyle bilinçli bir tüketici profili karşısında 
işletmeler yaşanabilecek hizmet hataları konusunda daha fazla hassasiyet göstermelidirler.  

Yaşanılan hizmet hatalarının türüne bakıldığında ise, en göze çarpanı %10’luk bir oranla diğer 
müşterilerin aşırı gürültülü olmaları ve %8,3 ile yiyecek alternatiflerinin yetersizliği olmaktadır. 
Bunları %5,5’lik bir oranla temizlik ve hijyen problemleri, net olmayan işletme politikaları, 
beklentilerin doğru anlaşılamaması ve diğer müşterilerin rahatsız edici tüketim davranışları 
takip etmektedir. Bu veriler de diğer verileri destekler nitelikte ve yönetimsel yetersizliklere 
dikkat çekmektedir.  

Yaşanılan hizmet hatası sonrası uygulanan telafi yöntemleri sırasıyla; %17,4 ile özür dilenmesi 
ve hatanın hemen giderilmesi, %14,5 ile sadece özür dilenmesi, %10,9 ile oda değişikliği 
yapılması, %6,4 ile ücretli olan hizmetlerin bazılarının hediye edilmesi, %5,5 ile şikâyetin bir üst 
makama yönlendirilmesi, %3,6 ile odaya özel servislerin yapılması, %2,7 ile ücrette indirim 
yapılması ve %1,8 ile hiç ücret alınmamasıdır. %18,1 oranında bunların dışında telafi yöntemleri 
uygulanırken %15,5 oranında telafi yöntemlerinin hiçbiri uygulanmamıştır. %15,5 oranında 
işletmenin hizmet hataları karşısında tepkisiz kalması, %15,5 oranında ikinci defa 
memnuniyetsizlik yaşayan müşteri demektir. Çünkü hata sonrasında müşterilerde işletmeden 
telafi edici bir yaklaşım beklentisi doğmaktadır. Hiçbir şeyin yapılmaması ise zaten 
memnuniyetsiz olan müşterilerin ikinci defa memnuniyetsizlik yaşaması anlamına gelmektedir 
(çifte sapma durumu). Bu durumdaki müşteri, memnuniyetsizliğini daha sesli hale getirecek ve 
olumsuz ağızdan ağıza pazarlama süreci başlayacaktır. 

Uygulanan telafi yönteminin müşteri memnuniyetine etkisini belirlemeye yönelik sorulan soruya 
katılımcıların %48,2’si telafinin olması gerektiği gibi asgari düzeyde olduğu, % 38,2’si yetersiz 
olduğu ve yalnızca %13,6’sı ise telafi yönteminin yeterli olduğu ve büyük keyif aldığı yönünde 
cevap vermişlerdir. Bu durumda hizmet hatasından kaynaklı müşteri memnuniyetsizliğinin 
yalnızca %13,6’sının tamamen giderilip dezavantajlı durumun avantaja dönüştürülebildiğini 
söylemek mümkündür. Bu durum aynı zamanda müşterilerin %38,2’sinin memnuniyetsiz bir 
şekilde işletmeden ayrıldığını ve %48,2’sinin ise tam olarak memnuniyet elde etmeden ve aldığı 
hizmetten tatmin olmadan işletmeden ayrıldığını ifade etmektedir.  

Katılımcılara telafi yöntemi sonrasında işletmeye karşı tutumları sorulduğunda, %45,5’i hizmet 
hatası sonucu oluşan olumsuz algıda hiçbir değişiklik olmadığını ve hatta %25,4’i daha da 
olumsuz olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların yalnızca %29,1’i işletmeye yönelik tutumlarının 
hizmet telafisi sonrasında daha olumlu olduğunu belirtmiştir. Bu durum, uygulanan hizmet 
telafisi uygulamalarının yetersizliğini göstermektedir. Katılımcıların uygulanan telafi sonrasında 
daha da olumsuz algılara sahip olması ise, müşterilerin beklentileri ile uyuşmayan yanlış telafi 
yöntemlerinin uygulandığını ortaya koymaktadır.  

Katılımcılar aynı zamanda yaşanılan hizmet hatalarından sonra %61,8 oranında o işletmeye 
güven duymadıklarını belirtmişler ve %60,9 oranında aynı işletmeyi bir daha tercih 
etmeyeceklerini ifade etmişlerdir. Bu oranların oldukça yüksek olması, müşteri memnuniyeti 
açısından hizmet telafilerinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.  

Son olarak, hizmet hatalarının ve hizmet telafisi yöntemlerinin müşteri memnuniyeti üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik yapılan regresyon analizinde, her iki boyutun da müşteri 
memnuniyeti üzerinde etkisi olduğu görülmüştür ve çalışmanın tüm hipotezleri (H1a, H1b, H1c, 
H2a, H2b, H2c, H2d) desteklenmiştir. Hizmet hatalarının etkisi negatif yöndeyken hizmet telafi 
yöntemlerinin ise etkisi pozitif yöndedir. Dolayısı ile hizmet hatalarının müşteri memnuniyetini 
azalttığı ve hizmet telafisi uygulamalarının ise müşteri memnuniyetini arttırdığı söylenebilir.  
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Burada önemli olan husus, en büyük etkiyi “telafi etme çabalarının” ve en düşük etkiyi ise 
“yalnızca özür dilemenin” yaratmış olmasıdır. Buradan anlaşılacağı üzere, müşteriler yaşadıkları 
hizmet hatalarının sonucunda işletmelerden yalnızca özür dilemek ve hatayı telafi etmenin 
ötesinde bir takım ayrıcalıklar beklemektedir. Özellikle rekabetin oldukça yoğun yaşandığı 
turizm işletmelerinde, hizmet hataları sonucunda müşterilerin kaybedilmemesi için etkili ve 
müşterilerin beklentilerine uygun telafi yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanması, aynı zamanda 
hataların tekrarlanmaması açısından yönetimsel planlamaların yapılması ve politikaların 
oluşturulması gerekmektedir.  

Günümüz pazarlama anlayışında, tutundurma karması elemanlarının iletişim boyutlarının 
öncelik kazanması sonucunda bütünleşik pazarlama iletişimi kapsamında müşteri ve işletme 
arasında karşılıklı ilişkilerin kurulması ve etkileşimin sağlanması oldukça önemli hale gelmiştir. 
Hizmet telafisi stratejileri belirlenirken bu hususun dikkate alınması oldukça önemlidir. Çünkü 
hizmet telafisi uygulamaları ile aynı zamanda işletmeler doğrudan müşteriler ile iletişim kurarak 
karşılıklı bir etkileşim yaratma ve işletme hakkında oluşan olumsuz algıyı tam tersine çevirerek 
daha olumlu bir imaj oluşturma imkânı da elde etmektedirler. Özellikle mal ve hizmetler 
arasındaki farklılıkların oldukça azaldığı ve dolayısıyla rekabetin yoğun yaşandığı turizm 
işletmelerinde müşteriler ayrıcalıklı hizmetler beklemekte ve işletmenin sunacağı ayrıcalıklı 
hizmetler satın alma kararlarını yönlendirmektedir. Ayrıcalıklı hizmet beklentisi ile turizm 
işletmesine gelen ve karşılaşılan hizmet hataları sonucunda memnuniyetsizlik yaşayan günümüz 
bilinçli tüketici profili karşısında işletmelerin daha etkili telafi yöntemleri uygulamaları ve 
müşterilerdeki olumsuz algıyı ortadan kaldırmak için samimi bir gayret göstermeleri 
gerekmektedir. Aksi halde müşterilerin tepkisi işletme içerisinde kalmamakta, sosyal medya 
üzerinde işletmeye yönelik olumsuz yorumlar, paylaşımlar, şikâyetler ve hatta yasal işlemler söz 
konusu olabilmektedir. Müşteriler için yalnızca özür dilemek memnuniyetsizliğin telafisi için 
yeterli gelmemekte, müşteriler özellikle işletme yönetiminin hatanın telafisi için daha samimi bir 
gayret içerisinde olduğunu görmek istemektedir. Yöneticilerin olaylar karşısındaki duruşları, 
yaklaşımları, memnuniyetsiz müşteriler ile iletişime geçme biçimleri ve problemin çözümüne 
yönelik hızlı reaksiyon gösterip göstermemeleri hizmet telafisi sürecinin başarısını 
belirlemektedir. Aynı zamanda, hizmet kalitesini sürekli arttırmak, çalışanları sürekli eğitmek, 
problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak, diğer müşterilerin de hizmet hatalarına 
sebebiyet vermemeleri için çok net işletme politikaları ve sınırlamalar oluşturmak hizmet 
hatalarının yaşanmaması için alınması gereken önlemlerdir. Unutulmamalıdır ki kaybedilmiş 
her bir müşteri, aynı zamanda kaybedilmiş birçok potansiyel müşteri anlamına gelmektedir. 
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Öz 

Tüm dünyada giderek önemi artan engelli turizmi pazarının özelliklerini daha iyi anlamak ve 
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gerekmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, tüm engel türleri arasında belki de en 
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Abstract 

In order to better understand the characteristics of the disabled tourism market, which has 
become increasingly important all over the world and to develop appropriate marketing 
strategies, it is necessary to examine the different dynamics of the obstacles and their problems 
during their travels. In this context, the aim of the study is to determine the difficulties 
experienced by the families of mentally disabled individuals, who are perhaps the most 
disadvantaged among all types of disabilities, before and during the holidays due to internal and 
external factors. Semi-structured interviews were conducted with the families of 17 mentally 
disabled individuals. As a result of the study, it was concluded that the main motivation of 
families for the holiday is the happiness of their children, that the holiday is an important tool in 
relieving them from daily stress and anxiety, and that almost all families experience similar 
problems. 

Keywords: Mentally Disabled Individuals, Disabled Tourism, Tourism. 
Received: 02.10.2019 
Accepted: 13.01.2020 

Suggested Citation:  
Oduncuoğlu, F. (2020). A Descriptive Research on Holiday Difficulties of Families with Mentally 
Handicapped Children, Journal of Turkish Tourism Research, 4(1): 279-293. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Funda ODUNCUOĞLU 

 281 

GİRİŞ 

Engelli turizmi, engelli bireylerin oluşturduğu turizm aktivitesine ve seyahatlere verilen isimdir. 
Engelli turizmi, tüm dünyadaki engelli sayısının fazlalığı ve bu kişilerin genellikle tek başlarına 
değil yanlarında refakatçi veya refakatçileriyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde turizm 
işletmeleri için çok değerli bir pazar anlamına gelmektedir. Engelli turizmi, sosyal turizm ve 
sağlık turizmi altında yer alan bir turizm türüdür. Engelli turizminin gelişimi için özellikle İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan ve engellilerin turizm faaliyetlerine erişim engellerini ortadan 
kaldırmaya yönelik düzenlemeler ve yasalar, pazarın hızla gelişimini tetiklemiştir. Pazarın 
giderek büyüyen hacmi dışında, engelli turistlerin genellikle sonbahar ve ilkbahar aylarında 
seyahat etmeleri, ülkelerin turizm sezonlarını uzatıcı bir etki yaratmakta olup, turizm gelirlerini 
arttırmak isteyen ülkeler açısından engellileri önemli bir pazar konumuna getirmiştir (Toker ve 
Kaçmaz, 2015:236). Pazarın öneminde gözlemlenen bu artışa ve engelli insanların da diğer 
insanlar gibi turizm faaliyetlerine katılmalarının en doğal hak olarak görülmesine karşın, turizm 
faaliyetleri sanki engelli olmayan kişiler için tasarlanmış şekildedir (Yau vd., 2004:946). Yau vd., 
(2004:947) bu durumu, turizm konusunda engelli bireylerin de diğerleri gibi aynı istek ve 
ihtiyaçlara sahip oldukları ancak, öncelikli olarak engelli olmayan bireylere yönelik tasarlanmış 
seyahatin, engelli bireyler için bazı zorluklar taşıyacağı şeklinde ele almaktadır. Söz konusu 
kısıtların, turizm alanlarında engelli bireylere yönelik düzenlemeler konusunda olabileceği gibi, 
engelli bireylerin istek, ihtiyaç, motivasyon ve beklentilerinin doğru şekilde anlaşılamamasından 
kaynaklı olabileceği de söylenebilir. 

Engellilik heterojen bir yapıya sahiptir. Engelliliğin çeşitli şekilleri (cinsiyet, yaş, ırk/etnisite, 
kültür, sosyo-ekonomik durum, cinsel yönelim vb.) turist deneyimlerini farklılaştırmaktadır. 
Hatta benzer engelli grubu içerisinde engellilik düzeyinin tipine ve seviyesine göre farklı seyahat 
şekilleri planlamak gerekmektedir (Small vd., 2012:944). Bununla birlikte, farklı engele sahip 
bireylerin, farklı istek ve gereksinimleri de olacağı düşünüldüğünde, engellilik durumu ve 
çeşitlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.  

Kendi içinde farklı engel türlerine göre alt pazarlara ayrılan engelli pazarının alt pazarlarından 
birisi de zihinsel engelli bireylerin oluşturduğu pazardır. Zihinsel engelliler hayatları boyunca 
belli bir zeka seviyesinde kalan fakat düşük bir algılama yetisine sahip bireylerdir (Göktaş ve 
Bulgan, 2016:40). Zihinsel engelli kavramını tanımlamak, en başta bu bireyleri tanımak ve 
gereksinimlerini karşılayacak uygulamaları gerçekleştirmek için önem taşımaktadır. Zihinsel 
engellilik, zihinsel işlevlerde ortalamadan önemli derecede geride olma ve zihinsel işlevlerle 
ilişkili uyumsal beceri alanlarından (iletişim, özbakım, sağlık ve güvenlik, işlevsel akademik 
beceriler vb.) iki ya da daha fazlasında sınırlılıklar gösterme durumu olarak ifade edilmektedir 
(Eripek, 2004:26).   

Zihinsel engelli bireyler sahip oldukları engel nedeni ile diğer engel türlerine sahip bireylere göre 
bağımsız seyahat etmek konusunda çok kısıtlıdırlar. Bu bireyler tatillerinde mutlaka yanlarında 
bir ya da birden fazla refakatçi ile seyahat etmektedirler. Çarpan etki yaratması nedeni ile 
azımsanmayacak bir pazar oluşturan zihinsel engelliler, seyahatleri süresince pek çok engelle 
karşılaşmaktadır. Zihinsel engelliler tüm engel grupları içerisinde gerek psikolojik gerekse sosyal 
anlamda desteklenmesi gereken en önemli azınlığı temsil etmektedir. Bu engel grubuna sahip 
olanların yanı sıra ailelerinin de ilgi ve desteğe ihtiyaçları vardır (Özşenol vd., 2003:160). 

İngiliz Üniversitesi Surrey tarafından yürütülen OSSATE (One-Stop-Shop Accessible Tourism in 
Europe- Avrupa’da Erişilebilir Turizm) adlı çalışma, Avrupa’da 46 milyona yakın fiziksel ya da 
zihinsel sorunu bulunan engellinin yaşadığı sonucunu ortaya koymaktadır (Zengin ve Eryılmaz, 
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2013:54). Türkiye’de ise engelli olan nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %12.29 olup yaklaşık 8 
milyon kişidir. Ülkemizdeki ortopedik (%1,25), görme (%0,60), işitme (%0,37), dil ve konuşma 
(%0,38) ile zihinsel özürlülerin (%0,48) sayısı 1,8 milyon kişi, diğer bir ifade ile %2.58 oranındadır. 
Bu oranın ise %3.05’i erkek, %2,12’si ise kadınlardan oluşmaktadır. Süre gelen hastalığı olanların 
oranı ise 6,6 milyon kişi yani %9,70 oranındadır ve bu oranın %8,05’i erkek ve %11,33’ü 
kadınlardan oluşmaktadır (TÜİK, 2011). Yapılan araştırmalar sonucunda engelli nüfusun 
%70’inin seyahat ettiği belirlenmiştir. Engelli bireylerin genellikle bir ya da birkaç kişinin 
refakatiyle seyahat ettikleri düşünüldüğünde ise Avrupa’da seyahat eden potansiyel rakamın 130 
milyon kişi ve bunların yaklaşık turizm harcamasının 80 milyar Euro’dan fazla olduğu 
düşünülmektedir (TÜRSAB, 2008). Rakamlardan da anlaşılacağı üzere günümüzde, turizm 
endüstrisi için engelliler önemli bir pazar konumundadır ancak buna rağmen gerek sektörel 
gerekse akademik anlamda bugüne kadar bu önemli pazarın üzerine fazla düşülmemiştir (İsraeli 
2002:101; Yau vd., 2004:947; Öztürk vd., 2008:388). Engelli insanların da diğer insanlar gibi turizm 
faaliyetlerine katılmaları en doğal hakları olmasına rağmen, turizm faaliyetleri engelli bireyleri 
göz ardı eder biçimde tasarımlanmış şekildedir (Yau vd., 2004:947). 

Engellerle yaşamak birçok güçlüğü de beraberinde getirmektedir. Kabul edilen görüşe göre, 
turizm faaliyetlerine katılmak engelli olan ve olmayan tüm insanlar için gerekli bir aktivitedir. 
Ancak, engellilerin turizm faaliyetlerine katılma ve mutlu olmaları için sosyal ve pratik olarak 
değişik türde güçlüklerin üstesinden gelmeleri gerekmektedir (Germ ve Schleien, 1997:27). Bir 
engelli için konaklama faaliyeti bir bilet satın alma, rezervasyon veya paket tur için ödeme 
yapmak kadar basit bir eylem değildir. Engellilerin ve onlarla seyahat eden bireylerin tam 
katılımlarını engelleyen pek çok pratik ve sosyal engel bulunmaktadır (Yau vd., 2004:948). Engelli 
kişiler diğer insanlardan farklı olarak, özel ihtiyaçlarına uyum sağlayacak elverişli ulaşım 
araçlarına, konaklama işletmelerine, çeşitli restoran hizmetlerine ve eğlence aktivitelerine 
gereksinim duymaktadır. Engellilerin diğer insanlardan ayrı nitelikte olan özellikleri dikkate 
alındığında, bu grubu oluşturan müşterilerin konfora, güvenliğe ve erişime gereksinim duyması 
kaçınılmazdır, ancak engelli turizmi özellikle ulaşım ve konaklama tesislerine yönelik ilave 
yatırım ve maliyet gerektirdiği için turizm yatırımcıları, bu pazara mesafeli durmakta ve özellikle 
Türkiye’de yasal zorunluluk sınırı olan toplam oda sayısının %1’i düzeyinin üzerine 
çıkmamaktadır (Yıldız vd., 2017:64). 

Engellileri sosyal hayata katmak ve onların daha iyi bir hayat sürdürmesi için çalışmalar yapmak, 
birer sosyal sorumluluk örneğidir. Geçmişten günümüze engelliler sıklıkla ekonomik, sosyal ve 
siyasi yapı bozuklukları, bilgi eksikliği, yanlış yaklaşımlar, olumsuz tutumlar, ayrımcılık ve 
fiziksel çevre koşullarının yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşmıştır (Tütüncü ve Aydın,2013:261). 
Huh ve Singh (2007:220) çalışmalarında ABD’de yaşayan ve engelli bir üyeye sahip aileler için 
turizm endüstrisinin uygunluğunu araştırmışlardır. ABD nüfus raporları ve 6 eyaletin seyahat 
piyasası araştırmalarından elde edilen ikincil verilerin kullanıldığı çalışmada ampirik bulgular 
indirimli anlaşmalar, otomobil kulüp yayınları ve özel dizayn edilmiş web siteleri ile bu 
piyasanın cazip olacağını göstermektedir. Engellilerin daha çok hangi çeşit ve türde tatil ile 
ilgilendiklerine dair Bergier vd., (2010: 1136-1137) çalışma bulguları önem arz etmektedir. Buna 
göre Engellilerin %66’sı ulusal turları, %15’i rehabilite-spa merkezlerini, %12’si aileleri ile birlikte, 
%3.9 bahçe ve rekreasyonu, %1.3 ü ise uluslararası turu tercih etmektedirler. Huh ve Singh (2007: 
221) çalışmasında, engelli bir üyenin bulunduğu ailelerin son 12 ayda hangi sıklıkla seyahat ettiği 
bilgisine ilişkin şu sonuçları bulmuştur: Ailelerin %49.5’i 1-3; %28’i 4-6; %11.8’i 10-20; %6.1’i 7-9 
arasında seyahat gerçekleştirmiştir. Huh ve Singh (2007: 221) çalışmasında, engelli bir üyenin 
bulunduğu ailelerin tercih ettiği seyahat çeşidine ilişkin şu sonuçları bulmuştur: Ailelerin 
%85.6’sı gecelik konaklama, %14.4’ü ise günübirlik konaklamayı tercih etmektedir. Engellilerin 
hangi çeşit tatile ilgi gösterdiklerine yönelik Zbikowski vd. (2011: 125), tarafından yapılan çalışma 
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bulguları önemlidir. Buna göre engellilerin önemli bir kısmı rehber eşliğinde turistik gezileri 
daha çok tercih etmektedirler.  

Türkiye’de nüfusun %18’i çeşitli ruhsal sorunlarla yaşamının en az bir döneminde ruh sağlığı 
kurumlarına başvurmakta. 1,5 milyon civarında ise zihinsel engelli birey olduğu bilinmekte. 
Yakınları de hesaba katıldığında en az 20 milyon kişinin bu sorundan doğrudan ya da dolaylı 
olarak etkilendiği söylenebilir (www.engelliler.biz). Toplum çapındaki damgalama ve ayrımcılık 
nedeniyle ruhsal sorunlar yaşayan ve zihinsel engelli bireyler çoğunlukla yalıtılmış yaşamlar 
yaşamakta ve toplumsal yaşamın pek çok alanının dışında kalmaktadır (www.engelliler.biz). 
Türkiye’nin belirli bölgelerinde psiko sosyal ya da zihinsel engelli bireyleri evin dışarına bile 
çıkarmayan aileler bulunmaktadır. Pazara, zihinsel engelli bireyler açısından yaklaşan akademik 
çalışmalar incelendiğinde ise, bu bireylerin çözmekte güçlük yaşadıkları pek çok seyahat 
engellinin olduğu görülmektedir. Özellikle zihinsel engelli bireylerin ailelerinin refakati ile 
gerçekleşen turizm aktiviteleri düşünülecek olunursa; zihinsel engelli bireye sahip ebeveynlerin 
diğer sağlıklı bireylere sahip ebeveynlere göre daha stresli bir yapılarının oluşu nedeniyle, bu tür 
aktivitelere katılım onlar açısından daha da zordur. Bu tür ebeveynler; panik duygusuna, 
korkuya, kaygıya ve üzüntülü bir ruh haline sahiptir (Israeli,2002:103, Poria vd., 2011:572). Farklı 
özelliklere sahip bir bireyin anne ve babası olma rolü, ebeveynlerin kendisini önceden hazırladığı 
bir rol değildir (Sarı, 2007:1). Ailenin kendisini hazırlamadığı bu durumu kabullenmesi duygusal 
olarak zorlayıcı bir durumdur. Aileler keder, bakım yükünün uzaması, sosyal etiketlenme ve 
ebeveynlik açısından rol modeli eksikliği nedeniyle duygusal yüklenmeler yaşamaktadır. Bunun 
yanı sıra, kendilerinden ya da toplumdan kaynaklanan nedenlerle sosyal izolasyon, çocuğun 
bakım sorumluluklarının fazla olması nedeniyle de fiziksel yüklenme yaşayabilmektedir. Tüm 
bu zorluklar, ekonomik güçlükler ile birleştiğinde ailenin duygusal zorlanmaları artmaktadır 
(Sarı, 2007:2). Ülkemizde zihinsel engelli çocukların ebeveynleriyle gerçekleştirilen araştırmalar 
onların zihinsel engelli çocuğu olmayan ebeveynlerden daha depresif ve kaygılı olduklarını 
(Aysan ve Özben, 2007:3; Dereli ve Okur, 2008:160), suçluluk, utanç duyguları yaşadıklarını 
(Karaçengel, 2007:83), çocuklarının gelecekteki bakımına ilişkin endişeler taşıdıklarını ve 
çocuğun aile yaşamına getirdiği sınırlılıklar, ömür boyu bakımının getireceği zorluklardan 
kaynaklanan kaygılara sahip olduklarını ortaya koymuştur.  

Yetersizliği olan bir çocuğun varlığına başarılı bir şekilde uyum yapmayı kolaylaştıran ve 
yaşamlarında hissettikleri stres düzeyinin azalmasını sağlayan en önemli faktörlerden biri sosyal 
destektir. Sosyal destek, bireyin diğer insanlardan aldığı yardıma işaret etmektedir. Kişinin 
sevildiği, değerli bulunduğu, kabul edildiği ve kişiler arası destek ağının bir parçası olduğu 
inancına sahip olmasını sağlayan bilgi olarak tanımlanabilir. Bireyler, sosyal desteği eşi, ailesi ve 
arkadaşlarının yanı sıra boş zaman etkinliklerinden, tatil ve eğlence aktivitelerinden, toplum 
programlarından ve profesyonel kişi ile kurumlardan alabilir (Siklos ve Kerns, 2006: 923). 
Zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin yaşadıkları duygusal güçlükleri, stres algılarını 
inceleyen araştırmalarda sosyal destek algısı sıklıkla ele alınan bağımsız değişkenlerden biri 
olmaktadır. Sosyal destek ile ilgili olarak gerçekleştirilen araştırmalar, engelli çocuklara sahip 
bireylerin sosyal destekleri arttıkça psikolojik belirtilerinin (Arslan, 2010:74), umutsuzluk 
düzeylerinin (Köksal ve Kabasakal, 2012:73), depresif belirti ve stres düzeylerinin azaldığını; 
uyumlarının (Bailey, 2007), iyi olma durumlarının (White ve Hastings, 2004:184) arttığını ortaya 
koymuştur. Engelli bireylerin kendi başlarına bağımsız olarak hareketlerinin sağlanması oldukça 
zor olsa da imkansız değildir. Engellilere yönelik turizm erişilebilirliğine ilişkin çalışmalar 
bulunsa da zihinsel engellilere özgü yapılan çalışmaların yetersiz olduğu bilinmektedir 
(Waieland ve Baker, 2010:626). Zihinsel engelli bireylerin ve refakatçilerinin turizm faaliyetlerine 
kolay erişebilmesi noktasında tüm servis sağlayıcılarının (otel, restoran, bar, müze, eğlence 
parkları vb. alanların) erişilebilirliğinin sağlanması dikkate alınması gereken unsurlardandır. 
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Pozitif personel tutumu özellikle zihinsel engelli bireylerin turizm sektöründeki tesislerin 
erişilememesi açığını hafifletmek için yardımcı olabilecek belki de en önemli etmendir. Turizm 
sektöründe zihinsel engellilerin karşılaşabilecekleri bariyerleri ortadan kaldırarak, engellilere 
eğitilmiş ve olumlu tutumlar sergileyen personelle hizmet sunmak, onların memnuniyetlerini en 
üst seviyeye taşıyarak, seyahat ve turizm hizmetlerini aldıkları işletmelere tekrar gelmelerini 
sağlayacaktır (Israeli, 2002:101-102).  

Bulgan’ın 2017 yılında Isparta ilinde yaşayan 371 zihinsel engelli bireye sahip aileye uyguladığı 
anket sonucunda, araştırmaya katılan zihinsel engellilerin ailelerinin eğitim durumları ve aylık 
gelir durumlarının düşük seviyelerde olduğu tespit edilmiş ve zihinsel engellilerin aktif olarak 
turizm faaliyetlerinde bulunamadıkları belirlenmiştir. Tatil için en çok Antalya’yı tercih eden 
hedef kitlenin, tatil kararı almalarında eş ve dostlarının tavsiyelerinin etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Bulgan,2017).  

Holden engellilerin seyahat ve turizm endüstrisinde yasadıkları problemlerin oldukça az çalışma 
ile irdelendiğini yaptığı araştırmada vurgulamaktadır. Bu nedenle seyahat ve turizm 
endüstrisinin erişilebilirliğini yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duyulmakta olduğuna vurgu 
yapan Holden, engelli bireylerin refakatçi ile seyahat etmek zorunda olduğunu ve engelli 
bireylerin birlikte seyahat ettikleri refakatçileri ile hiçbir güçlük yaşamadan herkes gibi eşit 
şekilde turizm servis sağlayıcılarından yararlanmak isteyebileceklerinin de göz önünde 
bulundurulması gerektiğine değinmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, refakatçinin ve 
engelli aile bireyinin seyahat ve turizm deneyimleri oldukça farklı bileşenlerden oluşmaktadır. 
Bu bileşenler doğrultusunda seyahatlerini planlama, seyahat hazırlığı yapma, erişilebilirlik 
sorunu, beklentileri ve engelli aile bireyinin fiziksel gereksinimleri dikkate alınmalıdır (Bulgan, 
2017:2148). 

Tütüncü ve Aydın (2013), çalışmalarında, engelli bireylerin aileleri ile birlikte 
değerlendirildiğinde sayıca 2 milyar kişiye ulaştıklarını ve bu sayının da dünya nüfusunun 3’te 
birini oluşturmakta olduğu için turizm faaliyetlerinin bu önemli kitle için ulaşılabilir kılınması 
gerektiğini vurgulamaktadırlar. Çalışmada yaşlı veya engelli olan bireylerin ve bu bireylerin 
ailelerinin tatile çıkarken kısıtlarının olması, seyahat etmek ve turizm faaliyetlerinde bulunmanın 
bu bireyler için büyük bir soruna dönüşmekte oluşu ve bu insanlar için seyahat etmenin genelde 
zor, pahalı ve zaman alıcı olduğuna değinilmektedir. (Tütüncü ve Aydın, 2013: 262). 

Kim ve Lehto (2013) yaptıkları araştırmada, engelli çocuklara sahip olan ailelerin seyahatlerini 
aktivite ve motivasyon açısından ele almaktadır. Yazarlara çalışmalarında 161 Koreli engelli 
çocuğu bulanan aile üzerinde turizm aktivite ve motivasyon düzeylerini araştırmışlardır.  Faktör 
analizinden faydalanılarak 5 motivasyon faktörü ve 7 aktivite faktörü belirlenmiştir. Araştırma 
sonucunda, engelli çocuğa sahip olan ailelerde en önemli motivasyon faktörünün “engelli 
çocuklarda fiziksel yeterlilik” olduğunu belirttikleri, “oturarak yapılan açık hava etkinlikleri”nin 
de aile gezileri sırasında yapılan en önemli aktivite olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışma 
seyahat motivasyonları ve aktivite alanları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, her ikisinin arasında 
anlamlı bir bağlantının olduğunu ortaya çıkarmıştır (Kim ve Lehto, 2013:16).  

Zihinsel engelli bireyleri konu alan akademik çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, 
turizm için önemli bir Pazar dilimini oluşturmalarına karşın bu alana ilişkin çalışmaların henüz 
sınırlı sayıda olduğu ve geliştirilmeye ihtiyaç duyduğu öncelikli vurgu yapılan konu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Benzer biçimde konuyla ilgili araştırmalarda, zihinsel engelli bireylerin 
ve yanlarında refakat eden ailelerin tatil ihtiyaçlarının diğer insanlardan farklı olmadığı ancak 
tatilleri süresince pek çok engel ile karşılaştıkları ve bu engellerin gerek tatile çıkma 
motivasyonlarını gerekse tatil süreçlerini olumsuz yönde etkilediği dikkat çekilen diğer bir konu 
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olmuştur. Son olarak, gerek zihinsel engelli bireylerin gerekse ebeveynlerinin rutin hayatlarında 
yaşadıkları stresi ve kaygıyı azaltmada tatilin önemli bir rol oynadığı da çalışmaların ortak 
bulgularındandır.  

 

YÖNTEM 

Çalışmanın veri toplama yöntemi nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış 
görüşmedir. Bu yöntemin tercih edilmesindeki ilk neden, alan yazında engelli bireylere ilişkin 
nicel çalışmalara yer verilmekle birlikte bu konuda yapılmış nitel çalışmaların son derece az 
olması ve katılımcıların derinlemesine görüşlerine ulaşılabilmesidir. Bu yöntemin tercih 
edilmesindeki diğer önemli nedenler ise; araştırmacının aktif olarak sürece katılımının 
sağlanması, araştırma amacı doğrultusunda derinlemesine bilgiye ihtiyaç duyulması ve bu 
bilgilerin ebeveynlerden direk alınmasının uygun bulunmasıdır. Görüşme formu, yazın 
taramasına bağlı olarak geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği daha esnek ve 
görüşme sonucunda ulaşılan bulguların zengin ve derinlemesine olmasına imkan sağlar 
(Kümbetoğlu, 2015: 75). Bu nedenle araştırmada bu görüşme tekniği tercih edilmiştir., Hazırlanan 
formda açık uçlu sorulara yer verilmekle birlikte yarı yapılandırılmış sorulara da yer verilmiştir. 

Tablo 1- Görüşme Soruları 
1-Zihinsel engelli çocuğunuz için seyahatin bir hak olarak görüldüğünü düşünüyor musunuz? 
2-Zihinsel engelli çocuğunuz için turizme katılmak onları ve siz aileleri nasıl etkilemektedir? 
3- Zihinsel engelli çocuğunuz ve siz ailelerin seyahat engellerinin aşılması için sizce neler 
yapılmalıdır? 
4- Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri tatiliniz süresince yaşadığınız en önemli 
güçlüklerdir? 

• Yetersiz bilgi,  
• Sosyal beceri yetersizliği,  
• Sağlığa bağlı nedenler,  
• Fiziksel ve psikolojik nedenler 
• Ekonomik yetersizlik,  
• Gelir farklılıkları,  
• Engellilerin seyahatlerinde birilerine ihtiyaç duymaları 
• Turistik mekanlara (tarihi yerler, rekreasyon alanları vb.) ulaşmada problemler 
• Konaklama yerlerine ulaşmada problemler  
• Ulaştırma 
• Güvenlik  
• Kurallardan ve yönetmeliklerden doğan problemler,  
• Yeterli beceriye sahip olmama, 
• Konuşma yeteneğinin az olması, 
• Aktivitelere katılmada cesaretin olmaması,  
• Konaklama işletmelerinde çalışanların tutumu 

 

Nitel araştırmalar genelleme yapma amacı taşımadığından, incelenen olay ya da olguyu 
ölçmekten ziyade derinlemesine anlamaya çalışmak daha önemlidir. Bu nedenle geniş bir 
örneklem kitlesiyle çalışmak yerine araştırmanın amacına uygun küçük bir örneklem grubuyla 
çalışılması daha faydalı olmaktadır. Dolayısıyla nitel araştırmalarda sıklıkla amaçlı örnekleme 
yöntemi kullanılmaktadır. Amaçlı örneklemin mantığı ve gücü derinlikli çalışmalar için bilgi 
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açısından zengin durumlar seçilmesini sağlar (Glesne, 2013:32). Bu bağlamda araştırmanın 
örneklem seçiminde yaş sınırlamasına gidilmiştir. Çocukların içinde bulunduğu gelişim 
dönemleri, ebeveynlerin stres algısı üzerinde etkide bulunabilecek bir faktördür. Zihinsel engelli 
bir çocuğun bebeklik ya da ergenlik döneminde ailelerin başa çıkmak durumunda kalacağı 
sorunların nitelikleri farklı olacaktır. Bu nedenle araştırma örneklemi, sadece aynı yaş 
grubundaki (6-12 yaş) zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinden seçilmiştir. Bu araştırma 
kapsamında, belirlenen ölçütler neticesinde Aydın’da faaliyet gösteren özel bir eğitim ve 
rehabilitasyon merkezinde tedavi gören 17 zihinsel engelli çocuğun ebeveynlerine ulaşılmıştır ve 
birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler Mayıs-Temmuz 2019 tarihleri arasında 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde öncelikle örneklem grubuna demografik ve seyahat 
biçimlerine ilişkin kapalı uçlu sorular sorulmuş ardından da Tablo 1’de yer alan 4 ana soru 
çerçevesinde görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiş, her bir görüşme ortalama bir saat kadar sürmüş, 
görüşmelerde eksik ya da atlanan veri kaybını önlemek adına ses kayıt cihazı kullanılmış ve 
görüşme sonrasında katılımcıların görüşleri yazıya dökülmüştür.  

 

BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular kısmında, sorulara verilen yanıtlar her bir aileye kodlar 
verilerek aktarılmaya çalışılmıştır. Örneğin, Aile1 (A1), Aile 2 (A2), Aile 3 (A3) şeklinde. Aile 
bireylerinden kasıt anne ve babadır. Her iki ebeveynin de araştırma sorularına ortak görüşlerini 
belirtmesi istenmiştir. Katılımcıların turizm hareketlerine katılmadaki motivasyonlarını ve 
beklentilerini belirleyen unsurlar çeşitlilik göstermekle birlikte, sorulara verilen yanıtların 
anlamsal olarak benzeştiği ve önemli noktalara temas ettiği dikkati çekmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin bulgular Tablo 2’de 
sunulmuştur. Aşağıda yer alan tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan ailelerin sahip olduğu 
engelli çocuk sayısının 15 ailede 1 çocuk ile sınırlı olduğu görülmektedir. Buna karşın 1 aile 2 
engelli çocuk, bir diğer aile ise 3 engelli çocuğa sahip olduklarını belirtmişlerdir. Ailelerin yıl 
içinde gerçekleştirdikleri tatil sayısına ilişkin bulguya bakıldığında ailelerin çoğunlukla yıl içinde 
2 ve 3 defa tatile çıktıkları görülmektedir. Tatil tercihlerine ilişkin bulgu da ise yüksek oranda 
tercihlerini yurtiçi tatillerden yana kullandıkları görülmektedir. Ailelerin sahip olduğu aylık 
gelire ilişkin bulgu da ise belirli bir gelir aralığında toplanma olmadığı ve araştırmaya katılan 
ailelerin farklı gelir aralıklarında olduğu ancak çoğunluğun 5000-9000 TL aralığında aylık gelire 
sahip olduğu görülmektedir. Ailelerin eğitim seviyelerine ilişkin bulguda da aylık gelirle benzer 
biçimde farklı eğitim seviyelerinde ailelerin olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların görüşme sorularına verdikleri bulgular ise aşağıdaki biçimde 
gerçekleşmiştir 

Görüşme sorusu 1: Zihinsel engelli bireyler için tatile çıkmanın bir hak olarak görüldüğünü 
düşünüyor musunuz? 

Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda, engelli bireyler için tatile çıkmanın bir hak olarak 
görülmediği, ötesinde tatillerinde dışlandıkları ve yadırgandıkları ve bu durumun onların 
seyahat motivasyonunu olumsuz yönde etkilediği ya da tamamen seyahat etme isteğini ortadan 
kaldırdığı belirtilmektedir. Bu bağlamda katılımcılara kendilerinin konuya ilişkin ne 
düşündükleri ve çocukları için tatile çıkma hakkını nasıl algıladıklarına ilişkin bu soru 
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yöneltilmiştir. Katılımcıların tamamı zihinsel engelli çocukları için tatilin bir hak olduğunu 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan ailelerin soruya ilişkin verdiği yanıtlardan 
bazıları aşağıdaki biçimde gerçekleşmiştir.  

A13- “Düşünüyorum, sonuç olarak onun da bir birey olarak diğer insanlardan bir farkı yok”. 

A14- “Tabi ki düşünüyorum, engelli demek yaşamamak değildir! Hatta onlar normal insanlardan 
daha güzel yaşamayı hak ediyorlar”. 

A8- “Evet, düşünüyorum, ancak çevresel faktörlerden dolayı zorlanıyoruz.” 

A10- “Tabi ki düşünüyorum, ancak etraftaki zorluklar nedeniyle toplu taşıma seyahati 
gerçekleştiremiyoruz.” 

Aile 13 ve 14 soruya verdikleri yanıtlarda daha çok çocuklarının da normal bir birey gibi tatile 
çıkma hakkı olduğuna vurgu yaparken, Aile 8 ve 10 ise her ne kadar bir hak olduğunu düşünseler 
de çevresel faktörlerin onları tatil fikrinden alıkoyduğuna vurgu yapmışlardır. 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Bilgileri 

Sorular Cevaplar n % 
Ailedeki engelli çocuk sayısı 1 

2 
3 
4 ve üzeri 

15 
1 
1 
- 

88 
6 
6 

Yıl içinde gerçekleştirdiğiniz tatil sayısı 1 
2 
3 
4 ve üzeri 

4 
5 
5 
3 

22 
30 
30 
18 

Tatil için tercihiniz Yurtdışı 
Yurtiçi 

2 
15 

12 
88 

Aylık geliriniz 1000-2999 
3000-4999 
5000-6999 
7000-8999 
9000 ve üzeri 

1 
2 
6 
5 
3 

6 
12 
6 
30 
18 

Eğitim seviyeniz İlkokul 
Ortaokul 
Lise 
Önlisans 
Lisans 
Yüksek lisans 
Doktora 

- 
2 
6 
3 
5 
1 
- 

 
12 
34 
18 
30 
6 

 

Görüşme sorusu 2: Zihinsel engelli bireyler için turizme katılmak onları ve siz aileleri nasıl 
etkilemektedir? 

Bu sorunun katılımcılara yönetilmesindeki temel amaç, konuya ilişkin yapılan araştırmalarda 
seyahat ve tatilin ve genelinde sosyalleşmenin zihinsel engelli çocuğa sahip ailelerde günlük 
hayatlarında yaşadıkları stres, kaygı ve umutsuzluk düzeylerinde azalmaya neden olduğunun 
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belirtilmesidir. Bu soruya verilen yanıtlar aracılığı ile araştırmaya katılan katılımcıların da benzer 
yönde bir bakış açısı ve psikolojiye sahip olup olmadıkları belirlenmek istenmiştir. Katılımcıların 
verdiği yanıtlar genel olarak değerlendirildiğinde de bulguların literatürü desteklediği sonucuna 
ulaşılmıştır. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu, özellikle çocuklarının tatil süresince yaşadığı 
mutluluğa tanık olmanın onlar için en önemli motivasyon ve sevinç kaynağı olduğunu 
belirtmişlerdir. Araştırmaya ilişkin bazı ailelerin verdiği yanıtlar aşağıdaki biçimde 
gerçekleşmiştir.  

A8- “Yılda iki kez, bayramlarda ailelerimizin yazlığına gidiyoruz. Tabi ki büyükler için yorucu 
oluyor, ancak çocuğumun mutluluğuna değiyor.” 

A17-“Çocuğumun kişisel gelişimi için çok iyi geliyor, sosyalleşiyor tabi ki biz de o mutlu olunca 
çok mutlu oluyoruz.” 

A15- “Rahatlıyoruz, krizlerimiz azalıyor!” 

A11- “Kızımıza motivasyon sağlıyor, bizlere de tüm zorluklara rağmen mutluluk veriyor.” 

A1- “Birlikte bir şey yapmak bizi ailecek mutlu ediyor. Yaz tatilinden sonra kış tatili için motive 
oluyoruz.” 

Ailelerden A9 ve A4 ise her ne kadar tatilin çocukları ve kendileri için önemli bir rahatlama yolu 
olduğunu belirtseler de, özellikle tatilleri süresince çocuklarına karşı gösterilen anlayışsızlık ve 
tepkiler nedeni ile olumsuz yönde de etkilendiklerini belirtmişlerdir.  

A9- Çevremizde bizi anlayan, çocuğumuz değişik sesler çıkardığında ilk kez duymuş gibi dehşet 
saçan gözlerle bakmayan kişiler olduğunda muhteşem hissediyoruz. Ancak iki üç tatilimizi 
duyarsız kişiler nedeniyle yarıda bıraktık.” 

A4- “Çocuğumuza çok iyi geliyor, ancak biz çevremizdeki olumsuz bakışlar ve anlayışsız 
insanlar yüzünden çok geriliyoruz.” 

Görüşme sorusu 3: Zihinsel engelli çocuğunuz ve siz ailelerin seyahat engellerinin aşılması 
için sizce neler yapılmalıdır? 

Araştırmanın kilit sorularından birisi olan 3. soruya verilen yanıtlar özellikle katılımcıların tatile 
ilişkin yaşadıkları sorunların aşılması için nelerin yapılmasını istediklerini ortaya koyabilmesi 
açısından önem taşımaktadır. Katılımcıların soruya verdiği yanıtlar genel olarak 
değerlendirildiğinde ortak görüşlerin “insanların duyarlı olması” ve “çalışanların eğitilmesi”, 
“otellerde engellilere yönelik özel uygulamaların olması” vb. biçiminde gerçekleşmiştir.  

Literatürde zihinsel engelli bireylerin ve onlara refakat edenlerin tatilleri süresince yaşadıkları 
sorunları inceleyen araştırmalarda karşılaşılan sorunların aşılması noktasında en çok dikkat 
çekilen ve önerilen konular turizm personelinin zihinsel engelli bireylere yaklaşım ve hizmet 
konusunda eğitilmesi, diğer insanların onları yadırgamayarak hoşgörü ile yaklaşmalarının 
sağlanması ve konaklama işletmeleri başta olmak üzere tüm turizm işletmelerinde onların rahat 
ve huzurlu tatil yapmalarını sağlayacak koşulların yaratılması gerekliliği olarak işaret 
edilmektedir. Bu araştırma sonucunda da zihinsel engelli bireylerin ebeveynlerinin soruya ilişkin 
verdikleri cevaplar benzer içerikte olmuştur. 

Araştırmaya katılan katılımcılardan bazılarının 3. Soruya verdiği yanıtlar aşağıdaki biçimde 
gerçekleşmiştir.  
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A1- Çevremizdeki insanların duyarlı olmasını istiyoruz.” 

A14- “Tatillerimizi genellikle otellerde geçirmekteyiz bu yüzden otel işletmelerinde engel türü 
ayırt etmeksizin çocuklarımıza özel eğlence alanlarının olmasını istiyoruz.”   

A3- “Toplu taşımalarda yolcular bildirilmeli, otellerde bizim çocuklarımız için uzman kişiler 
olmalı.” 

A10- “Zihinsel engelli çocukların ve ailelerinin tatil yapabileceği özel otellerin olması 
gerekmektedir, oradaki insanlar birbirlerini anlayacakları için sorun da çıkmayacaktır.” 

A13-“ Engel türü ne olursa olsun, her tür engelin aşıldığı alanlar yaratılmalı ve tatil yapılan 
yerlerde hizmet sunan personeller bu konuda eğitilmeli.” 

A14-“Tekerlekli sandalye yolları yapılabilir, çocuklarımız için özel havuzlar yapılabilir. Eğlence 
yerleri onların ihtiyaçlarına göre düzenlenebilir. İşyerinde çalışan personele bu konu ile ilgili 
eğitim verilebilir.” 

A9- “Biz özel çocuk sahibi aileler olarak çocuklarımız için insanlardan çok fazla beklentimiz yok. 
Gittiğimiz yerlerde biz yokmuşuz gibi davranabilirler. Ne sempati ne de antipati istemiyoruz. 
Bizden çocuklarını kaçırmalarına gerek yok, bulaşıcı değiliz!” 

Katılımcılara yöneltilen üç açık uçlu sorunun ardından 4. Soru da ise yarı yapılandırılmış bir 
görüşme sorusu yöneltilmiş ve literatürden derlenerek hazırlanan ailelerin tatilleri süresince 
yaşadıkları güçlükler 18 önerme biçiminde toplanarak, katılımcılara bu güçlüklerden hangilerini 
yaşadıklarını 5’li likert ölçeği üzerinden “1 hiç katılmıyorum” ve “5 kesinlikle katılıyorum” 
biçiminde yanıtlamaları istenmiştir. 17 katılımcının verdikleri yanıtların frekans hesaplamaları 
yapılmıştır. 18 önermeye ilişkin sonuçlar incelendiğinde katılımcıların %80 oranında 17 
önermeye de “kesinlikle katılıyorum” biçiminde yanıt verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Katılımcıların düşük oranda yaşadıkları ve “hiç katılmıyorum” ve “ katılmıyorum” biçiminde 
ifade ettikleri güçlükler ise  “ekonomik yetersizlikler” ve “gelir farklılıkları” olmuştur. Bu 
önermelere ilişkin katılımcıların değerlendirmeleri genel olarak değerlendirildiğinde yaşanan 
sorunların ortak olması ile birlikte demografik bir değişken sayılabilecek gelir durumuna ilişkin 
önermeler ise katılımcıların değişik gelir seviyelerinde olmaları nedeni ile farklılık göstermiştir.   

Görüşme formu sonunda katılımcılara belirtmek istedikleri başka bir düşünceleri olup olmadığı 
sorulmuştur. Bu soruya karşılık beş katılımcı ek görüş bildirmiştir. Bu görüşler aşağıdaki 
biçimdedir. 

A14- “Otel çalışanlarına engelli bireylere nasıl davranılması gerektiği hakkında eğitim 
verilmelidir.” 

A7-“Özel bir çocuğa sahipseniz gittiğiniz her yerde tek düşünceniz ona zarar gelmemesi ve hor 
görülmemesidir. Bu konuda insanların daha duyarlı olması ve ailelere de manevi destek 
sağlanması gerektiğini düşünüyorum.” 

A6- “Tatillerde maddi imkanınız yüksekse daha az problem yaşıyorsunuz ancak çocuğunuzun 
krizleri ve istekleri durumunda anlıyorsunuz ki sadece siz varsınız.” 

A7-“Tatil yerlerinde farklı engelli türlerine sahip bireyler ve aileleri için özel düzenlemeler 
yapılmasının şart olduğunu düşünüyorum. En öncelikli şey ise personelin bizlere karşı güler 
yüzlü ve nazik olması, olmadığında tatil bizim için başlamadan bitiyor. Ayrıca ulaşımı 
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kolaylaştıracak aparatların olması, özel masa, sandalye, oda gibi unsurların olması bizlerin işini 
kolaylaştırır. 

A13- “İşyerlerinin çalışan personellerine engelli bireyler konusunda özel eğitimler vermesi 
gerektiğini ve bunun bir zorunluluk haline getirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”  

Katılımcıların sorulardan ve önermelerden bağımsız olarak eklediği düşüncelere bakıldığında, 
çalışmanın genel bir özetini yaptıkları ve en net sorun yaşadıkları alanları tekrar vurguladıkları 
görülmektedir. Özellikle vurgu yapılan görüşler çalışma içerisinde de sıklıkla belirtilen personele 
yönelik eğitim, özel koşulların oluşturulması ve insanlar tarafında hoş görülme isteğidir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Zihinsel engelli bireyler diğer engelli bireylere nazaran engel türleri nedeni ile bir refakatçi ile 
birlikte seyahat etmek durumundadırlar ve bu nedenle yarattıkları çarpan etki ile turizm sektörü 
için azımsanmayacak bir pazar oluşturmaktadırlar, Bu özellikli pazar grubunu oluşturan bireyler 
seyahatleri süresince pek çok engelle karşılaşmaktadırlar. Literatürde oldukça az çalışmada 
incelenen bu önemli pazarın geliştirilmesi adına bu araştırma konuyu geniş kapsamlı ele alarak 
zihinsel engelli bireylerin ailelerinin tatil davranışlarının incelemesi açısından önem arz 
etmektedir.  

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada engelli çocuğa sahip 17 ebeveynle yarı 
yapılandırılmış görüşme formu üzerinden yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiş ve konunun bu 
yöntem aracılığı ile daha detaylı ve derinlemesine incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma 
sonucunda elde edilen bulgular konuya ilişkin gerek engelli turizmi gerekse özelinde zihinsel 
engelli bireylerin ailelerine ilişkin yapılmış turizm, tatil ve seyahat çalışmaları ile örtüşmektedir.  

Araştırma sonucunda ailelerin tatil için temel motivasyonlarının çocuklarının mutluluğu olduğu, 
tatilin onları günlük stres ve kaygılardan arındırmada önemli bir araç olduğu elde edilen en 
önemli bulgulardan biridir. Zihinsel engelli bir bireyin ebeveyni olma aileleri duygusal olarak 
zorlayıcı ve ailenin bakım yükünü arttırıcı bir durumdur. Ayrıca, toplumdan dışlanma, bakımın 
maliyetli ve yorucu olması nedeniyle de fiziksel ve ekonomik güçlükler ailenin duygusal 
zorlanmalarını daha da artırmaktadır. Yapılan araştırmalar tatilin gerek zihinsel engelli bireyler 
gerekse aileleri için bu ağır duygusallıktan kurtularak kısa süreliğine de olsa pozitif duygular 
geliştirmelerinde önemli rol oynayan bir olgu olduğunu işaret etmektedir. Araştırmaya katılan 
katılımcıların da görüşleri tatilin bu yönünün onlar için ne denli önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Araştırmanın önemli bulgularından bir diğeri ebeveynlerin tamamının zihinsel engelli çocukları 
için tatil yapma isteğinin doğal bir istek olduğu ve buna hakları olduğunu düşündükleri 
bulgusudur. Literatürde de en çok dikkat çekilen seyahat engellerinden biri olan toplumsal 
dışlanma ve hor görülme durumlarına karşın ebeveynler çocuklarının da tatil yapma isteği 
olduğunu ve bu isteğin normal bireyler kadar onların da hakkı olduğunu ifade etmektedirler. Bu 
seyahat engelinin aşılması için toplumsal bilincin geliştirilmesi ve bu bireyleri rahatsızlıkları ile 
kabul eden bakış açısının hakim kılınması önem arz etmektedir.  

Ailelerin tatilleri süresince yaşadıkları sorunlar görüşme formunda katılımcılara yöneltilen 18 
önerme ile tespit edilmeye çalışılmıştır.  Araştırmaya katılan ailelerinin tamamının tatillerine 
ilişkin benzer sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Katılımcıların çocukların sahip olduğu engel 
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nedeni ile yaşadıkları seyahat engelleri; “sosyal beceri yetersizliği”, “sağlığa bağlı nedenler”, 
“fiziksel ve psikolojik nedenler”, “yeterli beceriye sahip olmama”,” konuşma yeteneğinin az 
olması”,” aktivitelere katılmada cesaretin olmaması” biçiminde sıralanabilirken, turizm 
işletmelerine ilişkin yaşadıkları engeller; “yetersiz bilgi”, “turistik mekanlara ulaşmada 
problemler”, “konaklama yerlerine ulaşmada problemler”, “ulaştırma”, “güvenlik” ve 
“konaklama işletmelerinde çalışanların tutumu” biçiminde sıralanabilir. Ailelerin kendilerine 
ilişkin yaşadıkları sorunlar ise; “engellilerin seyahatlerinde birilerine ihtiyaç duymaları”, ve 
“kurallardan ve yönetmeliklerden doğan problemler” dir. Seyahat sürecine ilişkin engelleri gerek 
engel sahibi birey gerek işletme gerekse aile açısından ele alan önermelerde katılımcıların her üç 
açıdan da sorun yaşadığı ve literatürde işletmelerden kaynaklı sorunların dışında da bireylerden 
ve refaketçilerinden kaynaklanan temel sorunların olduğunu ortaya koyması açısından önemli 
bir bulgudur. Ayrıca katılımcılara yöneltilen ve aile ile ilgili sorun teşkil ettiği araştırmalarda 
vurgulanan “ekonomik yetersizlik” ve “gelir farklılıkları” sorunları ise katılımcılarca diğer 
sorunlardan farklı biçimde daha az önemli sorunlar olarak değerlendirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında gerek sektöre gerekse akademik yazına bu pazarın 
gelişmesi ve sorunların aşılması noktasında ışık tutabilecek önerilerden ilki tatil için ailelerin çok 
özellikli ve farklı ihtiyaçlarının olmadığı ancak özellikle ulaşım ve konaklama konusunda 
gerçekleştirilecek bazı düzenlemelerle tatillerini çok daha kaliteli geçirebilecekleri bulgusundan 
hareketle bu düzenlemelerin neler olabileceği konusunda yeni araştırmalar yapılması ve 
sektörün bu konuda yönlendirilmesidir. Bir diğer öneri ise zihinsel engelli bireylere ve 
ebeveynlerine hizmet sunan personelin hassas, güler yüzlü ve eğitimli olmasının katılımcıların 
tatil motivasyonunu ve tatminini arttırıcı önemli bir faktör olduğu bulgusundan hareketle 
özellikle konaklama işletmelerinde bu pazarın geliştirilebilmesi adına personele eğitimlerin 
verilmesi ve bu eğitimlerin içeriğini konu alan akademik çalışmaların yapılmasıdır. Bir diğer 
öneri, ebeveynlerin tatilleri süresince birlikte konakladıkları diğer misafirlerin de kendilerine ve 
çocuklarına karşı hassas ve anlayışlı davranmasını arzu ettikleri bulgusundan hareketle 
toplumsal anlayışın geliştirilerek bakış açısının değiştirilmesi adına turistik destinasyonların 
yerel yönetimlerinin ve sektör kuruluşlarının iş birliği içinde çalışmalar yapması ve bu bilinci 
aşılamaya çalışmalarıdır. Son olarak getirilebilecek öneri ise, bundan sonra konuya ilişkin 
yapılacak akademik çalışmalarda konunun daha fazla katılımlı ve nicel açıdan incelenmesi, 
konunun işletmeler açısından nasıl algılandığı, işletmelerin mevcut durumlarının pazar için 
yeterliliği vb. konular araştırılarak pazara ilişkin daha kapsamlı bilgilerin elde edilmesidir.   
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Öz 

Alternatif turizm türleri incelendiğinde kırsal turizmin son yıllarda en fazla gelişim gösteren 
turizm türü olduğu görülmektedir. Öyle ki UNWTO verilerine göre kırsal turizm, Avrupa’da 
genel olarak turizm sektöründe yıllık %2’lik artışa karşın %6 ‘lık bir artışla önemli bir turizm 
türü haline gelmiştir. Bunun en önemli sebeplerinin ise stresli metropol yaşamından kurtulma 
isteği ile günümüz insanının doğaya duyduğu ihtiyacın artması olduğu söylenebilir. Bu durum 
özellikle metropole yakın kırsal alanlara doğru yoğun bir turistik talep oluşturmaya başlamıştır. 
Ülkemizde de özellikle tatil zamanlarında kırsal alanlara yönelik gün geçtikçe daha da arttığı 
gözlenmektedir. Bu araştırmanın ana kütlesini İstanbul’a çok yakın destinasyonlar olan İznik ve 
Orhangazi ilçelerinin kırsal yerleşimleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise bu 
ilçelerin kırsal mahallelerinde yaşayan ve kolayda örnekleme yöntemiyle seçilmiş 229 kişidir. 
Bu bağlamda bu çalışma ile İznik ve Orhangazi bölgesinde yaşayan yerel halkın kırsal turizmin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerine yönelik bakış açısı tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Aynı zamanda kırsal turizme bakış açısının kırsal turizm faaliyetlerine verilecek destek 
üzerindeki açıklayıcı etkisi de incelenmiştir. Araştırma bulguları, kırsal turizmin sosyal 
etkilerinin yerel halk tarafından nispeten olumsuz algılandığını, algılanan boyutların yaş, 
eğitim ve kırsal turizm hakkında bilgi sahibi olup olmama değişkenlerine göre farklılaştığını 
ortaya koymaktadır. Kırsal turizme bakış açısının kırsal turizme verilen destek üzerinde de 
anlamlı bir açıklayıcılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 
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Abstract 

When alternative tourism types are analyzed, it is seen that rural tourism is the most developed 
tourism type in recent years. Thus, according to UNWTO data, rural tourism has become an 
important type of tourism in Europe with an increase of 6% despite a 2% increase in general. 
The most important reasons for this are the desire to get rid of the stressful metropolitan life 
and the need for the nature of today’s people. This situation has started to create an intense 
tourist demand especially towards rural areas close to metropolitan areas. In our country, It’s 
observed that the demand for rural areas is increasing day by day especially during 
holidays.The main population of the study is the rural settlements of İznik and Orhangazi 
districts, which are very close to Istanbul. The sample consisted of 229 people who live in rural 
districts of these districts and were easily selected by sampling method. In this context, this 
study aimed to determine the point of view of local people living in İznik and Orhangazi region 
on economic, social, cultural and environmental effects of rural tourism. The explanatory effect 
of the point of view of rural tourism on the support to rural tourism activities was also 
examined. The findings of the research reveal that the social impacts of rural tourism are 
perceived relatively negatively by the local people and that the perceived dimensions differ 
according to the variables of age, education and whether or not they have knowledge about 
rural tourism. It was determined that the point of view of rural tourism has a significant 
explanatory effect on the support given to rural tourism 
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GİRİŞ 

Günümüz dünyasında tüketim davranışlarındaki değişiklikler, seyahat ve boş zaman 
aktivitelerinin yeniden şekillenmesine neden olmuştur. Kırsal alan ve bu alanlarda yaşayan 
insanların yaşam tarzları ile kültürleri ise günümüz turistinin en fazla ilgisini çeken 
konularından biri olmaya başlamıştır. Teknolojik paylaşımlar sayesinde günümüz turisti, 
kendisinden farklı yaşam tarzlarına sahip olan insanlara ve yaşadıkları yerlere karşı her geçen 
gün daha da fazla ilgi göstermektedir. Bu bağlamda kırsal turizm kavramı yeni bir kavram 
değildir, hatta bu kavramın 20.yüzyılın ortalarına kadar zengin ve ayrıcalıklı sınıfın hafta sonu 
ya da tatillerini değerlendirmek üzere tercih ettikleri kırsal alanlara yaptıkları seyahatler için 
kullanıldığı söylenebilir (George vd., 2009: 10). Bununla birlikte kırsal turizmin, tarımsal 
faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı alanlarda gerçekleştirilen bir turizm çeşidi olduğu 
söylenebilir (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2007). 

OECD kırsal turizmi (1994: 13): Kırsal alanlarda yapılan, kırsal alanlara özgü açık alanlarda 
doğayla uyumlu yerleşim alanlarına sahip, kendi kültürel mirasına sahip, geleneksel yaşam 
tarzını benimsemiş, kırsal ölçekte bina ve yerleşim alanlarına sahip, karakter olarak geleneksel 
ve yavaş, kaynaklarının kullanımı ve gelişebilirlik açısından sürdürülebilir, kırsal ekonomiye 
sahip yerlerde yapılan bir turizm türü olarak nitelendirmiştir. 

Kırsal turizmle ilgili yazın incelendiğinde, çok farklı kırsal turizm tanımı yapıldığı, bu 
bağlamda bir tanım birlikteliğinin olmadığı görülmektedir. Bunun en önemli nedeni ise kentsel 
yaşam dışında doğayla iç içe bir ortamda yapılması planlanan seyahatlerin çok farklı 
aktiviteleri içeriyor olmasıdır. Kırsal turizme yönelik olarak şu ana kadar yapılmış olan 
tanımlar incelendiğinde ise üzerinde en fazla durulan kavramların şu şekilde olduğu 
görülmektedir: Kırsal alan /kırsal yerleşme, kırsal miras, kırsal yaşam/ kırsal kültür, kırsal 
etkinlikler, doğaya yönelik etkinlikler, yöreye özgü etkinlikler, tarımsal ve yerel değerler, 
kırsalda konaklama – yeme içme sunulan aile işletmeleri, yerel değerler –kültürel mirasla 
etkileşim, otantiklik, fiziksel ya da duygusal rahatlama, kültür, doğal çevre ve tarımla 
bütünleşiklik, doğal çevre, kırsal yaşama katılım, diğer turizm türleri ile (eko turizm- agro 
turizm vb.) kolay entegrasyonu. 

 

Tablo 1: Kentsel Olmayan Alanlar – Kent Dışı Turizm Çeşitleri 

v Çöl turizmi 
v Wilderness (vahşi alanlarda) 

bölgelerinde açık hava etkinlikleri, 
v Ulusal parklar, 
v Ulusal ormanlar ve 
v Kısıtlaması olmayan alanlar 

v Kırsal turizm 
v Çiftlik turizmi 
v Kırsal alanlarda tarım dışı turizm 

ve topluluklar 

Konaklama, Yeme-İçme Seçenekleri 
Kamp Alanları– Oda ve Kahvaltı sunan işletmeler- Pansiyonlar- Kırsal Oteller- İkincil Evler-

Self Catering- Diğer yiyecek-içecek işletmeleri 

Kaynak: Oppermann (1996: 85) 

 

Dünya Turizm Örgütü kırsal turizmi, kırsal alanlarda yaşayanların ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen, kitle turizmi içermeyen, ziyaretçilerin farklı faaliyetlere katılım amacı içeren 
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ancak birincil amaç olarak ziyaretçilerin doğayla iç içe tatil geçirme isteği odaklı bir turizm 
çeşidi şeklinde ifade etmiştir. Burada bahsedilen kırsal turizm etkinlikleri; yürüyüş, doğada 
bisiklete binmek, trekking, avlanmak, ata binmek, kırsal kültürel etkinliklere katılmak/izlemek 
gibi etkinliklerdir. Bu etkinliklerin çeşitliliği ve türü kırsal alanın izin verdiği doğal koşullara 
göre farklılık gösterebilir. Opperman (1996) kırsal turizmi kent dışı turizm çeşitleri içerisinde 
değerlendirmiştir. Ona göre kent dışı alanlarda sekiz farklı turizm türü gerçekleştirilebilir. 

Opperman (1996: 87), kentsel olmayan alanlarda yapılabilecek turizm türlerini yukarıdaki 
şekildeki gibi ifade etmiştir. Ona göre kırsal alanlarda yapılabilecek birçok etkinlik 
bulunmaktadır ve bu alanlarda kırsal kalkınma amaçlı yapılacak alt ve üst yapı yatırımları 
sayesinde turizm faaliyetleri gelişebilecektir. Bu bağlamda kırsal turizm, kırsal alanlarda 
yaşayan köylülerin, çiftçilerin, ormancıların, balıkçıların ve madencilerin yaşamlarını 
sürdürmek adına giriştikleri faaliyetlere turizmin de eklenmesiyle ekonomik ve sosyal- kültürel 
açıdan gelişmeyi, yerel bölgelerin genele, genelin yerel zenginliklere aşina olmasını, kırdan 
kente göçü önlemeyi, girişimciliği ve kadın istihdamını arttırmayı öngörmektedir (Ayaz, 2012: 
24). Başka bir ifadeyle kırsal turizm, ulusal ya da uluslararası boyutta insanların kırsal alanların 
doğal ve kültürel çekiciliği doğrultusunda, yoğun iş ve kent yaşamından kurtulmak amacıyla 
diğer turizm türleri ile bütünleşebilen ve kırsal alanlara yapılan seyahatlere yönelik çabaların 
tümüdür. Kırsal turizm şehir dışı alanlarda tarım başta olmak üzere ekonomik etkinliklerin 
gerçekleştirildiği insan varlığına dayalı bir turizm çeşididir (Opperman, 1996: 86).  

 

Tablo 2: Kırsal Turizmle İlgili Önceki Araştırmalar ve Temel Bulguları 

No Yazar/Yazarlar Yıl Çalışmanın İçeriği Temel Bulgular 

1 Karafakı, F. ve 
Yazgan, M. 

2012 Kırsal turizme yönelik kavramsal bir 
yaklaşım ortaya konulmuştur. 

Yazarlar köy turizmi, çiftlik turizmi, 
tarım turizm çeşitlerinin geneline kırsal 
turizm denildiğini ifade etmişlerdir. 

2 Torun, E. 2013 
Çalışmada kırsal turizminin bölge insanına 
olan katkıları ortaya konulmuştur. 

Çalışmada kırsal turizmin kalkınma 
kalemleri içerisinde yer almasının bölge 
ekonomisi açısından önemine 
değinilmiş, kırsal kalkınma projelerinde 
kırsal turizme yer verilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır. 

3 

Ertuna, 
B.,Güney, 
S.,Güven, 
S.,Aydemir, N. 

2012 Çalışmada, Kastamonu’daki yerel halkın 
kırsal turizme katılma isteği araştırılmıştır. 

Çalışma sonucunda yerel halkın kırsal 
turizmin gelişimini her yönlü olumlu 
bulduğu ancak nasıl katılacağını 
bilemediği, bu nedenle de 
yönlendirmeye ihtiyaç duydukları ortaya 
çıkmıştır. 

4 
Çeken,H., 
Karadağ, 
L.,Dalgın, T. 

2007 
Çalışma Kırsal kalkınmada yeni bir 
yaklaşım olarak kırsal turizm teorik olarak 
ele alınmıştır. 

Çalışma ile kırsal turizmin Türkiye’de 
önemli bir turizm türü olduğu 
vurgulanmıştır. 

5 
Yılmaz, G., 
Gürol, N. 2012 

Makalede Balıkesir İlinin Kırsal Turizm 
Potansiyeli Değerlendirilmiştir. 

Makalede İlin kırsal turizmin 
gelişebilmesi için gerekli önlemlerin 
alınması gerektiği, altyapı ve üstyapı 
faaliyetlerinin tamamlanması gerektiği, 
kırsal turizmin gelişimi için strateji ve 
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programların hazırlanması gerektiği ve 
bölgenin kırsal turizm potansiyeli 
değerlendirildiğinde turizmin dört 
mevsime yayılabileceğine yönelik 
öneriler getirilmiştir. 

6 Kuşat, N. 2014 
Makalede kırsal turizm ve Türkiye’de 
uygulanabilirliği ele alınmıştır. 

Makale sonucunda Türkiye’nin kırsal 
turizm açısından belirli bir potansiyele 
sahip olduğu, eğer yerel birimler, 
üniversiteler, STK’lar işbirliğiyle 
çalışılabilirse bu potansiyelin daha da 
etkin kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. 

7 Ongun, U. 2017 Kırsal Turizm ve Türkiye uygulamaları ele 
alınmıştır. 

Çalışma sonucunda Türkiye’nin kırsal 
turizmde potansiyeli olduğu, kırsal 
turizmin tarımsal faaliyetlerin bir 
tamamlayıcısı olduğu ifade edilmiş, 
kırsal alanlara yapılacak yatırımların 
yeni iş kolları yaratarak şehirlere olan 
göçü engelleyebileceği belirtilmiştir. 

8 Ekiztepe, B. 2012 
Yazar makalesinde kırsal kalkınmanın 
kırsal turizm üzerindeki etkilerini 
değerlendirmiştir. 

Yazar çalışmasıyla kırsal turizmin 
sürekliğinin sağlanabilmesi ve olumsuz 
etkilerinin en aza indirilebilmesi için 
yapılması gerekenlere yönelik çözüm 
önerileri sunmuştur. 

9 

Kutukız, 
D.Uslu, 
A,Öztürk, 
B.,Özdek,E. 
Derinkök, E. 

2016 

Makalede kırsal yoksulluğun 
giderilmesinde kırsal turizmin öneminden 
bahsedilmiş, Dünya Turizm Örgütünün 
konu ile ilgili çalışmaları değerlendirilerek 
Kütahya’nın Gediz ilçesinde kırsal turizm 
faaliyetlerinin yerel işletme sahipleri 
üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Kırsal turizmin bölgeler arası gelişmişlik 
farkının en aza indirilmesi ve 
yoksulluğun giderilmesinde alternatif 
olabileceği, yapılan araştırma sonucu 
olarak ise kırsal alanlarda yaşayan halkın 
gelirlerinin arttırılmasında kırsal 
turizmin önemli bir geçim kaynağı 
olabileceği ifade edilmiştir. 

10 Soykan, F. 2000 

Çalışma ile Fransa, İtalya, İspanya, 
Avusturya ve İngiltere gibi Avrupa’daki 
ülkelerindeki kırsal turizm uygulamalarına 
yer verilmiştir. 

Avrupa’da kırsal turizm gerek iç gerek 
dış turizm kapsamında yerini aldığı, 
kırsal turizm faaliyetlerine katılanların 
daha çok orta gelirliler olduğu ve 
Avrupa’da kırsal turizmin en önemli 
özelliğinin ise sahip olduğu örgütlü 
yapısı ile kırsal turizmin plan ve 
projelerle büyüyor olması açıklanmıştır. 

11 Mıkaeılı, M., 
Memlük, Y. 

2013 
Çalışmamın amacı, kültürel turizmin kırsal 
turizm ile bir bütün olarak 
değerlendirilmesidir. 

Çalışma sonucunda kırsal turizmin olası 
olumlu sonuçları bir değerlendirme 
kapsamında sunulmuştur. 

12 
Yamaç, Z. 
Zengin., 
Burhanettin 

2017 
Bir kırsal turizm işletmesi olan Narköy’de 
kırsal turizm potansiyeli 
değerlendirilmiştir. 

Narköy Çiftiliği yöneticileri tarafından 
gerçekleştirilen kırsal turizm 
uygulamalarının faydalarından 
bahsedilmiş, devletin kırsal turizmin 
önündeki bürokratik engelleri 
kaldırılması gerekliliğine vurgu 
yapılmıştır. 

13 Aydın, O. 2012 
 Avrupa Birliği Üyesi olan Fransa, İtalya, 
İspanya, Almanya ve İngiltere’de kırsal 
turizm incelenmiş, Türkiye’de şu ana kadar 
kırsal turizmle ilgili yapılan çalışmalara yer 

Çalışma sonucunda ülkemizin doğal, 
kültürle ve tarihsel değerlerinin özellikle 
internet üzerinden tanıtımının yapılması 
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verilmiştir. gerektiği ifade edilmiştir. 

14 
Kilinç, O., 
Ongun,U., 
Kilinç, U. 

2019 

Çalışmada Isparta’nın Yalvaç ilçesinin 
turizm potansiyeli sakin şehir, inanç ve 
kırsal turizm üçgeninde değerlendirilmiş 
ayrıca ilçe turizminin swot analizi 
gerçekleştirilmiştir. 

Sonuç olarak Yalvaç ilçesinin önemli bir 
inanç merkezi ve 17 sakin şehirden biri 
olduğu, kırsal turizme yönelik ilçede 
bilinç düzeyinin düşük olmasına rağmen 
bir fırsat olabileceği ortaya konulmuştur. 

15 Güney,D., 
Göller,V. 

2016 
Bursa’nın eski yerleşimlerinden biri olan 
Misi Köyünde yerel halkın kırsal turizme 
yaklaşımı incelenmiştir. 

Makale sonucunda yerel halkının köyde 
bulunan turizm değerlerinin farkında 
olduğu ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan destek bekledikleri 
ortaya çıkmıştır. 

16 
Shen, S., Wang, 
H., Quan, Q., 
Xu, J. 

2019 
Kırsallık ve Çin’de kırsal turizmin gelişimi 
incelenmiştir. 

Çin’in doğu kıyı bölgelerinde geleneksel 
kırsallığın korunmasına daha fazla 
dikkat etmesi gerektiği, kırsal 
bölgelerdeki yerel çiftçilerin kırsal 
turizmin gelişiminde önemli rol 
oynadığı, politikacı ve hükümet 
görevlilerinin kırsalda yaşayan çiftçilerin 
tarım üretimlerini çeşitlendirecek 
politikalara yer vermeleri gerektiği 
vurgulanmıştır. 

17 

Jaafar,M., 
Kayat, 
K.,Tangit, M., 
Yacob, F. 

2013 
Doğaya dayalı kırsal turizm ve ekonomik 
faydaları: Kinabalo Ulusal Park Örneği 
kapsamında araştırılmıştır. 

Kinabalo Ulusal Parkta yaşayan halkın 
turizmin ekonomik büyümeye katkı 
sağladığını düşündüğü, parkın 
sürdürülebilirliği için tesislere ihtiyaç 
olduğunu vurgulamışlardır. 

18 Zhou, L., 2014 
Çin’in en güzel kırsal bölgesi olan 
Wuyuan’nın Online Kırsal Turizm İmajı 
araştırılmıştır.  

Araştırma sonucunda Wuuyan’nın 
pazarlama perspektifinden destinasyon 
imajının destinasyon kimliği ile uyumlu 
göründüğü ancak destinasyon 
pazarlamacılarının hem bölgede 
yaşayanlar hem de ziyaretçilerin 
gözünde doğru bir imaj oluşturmadıkları 
vurgulanmıştır. Bu imajın oluşturulması 
gerektiği ifade edilmiştir. 

19 

M. Victoria 
Sanagustin 
Fons, Jose A. 
Mosene Fierro, 
Maria Gomez y 
Patino 

2011 

Bu makale ile yazarlar, İspanya’nın Aragon 
bölgesinde kırsal turizmin 
sürdürülebilirliğine ve gelişimine katkı 
sağlamayı amaçlamışlardır. 

Sonuç olarak Aragon bölgesinin kırsal 
turizmine yönelik Swot analizi 
yapılmıştır. 

20 

Wolfgang Rid 
Ikechukwu O. 
Ezeuduji, Ulrike 
Pröbstl-Haider 

2013 

Bu çalışma ile Gambia’da kırsal turizm 
gelişimini teşvik etmek için, farklı turizm 
segmentlerinde yer alan turistlerin 
motivasyon nedenlerinin neler olduğu 
araştırlımıştır. 

Gambia’da turizm sektörü hedeflenen 
pazar segmentlerinin motivasyonlarına 
uygun olarak ve ekonomik sızıntı 
oranlarını azaltarak kırsal topluluklara 
fayda sağlayabilecek kırsal turizm 
girişimlerini içermeli sonuçlarına 
varılmıştır. 

21 
Zahed Ghaderi, 
Joan C. 
Henderson 

2012 
Çalışmada Hawraman Köyü perspektifi ile 
İranda sürdürülebilir kırsal turizm 
incelenmiştir. 

Çalışmada yerel halkın turizmin 
etkilerine bakış açısı incelenmiştir. Sonuç 
olarak köylülerin doğal ve kültürel 
kaynakların turizm açısından kullanımı 
konusunda endişe duydukları ortaya 
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çıkmıştır. 

22 
George W.E., 
Mair, H., Reid,  2009 

Kırsal Turizm Gelişimi ve Kültürel Değişim 
adlı kitapta yazarlar kırsal turizmin 
gelişimi, Kanada’da kırsal turizmin 
gelişmesinin politik ekonomisi hakkında 
bilgi vermişler, ayrıca Kanada’nın farklı 
bölgelerinde kırsal turizme yönelik 
yaptıkları alan araştırmalarını ve 
sonuçlarını paylaşmışladır. 

 

23 

Hatipoğlu,A.,  
Zengin,B., 
Batman, 
O.,Şengül,S. 

2013 

Makalede yazarlar Aksaray’ın Gelveri 
bölgesinde kırsal turizm işletme 
mönülerinde yöresel yemeklerin ne derece 
kullanıldığını araştırmışlardır. 

Çalışma sonucunda yerel 
müteşebbislerin mönülerinde yöresel 
yemeklere fazla yer vermediği ortaya 
çıkmış, bu duruma yönelik çözüm 
önerileri sunulmuştur. 

24 

 

Dimitrovski,D., 
Todorovic,A., 
Valjarevic, D. 

2011  
Çalışma’da Sırbistan’nın Gruza bölgesinde 
kırsal turizme yönelik bir alan araştırması 
yapılmıştır. 

Sonucunda, Gruza bölgesinin kırsal 
turizm açısından kayda değer, önemli bir 
coğrafik bölge olduğu, tarihsel anıtları ve 
kültürü ile de bilindiği, bununla birlikte 
kırsal turizmin yapılabilmesine olanak 
sağlayacak balık tutma, mantar toplama, 
Gruza gölünde rekreatif zaman geçirme, 
geleneksel mimariyi izleme gibi birçok 
aktiviteye sahip olduğu sonucu ortaya 
çıkmıştır. Ayrıca kırsal turizmin 
Gruzanın ekonomik gelişimine ciddi 
katkılar sağlayacağı da ifade edilmiştir. 

Kaynak: Yazarlar tarafından oluşturulmuştur. 

 

Kırsal turizmin alternatif turizm türleri içerisinde özellikle doğal çevre içerisinde yapılabilmesi 
dolayısıyla eko turizm, çiftlik turizmi, yayla turizmi ya da tarım turizmi türleri ile tamamlayıcı 
bir turizm türü olarak önemi her geçen gün giderek artan ve gelişen bir turizm türü olarak 
karşımıza çıktığı görülmektedir (Uçar, 2010). 

Bu çalışma kapsamında kırsal turizmle ilgili literatür taraması yapıldığında bu konuda 
hazırlanan çalışmalarda daha çok şu konular üzerinde yoğunlaşıldığı görülmektedir: teorik 
anlamda kırsal turizm kavramı, kırsal alanların kırsal turizm potansiyelleri, kırsal turizmin 
kırsal kalkınmadaki yeri ve önemi, yerel halkın kırsal turizme bakış açısı, kırsal alanlara yapılan 
seyahatlerde motivasyon nedenleri, kırsal alanlarda yapılan kırsal turizm uygulamaları, kırsal 
alanlardaki yöresel yemekler, kırsal turizmin sosyo-ekonomik etkileri. Ayrıca kırsal turizmle 
ilgili önceki araştırmalar ve temel bulgulara yönelik Tablo 2’de yer alan bibliyometrik analiz 
sonuçları da bu durumu desteklemektedir. 

 

DÜNYADA ve TÜRKİYE’DE KIRSAL TURİZM 

Dünya’da kırsal turizm faaliyetleri gelişmiş destinasyonlara Kosta Rika’nın tropik bölgeleri, 
İtalya’da Tuscany ve Avusturya’nın Burgenland bölgeleri örnek verilebilir. Bununla birlikte 
kırsal turizm uygulamalarına şu örnekler verilebilir (Çeken, Karadağ ve Dalgın, 2007: 8):  

Macaristanı’ın Balaton Gölü çevresinde gerçekleştirilen folklor ve atlı gösteriler, su sporları 
köylerin dokusu ile doğal çevrenin çekiciliği; yine Macaristan’da eski dönemlerde maden ocağı 
olarak kullanılan mağaraları ışıklandırma çalışmaları ile birlikte ışıklı ve görsel animasyon 
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gösterileri (Akça, 2004: 66; 76). İtalya’da ev pansiyonculuğu, Portekiz’de balıkçı köylerinin yaz 
mevsiminde pansiyon olarak verilmesi, Kuzey Kıbrıs’ta üzüm bağlarının bulunduğu bölgelerde 
yaşatılan gelenek ve göreneklere yönelik yapılan safari turları, Yeni Zelanda’da çiftliklerin 
turistlerin kullanıma açılması ve yerel olarak üretilen örgü, süs ve hediyelik eşyaların satışının 
yapılması, İspanya’nın Andalucia (Endülüs) bölgesinin %17’sinde ilan edilen doğal park 
alanındaki kamp alanları, atlı geziler, doğa yürüyüş alanları, dağ bisikleti gibi olanaklar (Aydın, 
2012: 3), Şarap yolu üzerinde bulunan Fransa’nın Alsace bölgesinde 1950’li yıllarda itibaren 
önemli bir ekonomik etkinlik olan eko müzesinde bulunan yaklaşık 70 konutun 10 tanesinin 
kırsal turizm amaçlı konaklama tesisi olarak faaliyet göstermesi (Soykan, 2003: 23). 

Türkiye’de kırsal turizm, kırsal yerlerde bulunan çiftliklere ya da hafta sonu veya günübirlik 
şeklinde kırsal alanlara yapılan seyahatler şeklinde gerçekleşmektedir (Ongun,2017:131). 
Ülkemizde son yıllarda doğaya dönüşün popüler hale gelmesi, insanların sağlıklarına daha 
fazla dikkat etmelerine paralel olarak doğal ürünleri tüketmeye yöneldiği, bunun ise kırsal 
turizme olan ilgiyi artırdığı görülmektedir (Ongun, 2017: 131). Ülke coğrafyasının zenginliği de 
kırsal turizme olan ilgi de her geçen gün artmasında önemli bir kıstas olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Öyle ki ülkemiz yazın yaylalarda yapılan şenliklerden, ot festivali gibi festivallere, 
Meriç-Susurluk havzalarında kuş gözlemciliğinden, Ölüdeniz Babadağ’da yamaç paraşütüne 
kadar her türlü kırsal alan aktivite ve tatiline olanak sağlayan çok zengin bir coğrafik 
potansiyele sahiptir. 

Günümüz dünyasında ülkeler büyümeye dayalı politik anlayış yerine toplumun tamamını 
içerisine alan topyekûn kalkınma anlayışını benimsemişlerdir. Kırsal ile kentler arasındaki 
farklılıkların giderek artması, kırsaldan kente göçün çoğalması, dolayısıyla bölgeler arasında 
gelişmişlik düzeylerindeki eşitsizlikler, ülkelerin kırsal kalkınma odaklı politikalar üretmeye 
yöneltmiştir. Bu politikalar içerisinde tarım başta olmak üzere kırsal alanlarda iş potansiyelini 
arttırma konusunda yapılabilecek en önemli çalışmalar kırsal turizme yönelik çalışmalardır. Bu 
bağlamda özellikle Avrupa’da kırsal turizmin geliştirmesine yönelik fonlar ayrılmakta ve bu 
fonlar yardımıyla birçok kırsal kalkınma odaklı proje hayata geçirilmektedir. Bununla birlikte 
Avrupalılar kırsal turizmi, bazı yörelerin kalkınmasında önemli bir güç olarak gördükleri için 
kırsal turizmi yönetmek amacıyla çok çeşitli ulusal ve uluslararası dernekleri Uluslararası 
Kırsallık –Çevre Kalkınma Derneği adı altında birleştirmişlerdir (Soykan, 2000: 22).  

Avrupa Birliği Leader Yaklaşımı doğrultusunda ise başta Avusturya olmak üzere, Portekiz, 
Slovakya, Belçika, İrlanda, Slovenya, Litvanya, Polonya, Letonya ve Yunanistan’da kırsal 
turizmi geliştirmeye yönelik birçok başarılı proje sonuçlandırılmıştır. Ülkemizde de Tarım ve 
Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu koordinatörlüğünde IPARD 
(Instrument for Preaccession for Rural Development) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Mali Araç 
fonlarından İl Koordinatörlüklerine yapılacak başvurular ile yararlanılabilmektedir. Tarım 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) kırsal turizmi destekleme kapsamında ise; 

• Mikro girişimci ya da çiftçilerin tarafından kurulacak pansiyon gibi konaklama ve 
restoran işletmelerinin gelişimi, 
• Çiftlik turizmine yönelik çalışacak tesislerin kurulumu ile 
• Rekreasyon tesislerinin gelişimine yönelik projeleri desteklemektedir (Kuşat, 2014: 83). 

Eurogites verilerine göre (Eurogites, 2009) kırsal turizm Avrupa’da dolaylı ve doğrudan 900.000 
işe katkı sağlamış ve 150 milyar avro gelir elde edilmesine neden olmuştur. Türkiye ise kırsal 
turizminden hangi oranda bir katkı sağladığına yönelik gerek devletin gerekse turizmle ilgili 
STK’ların bir çalışması bulunmamaktadır. Ayrıca çoğunlukla kırsal kalkınma ajanslarının 
desteklediği kırsal kalkınma projelerinin sosyo-ekonomik etkisinin ne olduğu hakkında da 
elimizde bir veri bulunmamaktadır. Avrupa ülkelerinde kırsal turizme katılan turistler ve elde 
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edilen gelirlere yönelik veriler hazırlanmaktadır. Örneğin İngiltere 2000 yılında kırsal turizm 
gelirlerini 14 milyar avro olarak açıklamıştır (CMSC, 2001; Sharpley ve Craven, 2001). Bununla 
birlikte İngiltere elde edilen bu gelirin büyük bir çoğunluğunun Milli Parklara yapılan 
ziyaretlerden elde ediliyor olması dikkat çekicidir.  

2014 yılı Avrupa kırsal turizm istatistikleri incelendiğinde ise Avrupa’da toplam konaklama 
kapasitesinin %15’inin kırsal turizme hizmet etmekte olduğu, bunun ise toplamda 500.000 
konaklama işletmesi ve 6.000.000 yatak anlamına geldiği, bu durumun sektöre ve yerel 
ekonomiye doğrudan katkısının ise 100 Milyar Avrodan fazla olduğu görülmektedir (tourism-
review.com). Avrupa’nın kırsal turizmden elde ettiği bu gelir bize kırsal alanların hayatta 
kalması, ekonomik ve sosyal anlamda canlılık kazanması için kritik bir unsur olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca kırsal kalkınmada önemi giderek artan bir turizm türü olan kırsal 
turizmin yerelin ekonomiye katkı sağlanması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının en aza 
indirilmesinde önemli bir rolü olduğu görülmektedir. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ  

Kırsal turizm, Türkiye’de son yıllarda üzerinde durulan turizm türlerinden biri olarak ifade 
edilebilir. Dünya’da ve Avrupa’da artan popülaritesinin bu ilgide önemli bir etken olduğu da 
belirtilmelidir. Henüz gelişme aşamasında olduğu söylenebilecek kırsal turizm faaliyetlerinin 
istenilen noktaya ulaşması, öncelikle kırsal alanlarda yaşayan yerel halkın söz konusu bu 
faaliyetlere destek vermesini gerekli kılmaktadır. İznik ve Orhangazi, İzmit Körfezi’ne yeni inşa 
edilen Osmangazi Köprüsü ile İstanbul gibi Türkiye’nin en büyük metropol şehrine 45 dakika 
mesafededir. Kırsal turizmde özellikle kentsel yaşamdan kırsala doğru bir turistik talep akışının 
olduğu dikkate alındığında, Bursa’nın bu iki ilçesinin barındırdığı kırsal turizm potansiyeli ile 
önemli birer kırsal turizm destinasyonu olabileceği ifade edilebilir. Bu bağlamda araştırmanın 
amacı, bu iki ilçenin kırsal yerleşimlerinde yaşayan yerel halkın kırsal turizme bakış açısının 
belirlenmesi ve kırsal turizme verecekleri desteğin tespit edilmesidir.  

Araştırmanın teorik evrenini, Türkiye’deki tüm kırsal yerleşimler oluşturmaktadır. 
Araştırmanın ulaşılabilir evrenini ise Orhangazi ve İznik’in kırsal mahallelerinde yaşayan yerel 
halk oluşturmaktadır. Bu kapsamda evreni oluşturan kırsal mahallelerin nüfusları yaklaşık 3500 
civarındadır. Buradan hareketle örneklem büyülüğünün %95 güven aralığında 341 olması 
beklenmektedir (Altunışık vd., 2007: 127). Araştırma kapsamında 500 katılımcıya ulaşılması 
hedeflenmiş ancak geri dönüş alınabilen ve kullanılabilir anket sayısı 229 olarak 
gerçekleşmiştir. Söz konusu örneklem, kolayda örnekleme yöntemiyle oluşturulmuştur.  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Anket tercih edilmesinin sebebi, 
geniş örneklemlerden veri toplamaya olanak sağlaması ve elde edilen verilerin istatistiksel 
paket programlarla daha rahat analiz edilebilir olmasıdır. Araştırma kapsamında oluşturulan 
anket formu iki temel bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde yerel halkın kırsal 
turizme bakış açısı ve kırsal turizme verdikleri desteği tespit etmeye yönelik Likert tipi ölçeğe 
göre derecelendirilmiş 30 ifade yer almaktadır. İfadelerin derecelendirilmesi en olumsuzdan (1-
Kesinlikle Katılmıyorum) en olumluya (5-Kesinlikle Katılıyorum) doğru yapılmıştır. Burada 
kullanılan ölçek, Yoon, Gürsoy ve Chen (2002) ile Ko ve Stewart (2002)’nin çalışmaları referans 
alınarak ve literatürde kullanılan diğer ölçekler de incelenerek oluşturulmuştur. Anket 
formunun ikinci kısmında ise katılımcıların demografik özelliklerini tespit edebilmek amacıyla 
oluşturulmuş kategorik sorular yer almaktadır.  

Araştırmadan elde edilen veriler istatistiksel paket program yolu ile analiz edilmiştir. Bu 
kapsamda katılımcıların ikili değişkenlere göre görüşlerinin farklılaşıp farklılaşmadığının 
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tespitinde bağımsız örneklem t-testi, üç ve daha fazla kategorili değişkenlerde istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizinden 
yararlanılmıştır. Bunların dışında kırsal turizm algısı ve kırsal turizme verilen destek 
boyutlarının birbirleri ile ilişkilerini ortaya koymak amacıyla korelasyon analizi, kırsal turizm 
algısının kırsal turizme verilen destek üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla da çoklu 
doğrusal regresyon analizinden faydalanma yoluna gidilmiştir. Araştırmadan elde edilen 
bulgular aşağıda aktarılmaktadır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Araştırmaya katılanların %52,8’i kadındır. Örneklem içinde cinsiyet dağılımının birbirine yakın 
olduğu gözlenmektedir. Benzer şekilde evli ve bekârların da oransal olarak birbirine yakın 
olduğu Tablo 1’den anlaşılmaktadır. Katılımcıların %50’den fazlasının 29 yaş ve altı bireylerden 
meydana geldiği ve büyük çoğunluğunun ortaokul (%57, 6) mezunu olduğu anlaşılmaktadır. 
Buradan hareketle katılımcıların önemli bir kısmının genç ve eğitimsiz bireylerden oluştuğu 
söylenebilir. Tablo 1’e bakıldığında, katılımcıların %90’ından fazlasının 11 yıldan daha fazla 
bulundukları yerde yaşadıkları görülmektedir. 

 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değişken (n) (%) 
Cinsiyet 

Kadın 121 52,8 
Erkek 108 47,2 
Medeni Durum 

Evli  113 49,3 
Bekâr 114 49,8 
Yaş 

29 Yaş ve altı 120 52,4 
30-39 Arası 53 23,1 
40-49 Arası  45 19,7 
50 Yaş ve üzeri 11 4,8 
Eğitim Durumu 

İlkokul 30 13,1 
Ortaokul 132 57,6 
Lise 28 12,2 
Üniversite 38 17,1 
Ne kadar zamandır burada yaşıyorsunuz? 

5 yıl ve daha az 15 6,6 
6-10 Yıl Arası 6 2,6 
11-15 Yıl Arası  98 42,8 
15 Yıl ve Üzeri 110 48,0 
Kırsal turizm konusunda yeterli bilgiye sahip misiniz? 

Evet 64 27,9 
Hayır 31 13,5 
İlk defa duydum. 134 58,5 



Seyit Ahmet SOLMAZ ve Hande UYAR OĞUZ  

 304 

Bu yönüyle katılımcıların çoğunun yerli insanlardan oluştuğu söylenebilir. Tablo 1’de dikkat 
çekici bir diğer bulgu ise katılımcıların %58’inin kırsal turizm kavramını ilk defa duyduklarını 
beyan etmeleridir. “Hayır”, yanıtını verenlerin de oranı buna dâhil edildiğinde %70’e yakın bir 
oranda katılımcının kırsal turizm hakkında herhangi bir fikrinin olmadığı anlaşılmaktadır. 
Katılımcıların eğitimsiz olmalarının yanı sıra kırsal turizm konusunda bilgilerinin olmaması da 
bu turizm türünün geliştirilmek istendiği destinasyonlar açısından endişe verici olarak 
değerlendirilebilir.  

Tablo 2’de kırsal turizm ölçeğinde yer alan ifadelerin aritmetik ortalama ve standart sapmaları 
yer almaktadır. Aynı zamanda boyutlara ilişkin aritmetik ortalama değerleri de verilmiştir. 
Tabloyu boyutlar bazında değerlendirmek yerinde olacaktır. Bu anlamda ilk boyut kırsal 
turizmin ekonomik etkilerine ilişkin ifadelerin yer aldığı boyuttur. Boyutun aritmetik ortalama 
değerine bakıldığında yerel halkın genel anlamda kırsal turizmin ekonomik etkilerini olumlu 
olarak algıladığını ifade etmek mümkündür. İfadelere ilişkin ortalama değerleri incelendiğinde, 
kırsal turizmin kadın istihdamını artıracağı ve farklı iş kollarının ortaya çıkaracağına dair bir 
inanca sahip oldukları görülmektedir. Bununla birlikte kırsal turizm gelişimiyle arsa ve arazi 
fiyatlarının yükseleceğine dair algıda ise bir kararsızlık durumunun olduğu anlaşılmaktadır.  

Kırsal turizmin yörede yaratacağı sosyal etkiler bazında ise kırsal mahallelerde yaşayan yerel 
halkın olumsuz bir tutuma sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

Her ne kadar sosyal etkiler boyutuna ilişkin aritmetik ortalama değeri 2,8166 olsa da ifadelerin 
olumsuz olması, olumsuz sosyal etkilerin gerçekleşmeyeceğine ilişkin kanaatin daha yoğun 
olarak hissedildiğini ortaya koymaktadır. “Yöremize turistlerin geldiğini görmek beni memnun 
eder.” ifadesine ilişkin ortalama değeri 4,4891’dir. Bu değer, kırsal halkın turistleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyacağını ortaya koyması bakımından olumludur. Kırsal turizmin gelenek ve 
görenekleri bozacağına dair de bir çekincenin ortaya konmadığı da Tablo 2’den 
anlaşılmaktadır.  

Kültürel etkiler boyutuna ilişkin aritmetik ortalama değeri 4,3668’dir. Bu değerden hareketle, 
yöre insanının kırsal turizmin kültürel etkilerine karşı tutumunun genel olarak olumlu olduğu 
söylenebilir.  “Turistlerle tanışmak, farklı insanları ve kültürleri anlamamızı sağlayacaktır.” İfadesi 
ortalama itibari ile en yüksek değeri alan ifadedir. Yöre halkı aynı zamanda kırsal turizm 
gelişimi ile birlikte kültür alışverişinin de artacağı inancındadır. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel etki boyutlarının aksine kırsal turizm gelişiminin çevresel etkileri 
konusunda yerel halkta bir tedirginlik olduğu ifade edilebilir. Zira boyutun aritmetik 
ortalamasına bakıldığında ifadelere katılımın nispeten diğer boyutlara göre düşük olduğu 
görülmektedir. “Kırsal turizm, yöremizdeki doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayacaktır.” 
(3,0177) ifadesine verilen yanıtın aritmetik ortalaması, bu konuda bir çekincenin olduğunu 
ortaya koymaktadır. “Kırsal turizm için gerekli olan otel, eğlence yeri gibi tesisler doğal çevreye zarar 
verecektir.” (3,0158) ifadesi de yukarıda ifade edilen görüşü destekler niteliktedir.  

Kırsal turizme verilen destek boyutunda ise boyut aritmetik ortalaması 4,2523’tür. “Kırsal 
turizmin geliştirilebilmesi için yöremizde otel, eğlence veya yeme-içme tesisi gibi mekânların açılmasını 
destekliyorum.” (3,9956). İfadesi dışında boyutta yer alan tüm ifadelerin aritmetik ortalamaları 
4’ün üzerindedir. “Yöre halkından biri olarak, kırsal turizmin yöremizde gelişmesi için elimden geleni 
yaparım.” (4,3894) ifadesi ile “Yöremizde kırsal turizmin gelişmesi beni mutlu eder.” (4,4690) ifadeleri 
kırsal turizme verilecek destek konusunda umut vericidir.  
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Tablo 2. Kırsal Turizm Ölçeğinde Yer Alan İfadelerin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 
Değerleri 

Boyutlar Ar. 
Ort. 

Std. 
Sapma 

Boyut 
Art. 
Ort. 

Ekonomik Etkiler 

Kırsal turizm, yöremizdeki kadınların işe girmelerine katkı yapacaktır. 4,4803 ,88645 

4,2412 

Kırsal turizm, yöremizdeki yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 4,3493 ,96439 
Kırsal turizm, yöremize daha fazla yatırım yapılmasını sağlayacaktır. 4,2227 1,15021 
Kırsal turizm, satın aldığımız mal ve hizmetlerin fiyatlarında artışa neden 
olacaktır.  

4,1930 ,99671 

Kırsal turizm, yöremizdeki diğer iş kollarının da gelişmesini sağlayacaktır.  4,4410 ,91875 
Kırsal turizm, yöremizdeki arsa ve arazi fiyatlarının artmasını sağlayacaktır.  3,7686 1,17117 

Sosyal Etkiler 

Yüksek harcama yapan turistler yaşantımızı olumsuz yönde etkileyecektir.  1,7074 1,14975 

2,8166 

Kırsal turizm, yöremize özgü gelenek ve göreneklerimizin bozulmasına 
neden olacaktır. 1,7424 1,14286 

Kırsal turizm, yöremizdeki suç oranlarını artıracaktır.  2,3450 1,23144 
Yöremize turistlerin geldiğini görmek beni memnun eder. 4,4891 ,92533 
Yöre insanımız, turistik bir bölgede yaşamaktan rahatsızlık duyacaktır.  2,4978 1,29650 
Yöremize gelecek olan turistler, bizim insanımızın yaşam biçimine saygı 
gösterecektir.  

4,1179 1,10782 

Kültürel Etkiler 

Kırsal turizm, yöre insanı ile turistler arasındaki kültür alışverişini 
artıracaktır.  4,4148 ,97240 

4,3668 
Kırsal turizm, yöre halkımızın yeni kültürleri tanımasına olanak verecektir. 4,1354 ,98854 
Kırsal turizm, yöremize özgü geleneksel değerlerimizin korunmasını 
sağlayacaktır.  4,3930 ,89499 

Turistlerle tanışmak, farklı insanları ve kültürleri anlamamızı sağlayacaktır. 4,5240 ,80328 

Çevresel Etkiler 

Kırsal turizm, yöremizde çevre kirliliğine neden olabilir.  3,3319 1,21858 

3,5965 

Kırsal turizm, yöremizdeki doğal kaynakların korunmasına katkı 
sağlayacaktır.  3,0177 1,04122 

Kırsal turizm için gerekli olan otel, eğlence yeri gibi tesisler doğal çevreye 
zarar verecektir.  

3,0158 1,18870 

Yöre insanımızın da faydalanacağı yeni parklar ve dinlenme alanları 
sağlayacaktır. 4,4248 ,95968 

Kırsal turizm, doğal alanlarımızda kalabalıklaşmaya neden olacaktır.  4,1903 1,06837 
Kırsal Turizme Verilen Destek 
Kırsal turizmin geliştirilebilmesi için yöremizde otel, eğlence veya yeme-
içme tesisi gibi mekânların açılmasını destekliyorum.  3,9956 1,13724 

4,2523 

Yöre halkından biri olarak, kırsal turizmin yöremizde gelişmesi için elimden 
geleni yaparım. 4,3894 1,02358 

Yöremize gelen turistlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.  4,0578 1,04422 
Yöremizin kültürü ile uyumlu olacak kırsal turizm etkinliklerini desteklerim.  4,3363 1,01202 
Kırsal turizmin yörede gelişebilmesi adına yöre halkının bilinçlenmesi için 
elimden geleni yaparım. 

4,4336 ,90309 

Yöremizde açılacak olan kırsal turizm tesislerinde çalışmak isterim.  4,0885 1,18927 
Yöremizde kırsal turizmin gelişmesi beni mutlu eder.  4,4690 1,00285 
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Tablo 3. Kırsal Turizme Bakış Açısının Cinsiyete Göre Farklılaşmasına İlişkin T-Testi 
Sonuçları 

Boyutlar Değişken Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Ortalama 
Farkı t Değeri Anlamlılık 

Ekonomik Etkiler 
Erkek 4,1052 0,7 

-0,28828 -3,457 0,001* 
Kadın 4,3935 0,54 

Sosyal Etkiler 
Erkek 2,8512 0,62 0,07346 0,930 0,353 
Kadın 2,7778 0,57 

Kültürel Etkiler 
Erkek 4,1674 0,78 -0,42292 -4,823 0,000* 
Kadın 4,5903 0,5 

Çevresel Etkiler 
Erkek 3,5600 0,51 -0,07774 -1,087 0,278 
Kadın 3,6377 0,56 

Kırsal Turizme 
Verilen Destek 

Erkek 4,1167 0,92 -0,28922 -2,745 0,005* Kadın 4,4059 ,61617 

*p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Kırsal turizme bakış açısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığının tespitinde bağımsız 
örneklem t-testinden yararlanılmıştır. Sonuçların aktarıldığı Tablo 3’e bakıldığında, kırsal 
turizmin ekonomik etkileri, kültürel etkileri ve kırsal turizme verilen destek boyutlarında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu anlaşılmaktadır (p<0,05). Her iki cinsiyete 
ilişkin aritmetik ortalama değerlerine bakıldığında, kadınların erkeklere oranla daha pozitif bir 
tutuma sahip oldukları anlaşılmaktadır. Erkeklerin bu konuda kadınlara nazaran nispeten daha 
muhafazakâr bir tavır içinde olduklarını söylemek mümkündür.  

Tablo 4. Kırsal Turizme Bakış Açısının Yaşlara Göre Farklılaşması 

Boyutlar Değişken Sayı (N) 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

F Değeri Anlamlılık 
Fark Üreten 

Boyutlar 

Ekonomik 
Etkiler  

29 Yaş ve altı 120 4,2381 ,63037 

5,010 ,002* 
50 yaş ve üzeri 
ile tüm diğer 

gruplar 

30-39 Yaş Arası 53 4,3962 ,52525 

40-49 Yaş Arası 45 4,2259 ,64663 

50 Yaş ve Üzeri 11 3,5909 ,94093 

Sosyal Etkiler 

29 Yaş ve altı 120 2,8028 ,56219 

,068 ,977 

 

30-39 Yaş Arası 53 2,8176 ,65720 

40-49 Yaş Arası 45 2,8407 ,55500 

50 Yaş ve Üzeri 11 2,8636 ,86223 

Kültürel 
Etkiler 

29 Yaş ve altı 120 4,4354 ,57385 

11,856 ,000* 
50 yaş ve üzeri 
ile tüm diğer 

gruplar 

30-39 Yaş Arası 53 4,4764 ,55958 

40-49 Yaş Arası 45 4,3278 ,77574 

50 Yaş ve Üzeri 11 3,2500 1,13468 

Çevresel 
Etkiler  

29 Yaş ve altı 120 3,5667 ,49081 

,580 ,628 

 

30-39 Yaş Arası 53 3,5882 ,61503 

40-49 Yaş Arası 45 3,6909 ,58898 

50 Yaş ve Üzeri 11 3,5818 ,43317 

Kırsal 
Turizme 
Verilen 
Destek 

29 Yaş ve altı 120 4,2798 ,76122 

8,447 ,000* 
50 yaş ve üzeri 
ile tüm diğer 

gruplar 

30-39 Yaş Arası 53 4,3389 ,66759 

40-49 Yaş Arası 45 4,3577 ,63148 

50 Yaş ve Üzeri 11 3,1299 1,46448 

*p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
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Kırsal turizm algısı ve kırsal turizm verilen desteğin katılımcıların yaşlarına göre bir farklılığın 
olup olmadığının tespiti için tek yönlü varyans analizi olan ANOVA analizinden 
yararlanılmıştır. ANOVA analiz sonuçları ise Tablo 4’te aktarılmıştır. Tabloya bakıldığında, 
ekonomik etkiler boyutunda yaşlara göre anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Bununla 
birlikte kültürel etkiler ile kırsal turizme verilen destek boyutlarında da anlamlı farklılıkların 
olduğu görülmektedir (p<0,05). Boyutlardaki farklılıkların hangi gruplar arasındaki farktan 
kaynaklandığını belirlemek içinse Post Hoc testlerinde Schefe ve Tukey test sonuçları 
incelenmiştir. Test sonuçları her bir boyuttaki farklılığın 50 yaş ve üzeri grubu ile diğer tüm 
gruplar arasından kaynaklandığı görülmüştür. Gruplara ilişkin aritmetik ortalama değerlerine 
bakıldığında, 50 yaş ve üzeri gruba dâhil olan nispeten yaşlı bireylerin söz konusu boyutlarda 
orta değer olan 3’e yakın yanıtlar verdikleri anlaşılmaktadır. Bu yaş grubundaki bireylerin 
kırsal turizmin etkileri konusunda diğer yaş gruplarına göre çekincelerinin fazla olduğu, destek 
vermek konusunda da bir kararsızlık yaşadıkları anlaşılmaktadır.  

Kırsal turizme bakış açısının eğitim durumuna göre farklılaşması ise Tablo 5’te 
incelenmektedir. Tablo 5’e bakıldığında, ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler bağlamında 
katılımcıların eğitim durumlarına göre bir farklılık olduğu görülmektedir. Ekonomik etkiler 
boyutunda gruplar arasındaki farkın ortaokul-lise gruplarından kaynaklandığı Post Hoc test 
sonuçlarından anlaşılmaktadır. Aritmetik ortalamalar incelendiğinde ise ortaokul mezunlarının 
lise mezunlarına oranla kırsal turizmin ekonomik etkilerine karşı daha olumlu bir tutum içinde 
oldukları görülmektedir.  

 

Tablo 5. Kırsal Turizme Bakış Açısının Eğitim Durumuna Göre Farklılaşması 

Boyutlar Değişken Sayı (N) Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

F Değeri Anlamlılık Fark Üreten 
Boyutlar 

Ekonomik 
Etkiler  

İlkokul 20 4,1444 ,82552 

3,154 ,026* Ortaokul-Lise 
Ortaokul 132 4,3465 ,57288 

Lise 28 3,9940 ,66122 

Üniversite 38 4,1404 ,66501 

Sosyal 
Etkiler 

İlkokul 20 3,0167 ,63177 

8,254 ,000* 

İlkokul-
Ortaokul 
Ortaokul-
Üniversite 

Ortaokul 132 2,6654 ,44858 

Lise 28 2,8988 ,63560 

Üniversite 38 3,1272 ,80858 

Kültürel 
Etkiler 

İlkokul 20 4,1083 1,13844 

3,556 ,015* 
İlkokul-

Ortaokul 
Ortaokul 132 4,4811 ,57510 

Lise 28 4,1607 ,63543 

Üniversite 38 4,3224 ,59249 

Çevresel 
Etkiler  

İlkokul 20 3,7379 ,60734 

1,673 ,174 

 

Ortaokul 132 3,6198 ,49481 

Lise 28 3,4786 ,68926 

Üniversite 38 3,4947 ,47814 

Kırsal 
Turizme 
Verilen 
Destek 

İlkokul 20 4,2365 ,85823 

1,757 ,156  
Ortaokul 132 4,3328 ,78127 

Lise 28 3,9592 1,03664 

Üniversite 38 4,2030 ,57684 

*p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  
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Tablo 5’te üniversite mezunlarının sosyal etkileri diğer gruplara göre daha olumsuz algıladığı 
anlaşılmaktadır. Kültürel etkiler boyutunda ise farklılık ilkokul-ortaokul grupları arasındaki 
farktan kaynaklanmaktadır. Öyle ki ortaokul mezunları kırsal turizmin kültürel etkilerini 
ilkokul mezunlarına nazaran daha olumlu algılamaktadır.  

 

Tablo 6. Kırsal Turizme Bakış Açısının Kırsal Turizmle İlgili Bilgi Sahibi Olma Durumuna 
Göre Farklılaşması 

Boyutlar Değişken Sayı 
(N) 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

F Değeri Anlamlılık Fark Üreten 
Boyutlar 

Ekonomik 
Etkiler  

Evet 64 4,0547 ,65267 

8,612 ,000 
İlk defa 

duydum-
Diğer gruplar 

Hayır 31 4,0054 ,59236 

İlk defa duydum. 134 4,3848 ,61768 

Sosyal 
Etkiler 

Evet 64 3,0000 ,60202 

6,942 ,001 Evet-İlk defa 
duydum. 

Hayır 31 2,9570 ,67078 

İlk defa duydum. 134 2,6965 ,54911 

Kültürel 
Etkiler 

Evet 64 4,1836 ,64587 

9,811 ,000 
İlk defa 

duydum-
Diğer gruplar 

Hayır 31 4,0484 ,97558 

İlk defa duydum. 134 4,5280 ,58943 
 

Çevresel 
Etkiler  

Evet 64 3,5000 ,47409 

1,484 ,229 

 

Hayır 31 3,6581 ,68351 

İlk defa duydum. 134 3,6290 ,52514 

Kırsal 
Turizme 
Verilen 
Destek 

Evet 64 4,0294 ,58828 

10,302 ,000 
İlk defa 

duydum-
Diğer gruplar 

Hayır 31 3,8894 1,03721 

İlk defa duydum. 134 4,4471 ,77630 

 

Tablo 6, yerel halkın kırsal turizm konusunda bilgi sahibi olup olmama değişkenine göre kırsal 
turizmin etkileri ve kırsal turizme verilen destekte bir farklılık olup olmadığını göstermektedir. 
Ekonomik etkiler boyutundaki farklılık “ilk defa duydum” ile diğer gruplar arasından 
kaynaklanmaktadır. İlk defa duyanların ekonomik etkilere yönelik daha pozitif bir tutum içinde 
oldukları görülmektedir. Diğer anlamlı farklılık üreten boyutlarda da kırsal turizm kavramını 
ilk defa duyanların daha olumlu bir tutum takındıkları tespit edilmiştir.   

Araştırmada yer alan değişkenlerin birbirleri ile ilişkisinin yönünü ve kuvvetini ortaya koymak 
amacıyla korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 7’de 
aktarılmaktadır. Tabloya bakıldığında, kırsal turizmin kültürel etkilerine yönelik tutum ile 
kırsal turizme verilen destek arasında oldukça yüksek bir korelasyon katsayısı göze 
çarpmaktadır (r: 0,709; p<0,05). Benzer şekilde ekonomik etkiler ile kırsal turizme verilen destek 
arasında da anlamlı bir korelasyon söz konusudur (r: 0,615; p<0,05). Tablo genel olarak 
değerlendirildiğinde, yerel halkın kırsal turizme vereceği desteğin esasında kırsal turizmin 
ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel etkilerinden bağımsız olmadığı görülmektedir. Bunlar 
içinde en güçlü etkinin ise ekonomik ve kültürel boyut olduğu ifade edilebilir.  

Korelasyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkileri göstermekle birlikte kırsal turizmin 
etkilerinin kırsal turizm üzerindeki açıklayıcılığını ortaya koymamaktadır. Bu amaçla çoklu 
doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. Ortaya koyulan regresyon modelinin anlamlı 
olduğu görülmektedir. Buna ilişkin sonuçlar ise Tablo 8’de gösterilmektedir.  
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Tablo 7. Araştırma Değişkenlerine İlişkin Korelasyon Analizi Sonuçları 

Boyutlar Ekonomik Sosyal Kültürel Çevresel Destek 

Ekonomik Etkiler 1 -,237* ,561* ,207* ,615* 

 ,000 ,000 ,002 ,000 

Sosyal Etkiler -,237* 1 -,292* ,072 -,082 

,000  ,000 ,280 ,221 

Kültürel Etkiler ,561* -,292** 1 ,102 ,709* 

,000 ,000  ,127 ,000 

Çevresel Etkiler ,207* ,072 ,102 1 ,173** 

,002 ,280 ,127  ,009 

Kırsal Turizme 
Verilen Destek 

,615* -,082 ,709* ,173* 1 

,000 ,221 ,000 ,009  

*p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon 

 

Tablo 7. Kırsal Turizme Bakış Açısının Kırsal Turizme Verilen Destek Üzerindeki Etkisine 
Yönelik Regresyon Modeli 

Bağımsız Değişkenler Beta 
Std. 
Hata 

Std. 
Beta 

t  Anlamlılık R2 F  
Anlamlılık 

(Model) 

Ekonomik Etkiler  ,403 ,066 ,326 6,142 ,000 

0,589 81,731 0,000 
Sosyal Etkiler ,217 ,061 ,161 3,554 ,000 

Kültürel Etkiler ,656 ,061 ,568 10,778 ,000 

Çevresel Etkiler ,054 ,066 ,036 ,822 ,412 

Bağımlı Değişken: Kırsal Turizm Verilen Destek 

 

Tablo 8 incelendiğinde, kırsal turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel etkilerine yönelik beta 
değerlerinin anlamlı olduğu (p<0,05) anlaşılmaktadır. Modele ilişkin R2 değeri 0,589’dur. Bu 
değer, kırsal turizme verilecek olan desteğin yukarıda ifade edilen bu üç değişken tarafından 
%58,9 oranında açıklandığını göstermektedir. Beta değerlerine bakıldığında en yüksek etkiyi 
üreten boyutun kültürel etkiler olduğu net şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu durum, kırsal 
turizmin kültürel etkilerinin olumlu algılandığı ölçüde kırsal turizme yerel halk tarafından 
destek verileceği şeklinde yorumlanabilir. Diğer yandan ekonomik etkilerin de açıklayıcılık 
düzeyinin oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse, korelasyon 
analizinde de ortaya koyulduğu üzere kırsal bir bölgede turizm gelişimi ne kadar olumlu 
algılanırsa o denli verilecek destek de yüksek olacaktır. Ancak özelde ekonomik etkiler ve 
kültürel etkiler diğer boyutlara göre daha baskın bir rol oynamaktadır. Bunun nedeni, turizmin 
yerel ekonomi ve yerel kültür üzerinde yapacağı etkiden kaynaklanmaktadır.  

 

SONUÇ veÖNERİLER 

Kırsal turizm, doğal çevrede bireysel aktivite imkânı veren, tatil zamanlarında şehrin 
kalabalıklığı ve stresinden kaçarak doğa ile baş başa, huzurlu tatil geçirmek isteyenlerin son 
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yıllarda en fazla tercih ettiği turizm türüdür. Bununla birlikte kırsal turizm, alternatif turizm 
türleri içerisinde çevresel etkilerinin en az olduğu, yerel kalkınmayı destekleyici ve bölgeler 
arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya yardımcı, kırsal alanlarının mevcut 
potansiyellerinin kullanımı ile bölgenin tarımsal, sosyal ve ekonomik yönlü gelişmesine olanak 
sağlayan önemli bir turizm çeşididir. 

Bu çalışma ile İznik ve Orhangazi kırsal yerleşimlerinde yaşayan yerel halkın kırsal turizme 
bakış açısı değerlendirilmiştir. İznik ve Orhangazi, İstanbul metropolüne çok yakın ve kırsal 
turizm potansiyeli yüksek olan destinasyonlardır. Bu bağlamda yerel halkın kırsal turizme 
bakış açısı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel boyutlarıyla ele alınmıştır. Araştırmada 
verileri elde edebilmek için 229 kişiye kolayda örnekleme metodu kullanılarak anket 
uygulanmıştır.  

Ülkemizde kırsal turizm uygulamalarında son yıllarda önemli oranda bir artış olduğu artış 
olduğu gözlenmektedir. Ancak buna rağmen ülkemizin henüz bir kırsal turizm politikası 
bulunmamaktadır. Kırsal turizme yönelik verilen desteklerin ise bireysel başvurular yoluyla 
verilen fonlar ile kısıtlı olduğu görülmektedir. Avrupa’da Eurgites başta olmak üzere özellikle 
gelişmekte olan Doğu Avrupa ülkelerinde kırsal turizmin gelişimine yönelik maddi fonların 
dışında tanıtım, reklam, pazarlama, danışmanlık gibi farklı konularda da kırsal alanlarda 
yaşayan halka destek verildiği görülmektedir. Ayrıca Avrupa Kırsal Gelişim Ağı çerçevesinde 
kırsal alanlarda kırsal refah ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik olarak karşılaşılan 
zorlukların çözümü ve fırsatların değerlendirilmesi, paydaşlarının bir araya getirilerek ortak 
politikalar oluşturulmaya çalışılan bir platformunda kurulduğu görülmektedir. Dolayısıyla 
Avrupa’da kırsal kalkınma ve kırsal turizmin ülkelerin dünden bugüne üzerinde önemle 
durduğu bir konudur. Bu bağlamda İznik ve Orhangazi özelinde aşağıdaki öneriler dikkate 
alınabilir:  

v Ülkemizin bir kırsal turizm gelişme politikasına ihtiyacı vardır. 

v Kırsal turizmi geliştirme çalıştayları yapılmalı, çıkan sonuçlar doğrultusunda 
destinasyonun kırsal turizm planlaması yapılarak bölgenin yol haritası belirlemelidir. 

v Oluşturulacak kırsal turizm planları kapsamında yöre halkına konu ile ilgili 
bilgilendirme toplantıları yapılmalı, bu toplantılarla kırsal turizmin yöre halkına 
sunacağı avantajlar ile oluşabilecek negatif etkileri nasıl çözüme ulaştıracakları konuları 
ele alınmalıdır. 

v Ulusal kırsal turizm ağı oluşturulmalı ve kırsal turizm gelişim alanlarının tümü bu ağa 
dâhil edilmelidir.  

v Gelişmesi planlanan kırsal alanlarda kırsal turizm derneklerinin kurulması 
gerekmektedir. 

v Kırsal alanlarda yaşayan halk için yeni bir kavram olan kırsal turizme yönelik bir proje 
ofisi kurularak yerel halka proje yazımı, ulusal ve uluslararası alanda bu konuda 
sağlanan destekler ile projelerin hayata geçirilmesi sürecinde destek olunmalıdır. 

v Kırsal turizm gelişim bölgelerinde yerel eylem grupları oluşturulmalıdır. 

v Yöre halkına öncelikle kırsal turizm konusunda altyapı desteği sağlanmalıdır. 

v Hedeflenen alanların taşıma kapasiteleri belirlenerek tatil zamanlarında yığılmaların 
önüne geçilecek önlemler alınmalı, bu konuda hazırlıklı olunmalıdır. 

v Kırsal alanlarda yaşayan halkın eğitimin seviyesinin düşük olduğu dikkate alındığında, 
halkın yöreyi ziyaret edecek turistlerin istedikleri standartlarda ürün ve hizmet 
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sunabilmelerine yönelik olarak ihtiyaç duydukları eğitim alanları tespit edilmeli ve 
eğitimler süreklilik arz etmelidir. 
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Öz 

Turizm insanların bir yerden başka bir yere seyahat etmesi ile başlayan ancak bireylerin tercih ve imkanları 
dahilinde gerçekleşmesi ile farklılık gösteren bir eylem türüdür, küreselleşen dünyada bu imkanlar günden gün 
değişmektedir. Bu değişim, gençlerin sosyal yapısı, refah düzeyi, kendi tercihleri ve en önemlisi isteklerini ve 
meraklarını belirleyerek özel ilgi turizm türlerinden gençlik turizmin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 
Çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan 18-25 yaş aralığındaki 
öğrencilerin gençlik turizmi’ne bakış açısını incelemek ve gençlerin tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. 
Genç bireylerin, seyahat esnasında ve öncesinde beklenti ve tutumlarını belirleyip hangi faktörlerin etkili 
olduğunu objektif olarak değerlendirmek için Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan 283 kişi 
üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, cinsiyet değişkeninin üniversite öğrencilerin 
gençlik turizme bakış ve tutumlarına doğrudan etki etmediği kanısına varılmıştır. Bunun yanında, Doğu 
Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan gençlerin, gençlik turizme hem ekonomik hemde güven 
değişkenleri açısından dolaylı olarak etki bıraktığı görülmüştür. Genç turistlerin gençlik turizme bakışını 
etkileyen faktörlerin kapsamlı tespitleri yapılabilmesi için bu çalışma ileride yapılması planlanan çalışmalara 
katkı sunacaktır.  
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Abstract 

Tourism is a type of action in which individuals begin with traveling from one place to another and perform in 
accordance with their preferences and possibilities. These opportunities are changing day by day in the 
globalized world. This change has determined the social structure of young people, their welfare level, their 
preferences and most importantly their wishes and curiosities and prepared the ground for the emergence of 
youth tourism. The aim of this study is to examine the perspectives of 18-25-year-old students studying at 
Eastern Mediterranean University and Kocaeli University on youth tourism and to determine the factors 
affecting the preferences of young people. A survey was conducted on 283 people studying at Eastern 
Mediterranean and Kocaeli University in order to determine the expectations and attitudes of young individuals 
before and during travel and to evaluate the factors which are effective. As a result of the study, it was concluded 
that the gender variable did not have a direct effect on university students' attitude and view towards youth 
tourism. In addition, it is seen that young people studying at Eastern Mediterranean and Kocaeli University 
indirectly affect youth tourism in terms of both economic and trust variables. This study will contribute to the 
future studies in order to make a comprehensive determination of the factors that affect young tourists' view of 
youth tourism. 
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GİRİŞ 

Günümüzde turizm mevsimsellikten çıkmış ve tüm yıla yayılmıştır. Buna bağlı olarak çok çeşitli ve 
farklı alanlarda insanların ilgi, yetenek ve meraklarına hitap eden özel ilgi turizmi ortaya çıkmıştır. 
Tam olarak sayısını belirtmek pek mümkün olmasa da Golf, Uzay, Hüzün, Gastronomi, Festival ve 
Fuarlar, İnanç ve Gençlik Turizmi gibi özel ilgi turizm çeşitlerine örnek verilebilir (Akinci ve Kasalak, 
2016).  Gençlik Turizminde, yapılan seyahatlar 18-25 yaş aralığındaki bireylerin düşünce ve tutumları 
doğrultusunda değişmektedir. Bu turizm çeşidi gelir düzeyi yüksek bir kesime hitap eden özel ilgi 
turizm çeşitlerinden bir tanesidir. Gençlik turizmi genellikle sırt çantası ile yapılan daha rahat bir 
seyahat anlamına gelmektedir. Asıl amacı en ekonomik şekilde en güzel ve en uzun süreli tatili 
gerçekleştirmek olarak tanımlanabilir (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; Köroğlu ve Güleç, 2008). Gençlik 
turizmi 18-25 yaş arasındaki (okuyup okumayan gözetmeksizin) genç bireylerin seyahatini 
kapsamaktadır (Küçükaltan, 1995; Richards ve Wilson, 2006). Seyahatlerin kapsamında yapılan 
gençlik festivalleri, dil eğitimleri ve Gençlik ve Spor Bakanlıkları kapsamında yapılan faaliyetler de 
oluşturmaktadır. Gençlik turizmi, daha çok kendi kendini finanse eden genç bireylerin tercih ettiği 
ve günden güne gelişim göstermekte olan bir turizm çeşididir. Gençleri seyahate teşvik etmek için 
bakanlıkların yapmış olduğu kurum ve kuruluşların oluşturduğu projelerin destek ve teşvik hibeleri, 
her kesime hitap etmekle beraber kolaylık sağlamaktadır (TÜRSAB, 2015). Türkiye’de pek fazla bu 
tür projeler gerektiği kadar ses getirmese de Avrupa ülkelerinde bu projelerin daha etkili olduğu 
görülmektedir. Bu tür seyahatler olmadığında bile, devlet gözetiminde sanata ve sanatçıya değer 
veren genç bireylerden oluşan topluluklar gençlik turizmin önemini oluşturmaktadır (Köroğlu ve 
Güleç, 2008). Tabi ki de bu tür projeleri yaparken ülkenin sosyal kültür seviyesini de dikkate almak 
gerekmektedir. Ailelerin refah düzeyi ne kadar iyi olursa ve kültür düzeyi ne kadar geniş olursa 
çocukları da bir o kadar özgür düşünebilen ve özgüveni yüksek olan bireyler olabilmektedir 
(Khoshpakyants ve Vidishcheva, 2010).  

Genç bireylerin seyahatlerinin temelinde, yaşadıkları çevrenin dışında kalan zamanda çevreyi 
tanıyıp oralarda yaşayan insanların yaşama şekillerini görmek yeni deneyimler kazanmak vardır 
(Polat, 2017). Bireyler, yeni kültürler ile tanışıp onların doğru ve yanlışını ayırt ederek, tatil süresi 
boyunca o kültüre adapte olabilmektedir. Genç bireylerin bu tür farklılıklarına ne kadar kolay adapte 
olup olmamaları gelecekte iş alanında yaşanacak değişikliklere gösterecekleri davranışların temelini 
de oluşturmaktadır. Bu bağlamda, gençlik turizimin tercih sebebi daha çok gençlerin merak duygusu 
ile orantılı bir şekilde oluşmaktadır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; Tezcan vd., 2018). Özellikle, 
deneyim kazanmak isteyen ve uzun mesafeli seyahat eden gençler için bu seyahatlerin özbenlik 
gelişimlerini olumlu etkilediği görülmektedir (Richards ve Wilson, 2006). Gençlik turizmi, gençlerin 
hür düşüncesini siyasal, ekonomik hukuki ve doğal çevreyi serbestçe değerlendirme kapasitesini 
geliştiren, gençlere farklı ülkeleri ve insanları sevmesini öğreten bir olgudur. Gençlik turizmi, 
gençlerin karşılaştırma yapma gücünü ve bilgilerini artırır ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını 
sağlar. Gençlere kazandırdığı kişisel faydaların yanı sıra, ülkelerin dış tanıtımı ve turizm 
işletmelerinin rantabilitesini artıran bir turizm çeşidi olarak da önem arz etmektedir (Oral, 1992; Kaşlı 
vd., 2013). 

Genç bireylerin okudukları bölümün ağırlığından ya da hafifliğinden kaynaklanan tatil 
programından beklentileri değişmektedir. Bunu en temel örneği turizm fakültesinde okuyan bir 
birey ile hukuk fakültesinde okuyan bir bireyin yapacağı tatil araştırmaları ve seçimleri farklılık 
göstermesidir (Şahin vd., 2018). Mevcut çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Kocaeli 
Üniversitesin’de okuyan öğrencilerin gençlik turizmi’ne bakış açısını incelemek ve gençlerin 
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tercihlerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Özel ilgi turizmin bir çeşidi olan gençlik turizmi 
türünün farkındalığı yaklaşık olarak son on yılda artış göstermiş olup günümüzde tatil programları 
ve kampanyalar bu doğrultuda yapılmaya başlanmasından dolayı bu çalışmanın yapılması önem 
kazanmıştır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanlar ilk var oldukları zamanlardan, günümüze gelene kadar hep bir hareket halindelerdir. Bu 
hareketlilikleri kendi varlıklarını ilerletebilmek ve aklımıza getirebilecek her şeyin yenisini keşvedip 
bir ileriye taşımak için yapmışlardır (Carr, 2002). Her ne kadar insanlar sebep olarak avlanmak için 
mağaralarından dışarıya çıksalar da her bir arayış beraberinde yeni destinasyonları getirmiştir. Bu 
destinasyon arayışları ilk etapta iklim koşullarına uyum sağlayamamaktan, bulundukları yerin 
coğrafi özellik problemlerinden ve benzeri durumlardan kaynaklanması göç olgusunu meydana 
getirmiştir (Özdemir ve Kervankıran, 2011; Gülbahar, 2009). Fakat her göç aslında keşvedilen yeni 
bir destinasyon olma anlamına gelmektedir. Bu destinasyonlar her gün geçtikte nüfusun artmasıyla 
da sıklık göstermeye başlamıştır. İnsanlar artık bir yerlere yerleşip evlerini kurduktan sonra bu 
hareketlilik keyif almak için oluşturmaya başlamıştır. Keyif almak için olan hareketlilik, günümüzde 
turizminin şekillenmesinin başlamasına zemin oluşturmuştur (Beşirli, 2010; Kozak vd., 2013). 
Öncelikle insanlar yeni yerleşimlerinde, keşif yaparak sadece küçük bohça şeklinde yaşamlarını idare 
edecek kadar yemekler ve av malzemeleri ile yapmışlardır. Bu zaman geçtikçe yeni taşıma aletleri 
keşvedildikçe yanlarında getirip götürdükleri eşylarda şekillenmeye başlamıştır (Zoğal ve Emekli, 
2017).  Yakın tarihlere bakıldığında, insanlar başka bölgelerde yaşayan tanıdıklarını ziyaret amacı ile 
gidip onlarda birkaç gün konaklayıp tekrar kendi evlerine dönmeye başlaması ile birlikte daha fazla 
eşya ile konaklamalar yapmaya başlamıştır (Beşirli, 2010; Tümertekin ve Özgüç, 2011). Zaman 
değiştikçe ve yeni iş sahaları ortaya çıkmaya başlamasıyla, şehir merkezi ve köy denilen kavramlar 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Beraberinde insanların iş sebepli seyahatleri oluşmuştur. Çalışma 
hayatına başlayan insanların refah düzeyleri arttıkça, istek ve arzularıda değişmeye başlamıştır. 
Maddi olanağı olan insanlar artık otellerde kalmaya ve seyahat etmeye başlamışlardır. Maddi olanağı 
olmayanlar akrabalarında konaklamalı seyahatlere devam etmiştir. Ülke ekonomisi geliştikçe 
insanlarda turizmi algısı ve düşüncesi de bir o kadar gelişmiş, değişik turizim faaliyetlerin ortaya 
çıkmıştır (Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002). Ortaya çıkan yenilikler turizm alanında yeni kavramlar 
türetmeye başlamıştır. En temel kavram olarak seyahat eden kişilere turist denilmeye başlanmıştır. 
Turistler yerli ve yabancı olarak ayrışmaya başlanmıştır. Kavramlar çoğaldıkça, yeni otel 
terminolojileri ve hizmetleri sunulmuştur. Günümüzde teknolojinin de gelişimi ile her şey yön 
değiştirmeye başlamıştır, Turizm alanında ki klasik kavramlar her geçen gün gelişerek değişmiştir 
(Yıldız ve Yıldız, 2015). Kısacası, insanlar artık temel turizmi algısı olan deniz, kum, güneş (3S) olarak 
düşünmüyor. Genel olarak turizmin tanımı olan bir yerden bir yere seyehat etmek olarak tabir 
edilmektedir (Albayrak ve Özmen, 2018). Fakat değişen günümüz şartları ile turistlerinde refah 
düzeyleri değişmiştir. Bu değişimleri, insanların seyahat için tercih ettikleri yerlerde etkilemeye 
başlamıştır. Bu bağlamda, bu insanlar hiç görülmemiş yerleri görmek, hiç deneyimlemedikleri 
duyguları yaşamak, hiç yemedikleri yemekleri yemek gibi ihtiyaçların doğması çeşitli turizm 
faaliyetlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır (Duran, 2011; Uygur ve Baykan, 2007). Bunun yanı 
sıra tanımadıkları insanlar ile tanışıp kendilerine yeni arkadaşlar edinmek istemeleri ve bu 
isteklerinin sonucu olarak özel ilgi turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Özel ilgi turizm, turistlerin kendi 
düşünce ve yaşayış şekillerine göre şekillenmektedir. Dış çevre kendi düşünce ve yaşayış şekillerini 
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etkileyen etmenlerdendir. Dış çevre olarak kişilerin eşi-dostu, seçmiş olduğu meslek, aldığı maaş, 
yaşadığı şehir, sahip olduğu mal mülk olmakla beraber daha bir sürü şeyi içinde barındırmaktadır. 
İnsanlar daha çok bunlara bağlı kalarak daha önce deneyimlemedikleri şeyleri tercih etmektedirler 
(Öztürk ve Yazıcıoğlu, 2002; Kılıç ve Kurnaz, 2010).  

Günümüz teknolojisi ile gelişen sosyal medya da, insanların içlerindeki süper egoyu uyandırarak 
onların toplum içerisinde daha çok söz sahibi olmayı ve popülerliği getirmektedir. Bu etmenlerin 
hepsi bir araya gelince ve ilk insanların mağaradan sedece yemek arayışına çıkmak için seyahat 
ettiklerini düşünceside turizmin aslında bir bebek gibi büyüyüp geliştiğini ve bir çok şeye etkisi 
olduğunu görebiliyoruz (Bizirgiannia ve Dionysopouloub, 2013; Eryılmaz ve Zengin, 2014). Özel ilgi 
turizmi, sadece zenginlerin yaptığı turizm ve çokça maliyet gerektiren bir alt başlık olmaktan 
çıkmaktadır (Akıncı ve Kasalak, 2016). Önemli özel ilgi turizm çeşitlerinden biri olan gençlik turizmi, 
daha az maliyet ile daha fazla yer gezip görme anlamına gelmektedir. Yurtdışında gençlerin hemen 
hemen her haftasonu büyük yeşillik bir alanda küçük festival sahneleri ve müzikli etkinlikler için 
çadırları kurulmaktadır. Bu gelişim gençlik turizmin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Sellars, 
1998).  

Genç bireylerin toplumlar arasında kültürel farklılığı, diğer bireylere göre daha rahat karşılayabiliyor 
ve saygı duyabiliyorlar. Toplumdaki farklılıklar ile onların dışlanmadan daha uyumlu bir şekilde 
yaşam sürdürmesini sağlamaktadır. İnsanlar kültürler arası köprü görevindedir fakat bu köprüyü 
gençler daha rahat inşa edebilmektedir (Polat, 2017). Gençlik turizmi, genç bireylerin yeni insanlar 
ile tanışarak kendilerine yeni iş imkanları sağlamakla beraber sosyal imkanı el vermeyen insanların 
da önünü açmaktadır (Khoshpakyants ve Vidishcheva, 2010). Sosyal olarak toplum tarafından kabul 
görmeyen, ailevi problemleri olup sevgiye doymamış olan gençlerin duygu açlığından suç işleme 
oranları daha fazladır. Gençlik turizmi ekonomik açıdan her kesimden genç bireye hitap ettiğinden 
dolayı hem gençlere hem de topluma bu açıdan olumlu katkı sağlamaktadır (Han vd., 2017). Gençler, 
ailelerinden bağımsız seyahat ettikleri zaman zorluklarla başa çıkmayı, kendi paralarını kontrol 
etmeyi öğrenmekte ve yeni yerler keşfetmektedirler (Bell, 2002). Heyecanlı ve benzersiz 
deneyimlerin, ucuz seyahat imkânlarıyla bir araya gelmesi gençleri turizme iten önemli bir nedendir. 
Bunların yanı sıra yabancı dil öğrenme ve farklı bir kültürü tanıma gibi iş bulma konusunda üstünlük 
sağlayacak özellikler de gençlik turizmin öneminin kazanmasına neden olmaktadır (Gheţe, 2015). 

Ekonomik olarak genç bireylerin en çok zorlandıkları durumlardan birisi Türk lirasının değersiz 
olmasıdır. Devamında ise, kalacak yerlerin pahalılığı, ucuz olan yerlerin ise eksik bilgilendirme ile 
daha sonrasında ek ücretlerin ortaya çıkması, vize ücretleri ve bunu takiben harç pulu ücretleri 
gelmektedir. Gidilen yerlerde yerel ürünlerin pahalılığı, fakat bunların en temelinde yer alan 
problemler gençlerin kendilerine finansal anlamda kaynak bulmakta zorlanmasıdır (Şahin ve Dinçer, 
2016). Temel olarak, bu tür problemlerin başında siyaset unsuru yer almaktadır. Çünkü ülkelerin 
uyguladıkları siyasi oyunlar ülkelerde gerçekleşen ve gerçekleşmekte olan turizm hareketlerini 
direkt olarak etkilemektedir. Bunlarla beraber, Türkiye vatandaşı olan genç bireylerin temel 
problemlerinin başlıca sorunu, AB vatandaşı olunmamasından kaynaklanan vize alma konusunda 
yaşanan problemlerdir. Buna bağlı olarak bizim ülkemizde eğitimde yabancı dile verilen değerin 
yetersizliğide başlıca sorun haline gelmektedir (Acır, 2010, Horak ve Weber, 2000). Gençlik turizmin 
temelinde, bireylerin merak duygusuyla hareket etmeyi oluşturması düşüncesi yatmasına rağmen, 
bireylerin dünyanın ortak dili olan ingilizceyi tam anlayabilecek şekilde konuşamadıklarından soru 
sorma konusunda problemler yaşamaktadırlar. Bu durum, bireylerin yaşadıkları önyargının 
artmasına sebep olmaktadır (Bahar, 2016; Kozak vd., 2015). Fakat bunlardan bağımsız bir şekilde 
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yaşanan problemler arasında bireylere karşı sözlü, fiili her türlü taciz, bireylerin sosyal olarak 
yaşadıkları sorunlar arasında yer almaktadır. Bu durum, gidilen ülkeye, bölgeye ve o bölgede 
yaşıyan insanlara bağlı olarak değişmektedir (Gürbüz, 2002; Bahar, 2016). 

Gençlik turizmi, ülkemizde 1950 ve 1960’lı yıllarda gelişim göstermeye başlamıştır. Gençlik 
turiziminin gelişiminin sürdürülmesi için komşu ülkelerle birlikte gençlik düzeyindeki ilişkiler 
başlamıştır. Bu dönemde de en önemli unsur yurtdışına çıkmak ya da ülke içinde çıkılan seyahatin 
öğrenciler için özel ücretlendirme içermesidir. Gençlik turizmi ve eğitim birbiri ile bağlantılı bir hal 
almaya başlamıştır. Çünkü bir şeyler yapmak için çabalayan genç bireylere saygı duyularak onların 
önünü açmak için yenilikler getirilmiş, günümüzdeki erasmus, exchange vb. programlar ortaya 
çıkmaya sebep olmuştur (Küçükaltan,1995). Günümüzde, Türkiye'de gerçekleştirilen 68,4 milyon 
yurt içi seyahat hareketinin yaklaşık yüzde 25'ini 7-25 yaş arası gençler oluşturmaktadır (TÜRSAB, 
2015). Bu oran hafife alınmayacak kadar yüksek bir oran ve her gençin ekonomik durumu eşit 
olmaması dikkate alınmasıda gençlik turizmin önemini göstermektedir. Gençlik ve Spor 
Bakanlığının bünyesinde hazırlanan projeler kapsamında katılmak isteyen genç bireylere belirli bir 
miktarda hibe verilerek gençlik turizmine destek olunmasını teşvik etmektedir. Bu projeler Avrupa 
Birliğine girme sürecinde gerekli koşulları içermesinden dolayı başta güvenlik konusunda olmakla 
beraber her bir konuda ince elenip sık dokunulmaktadır (Smith, 1992; Horak ve Weber, 2000). 
Türkiye’deki gençlik turizmi sadece bakanlığa bağlı olarak gelişmemektedir. Genç bireylere yönelik 
yapılan festivaller içerisinde kamp ve müzik barındıran konserler gerçekleştirilmesi ve bağlı 
oldukları belediyelerde o bölgedeki genç bireyler için etkinlikler düzenlenmesi gençlik turizm 
faaliyetlerinden biridir. Genellikle bu etkinliklerde ve festivallerde geceleri konserler yapılmakta, 
gündüzleri ise gençlerin gezip tozmalarına müsade edilecek şekilde organize edilmektedir. Bu tür 
etkinlikler, sosyal medyanın sıklıkla kullanılmasına bağlı kalarak gençler aralarında birbirlerine 
kolaylıkla duyurabilmesi açısından kolay bir şekilde yayılmaktadır (Kozak vd., 2015). 

 

Araştırmanın Amacı 

Genç bireylerin yapacakları tatil planlarında zorlandıkları konuların başında para veya finansman 
bulmak ve ulaşım kolaylığı ve güven gelmektedir. Daha sonrasında kendilerine uygun tatil programı 
bulmak ve ne tür etkinlikleri istediklerine karar vermek kalmaktadır. Bu çalışmada, Doğu Akdeniz 
Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinde okuyan öğrencilerin, gençlik turizmine bakış açısını okumuş 
oldukları bölümler dikkate alınarak, turizme etkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu bağlamda; 
bu çalışma, Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesin de okuyan öğrencilerin tatil programı yaparken 
ki tutumlarını ekonomik, konaklama, ulaşım ve güvenlik faktörleri tercihlerini nasıl etkilemektedir 
sorusuna cevap aramaktadır. Başka bir perspektiften bakıldığında, özel okulda okuyan ile devlet 
okulunda okuyan bir bireyin yapacakları tatil programında hangi faktörlerin ne derece önemli 
olduğu ve buna bağlı kalarak cinsiyet ile gençlik turizmin değişkeni arasındaki ilişki incelenecektir.  

 

YÖNTEM 

Gençlik turizmi bünyesinde 18-25 yaş arasındaki genç bireylerin tümünü kapsamaktadır. Bu kapsam 
hiçbir maddi ve manevi farklılık gözetmeden bir gruba dahil edilmektedir. Fakat bireylerin gençlik 
turizmi kapsamında tercih ettikleri tatil programı, bireylerin kendi sosyal yapılarına göre, yaşadıkları 
bölgelere göre, maddi olanaklarına ve eğitim düzeylerine bağlı olarak değişiklik göstermetedir. 
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Çalışmanın iki evreni bulunmaktadır. Birinci evren Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC - 
Gazimağusa), ikinci evreni ise Kocaeli Üniversitesi (Kocaeli)’dir. Bu çalışmada, anket çalışması 
yapılmış ve 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Anketler Kocaeli Üniversitesi ve Doğu Akdeniz 
Üniversitesinde okuyan “18-25 yaş aralığındaki bireylerin okudukları üniversitede seçtikleri 
bölümün, bireylerin yapacakları tatil programına olan etkisi nedir?” sorusuna cevap aranmıştır. 
Örneklem olarak, çalışma için en uygun olan aşamalı bir şekilde genelden özele doğru oluşturulmuş 
“alan örneklemesi yapılmıştır. Anket çalışması, 2 farklı üniversiteden, 6 farklı fakültede toplamda 
350 kişi olarak hedeflenmiş ancak zaman ve maliyet kısıtlılığından dolayı 284 kişiye uygulanmıştır. 
Anket uygulanırken olasılıklı örnekleme yöntemlerinden, basit tesadüfi örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Anket içeriğinde kişilerin tatil programı yaparken konaklama, ekonomik, ulaşım 
durumu ve bölge güvenliği bireyler için ne derece önemli olduğuna yönelik sorular sorulmuştur. 
Araştırma analizde, SPPS 22. ve AMOS 22. istatiksel programlardan yararlanılmıştır. Araştırmada, 
demoğrafik ve çok regrasyon analizi ile faktör analizlerinden açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 
kullanılmıştır. 

 
BULGULAR 

Tablo 1’de görüldüğü üzere, Kocaeli ve K.K.T.C.’ de toplam katılımcı sayısı 283 kişidir. 
Katılımcılardan 179 kişi Doğu Akdeniz Üniversitesi bağlı iken, 104 kişi Kocaeli Üniversitesine 
bağlıdır. KKTC’deki Doğu Akdeniz Üniversitesinde okuyan katılımcıların çoğunu erkekler %78.8 
oluşturmaktadır. Kadın katılımcılar ise %21.2 oluşturmuştur. Türkiye’deki Kocaeli Üniversitende ise 
katılımcıların çoğunu kadınlar %80.8 oluşturmaktadır. Erkek katılımcı sayısı ise %19.2 
oluşturmuştur. Bundan başka, hem KKTC (109) hem de Kocaelinde (75) katılımcıların çoğu 21-23 yaş 
aralığında olduğu görülmektedir. Başka bir noktaya değindiğimizde, Doğu Akdeniz Üniversitesinde 
okuyan katılımcıların çoğu eğitim fakültesine bağlı iken (%30.1), Kocaeli Üniversitesinde okuyan 
katılımcıların çoğu (%43.3) ise mühendislik fakültesine kayıtlıdır. Buna ilaveten, Doğu Akdeniz 
Üniversitesinde okuyan katılımcıların en azını (%5.0) hukuk fakültesi oluştururken, Kocaeli 
Üniversitesinde ise mimarlık ve eğitim fakültesine (%4.8) kayıtlı öğrenciler oluşturmaktadır. Hukuk 
fakültesinde ise ankete katılan hiçbir öğrenci bulunmamıştır.  
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Tablo 1. Demoğrafik Bulgular 

 

Tablo 2 gösterildiği üzere, çalışmada elde edilen verilerin geçerliliği açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör 
analizi yapılarak incelenmiştir. Veri analizinin faktör yapısına uygun olup olmadığını saptamak 
amacıyla KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett‟s testi yapılmıştır (Kaya ve Kaya, 2013). KKTC 
ekonomi KMO katsayısı 0.76, Kocaeli ekonomi KMO katsayısı 0.70 ve Bartlett testleri anlamlı 
çıkmıştır (p<0.05). Cronbach alfa değeri sırasıyla 0.85 ve 0,82 düzeyinde olması anketin 
güvenirliğinin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Açıklayıcı faktör analizi (AFA) için KKTC 
ekonomi açıklanan toplam varyans %45,907, Kocaeli ekonomi ise %41.571 olarak bulunmuştur. 
Verilerin faktör yapısınının uyumlu düzeyde olması için tüm maddelerin 0,50 üzerinde bir faktör 
yüküne sahip olması gerektiğinden bu değerin altında olan maddeler analizden çıkarılmıştır. AFA 
analizinden sonra nihai uygulama neticesinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) saptanmıştır. Bu 
teknik, faktör analizi üzerine kurulu hipotezlerin ilişkileri belirleyen model ile elde edilen verinin 
hangi oranda uyuştuğu ayrıntılı bir şekilde istatiksel açıdan belirlemek için kullanılan bir tekniktir 
(Doğan ve Başokçu, 2010). Ekonomi ölçeğinin uyum istatiksellerini saptamak için Ki-kare, x2/sd, CFI, 
IFI, NFI VE RMSEA indexsleri kullanılmıştır. KKTC Ekonomi uyum istatiksellerinden x2/sd=3.556 
sonucu modelin kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. NFI (0.90), CFI (0.92), IFI (0.92) 
değerlerinin iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Diğer bir açıdan incelendiğinde, Kocaeli 
ekonomi uyum istatiksellerinden x2/sd=1.409, NFI (0.92), CFI (0.97) ve IFI (0.97) değerlerinin veri 
uyumu için normal ve iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Model-veri uyumuna ilişkin değerler 
dikkate alındığında kurulan modelin veri uyumunun iyi olduğu görülmektedir.  

Değişkenler  KKTC           KOCAELİ  
  (N) %    (N) %  

Cinsiyetiniz? Erkek 141 78.8  20 19.2 
 Kadın 38 21.2  84 80.8 
       
Yaşınız? 18-20 38 21.2  20 19.2 
 21-23 109 57.5  75 72.1 
 24-27 22 12.3  9 0.8 
       
Okulunuzun Adı Doğu Akdeniz 

Üniversitesi 
179 100  -  

 Kocaeli Üniversitesi -   104 100 
       
Okuduğunuz Fakülte Hukuk 9 5.0  -  
 Sağlık 47 26.3  40 38.4 
 Eğitim 54 30.1  5 4.8 
 Mühendislik 46 25.7  45 43.3 
 Mimarlık 13 7.3  5 4.8 
 Fen ve Edebiyat 10 5.6  9 8.7 
       
Anketin Yapıldığı Yer KKTC 179 100  - - 
 Kocaeli -   104 100 
Toplam    283   
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Farklı bir noktadan incelendiğinde, tablo 3’ de KKTC konaklama ölçeğinin açıklanan varyansı 
%53.227, Kocaeli konaklama’nın ise %49.763 olarak görülmektedir. Cronbach alfa değerinin ise 
sırasıyla 0.87 ve 0,81 olarak belirlenmiştir. Konaklama ölçeğinin KMO testleri sırasıyla 0,67 ve 0,83 
olarak saptanmıştır. Bu değerler, ölçeğin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 
Konaklama ölçeğinin uyum istatiksellerinden KKTC için x2/sd=3.797, Kocaeli için x2/sd=3.364 
değerlerinin uyum indeksleri kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca, KKTC için NFI (0.89), CFI (0.92) ve 
IFI (0.92), Kocaeli için NFI (0.90), CFI (0.93) ve IFI (0.93) değerleri iyi ve kabul edilebilir indekslere 
sahip olduğu değerlerden anlaşılmaktadır.  

Tablo 4’ de görüldüğü üzere, KKTC ulaşım ölçeğinin açıklanan varyansı %60.167, Kocaeli ulaşım’ın 
ise %66.182 olarak belirlenmiştir. Cronbach alfa değerleri sırasıyla 0,83 ve 0,82 olarak, KMO testleri 
ise 0.83 ve 0.63 olarak saptanmıştır. Bu değerler kabul edilebilir düzeydedir. Bundan başka, KKTC 
ulaşım ölçeği x2/sd=2.697, Kocaeli ulaşım x2/sd=3.234 değerleri kabul edilebilir düzeydedir. Ayrıca, 
KKTC için NFI (0.95), CFI (0.97) ve IFI (0.97), Kocaeli için NFI (0.93), CFI (0.95) ve IFI (0.95) değerleri 
iyi ve kabul edilebilir uyum değerlerine sahip olduğu görülmektedir. 

Son olarak, tablo 5’de güven ölçeği incelendiğinde, KKTC güven ölçeğinin açıklanan varyansı 
%57.495, Kocaelinin ise %59.974 olarak görülmektedir. Cronbach alfa değerleri ise sırasıyla 0.85 ve 
0.89 olarak, KMO testleri ise 0.71 ve 0.64 olarak berlirlenmiştir. Bu değerler kabul edilebilir 
düzeydedir. Faktör yükleme oranları 0.50’dan az olan maddeler, araştırmanın daha belirgin olarak 
ortaya koyulabilmesi sebebiyle değerlendirme dışında tutulmuşlardır. Bunlara ilaveten, KKTC 
ulaşım model ölçeğinin uyum değeri indekslerinden x2/sd=4.208, Kocaeli ulaşım x2/sd=3.829 
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinin uyum 
değerlerinden KKTC güven için NFI (0.95), CFI (0.96) ve IFI (0.96), Kocaeli güven için NFI (0.92), CFI 
(0.96) ve IFI (0.96) değerlerine sahip olması modelin uyum değerlerinin iyi düzeyde olduğunu 
göstermektedir. 
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Tablo 2. Ekonomi Değişkenlerinin Faktör Analizi 

 

KKTC Ekonomi AFA DFA 
S3 Tatil organize ederken para birimine dikkat edilmelidir. 0.50 0.58 
S6 Tatil planı yaparken yakın çevremizdeki insanların ev sahibi olduğu yerleri tercih 
etmeliyiz. 0.69 0.72 

S7 Otel seçerken şehir merkezinden uzak olmasına dikkat etmeliyiz. 0.63 0.68 
S8 Tatil planı yaparken sadece bir kaynağa bağlı kalınmamalı ve bir kaç yerden fiyat 
edinilmelidir. 0.68 0.75 

S9 Tatil planı yaparken ilk önce bütçemizi organize etmeliyiz. 0.79 0.86 
S10 Konaklamaya sonradan dahil olan vergilere dikkat etmeliyiz 0.73 0.80 
 Açıklanan Varyans (%) 45.907 
 Total 2.754 
AFA Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.76 
 Bartlett’s Test of Sphericity  X2=326.979  
 Ki-Kare  32.005 
                                         X2/df 3.556 
                                          NFI           0.90 
DFA: Model uygunluk endeksleri CFI 0.92 
 IFI 0.92 
 RMSEA 0.12 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.85 
   
Kocaeli Ekonomi  AFA DF

A 
S5 Tatil planı organize ederken kalma süresini otelin gecelik ücretine gore 
planlamalıyız. 0.80 0.89 

S6 Tatil planı yaparken yakın çevremizdeki insanların ev sahibi olduğu yerleri tercih 
etmeliyiz 0.71 0.77 

S7 Otel seçerken şehir merkezinden uzak olmasına dikkat etmeliyiz. 0.84 0.91 
S8 Tatil planı yaparken sadece bir kaynağa bağlı kalınmamalı ve bir kaç yerden fiyat 
edinilmelidir 0.75 0.78 

S9 Tatil planı yaparken ilk önce bütçemizi organize etmeliyiz 0.84 0.91 
S10 Konaklamaya sonradan dahil olan vergilere dikkat etmeliyiz 0.77 0.80 
 Açıklanan Varyans (%) 41.571 
 Total 2.494 
AFA Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.70 
 Bartlett’s Test of Sphericity  172.421 
 Ki-Kare  12.678 
                                         X2/df 1.409 
DFA: Model uygunluk endeksleri                                          NFI 0.92 
 CFI 0.97 
 IFI 0.97 
 RMSEA 0.06 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.82 
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Tablo 3. Konaklama Değişkenlerinin Faktör Analizi 

 

 

 

Değişkenler  
KKTC Konaklama AFA DFA 
S3 Kalacak yeri seçerken otelin müşteri potansiyeline dikkat ederim 0.78 0.71 
S5 Yerel halka adil ve eşit davranılmalıdır. 0.72 0.73 
S6 Turistler, yerel halkın kültürüne ve değerine saygı duymalıdır. 0.83 0.85 
S8 Doğanın çeşitliliğine değer verilmeli ve korunmalıdır 0.73 0.83 
S9 Yerel halkla tanışmak ve iletişime geçmek önemli değildir. 0.63 0.67 
 Açıklanan Varyans (%) 53.227 
 Total 2.661 
AFA Kaiser Mayer Olkin (KMO) 

test 
0.67 

 Bartlett’s Test of Sphericity  180.197 
 Ki-Kare  18.986 
                                         X2/df 3.797 
                                          NFI            0.89 
DFA: Model uygunluk endeksleri CFI 0.92 
 IFI 0.92 
 RMSEA 0.16 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.87 
   
Kocaeli Konaklama AFA DFA 
S4 Yerel halkla tanışmak ve iletişime geçmek önemli değildir. 0.60 0.72 
S5Yerel halka adil ve eşit davranılmalıdır. 0.74 0.83 
S6 Turistler, yerel halkın kültürüne ve değerine saygı duymalıdır 0.80 0.90 
S7 Yerel ürün ve hizmetleri satın almak benim için önemlidir 0.52 0.60 
S8 Doğanın çeşitliliğine değer verilmeli ve korunmalıdır. 0.72 0.75 
S9 Yerel halkla tanışmak ve iletişime geçmek önemli değildir. 0.67 0.70 
S10 Kültürel değişim, ziyaretçilerin deneyimlerinin önemli bir parçası değildir. 0.68 0.71 
 Açıklanan Varyans (%) 49.763 
 Total 3.483 
AFA Kaiser Mayer Olkin (KMO) 

test 0.83 

 Bartlett’s Test of Sphericity  508.821 
 Ki-Kare  47.097 
                                         X2/df 3.364 
                                          NFI 0.90 
DFA: Model uygunluk endeksleri CFI 0.93 
 IFI 0.93 
 RMSEA 0.11 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.81 
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Tablo 4. Ulaşım Değişkenlerinin Faktör Analizi 

 

 

 

 

Değişkenler  
KKTC Ulaşım AFA DFA 
S1 Tatil planı yaparken gideceğim yerlerin toplu taşıma imkanlarına dikkat ederim. 0.65 0.76 
S2 Tatil için şehir planlarken o şehrin taksi fiyatlarına dikkat ederim. Örneğin önceden 
google maps uygulamasından uber tarzı uygulamalardan kontrol ederim. 0.65 0.76 

S3 Otel seçimi yaparken, otelin yakınlarındaki otobüs duraklarının saatlerine ve otobüs 
çeşitliliğine dikkat ederim 0.55 0.67 

S4 Gideceğim ülkelerde veya şehirlerde ulaşım için kart kullanılıyorsa satın almayı 
tercih ederim. 0.58 0.68 

S5 Gideceğim yerler de ulaşımda öğrenci indirimi olup olmadığına dikkat ederim. 0.55 0.66 
 Açıklanan Varyans (%) 60.167 
 Total 3.008 
AFA Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.83 
 Bartlett’s Test of Sphericity  313.220 
 Ki-Kare  13.033 
                                         X2/df 2.607 
                                          NFI           0.95 
DFA: Model uygunluk endeksleri CFI 0.97 
 IFI 0.97 
 RMSEA 0.09 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.83 
   
Kocaeli Ulaşım AFA DFA 
S3 Otel seçimi yaparken, otelin yakınlarındaki otobüs duraklarının saatlerine ve otobüs 
çeşitliliğine dikkat ederim 0.61 0.62 

S4 Gideceğim ülkelerde veya şehirlerde ulaşım için kart kullanılıyorsa satın almayı 
tercih ederim. 0.59 0.58 

S5 Gideceğim yerler de ulaşımda öğrenci indirimi olup olmadığına dikkat ederim. 0.77 0.92 
 Açıklanan Varyans (%) 66.182 
AFA Total 1.985 
 Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.63 
 Bartlett’s Test of Sphericity  76.166 
 Ki-Kare  6.467 
                                         X2/df 3.234 
DFA: Model uygunluk endeksleri                                          NFI 0.93 
 CFI 0.95 
 IFI 0.95 
 RMSEA 0.14 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.82 
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Tablo 5. Güven Değişkenlerinin Faktör Analizi 

 

Tablo 6’da öğrencilerin cinsiyet değişkeni ile gençlik turizmin değişkenleri arasındaki ilişkiyi 
saptamak için korelasyon analizi yapılmıştır. Analiz sonucuna göre, cinsiyet ile Doğu Akdeniz ve 
Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin konaklama faktörü arasında p=0.033, p<0.05 değerinde anlamlı 
ilşkisi olduğu saptanmıştır.  Ayrıca, cinsiyet ile Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin 
ulaşım faktörü arasında p=0.008, p<0.01 düzeyinde anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu görülmektedir. 
Başka bir perspektiften bakıldığında, güven değişkeninin ortalama değerinin X=3.69 olduğu 
görülmektedir. Bunun anlamı, üniversite öğrencilerinin güven değişkeni sorularına katılma yönünde 

Değişkenler  
KKTC Güven AFA DFA 
S2 Gideceğim yere suç oranlarını araştırarak karar veririm. 0.53 0.65 
S3 Gideceğim ülkenin siyasi politikasını incelerim ve turistlerin yasal korunma 
haklarını okurum 0.67 0.80 

S4 Eğer bir aracı şirket ile tatil programımı gerçekleştirmeye karar verdiysem o şirketin 
eksizsiz olarak bütün lisanslarını ve sertifikalarını görmek isterim. 0.65 0.70 

S5 Tercih edeceğiniz yerlerin gece güvenliği ile ilgilenirsiniz. 0.51 0.59 
 Açıklanan Varyans (%) 57.495 
AFA Total 2.300 
 Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.71 
 Bartlett’s Test of Sphericity  174.194 
 Ki-Kare  8.016 
                                         X2/df 4.208 
                                          NFI            0.95 
DFA: Model uygunluk endeksleri CFI 0.96 
 IFI 0.96 
 RMSEA 0.13 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.85 
Kocaeli Güven AFA DFA 
S2 Gideceğim yere suç oranlarını araştırarak karar veririm. 0.56 0.56 
S3 Gideceğim ülkenin siyasi politikasını incelerim ve turistlerin yasal korunma 
haklarını okurum 0.67 0.78 

S4 Eğer bir aracı şirket ile tatil programımı gerçekleştirmeye karar verdiysem o şirketin 
eksizsiz olarak bütün lisanslarını ve sertifikalarını görmek isterim. 0.55 0.55 

 Açıklanan Varyans (%) 59.974 
 Total 1.799 
 Kaiser Mayer Olkin (KMO) test 0.64 
 Bartlett’s Test of Sphericity  45.815 
 Ki-Kare  3.829 
                                         X2/df 1.915 
                                          NFI 0.92 
 CFI 0.96 
 IFI 0.96 
 RMSEA 0.09 
Güvenirlik Analizi Cronbach’s Alpha 0.89 
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eğilim göstermiştir. Bunun aksine, ekonomi değişkeninin ortalama değerinin X=3.34 olduğunu 
görülmektedir. Öğrencilerin ekonomiye yönelik sorulan sorulara kararsız cevap verdiği 
anlaşılmaktadır. 

Tablo 6. Değişkenlerin Ortalama ve Korelasyon Değeri 

   Korelasyon 
 X 1 2 3 4 5 

CINSİYET 1,4311 1 ,    
EKONOMİ 3,3452 ,070 1    
KONAKLAMA 3,4883 ,127* ,597** 1   
ULAŞIM 3,6297 ,157** ,451** ,485** 1  
GÜVEN 3,6989 ,089 ,561** ,633** ,557** 1 

Not: *p<0.05; ** p<0.01 

Gençlik turizmi belirleyen ekonomi, konaklama, ulaşım ve güven değişkenleri ile cinsiyet arasında 
anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek için çoklu regrasyon analizi uygulanmış olup sonuçları 
tablo 7’de gösterilmiştir.  Bu analizin sonucunda, anketi yanıtlayanların cinsiyetleri ile öğrencilerin 
gençlik turizme bakış açısının bazı değişkenleri arasında arasında anlamlı fark gözlemlenirken, 
bazılarında ise anlamlı bir fark mevcut olmadığı görülmüştür. R² değeri bağımlı değişkendeki 
değişimin % kaçının bağımsız değişken tarafından açıklandığını ifade etmektedir (Dursun ve 
Kocagöz, 2010). Her 4 modelde sırasıyla R²= 0.02; 0.05; 0.03; 0.04 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler, 
öğrencilerin gençlik turizmi etkileyen etmenleri ile cinsiyet algılarının sırasıyla %2; %5; %3; % 4 ‘ü 
olduğunu açıklamaktadır. Tablo 7’de çoklu regrasyon analizinde dört model kullanılmıştır. Model 
1’de öğrencilerin KKTC gençlik turizme bakışı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmıştır (F (4,174) = 1,183; p>0,05). Bunun aksine, cinsiyet ile KKTC ulaşım arasında t=1.772 
değeri üzerinde %10 düzeyinde anlamlı bir fark vardır. Model 2’de ise, Kocaelinde okuyan 
öğrencilerin gençlik turizme bakışı ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
saptanmıştır (F (4, 99) = 1,474; p>0,05). Ancak, cinsiyet ile kocaeli güven değişkeni arasında t=1.781 
değeri üzerinde %10 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Model 3’de cinsiyet ile 
hem KKTC hem de kocaelinde okuyan öğrencilerin gençlik turizme bakışı arasında F (4,278) =2.129 
değerinde p>0,05 düzeyinde anlamlı bir fark saptanmamıştır. Ancak, cinsiyet ile ulaşım arasında 
t=1.965 değeri üzerinde p=0.05 düzeyinde anlamlı bir fark olduğu anlaşılmaktadır. Son olarak, model 
4’de anketin yapıldığı yer ile genclik turizmini etkileyen değişkenler arasında ekonomi (t=1.903; 
p=0.05) ve güven (t=-1.892; p=0.06) arasında anlamlı bir ilişki olduğu regrasyon analizi neticesinde 
görülmektedir.  
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Tablo 7. Çoklu Regrasyon Analizi 

 
Değişkenler 

 
B 

 
S.E 

 
  t 

 
β 

 
 p 

 
 F 

 
      R2 

 
Model 1: Bağımlı Değişken: 
Cinsiyet  

       

Sabit  1.130 0.173 6.527* - 0.000   
KKTC Ekonomi -0.075 0.061 -1.220 -0.124 0.224   
KKTC Konaklama 0.030 0.068 0.436 0.049 0.663 1.183 0.026 
KKTC Ulaşım 0.069 0.039 1.772*** 0.167 0.078   
KKTC Güven -0.006 0.052 -0.110 -0.013 0.912   
        
Model 2: Bağımlı Değişken: 
Cinsiyet 

       

Sabit 1.443 0.484 2.984** - 0.004   
Kocaeli Ekonomi -0.148 0.113 -1.305 -0.145 0.195   
Kocaeli Konaklama 0.103 0.135 0.758 0.084 0.450 1.474 0.056 
Kocaeli Ulaşım -0.004 0.069 -0.055 -0.006 0.956   
Kocaeli Güven 0.140 0.078 1.781*** 0.214 0.078   
        
Model 3: Bağımlı Değişken: 
Cinsiyet 

       

Sabit 1.014 0.196 5.173* - 0.000   
Ekonomi -0.028 0.065 -0.436 -0.034 0.663   
Konaklama 0.086 0.072 1.189 0.099 0.236 2.129 0.030 
Ulaşım 0.080 0.041 1.965*** 0.144 0.050   
Güven -0.022 0.052 -0.415 -0.035 0.679   
        
Model 4: Anketin Yapıldığı Yer        
Sabit 0.850 0.190 4.482* - 0.000   
Ekonomi 0.119 0.063 1.903*** 0.147 0.058   
Konaklama 0.084 0.070 1.196 0.099 0.233 2.990 0.041 
Ulaşım 0.050 0.040 1.265 0.092 0.207   
Güven -0.096 0.051 -1.892*** -0.159 0.060   

Not: *p<0.001; ** p<0.05; ***p<0.10 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gençlik turizmi, bazı çalışmalarda 18-25 bazı çalışmalarda ise 15-24 yaşları arasında olan bireylerin 
aile yakınları olmadan tatil yapmaları ve seyahat etmeleri olarak tanımlanmaktadır (Polat, 2017). 
Yapılan çalışmalarda, genç bireylerin turistik faaliyetlere katılma eğilimi, diğer yaş gruplarından 
daha yüksek olması sebebiyle gençlik turizmi ortaya çıkmıştır (Yılmaz, 2018; Oral,1992). Genç nüfus, 
psikolojik özelliklerinden dolayı değişime açık ve maceracı bir kişiliğe sahiptir. Ayrıca, bazı genç 
grupların aile ile bağlarının çok sıkı olmaması ve sorumluluklarının az olması gençlerin konaklama 
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yer seçiminde titiz davranmamaları da gençlerin seyahat etme eğilimlerini artmasına neden 
olmaktadır. Gençlik turizmini sosyal turizm olarak tabir edersek, Türkiye’de ve Kıbrıs’ta yaz 
aylarında yapılan yaz okulları hem eğitim hemde turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 
amaçlı öğrenci yurtlarının yaz programı için gelen öğrencilere açılması ve havayolları, 
demiyollarının belli dönemlerde öğrencilere yönelik uyguladıkları indirimler de gençlik turizmin 
sosyal turizmin kapsamında yer aldığını göstermektedir. Avrupa’da, genç nüfus seyahat pazarının 
ve konaklama faaaliyetinin en dinamik kesimini oluştumaktadır. Avrupa’da yaşayan genç birey hem 
iç turizm hem de dış turizm faaliyetlerine katılarak gençlik turizm kavramının öneminin artmasına 
olanak tanımaktadır (Acır, 2010; Polat, 2017). Gençlerin farklı şehirleri, tarihi ve en çok ilgilerini 
çekecek olan kültürleri tanıyabilmesi için kendilerine imkanlar sağlanmalıdır. Bu anlamda maddi 
güçlüklerden dolayı yaşamış oldukları şehirlerden çıkamayan gençlere teşvik veya burs programları 
düzenlenmelidir. Farklı okullar ile değişim prograları veya yaz okulları düzenlemelidir. 

Globalleşen dünyamızda, hızla gelişmekte ve değişmekte olan turizm sektörü çok farklı ve 
özelleşmekte ve her tür turiste birçok imkan ve avantajı da beraberinde sunmaktadır. Yüzlerce çeşidi 
olan turizmin türlerinden olan gençlik turizmini daha iyi anlayabilmek ve gençlerin tercihlerini 
etkileyen faktörleri belirlemek için yapmış olduğumuz araştırmamızda, toplam 283 adet anket 
toplanmıştır. Anketi cevaplayan 179 Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile 104 Kocaeli 
Üniversitesi öğrencilerin görüşlerinden oluşan sonuçlar doğrultusunda, genç bireyler tatil programı 
yaparken ekonomik, konaklama, ulaşım ve güvenlik faktörlerinden dolaylı olarak etkilenmektedir. 
Kul’un (2014); p değerinin 0,10 ile 0,05 aralığında olması sınırda anlamlılık derecesini taşıdığı görüşü 
dikkate alındığından, cinsiyet değişkeni ile KKTC ulaşım arasında sınırda anlamlılık ilişkisine 
sahiptir. Aynı zamanda, cinsiyet ile Kocaeli güven arasında da sınırda anlamlılılık ilişkisi vardır. 
Diğer yandan, anketin yapıldığı yer ile, gençlik turizminin ekonomi ve güven faktörleri arasında 
sınırda anlamlılık ilişkisi analiz neticesinde görülmektedir.  

Başka bir perspektiften bakıldığında, çalışmanın amacı, Doğu Akdeniz ve Kocaeli Üniversitesin de 
okuyan öğrencilerin tatil programı yaparken ki tutumlarını ekonomik, konaklama, ulaşım ve 
güvenlik faktörleri tercihlerini nasıl etkilemektedir sorusuna cevap aramaktı. Üniversite 
öğrencilerinin seyahat etmesini etkileyen birçok faktör vardır. Bu faktörlerin bazıları, gençlik 
turizmini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Örnek verecek olursak, vize, dil, güvenlik ve ulaşım 
problemleri, kur farklılıkları ve ucuz otel bulamama gibi sorunlar gençlik turizmine bakışı etkileyen 
problemlerin başında yer almaktadır. Araştırmanın sonuçları dikkate alındığında, Doğu Akdeniz ve 
Kocaeli Üniversitesin’de okuyan gençlerin, gençlik turizme bakışını ekonomik, ulaşım, konaklama 
ve güvenlik unsurları doğrudan veya dolaylı olarak etkilediği görülmüştür.  

Yapılan bu çalışma sonucunda, araştırmaya katılan bireylerin cevapları doğrultusunda gençlik 
turizmi sorunlarına yönelik çeşitli öneriler getirilmiştir.  Öncelikle, genç bireylere toplu taşıma ve 
havayolu şirketlerinin önemli oranda indirim yapılması, gidilecek yerlerdeki müzelerin öğrencilere 
ücretsiz olması gibi çözüm önerileri genç turistlerin ekonomik anlamda turizme katılımı 
sağlamasında önemli bir destek olabilmektedir. Bunun yanında, ülkede dil eğitimi kalitesinin 
artırılması ve yabancı dil eğitiminin iyileştirilmesi genç bireyler farklı bir dile sahip olacağından dil 
problemleri ortadan kalkacaktır. Bu bağlamda, genç bireyler, yurtdışına çıkmarken dil korkusu 
yaşamayacaklardır. Seyahat etmiş bireylerden başka, ülke ile ilgili bilgiler alması ve onların 
tecrübelerinden faydalanması kültürel ve sosyal anlamda korkularının azalmasına neden olacaktır. 
Genç bireyler hem farklı kültürleri tanımak ve merak ettikleri yerleri görmek ve daha fazla bilgi 
sahibi olmak için sorular sorma fırsatı yakalamak düşüncesi onların seyahat etme isteklerini 
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artıracaktır. Üniversitelerdeki değişim programları ve yaz okulları gençlerin farklı ülkeler ve 
kültürler tanımasına çok büyük katkılar koyacaktır. Dolayısıyla yaz okullarına geren önem verilmeli 
ve yurtiçindeki öğrenciler ve yazokulu için gelen öğrencilerle iletişim kurulması arkadaş ortamı 
yaratılması için aktiviteler düzenlenmelidir. Son olarak, otellerin erken rezervasyon ve son dakika 
fırsatları gibi uygun bir fiyata mal olmasını sağlayacak uygulamalar genç bireylerin seyahat etme 
tercihlerini etkileyecek önemli bir husus olacaktır. Dolayısıyla, gençlere bunların duyurlması ve 
farkındalıklarının artırılması için çalışmalar yapılmalı gerekirse email veya reklam mesajı olarak 
gönderilmelidir.  

Araştırmada bazı sınırlılıklar vardır. İlk olarak, bu çalışma sadece Kocaeli ili ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin Gazimağusa şehindeki üniversitede yürütülmesi önemli bir sınırlılık olarak kabul 
edilebilir. Çalışmanın sonuçlarının genelleştirebilmesi için daha büyük kitleler üzerinde 
uygulanması ve bölgedeki farklı üniversiteler üzerinde araştırmalar yapılması gelecek çalişmalar için 
önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma konusu bakımından üniversite 
öğrencilerinin, gençlik turizmine bakışı ve tutumlarnın demografik değişkenlerle ilişkisinin tam 
olarak tespit edilememesi de önemli bir sınırlılığını oluşturmaktadır. Yabancı kaynaklar da gençlik 
turizmi hakkında çalışmalar mevcut iken, türkçe literatürde çalışmaların hemen hemen hiç yok 
denecek kadar az olması dikkat çekmektedir. Bu nedenle, genç turistlerin seyahat esnasında ve 
sonrasında beklentilerinin tespit edilmesi, demoğrafik değişkenlerin ve gençlik turizm faktörlerinin 
genç turistlerin bakışını etkisinin kapsamlı tespitleri yapılabilmesi açısından bu çalışma ileride 
yapılması planlanan çalışmalara öncülük edecektir.  
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Öz 
Önceden kültür turizminin önemli bir faaliyeti olarak ele alınan festivaller, günümüzde milyon 
dolarlarla ifade edilen pazar büyüklüğüne ulaşmaları nedeniyle, ayrı bir turizm çeşidi olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Festivaller doğru yönetildiğinde ve pazarladığında, yörenin ekonomik 
kalkınmasına, yöresel ürünlerin tanıtımına, yörenin turistik açıdan tanıtımına ve pazarlanmasına 
katkı sağlamaktadırlar. Festivallerin doğru yönetiminde ve pazarlanmasında içerik hazırlama, 
içerik tescilleme, etkili sponsorluk, bilet satışı, dijital platformların etkili kullanımı ve doğru tema 
seçimi gibi konular ön plana çıkmaktadır. Sakin şehirler, son zamanlarda özellikle kültür 
turistlerinin ilgi odağı haline gelmiştir. Sakin şehirlerin kültürel yapının korunması yönündeki 
zorunluluğu, kültür turistlerini cezbeden önemli etkenlerdendir. Bu çalışmada, kültürel mirasın 
önemli bir unsuru olan festivaller Türkiye’nin sakin şehirleri örneğinde ele alınmıştır. 
Çalışmanın amacı, Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen festivalleri tespit ederek, temaları, 
düzenlenme dönemleri ve düzenleyen kurumlar hakkında detaylı bilgiler elde etmektir. 
Çalışmada nitel veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenip 
yorumlanmıştır. Sonuçta tespit edilen festivallerin temalarına, içeriklerine ve düzenlenme 
dönemlerine ilişkin detaylı bilgiler elde edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, sakin 
şehirlerde düzenlenen festivallerin temaları birbirine çok benzemektedir. Bu yaygın benzerlik 
durumunda, teması bakımından fark yaratan üç festival tespit edilmiştir: Pınar Pazarı Şenlikleri, 
Tohum Takas Şenliği ve Koku Festivali. 
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Abstract 

Considered as an important activity of cultural tourism in the past, the festivals nowadays appear 
to be a different type of tourism as they reach the market size expressed by millions of dollars. If 
the festivals are properly managed and marketed, they contribute to the economic development 
of the region, the promotion of local products, the promotion and marketing of the region. Issues 
such as content preparation, content registration, effective sponsorship, ticket sale, effective use 
of digital platforms and right theme selection are the most important issues in the proper 
management and marketing of festivals. Cittaslows have recently become the focus of attention 
of cultural tourists. The necessity of the citta slows to protect the cultural structure is one of the 
important factors attracting cultural tourists. In this study, festivals, which is an important 
element of the cultural heritage will be discussed in the case of Turkey’s citta slows. The aim of 
the study is to determine the festivals held in cittaslows in Turkey; themes, regulation periods 
and organizing institutions. Qualitative data will be used in the study. Obtained data will be 
analyzed and interpreted by content analysis. According to the findings of the research, the 
themes of the festivals held in the calm cities are very similar. In case of this common similarity, 
three festivals have been identified that make a difference in terms of theme: Pınar Bazaar 
Festival, Seed Exchange Festival and Smelling Festival. 
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GİRİŞ 

Sakin şehirler, insanlar tarafından rahat, huzurlu, trafik sorunu olmayan, stressiz, kalabalık 
olmayan, misafirperver ve ulaşım sorunu olmayan kentler olarak algılanmaktadır (Dündar ve 
Sert, 2018). Sakin şehirler ağı ise kültürel ve mimari dokusunu korumayı ve geleceğe aktarmayı 
hedefleyen kentlerin üye olduğu uluslararası bir birliktir. Bu ağa üye olmak isteyen kent 
yönetimleri, birliğin öne sürdüğü birtakım kriterleri sağlamak zorundadır. Bu kriterler alt yapı, 
üst yapı, ulaşım, çevre, kültür, yerel yemekler gibi çok çeşitli konularla ilgilidir. Sakin şehir olmak 
için sağlanması gereken kriterlerin sürdürülebilir turizm felsefesi ile de doğrudan ilişkili olduğu 
görülmektedir (Park ve Kim, 2016). Bu bağlamda, sakin şehirlerin özellikle alternatif turizm ve 
kültür turizmi araştırmaları açısından önemli bir çalışma alanı olduğu söylenebilir (Yıldırım 
Saçılık ve Toptaş, 2017; Ölçer Özünel, 2011; Çulha, 2008; Meydan Uygur ve Baykan, 2007). 
Dolayısıyla sakin şehirler, temelleri kültür turizmine dayanan ve alternatif bir turizm hareketi 
sayılabilecek festival turizmi araştırmaları için de önemli çalışma alanlarından biridir. Sakin 
şehirlerin popüler turistik destinasyonlar olmalarına karşın, daha çok günübirlik ziyaretçiler 
tarafından tercih edildiği bilinmektedir (Çıtak, 2016). Festivaller, günübirlik ziyaretçileri 
konaklamaya yöneltebilecek etkinlikler olması açısından da sakin şehirler için önemli bir faaliyet 
alanıdır. Literatürde yer alan çalışmalar festivallerin şehirlerin çekiciliklerini arttırdığını; turist 
ve sayılarını ve konaklama sayılarını arttırdıklarını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte 
festivaller, istihdamı (Çulha, 2008) ve yörenin imajını (Dalgın vd., 2016) geliştirmektedir. Buna ek 
olarak, festivaller sakin şehirlerin önemli bir özelliği olan misafirperverliğin (Köse ve Özdemir, 
2019) ziyaretçilere yansıtılmasının da bir yolu olabilir.  

Festivallerin hazırlanması, ciddi bir strateji kullanımı da zorunlu kılmaktadır. Festivallerin 
düzenlendikleri yöreye, maksimum katkıları sağlayabilmesi için doğru tema seçimi, güncel ve 
iyi bir içerik, düzenlenme dönemi ve paydaşların katılımı gibi konularda stratejik adımlar 
atılmalıdır. Festivallerin çekiciliğini artırmak içini çevredeki diğer festivaller ve içerikleri 
incelenmeli düzenlendikleri dönemler de dikkate alınarak, en doğru kararlar alınmaya 
çalışılmalıdır. Bu kararlar festivalleri diğer rakiplerinden farklılaştırmaya odaklanmalıdır. Sakin 
şehir kriterlerine uyma çabası, farklı içerikte festivaller organize etmeyi de kolaylaştırmaktadır. 
Örneğin Seferihisar’da düzenlenen Tohum Takas Şenliği sakin şehir kriterlerine uyma çabası 
neticesinde düzenlenmeye başlanmıştır (Küçükaltan ve Pırnar, 2016). Festivallerin türleri 
düşünüldüğünde, özellikle uluslararası düzeydeki festivallerin düzenlenmesi için milyon 
dolarlarla ifade edilen bütçeler kullanılmaktadır. Büyük bütçeli bu organizasyonlar festivallerin 
ayrı bir turizm türü içerisinde ele alınmasına zemin hazırlamıştır. Festivaller, doğru tanıtım ve 
pazarlama stratejileri sayesinde, yörelerin turistik açıdan pazarlanmasına ve yerel halkın 
ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Festivaller, sosyal sorumluluk anlayışıyla 
yönetildiğinde hem sürdürülebilirlik açısından hem de çevreye ve topluma yararlılık 
bakımından en üst düzeyde verimli olabilmektedir. Sorumluluk anlayışıyla düzenlenen 
festivallerin kentsel yaşam ve destinasyon kalitesine önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. 

Bu çalışmada, festivaller Türkiye’deki sakin şehirler örneğinde ele alınmıştır. Türkiye’deki sakin 
şehirlerde düzenlenen festivaller temalarına, düzenlenme dönemlerine göre incelenmiştir. Bu 
sayede, sakin şehirlerde düzenlenen festivallerin detaylı profilleri ortaya koyulmuştur. 
Çalışmanın önerileri ile literatüre ve uygulayıcılara katkıda bulunması beklenmektedir. Bu 
doğrultuda, çalışmanın amacı Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen festivalleri ortaya 
koymak ve bu festivaller hakkında yukarıda belirtilen başlıklarda derin bir bilgi elde etmektir. 
Ulusal yazında daha önce yapılan araştırmalarda Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen 
festivalleri belirlemeye yönelik bir araştırmaya rastlanmadığından çalışmanın özgün değerinin 
olduğu ve literatüre katkı sağlayacağı söylenebilir.   
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Festivaller insanların sosyalleşmesini sağlayarak kültürel yaşamlarını zenginleştiren 
etkinliklerdir (Çelik ve Çetinkaya, 2013). Festival sektörü sürekli büyüme kaydederek 5 trilyon 
dolarlık büyük bir sektörün en önemli başlıklarından biri haline gelmiştir (Sesli, 2017). Festivaller, 
araştırmacılar tarafından 35 yıldan fazla bir süredir ilgi gösterilen bir alan olmasına karşın 2010 
yılından itibaren festival konulu bilimsel araştırmaların sayısı keskin bir şekilde artmış ve bu 
araştırmalar sektör araştırmaları, girişimcilik ve bölge araştırmaları gibi alanlarda kendine yer 
bulabilmiştir (Wilson vd., 2017).  

Festivaller sadece ekonomik kalkınma aracı olarak ele alınmamalıdır. Festivallerin yerel halk 
üzerinde de bazı etkileri vardır. Festivaller sayesinde, yerel halkın aidiyet duyguları artmaktadır. 
Ayrıca, toplumun kültürlerine ve geleneklerine bağlılıkları artmakta ve birlikte yaşama becerileri 
gelişmektedir (Giritlioğlu vd., 2015). Bu noktada, özellikle yerel düzeydeki festivaller, sakin 
şehirler açısından önemli hale gelmektedir. Çünkü festivaller, sakin şehirlerde yerel halkın kültür 
ve geleneklerini yaşatabilecekleri bir özgün bir toplumsal eğlence, tanıtım ve pazarlama aracına 
dönüşmektedir. Özgünlük festivallerin kalitesini, değerini, katılımcıların tatminini, güvenini ve 
bağlılığını etkileyen önemli bir unsurdur (Akhoonnejad, 2016) ve festivallerin sürdürülebilirliği 
için mutlaka sağlanmalıdır.  

Festivallerin pazarlanmasının yanı sıra, diğer önemli bir konuda festivallerin kalitesini ve tekrar 
tercih edilmesini etkileyen unsurların tespit edilmesidir (Wu ve Ai, 2016). Yoon vd. (2010), 
festivallerin kalitesinin beş önemli göstergesi olduğunu belirtmiştir: enformasyon hizmeti, 
festival programı, hediyelik eşyalar, yemekler ve sosyal tesisler. Bu beş önemli boyutta ortaya 
koyulacak kalite, festival katılımcılarının tatminini de büyük ölçüde etkilemektedir (Wu ve Ai, 
2016). Günümüzde, festivallerin kalite göstergelerinden biri de sosyal medyanın etkin 
kullanımıdır. Sosyal medya, festivallerin duyurulmasında, tanıtılmasında ve deneyimlerin 
paylaşılmasında önemli bir araç haline gelmiştir. Hudson vd. (2015), yaptıkları bir araştırmada 
festival katılımcılarının popüler olarak kullandığı sosyal medya araçlarının, sırayla, festival web 
sitesi, facebook, youtube, twitter, Google +, instagram, myspace, tumblr, pinterest, spotify, 
stumbleupon, foursquare olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla, festivallerin tanıtımında bu 
sosyal medya araçlarının kullanılmasının, katılımcılara ulaşmada etkin bir iletişim stratejisi 
sağlayacağı söylenebilir. Sakin şehirlerde düzenlenen festivaller açısından, 
https://cittaslowturkiye.org adresinde, festivallere yer verilmesi önemlidir.  

Sakin şehir hareketinin temelini ‘slow food’ yani yavaş yeme hareketi oluşturmaktadır. Yavaş 
yeme hareketi, 1986 yılında İtalya’da Mcdonalds’ın açılışının protesto edilmesiyle başlamıştır 
(Ergüven, 2011). Yavaş yeme hareketi, Mcdonolds’ın yapmadığı; taze, yerel ve mevsiminde 
yiyeceklerin tüketiciyle buluşması iddiasını taşımaktadır. Yöresel yiyeceklerin aslına uygun 
olarak pişirilmesi, korunması, aile ve yakınlar ile tadına vararak yenilmesi gerektiğini 
savunmaktadır (Sırım, 2012). Organik ürünlerin üretilmesini sağlamak, yerel üretimi geliştirmek 
ve yerel yiyeceklerin ticari işletmelerden temin edilebiliyor olması gibi yavaş yeme hareketine 
özgü ilkeler de sakin şehir olma kriterleri arasında yer almaktadır (Çıtak, 2016). 

Sakin şehirler ağına dahil olunduğunda bireylerin, toplumun ve ziyaretçilerin yaşam kaliteleri 
de pozitif etkilenmektedir (Hatipoglu, 2015).  Sakin şehir kriterleri hayata geçirildiğinde, kentler 
yerel halk ve ziyaretçiler için daha yaşanabilir bir hal almaktadır (Park ve Kim, 2016). Sakin şehir 
olmak, dünya genelinde kentler açısından önemli bir marka algısı (Korkmaz vd., 2014) ve 
destinasyon rekabetçiliği de sağlamaktadır (Küçükaltan ve Pırnar, 2016). 2019 yılı itibariyle, 
dünya genelinde toplam 262 sakin şehir bulunmaktadır (https://cittaslow.org). Türkiye’de de 
sakin şehirler birliğine üye olmak yerel yönetimler için önemli bir prestij meselesine dönüşmeye 
başlamıştır. Türkiye’de son olarak Köyceğiz/Muğla, Ahlat/Bitlis ve Mudurnu/Bolu’nun sakin 
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şehir olarak tescillenmesi ile birlikte 17 sakin şehir bulunmaktadır. Bunlar yukarıda adı geçen 
kentler ile birlikte Seferihisar/İzmir, Eğirdir/Isparta, Yalvaç/Isparta, Akyaka/Muğla, 
Perşembe/Ordu, Uzundere/Erzurum, Taraklı/Kırıkkale, Gerze/Sinop, Yenipazar/Aydın, 
Halfeti/Şanlıurfa, Şavşat/Artvin, Gökçeada/Çanakkale, Göynük/Bolu, Vize/Kırklareli’dir 
(https://cittaslowturkiye.org).    

Sakin şehir olarak akredite olabilmek için kent nüfusunun 50.000’den az olması gerekmektedir. 
Bununla birlikte, kentsel yaşam kalitesi, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkarlara yönelik 
politikalar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar, sosyal uyum ve ortaklıklar 
alanında sağlanması gereken kriterler bulunmaktadır. Söz konusu kriterlere uyumluluk her beş 
yılda bir denetlenmektedir. Turizm destinasyonu olarak sakin şehirler, küçük ölçekli 
destinasyonlar olarak değerlendirilebilir (Park ve Kim, 2016). Sakin şehir olma kriterlerinin amacı 
tek tip kentler yaratmak olmadığı için belli ölçüde esnektir. Bu esneklik sakin şehirlerin 
farklılıklarını ve eşsizliklerini korumalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Hatipoğlu, 2015). Bu 
farklılık ve eşsizlikler sakin şehirlerin en önemli turistik çekicilikleridir.  

Sakin şehir markasını taşımak ciddi bir turistik çekicilik halini almıştır. Buna verilebilecek en 
çarpıcı örnek İzmir’in ilçesi olan Seferihisar’dır. Türkiye’nin ilk sakin şehri olan Seferihisar, sakin 
şehirler birliğine katıldıktan sonra turist sayısı ve konaklama sayısında çok belirgin bir artış 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte Seferihisar ulusal ve uluslararası arenada daha popüler bir yer 
haline gelmiştir (Görkem ve Yüksel, 2014; Korkmaz vd., 2014). Dolayısıyla, kentlerin sakin şehir 
unvanını almalarının turizm açısından önemli bir strateji olduğu söylenebilir. Sakin şehirlerin 
popülaritesinin artmasıyla birlikte, yavaş turist tipi de literatürde yer almaya başlamıştır. 
Yurtseven ve Kaya’ya göre (2011), yavaş turistlerin adanmış yavaş turistler, ilgili yavaş turistler ve 
tesadüfi yavaş turistler olarak üç gruba ayrıldığı düşünülmektedir. Özellikle adanmış yavaş 
turistler, kültürel etkinliklerin çeşitliliğine destinasyon çekiciliği açısından çok önem 
vermektedir.  

Ma ve Lew’e (2012) göre, kültürel etkinliğin bir türü olarak ele alınabilecek olan festivaller, yerel 
miras festivalleri, yerel modern festivaller, ulusal miras festivalleri ve küresel modern festivaller 
olarak ele alınabilir. Yerel miras festivalleri yöre için önemli bir günün veya olayın kutlanmasını 
amaçlamaktadır ve turizm/kalkınma ile ilgili değildir. Yerel modern festivaller ise, yörenin 
turistik tanıtımını ve pazarlanmasını hedeflemektedir. Ulusal miras festivalleri, ulusal çapta 
önemli bir günün kutlanması amacıyla düzenlenir ve temel amacı turizm değildir. Küresel 
modern festivaller ise uluslararası pazara odaklanmakta, turizm ve kalkınma amacını 
taşımaktadır. Dolayısıyla özellikle kültürel değerlerin tanıtılmasını amaçlayan yerel modern 
festivaller sakin şehirleri ziyaret eden yavaş turistler için önemli bir çekicilik unsuru olarak 
değerlendirilebilir. 

Festivaller günümüzde bir turizm çeşidi olarak ele alınmaktadır (İlban ve Kömür, 2019; 
Giritlioğlu vd. 2015),  Festival turizmiyle insanların dışarıdan gelerek festival süresince etkinliğin 
gerçekleştiği yörede bulunması sağlanarak, sakin şehirlerin tanıtım ve kalkınmasına katkı 
sağlanabilir (O’Sullivan ve Jackson, 2002). Festivaller sayesinde, küçük ve sakin olan bu 
kentlerde, toplumun sosyal sermayelerini artırmaları da sağlanabilir (Arcodia ve Whitford, 2006). 
Festivaller, yerel halk ve ziyaretçiler arasındaki iletişim ve etkileşimi güçlendirerek en üst 
seviyeye çıkarmaktadır. Festivaller kapsamında düzenlenen etkinliklerde yerel halk ve ziyaretçi 
birlikte eğlenebilmektedir. Bu durum ziyaretçinin deneyim kalitesinin artmasına katkı 
sağlamaktadır (Dalgın vd., 2016). Festivaller yönetilirken atılacak tüm bu olumlu adımlar, turist 
davranışlarını da etkilemekte ve turistlerin yöreyi tekrar ziyaret etme niyetlerini olumlu yönde 
etkilemektedir (Morais ve Lin, 2010). Tanıtım ve pazarlama açısından ise, sakin şehir unvanını 
almak, mikro destinasyonların tanıtım ve pazarlamada yaşadıkları maddi sıkıntıların da 
hafifletilmesini sağlamaktadır (Zengin ve Genç, 2018). 
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YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel veriler kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’deki sakin şehirlerde 
düzenlenen festivaller oluşturmaktadır. Herhangi bir örnekleme yöntemi kullanılmamış ve 
Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen tüm festivaller incelemeye alınarak tam sayım 
yapılmıştır. Veriler, sakin şehirler ile ilgili bilgilerin bulunabildiği tüm internet platformları 
kullanılarak elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile incelenmiştir. İçerik analizinde, geçerlilik 
araştırmanın amaçları ve kullanılan araçlar arasındaki uyuma bağlıdır.  İçerik analizinde 
güvenirlik ise, istikrarlılık, yeniden üretilebilirlik ve doğruluk özellikleriyle ölçülmektedir. 
İstikrarlılık; kavramları sınıflandırma prosedürünün tutarlı olmasıdır. Yeniden üretilebilirlik; 
başka bir araştırmacı tarafından aynı sistem çerçevesinde kodlandığında kategorilerin aynı 
olmasıdır. Doğruluk ise kodlamanın yanlışsız yapılmasıdır (Şencan, 2005). İnternet ortamındaki 
bilgiler anlık değişebilmektedir. Bu araştırmada sakin şehirlerde düzenlenen festivallere ilişkin 
veriler, Nisan-Kasım 2019 tarih aralığında yapılan internet taramalarını içermektedir. 
Araştırmanın güvenirliği sağlamak için araştırmacılar aynı anda birbirinden bağımsız olarak 
internet taramalarını gerçekleştirmişlerdir. Araştırmacılar, internetten elde ettikleri verileri ayrı 
ayrı kodlamışlardır. Kodlamalardan sonra veriler karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar, belirlenen 
tüm kategorilerde aynı kodlamayı yapmışlardır. Araştırmada festivaller, tema, dönem ve 
kurumlar başlıklarında ortaya koyulan 276 kodlama sonucunun tamamında görüş birliğine 
varılmıştır. Bu bağlamda, araştırmada elde edilen verilerin Miles ve Huberman’ın (1994) 
formülüne göre (Güvenirlik=görüş birliği/görüş birliği+görüş ayrılığı*100), (G= 
276/276+0*100=100) sonucu ortaya çıkmış ve kodların %100 uyumlu olduğu anlaşılmıştır. 
Araştırmanın geçerliği ise, araştırmanın belirlenen amaçları ve seçilen tarama/analiz yönteminin 
uyumlu olmasıyla sağlanmıştır. Bu araştırmanın belirlenen amaçları doğrultusunda, özellikle 
sakin şehirlerde düzenlenen festivaller hakkında zengin bir bilgi ortaya koyma hedefi açısından, 
içerik analizi kullanılabilecek yöntemler arasındadır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde Türkiye’deki sakin şehirlerde düzenlenen festivaller teması, düzenlenme dönemi ve 
düzenlenmesine katkı veren kurumlar bakımından incelenmiştir.  

Tablo 1. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 

Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar/Kişiler 

Halfeti/Şanlıurfa 

Meyve 
Yemekleri 
Festivali 

Gastronomi  Mayıs Şanlıurfa 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Halfeti Kaym. 
Halfeti Belediyesi 

Koku Festivali Doğa/Bilim Mart Slow Food Halfeti 
Kaynak: www.sanliurfa.bel.tr, www.haberler.com  

Tablo 1 incelendiğinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki festivallerin bölgenin tek sakin şehri 
olan Halfeti’de gastronomi ve doğa/bilim temalı iki festivalin düzenlendiği görülmektedir. Bu 
festivaller Mart ve Mayıs aylarında düzenlenmekte ve belediyelerin, diğer kamu kurumlarının 
ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket ettikleri görülmektedir. Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’nin sahip olduğu zengin doğal ve kültürel değerler göz önüne alındığında sakin 
şehirlerin sayısının azlığı dikkat çekmektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan kent 
yöneticileri sakin şehir olma başvurusunda bulunarak şehirlerin marka değerine katkıda 
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bulunabilir ve hem ücretsiz hem de etkili bir tanıtım yolu olan bu unvandan (Lee, 2014) 
faydalanabilirler.  

Tablo 2. Ege Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 

Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar 
 
 
 
 
Köyceğiz/ 
Muğla 

Kaunos Altın Aslan Türk 
Filmleri Festivali 

Kültür/ 
Sanat 

Eylül Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Köyceğiz 
Kay., Köyceğiz 
Belediyesi 

Güz Günleri Bisiklet Festivali Spor Eylül Köyceğiz Belediyesi 
Portakal Çiçeği Günleri 
Bisiklet Festivali 

Spor Mayıs Köyceğiz Belediyesi, 
Belediye Spor Kulübü 

Açık Hava Sinema Günleri Kültür/San. Temmuz Köyceğiz Belediyesi 
Motosiklet Festivali Spor Haziran Köyceğiz Belediyesi 

Ege Yolcu Dergisi 
Köyceğiz Yağlı Güreşleri Spor Mayıs Köyceğiz Belediyesi 

 
 
 
Akyaka/ 
Muğla 

Balık Tadım Festivali Gastronomi Haziran Akdeniz Koruma 
Derneği  
Akyaka Su Ürünleri 
Kooperatifi, 
MedPAN 

Susam ve Çambalı Festivali Gastronomi Kasım Muğla Büyükşehir 
Belediyesi, Ula 
Derneği 

Uçurtma Şenliği Günleri Spor Nisan Muğla Aile ve Sosyal 
Politikalar İl 
Müdürlüğü 
Muğla Çocuk Evleri 
Koordinasyon 
Merkezi 

Seferihisar/ 
İzmir 

Mandalina Şenliği Gastronomi Ekim Seferihisar Belediyesi 
Teos Gitar Festivali Kültür/San. Ağustos Seferihisar Belediyesi 
Kurtuluş Şenlikleri Anma Eylül Seferihisar Belediyesi 
Lavanta Şenliği Doğa Temmuz Seferihisar Belediyesi 
Tohum Takas Şenliği Tarım Mayıs Seferihisar Belediyesi 
Şevketi Bostan Şenliği Gastronomi Mart İlçe Tarım 

Müdürlüğü 

Yenipazar/ 
Aydın 

Pide ve Gastronomi Festivali Gastronomi Eylül Yenipazar Belediyesi 
Geleneksel Deve Güreşi 
Festivali 

Spor  Şubat Yenipazar Belediyesi 

Kaynak: www.koycegiz.bel.tr, www.mugla.bel.tr, www.festivall.com.tr, www.gezimanya.com, 
www.izmir.tarimorman.gov.tr.  
Tablo 2’de görüldüğü gibi Ege Bölgesi’ndeki sakin şehirlerde düzenlenen festivaller daha çok 
Köyceğiz’de yoğunlaşmaktadır. Festivaller temalarına göre incelendiğinde gastronomi ve 
doğa/spor temasının ön plana çıktığı görülmektedir. Yine festival temaları göz önüne 
alındığında, özellikle Tarım Takas Şenliği’nin diğer festivallerden farklılaştığı ve tarım temasına 
sahip olduğu görülmektedir. Sakin şehir olma kriterleri açısından iyi tarım uygulamalarının 
önemi düşünüldüğünde, Tarım Takas Şenliği’nin sakin şehirlerin ruhunu yansıtan orijinal bir 
içeriğe sahip olduğu söylenebilir. Seferihisar’ın Türkiye’nin ilk sakin şehri olması ve bu konudaki 
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birikimi, sosyal ve kültürel etkinliklerde orijinal ve farklı içerik üretiminde önemli bir rol 
oynamaktadır. Dönem bazında ele alındığında, festivaller daha çok Eylül ayında düzenlendiği 
görülmektedir. Festivallerin düzenlendikleri dönemler, Festivallerin turizm sezonunun 
uzatılmasına ve yıl geneline yayılmasına yapmış olduğu katkıyı da ortaya koymaktadır. 
Festivalleri düzenleyen kurumlar incelendiğinde, Ege Bölgesi’nde belediyelerin ön planda 
olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, paydaşlar bazı festivallerin düzenlenmesinde ortak hareket 
etmiş olsalar da ağırlıklı olarak kurumların festivalleri tek başlarına organize ettikleri göze 
çarpmaktadır. 

Tablo 3. Akdeniz Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 

Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar 

Eğirdir/Isparta 

Çatmalı Yaylası Eski 
Yörükler Yayla Şöleni 

Kültür/ 
Doğa/Spor 

Haziran Eski Yörükler Kültür ve 
Dayanışma Derneği 

Havutlu Köyü 
Geleneksel Yörük Şöleni 

Kültür/ 
Doğa/Spor 

Temmuz Isparta Eğirdir İlçesi 
Havutlu Köyü Kültür ve 
Dayanışma Derneği 

Triatlon ve Su Şenlikleri Doğa/Spor Temmuz Eğirdir Belediyesi 
T. Triatlon Federasyonu 

Dedegöl Dağcılık Şenliği Doğa/Spor Mayıs Eğirdir Belediyesi, 
ETÜDOST  

Motosiklet Şenlikleri Doğa/Spor Haziran MOTOTALYA Kulübü 
Eğirdir Belediyesi 

Oluklacı Şenlikleri Kültür/Sanat Mayıs Eğirdir Belediyesi 
Pınar Pazarı Şenlikleri Alışveriş Ağustos Eğirdir Belediyesi 
Briç Festivali Spor Ağustos Eğirdir Belediyesi 
Klasik Müzik Festivali Kültür/Sanat Temmuz Eğirdir Belediyesi 
Bisiklet Festivali Spor Haziran Eğirdir Belediyesi 

Yalvaç/Isparta 

Taşevi Yörük Şöleni Kültür/ 
Doğa/Spor 

Temmuz Yalvaç Yöresi Yörükler 
Türkmenler El Sanatları 
ve Kültür Derneği 

Sücüllü Geleneksel 
Kültür, Turizm, Sünnet 
ve Yörük Şöleni 

Kültür Ağustos Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Sücüllü Yard. 
Güzelleştirme Derneği 

Pisidia Antiocheia 
Kültür Turizm ve Sanat 
Festivali 

Kültür/Sanat Temmuz Yalvaç Belediyesi 
 

Körküler Kasabası 
Kardeşlik ve Sevgi Fes. 

Kültür/Sanat Temmuz Körküler Kültür ve 
Dayanıışma Derneği 

Çamharman (Köstük) 
Şenliği 

Kültür/Sanat Mayıs Körküler Kültür ve 
Dayanışma Derneği 

Kaynak: Göde ve Yiğit, 2017; www.tanitma.ktb.gov.tr; www.facebook.com; www.tbricfed.org.tr; 
www.festivall.com.tr; www.honamliyorukleri.org.tr .  

Tablo 3 incelendiğinde, Akdeniz Bölgesi’ndeki festivallerin daha çok Eğirdir’de yoğunlaştığı 
görülmektedir. Akdeniz Bölgesi’nde bulunan sakin şehirlerde festival temaları daha çok 
doğa/spor temasında yoğunlaşmaktadır. Yine festivallerin temalarına göre bir değerlendirme 
yapıldığında, Pınar Pazarı Şenlikleri’nin farklı bir içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Alışveriş 
temalı bu tür etkinlikler sayesinde, sakin şehirlere ait yerel ürünlerin ve el sanatlarının tanıtılması 
ve pazarlanması sağlanabilmektedir. Buna ek olarak, yerel halkın ekonomik gelir elde etmesi de 
sağlanarak, festivalin sürdürülebilirliğine katkı sağlanabilir. Dönemsel olarak ele alındığında, 
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Temmuz ayında yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Festivalleri düzenleyen kurumlar 
incelendiğinde, belediyelerin ön planda olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, paydaş olarak 
hareket edilen ve ortak akılla düzenlenen festivallerin sayısının da fazla olduğu görülmektedir.  

Marmara Bölgesi’nde yer alan sakin şehirlerde düzenlenen festivallere ilişkin bulgular Tablo 4’te 
gösterilmiştir. 

Tablo 4. Marmara Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 
Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar/Kişiler 
Vize/Kırklareli Tarih ve 

Kültür 
Festivali 

Kültür/Sanat Ağustos Vize Belediyesi 

Gökçeada/Çanakkale 

Meryem Ana 
Panayırı 

Dini/İnanç Ağustos Yerel Halk 

Motosiklet 
Festivali 

Doğa/Spor Eylül Gökçeada 
Motosiklet Spor 
Kulubü 

Gökçeada Ot 
Festivali 

Gastronomi Nisan Kadın Emeği 
Tarımsal 
Kalkınma 
Kooperatifi 

Gökçeada 
Naish Open 
Cup 

Doğa/Spor Ağustos Crazy Island 
Wind and Kite 
Surf Club 

Gökçeada Film 
Festivali 

Kültür/Sanat Ağustos Gökçeada 
Belediyesi 

Taraklı/Sakarya 

Hıdırlık Doğa 
Kültür ve 
Turizm Şenliği 

Dini/İnanç Haziran Taraklı Belediyesi 

Kamp ve 
Karavan 
Festivali 

Doğa/Spor Haziran Taraklı 
Kaymakamlığı 
Taraklı Belediyesi 
Ulusal Kamp ve 
Karavan 
Federasyonu 
Sakarya Kamp ve 
Karavan Derneği 

Hayvan ve 
EMTİA 
Panayırı 

Hayvancılık Eylül Taraklı Belediyesi 

Kaynak: www.trakyakent.gov.tr , www.gezimanya.com, www.tanitma.ktb.gov.tr 

Tablo 4 incelendiğinde, Marmara Bölgesi’ndeki festivallerin daha çok Gökçeada’da yoğunlaştığı 
görülmektedir. Marmara Bölgesi’nde bulunan sakin şehirlerde festival temaları daha çok 
doğa/spor temasında yoğunlaşmaktadır. Dönemsel olarak ele alındığında, Ağustos ayında 
yoğunlaşma olduğu görülmektedir. Festivalleri düzenleyen kurumlar incelendiğinde, 
belediyelerin ön planda olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, yerel halk ve sivil toplum 
kuruluşlarının da festivalleri düzenlenmesinde aktif olarak rol aldığı göze çarpmaktadır. 

Marmara Bölgesi’nde bulunan sakin şehirlerdeki festivaller incelendiğinde, Gökçeada’da 
düzenlenen festivallerin çoğunun sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlendiği göze 
çarpmaktadır. Bu noktada, kamu kurum ve kuruluşlarının Gökçeada’daki festivallerin 
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düzenlenmesine destek olması, festivallerin içeriklerinin zenginleştirilmesine, kalitelerinin 
artırılmalarına ve tanıtımlarının yapılmasına olumlu katkılar sağlayacaktır. Özellikle, Gökçeada 
Ot Festivalinin düzenlenmesini Kadın Emeği Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin tek başına 
üstlenmesi dikkat çekicidir.  

Tablo 5. Karadeniz Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 

Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar 

Mudurnu/Bolu 

İpek Yolu 
Kültür, Sanat ve 
Turizm 
Festivali 

Kültür/Sanat Haziran Mudurnu 
Belediyesi 

Şehriman Anma 
Günü 

Özel Gün/Anma Temmuz Mudurnu 
Belediyesi 

Göynük/Bolu 
Cittaslow Fes. Kültür/Sanat Haziran Göynük Bel. 
Akşemseddin 
Anma Günü 

Kültür/Sanat Mayıs Göynük Bel. 

Şavşat/Artvin  

Satave Gevrek 
ve Kültür 
Festivali 

Gastronomi/Kültür Temmuz Şavşat 
Belediyesi 

Yavuzköy Kış 
Şenlikleri 

Doğa/Spor Şubat  Şavşat Kültür, 
Turizm ve 
Dayanışma Der. 
Şavşat Kaym. 
Şavşat Offroad 
Dağcılık ve 
Foto. Derneği 
Şavşat Bel.  
Yavuzköy Muh. 

Veliköy Kar 
Güreşleri 
Şenlikleri 

Doğa/Spor Şubat Veliköy Kültür 
Kalkındırma ve 
Dayanışma Der. 
Veliköy Muh. 

Sahara Pancarcı 
Kültür ve Sanat 
Festivali 

Kültür/Sanat Temmuz Şavşat Bel. 
Şavşat Kaym. 
Kültür ve 
Turizm Derneği 

Gerze/Sinop 

Uluslararası 
Kültür ve Sanat 
Festivali 

Kültür/Sanat Temmuz Gerze 
Belediyesi 

Tiyatro Festivali Kültür/Sanat Aralık Gerze 
Belediyesi 

Kaynak: www.bolu.ktb.gov.tr, www.goynuk.bel.tr, www.facebook.com, www.festivall.com.tr, 
www.tanitma.ktb.gov.tr . 

Karadeniz Bölgesi’ndeki sakin şehirlerde düzenlenen festivaller Tablo 5’te gösterilmiştir. Tablo 5 
incelendiğinde, Karadeniz Bölgesi’ndeki festivallerin daha çok Şavşat’ta yoğunlaştığı 
görülmektedir. Karadeniz Bölgesi’nde bulunan sakin şehirlerde festival temaları daha çok 
kültür/sanat temasında yoğunlaşmaktadır. Cittaslow festivali de sakin şehirlere özgü bir festival 
olması bakımından dikkat çekicidir. Dönemsel olarak ele alındığında, festivallerin Temmuz 
ayında yoğunlaştığı görülmektedir. Festivalleri düzenleyen kurumlar incelendiğinde, 
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belediyelerin ön planda olduğu; sivil toplum kuruluşlarının ve turizm derneklerinin de 
festivallerin düzenlenmesinde aktif olarak rol aldığı göze çarpmaktadır. Diğer taraftan, 
Karadeniz Bölgesi’ndeki sakin şehirlerde düzenlenen festivallerin tamamı ele alındığında, 
özellikle tema bakımından birbirini tekrar ettikleri göze çarpmaktadır. Dolayısıyla, festival 
temalarının zenginleştirilmesi ve yöreye orijinal bir tema kazandırılması gerektiği söylenebilir. 

Tablo 6. Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki Sakin Şehirlerde Düzenlenen Festivaller 

Sakin Şehir Festivaller Tema Dönem Kurumlar/Kişiler 

Uzundere/Erzurum 

Cumhuriyet 
Karakucak 
Güreşleri ve Bal 
Festivali 

Spor/Gastronomi Ekim Uzundere 
Belediyesi 

Balıklı Göl Fes. 
ve Karakucak 
Güreşleri 

Doğa/Spor Eylül Balıklıköy 
Muhtarlığı 

Armut Fes. ve 
Aşık Ümmani 
Can’ı Anma  

Gastronomi/Kültür Ekim Çamlıyamaç Köyü 
Halkı 

Aşık Mahiri’yi 
Anma Şenlikleri 

Kültür/Sanat Ekim Uzundere Bel. 
Erzurum B.B 
Cevizli Köyü 

Puşulu Yayla 
Şenlikleri 

Doğa/Spor Haziran Sapaca Muh. 
Sapaca Kül. ve 
Turizm Derneği 

Ziyaret Anma Dini/İnanç Mayıs Yerel Halk 
Kuş Gözlem 
Festivali 

Doğa/Spor Ekim Uzundere Doğan 
GSK 

Buz Tırmanış 
Festivali 

Doğa/Spor Ocak Uzundere 
Belediyesi 

Halk Koşusu ve 
Bisiklet Şenliği 

Doğa/Spor Nisan Uzundere Gençlik 
Hizm. ve Spor 
Müdürlüğü 

Uzundere 
Yemekleri ve 
Gastronomi 
Festivali  

Gastronomi Haziran Uzundere Kaym. 
Uzundere Bel. 
DATUR 
Kültür ve Turizm 
Bak. Birleşmiş Mil. 
Kal. Prog. 
Efes Pilsen 

DAP Genç-Fest Doğa/Spor Haziran EBB 
Eski Hanlar 
Herfene Şen. 

Kültür/Sanat Ocak Uzundere Kirazlı 
Mahallesi Muh. 

Ahlat/Bitlis 

1071 Malazgirt 
Anma Şenlikleri 

Tarih/Kültür Ağustos Okçular Vakfı 

Avrasya Ahlat 
Kültür 
Buluşması 
Şenlikleri 

Kültür/Sanat Ağustos Ahlat Belediyesi 
Ahlat Kaym. 
Ahlat Kültür ve 
Eğitim Vakfı 
Ahlat İstanbul Kül. 
Tur. Tan. ve Yard. 
Derneği 

Kaynak: www.tanitma.ktb.gov.tr, www.firatserpil.wordpress.com, www.haberler.com, 
www.bitlis.ktb.gov.tr , www.festivall.com.tr 
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Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki sakin şehirlerde düzenlenen festivaller Tablo 6’da gösterilmiştir. 
Tablo 6 incelendiğinde, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki festivallerin daha çok Uzundere’de 
yoğunlaştığı görülmektedir. Buna ek olarak Uzundere, Türkiye’de bulunan tüm sakin şehirler 
içinde en çok festivalin düzenlendiği kenttir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan sakin 
şehirlerde festival temaları daha çok doğa/spor temasında yoğunlaşmaktadır. Dönemsel olarak 
ele alındığında, festivallerin Ekim ayında yoğunlaştığı görülmektedir. Festivalleri düzenleyen 
kurumlar incelendiğinde, belediyelerin ön planda olduğu görülmektedir. Buna ek olarak, yerel 
halk, sivil toplum kuruluşlarının ve turizm derneklerinin de festivallerin düzenlenmesinde aktif 
olarak rol aldığı görülmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili diğer bir ilgi çekici durum, bu 
bölgede alternatif turizm potansiyelinin de çok yüksek olmasına ve el değmemiş pek çok alana 
sahip olan çok sayıda kentin bulunmasına karşın sakin şehir unvanını alan iki kentin olmasıdır. 
Doğu Anadolu Bölgesi’nde sakin şehir markasına sahip olarak, tanınırlığı, turistik değerini ve 
ziyaretçi sayısını arttırabilecek çok sayıda kent bulunmaktadır.  

 

SONUÇ 

Sakin şehirlerin destinasyon olarak gelişmelerinde, festivaller önemli bir role sahiptir. Nitekim, 
sakin şehirler genellikle günübirlik tercih edilen destinasyonlar olup; festivaller ve diğer 
etkinlikler ziyaretçileri konaklamaya yönlendiren önemli faaliyetlerdir. Bu nedenle, sakin 
şehirlerde düzenlenen festivallerin bu kentlere olan katkılarını artırmak için daha çok bilimsel 
araştırmaya ve bu araştırmaların önerilerinin uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre, Türkiye’deki sakin şehirlerde farklı temalara sahip birçok festival 
düzenlenmektedir. Bu çalışmada internet ortamında bilgilerine ulaşılabilen yetmişe yakın 
festival incelenmiştir. Bu çalışmada incelenen festivaller dışında düzenlenmekte olan bazı 
etkinlikler de mevcuttur. Bu etkinlikler, çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen bilgi 
kategorilerine ulaşılamaması ve festivallerin düzenli bir şekilde devam ettirilmemesi gibi 
sebeplerle kapsam dışında bırakılmıştır. Yerel festivaller -sakin şehirlerin felsefesine uygun 
olarak- hedefi kitle turizmi olmayan etkinliklerdir. Bu etkinlikler ile kültür, sanat, doğa, spor, 
inanç, etnik gruplar, alışveriş gibi belirli alanlara ilgi duyan turistler hedef kitle olarak 
seçilmektedir. Festival temaları incelendiğinde, özellikle Seferihisar’da düzenlenen Tohum Takas 
Şenliği, Eğirdir’de düzenlenen Pınar Pazarı Şenliği ve Halfeti’de düzenlenen Koku Festivali’nin 
farklılaştırılmış bir tema ve içeriğe sahip olduğu görülmektedir. Diğer festivaller tema ve içerik 
bakımından neredeyse birbirinin tekrarıdır. 

Sağlıklı ve kaliteli yaşamın adresi olan sakin şehirlerde düzenlenen festival ve etkinliklerde 
‘sağlık’ temalı bir festivalin olmaması dikkat çekmektedir. Yeni festivaller organize etmek yerine 
mevcut olanları içerik ve marka yönünden güçlendirmek literatürde daha stratejik bir adım 
olarak değerlendirilse de yeni festivaller organize etmeyi planlayan paydaşların sağlık temasına 
yönelmesi önemli bir rekabet avantajı sağlayabilir. Örneğin Türkiye’nin ilk geriatri kliniğinin 
bulunduğu Isparta’daki sakin şehirler olan Yalvaç ve Eğirdir’de üçüncü yaş turizmini hedefleyen 
sağlık temalı etkinlikler organize edilebilir. Bununla birlikte, engelli turizmini canlandıracak 
etkinlikler planlanarak sakin şehirlere yeni bir turizm alanı da kazandırılabilir. 

Festival temaları konusunda, sakin şehir markasının vurgulandığı Cittaslow festivali ayrıca 
dikkat çekmektedir. Ülkemizde, Cittaslow festivali düzenli olarak Göynük’te 
gerçekleştirilmektedir. Cittaslow festivalinin her yıl farklı bir sakin şehirde düzenlenmesi sakin 
şehirler arasındaki birliği ve koordinasyonu geliştirebilir ve diğer sakin şehirlerin tanıtımına 
katkıda bulunabilir. Cittaslow festivalinin içeriğinin güçlendirilmesi, tanıtınım ve marka 
çalışmalarının yapılarak tüm paydaşların bu sürece dahil edilmesi daha zengin içerikli ve 
tanınırlığı yüksek bir festival düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca Cittaslow festivalinin 



Sine ERDOĞAN MORÇİN ve İlhami MORÇİN 

 345 

uluslararası zeminde değerlendirilmesi, dünyadaki diğer sakin şehir markasına sahip kentlerin 
de festivale dahil edilmesi Türkiye’deki sakin şehir marka ve imaj algısına olumlu yönde katkı 
sağlayabilir.  

Festivalleri düzenleyen kurumlar incelendiğinde, özellikle etnik grupların düzenlemiş olduğu 
Yörükler ve Türkmenler gibi festivallerin dernekler tarafından organize edildiği görülmektedir. 
Etnik grupların yaşam biçimleri önemli bir kültür hazinesi olduğundan, bu etkinliklere yerel 
yönetimlerin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek vermesi gerektiği söylenebilir. Bununla 
birlikte, daha çok paydaşın işbirliği halinde hazırlayacakları festivallerin içerik yönünden daha 
zengin olabileceği söylenebilir. Festivallerin düzenlenmesi sırasındaki, aşırı iş yükünün bu 
paydaşlar tarafından paylaşılması da festivallerin başarısını arttırabilir.  

Festivallerin düzenlendiği dönemler incelendiğinde, festivaller sayesinde sakin şehirlerde 
turizmin yıl geneline yayılabildiği görülmektedir. Buna ek olarak festival süresince yöredeki 
konaklama tesislerinin geceleme sayısı da artmaktadır (Göde ve Yiğit, 2017). Ancak sakin şehirler 
daha planlı hareket ederek ve birbirleriyle organize bir şekilde hareket ederek düzenlenme 
tarihlerini daha titizlikle belirleyebilir ve festivallerin çekim gücünden dönem bazında 
maksimum düzeyde faydalanabilirler. Bu sayede, ülke iç turizm hareketine de yıl boyunca katkı 
sağlayabilirler. Festivaller birer kalkınma aracı olmalarının yanında topluma karşı bazı 
sorumlulukları bulunmaktadır. Festivallerin ekonomik sorumlulukları bağlamında, sakin 
kentlerde yaşayan yerel halka, festivallerde planlanan ekonomik faaliyetlerde öncelik verilerek, 
örneğin satış yapılacak stantlarda öncelik yerel halka verilerek sosyal sorumluluk yerine 
getirilebilir (Getz, 2009). Toplumsal fayda sağlama açısından, kadınların desteklenmesi örnek 
verilebilir. Yerel ürünlerin üretimi ve pazarlanması, yöresel el sanatları gibi faaliyetlerde kadın 
emeği ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla, kadınların sakin şehirlerin amaçlarından biri olan 
kültürel değerlerin geleceğe aktarımında önemli bir rol oynadıkları söylenebilir (Özmen vd., 
2017). Bu bağlamda, sakin şehirlerde düzenlenen festivallerde kadınların toplumsal katılımının 
desteklenmesi, özellikle festivallerin gelir getirici faaliyetlerinde kadınlara öncelik sağlanması 
festivallerin sosyal sorumluluklarını yerine getirme faaliyetlerinden biri olabilir.  
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yürütüldüğü Kastamonu şehri; neolitik dönemden günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği
yapmış olup inanç turizm değerleri açısından zengindir. Bu bağlamda araştırmada Benli Sultan
Külliyesi inanç turizmi odağında ele alınmış, külliye ve yakın çevresinin doğal, kültürel ve
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Abstract 

The religion, which is as old as the history of humanity, arose right after the questioning the 
individuals' own existence after meeting the basic physical needs of individuals. Important 
religious centres have been visited by people belonging to those faiths for thousands of years. 
From this perspective, it can be said that faith tourism is one of the first emerging tourism types. 
The city of Kastamonu; has been the home to different civilizations from the Neolithic period to 
the present day and it has rich resources in terms of religious tourism. In this context, the Benli 
Sultan Complex was examined within the context of religious tourism. Design proposals were 
made of in accordance with the design approaches appropriate to the natural, cultural and 
historical values of the space and its immediate surroundings. 
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GİRİŞ  

 

Günümüzde küresel pazar ekonomisinin zorunlu bir şartı olarak rekabet koşullarına uyum 
sağlamak amacıyla ülkeler ekonomik öncelikli gelişme stratejilerini ön planda tutmaktadır 
(Bahçe, 2011; Sabır, 2013). Sanayi Devriminin gerçekleşmesiyle beraber ortaya çıkan üretim 
odaklı büyüme politikaları yerini günümüzde bilgi toplumuna geçiş sürecine paralel olarak 
hizmetler sektörüne bırakmaktadır. Özellikle 1980'li yıllardan sonra üretilen neo-liberal 
politikalar ve küreselleşme bağlamında kentlerin kendine yeniden senaryo tanımlaması, güncel 
paradigmalar geliştirmesi ve farklı araçlarla ifade etmesi gerekli olmuştur (Engincan, 2016; 
Akturan ve Oğuztimur, 2016).  

Kentlerin markalaşması ve kapitalistleşen ülkelerin düzeyinde sermaye seçerek başarıyı 
yakalaması sürecinde turizm önemli bir uluslararası argüman niteliğinde olup kentsel mekanlar 
pek çok ürün gibi pazarlanmaktadır (Kavaratzis, 2004). Amaç, kentlerdeki yatırımların ve 
turizm gelirlerinin artırılması ve toplumun geliştirilmesidir (Akturan ve Oğuztimur, 2016). Bu 
nedenle kalkınma süreçlerinde turizmin geçmişten günümüze eğilimini anlamak ve buna bağlı 
olarak potansiyelleri sistematik olarak ele almak önem arz etmektedir. 

Dünyada yaşanan birtakım gelişmeler, turizmde yeni paradigmalar doğmasına yol açmıştır. Bu 
gelişmelerin başında, üretim sisteminde emek/sermaye ilişkisine ilişkin postmodern bakışlar, 
beraberinde hızla yaygınlaşan sürdürülebilirlik tartışmaları ve seyahat motivasyonları 
gelmektedir. Önceleri sadece imalat sanayinde tartışılan sürdürülebilirlik tartışmalarının da 
etkisiyle, 2000’li yıllara gelindiğinde turizm de modern dönemdeki kitlesel nitelikten hızla 
uzaklaşarak, bireyselliğe doğru yönelmiştir. Turistlerin değişken ve istikrarsız talebine cevap 
verebilme çabaları neticesinde turizm olgusu da postfordist bir çerçevede ele alınmaya 
başlanmış, bu durum güncel turizm modellerinin gelişmesini sağlamıştır (McIntyre, 1993; Urry, 
2009; Kozak vd., 2012).  

Diğer yandan ulaşım-iletişim sektörlerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak dünyanın izafi 
olarak küçülmesi ve gelişen seyahat motivasyonları, turizm türlerindeki dinamik yapıyı 
tetikleyerek turizm çeşitliliğini etkilemiştir (Alaeddinoglu ve Aliağaoğlu, 2005). Tartışmalar 
yoğun turist talebinin kısa zaman içerisinde büyük ölçeklerde tüketimine dayanan kitle 
turizmine odaklanmaktadır. Artan çevresel bilinç neticesinde doğal çevreye olan görsel, 
çevresel ve kültürel zararları eleştirilmektedir (Ovalı, 2007).  

Kitle turizminden farklılaşan yapısıyla gündeme gelen turizm türleri eko-turizm, yeşil turizm, 
kırsal turizm, çiftlik turizmi, kongre turizmi, çevre dostu/ çevreye duyarlı turizm, sorumlu 
turizm, inanç turizmi gibi alternatif turizm modelleriyle ortaya çıkmış terimler bulunmaktadır 
(Boo, 1990; Cater ve Lowman, 1994; Ovalı, 2007; Butowski, 2012; Arslaner ve Erol, 2017). 
Alternatif turizm türlerinden biri de ilgili literatürde dini turizm olarak da adlandırılan inanç 
turizmidir. İnanç turizminin kültür turizmiyle ayrımını yapmak zorlaşabilmektedir (Richards, 
2007; Eykay, 2015). Özellikle kültür, miras ve inanç turizmi birbirlerinin gelişimleri 
destekleyerek, yeni turizm türleri içerisinde en hızlı gelişme gösteren turizm formları olarak 
ifade edilir. Turizmle inanç arasında geçmişten günümüze yakın bir ilişki söz konusudur. 
Çünkü erken dönemlerden beri inanç, seyahat için güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur 
(Henderson, 2002; Okuyucu ve Somoncu, 2013).  

Son yıllarda inanç turizmi merkezlerinde yapılan restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları 
ziyaretçi sayısını artırmıştır. PEW Araştırma Merkezi'nin 2010 yılında yaptığı bir araştırmaya 
göre, dünya genelinde Hıristiyan, İslam, Hinduizm, Budizm ve Yahudi dinine mensup yaklaşık 
5,5 milyar insan yaşamaktadır. Bu durum, inanç turizmi pazarının büyüklüğünü ve önemini 
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göstermektedir (Erbaş, 2002; Olcay ve Albuz, 2016). İnanç turizminin ilk bileşeni olan hac, 
sıklıkla, binlerce yıl öncesine dayanan en eski turizm şekli olarak kabul edilmektedir (Tala ve 
Padurean, 2008).  

Küresel ölçekte bakıldığında dünya, ilginç bir din mozaiği düzlemidir. Mezopotamya 
topraklarının bir parçası olan Anadolu, Hristiyanlık, İslamiyet gibi semavi dinlerin önemli 
merkezlerinden biri olmuştur. Geçmişinden gelen bu zenginlikle, Türkiye hem yerel inançlara 
hem de 3 büyük semavi dine ait kutsal kabul edilen pek çok tapınaklara, kiliselere, camilere, 
sinagoglara, türbelere sahiptir (İbret, Aydınözü ve Uğurlu, 2015). Bu bağlamda Kültür ve 
Turizm Bakanlığı "Türkiye Geneli Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı İstatistiği" 
Türkiye'de 9.403 dinsel yapının olduğunu göstermektedir (Türker vd., 2019; Olcay ve Albuz, 
2016:15).  

Dini yapıları ziyaret eden insanlar mekan ve çevresi ile ilişki kurmakta ve mekanlarla 
kendilerini özdeşleştirmektedirler. Dini mekan ve aidiyet kavramı son yıllarda mekan 
psikolojisi kapsamında sıklıkla araştırılan konulardan biridir (Herzog vd., 2011; Mazumdar ve 
Mazumdar, 2012; Neitz, 2013; Benjamin ve Meagher, 2018). İnanç turizmi kapsamında 
Hristiyanlık, İslamiyet, Budizm ve Hinduizm dinlerine yönelik tasarlanmış mimari yapılar ve 
peyzaj düzenlemelerinin ziyaretçiler üzerinde ne gibi etkileri olduğunu araştıran birtakım 
çalışmalar yapılmıştır (Shinde, 2011; McGettigan ve Griffin, 2012; Devi ve Koacher, 2013; Lopez, 
2013; Taher, 2016; Lopez vd., 2017). 

Olcay ve Albuz (2016) Türkiye’deki inanç turizm potansiyeline vurgu yaparak tanıtıma 
katkısını ortaya koymaktadır. Anadolu’da önemli inanç turizmi merkezleri denildiğinde 
İstanbul, Konya, İznik, Antakya ve Şanlıurfa akla gelen ilk şehirlerdir. Kastamonu ili de inanç 
turizm noktasında her geçen gün adını duyurmaya başlamış önemli bir Anadolu kentidir (İbret 
vd., 2012).  

Günümüz ziyaretçi beklentilerinin hızla geliştiği ve çeşitlendiği bu dönemde turistlerin de 
işletmelerden beklentileri çeşitlenmektedir (Dönmez ve Türkmen, 2015). Mekansal beklentiler 
turizm kaynaklarının ele alınışında farklı bakış açılarını beraberinde getirmektedir. Bu 
bağlamda araştırmada Kastamonu İlinin turizm değerleri arasında yer alan ve inanç turizmi 
kapsamında önemli merkezlerden biri olan Benli Sultan Külliyesi farklı konsept çalışmalarıyla 
ele alınmıştır.  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Kastamonu, Anadolu’nun Türkleştirilme serüveninde öne çıkan kentlerinden biridir ve 
günümüzde Türk-İslam eserlerinin önemli örneklerine ev sahipliği yapmaktadır. İl sınırları 
içinde Selçuklu, Candaroğulları ve Osmanlı dönemine ait birçok külliye, cami, türbe ve dergah 
bulunmaktadır. Önemli din erbaplarına da ev sahipliği yapmış olan kent, bu özelliği ile inanç 
turizmi çerçevesinde yerli turistlerin ilgi gösterdiği şehirlerden birisidir (İbret vd., 2015). 
Kastamonu Ilgaz Dağı’nın kuzeyindeki Ahlat Köyü sınırları içerisinde yer alan Benli Sultan 
Külliyesi, inanç turizmi kapsamında en çok ziyaretçi çeken yerlerden birisidir. 

2018 verilerine göre Ahlat Köyü’nde 176 kişi yaşamaktadır ve geçimlerini hayvancılık, 
ormancılık ve arıcılık yaparak sağlamaktadırlar. Köy sakinleri ile yapılan görüşmelerde köyde 
esnaf ya da işletme sahibinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Köy halkı ihtiyaçlarını kent merkezine 
giderek karşılamaktadır (TÜİK, 2018).  
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Şekil 1. Çalışma Alanının Konumu 

 

Bu çalışmaya konu olan Benli Sultan tam ismiyle Ebu Şame Şeyh Muhyiddin Muhammed, 
Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ndeki kayıtlara göre 2. Selim döneminde yaşamış olan 
bir tasavvuf erbabıdır. Farklı kaynaklara göre kendisinin Nakşibendi/Halveti tarikatlarına bağlı 
olduğundan bahsedilmektedir. Benli Sultan Kastamonu’ya yerleştikten sonra bulunduğu köy 
onun adını almış ve 1512-1520 yılları arasında köye cami, mutfak, misafirhane, kütüphane ve 
türbeden oluşan bir külliye kompleksi inşa edilmiştir (Kastamonu Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2019). Birçok mucize ve hikmet hikayesine konu olan Benli Sultan, 
Kastamonu’daki önemli evliyalardan birisidir ve külliyesi il içi ve dışından en çok ziyaretçi 
çeken noktalardan biridir. 

Kastamonu’da 5-8 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Evliyalar Haftası’nda Benli Sultan 
Türbesi’ne gelen ziyaretçi sayısı 5000’i bulabilmektedir. Bu tarihlerde Vakıflar Genel 
Müdürlüğü tarafından stantlar açılıp kitap satışı gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda Belediye 
köye gelen misafirlere yemek dağıtmaktadır. Ayrıca, hafta sonları ve bayramlarda da yakın 
çevreden ziyaretçiler gelmektedir. Bununla birlikte, ziyaretçilere yönelik sürekli bir hizmet 
bulunmamaktadır.  

Alanın dini açıdan önemli bir mekan olmasından hareketle, Kastamonu Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü 2. sınıf öğrencileri 2018-2019 
Bahar yarıyılında Peyzaj Tasarım Projesi III (PTP III) dersi kapsamında Benli Sultan Külliyesi 
Meydan Tasarımı Projesini hazırlamışlardır. Proje kapsamında öncelikle Ahlat Köyü Benli 
Sultan Mahallesi ziyaret edilmiş ve alanın mevcut durumu incelenerek sörvey/analiz paftaları 
oluşturulmuştur.  

Elde edilen veriler ışığında alan ve çevresinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerine uygun 
tasarım konsept önerileri geliştirilmiştir. Geliştirilen konsept yaklaşımı ve fiziksel veriler ele 
alınarak, alanda bulunan külliye, asa suyu bölgesi ve Kastamonu Belediyesi’nin inşa ettiği 
kurban kesim alanını kapsayan meydan tasarımları şekillenmiştir. Proje tasarımlarında alana 
gelen ziyaretçi sayısı, alanda yapılan aktiviteler ve burada geçirilen zaman göz önüne 
alınmıştır.  

 

PROJE ÖRNEKLERİ VE YAKLAŞIMLAR 

Benli Sultan Külliyesinde ilk rölöve çalışması 1987 yılında gerçekleştirilmiştir. 1994 yılında 
yangın sonucu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edildikten sonra 2017 yılında yeni 
bir restorasyon projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında Türbe ve çevresinde iyileştirme 
çalışmaları yapılmıştır. Ancak mevcut restorasyon projesi detaylı ve yenilikçi bir peyzaj 
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çalışmasını kapsamamaktadır. Bu kapsamda yürütülen PTP III dersi öğrencileri tarafından 
tespit edilen sorunlar aşağıda ifade edilmiştir: 

• Köyün girişinde bulunan Külliyenin mekansal algısı yetersizdir,  

• Külliye girişi tanımsız olup sert zemin yumuşak zemin fark edilmemektedir, 

• Külliye çevresinde tanımlı bir meydan  toplanma alanı yoktur, 

• Alanda otopark bulunmamaktadır. Özellikle ziyaretçi sayısının çok fazla olduğu belirli 
günlerde sorun iyice fark edilmektedir,  

• Külliye ve çevresinde yaya sirkülasyonu da sert zeminlerin tanımsız olması ve kot 
farkları yüzünden sekteye uğramaktadır, 

• Alanda ziyaretçiler için yeterli sayıda tuvalet bulunmamaktadır. Mevcut tuvaletlerin 
konumu alanda önemli bir nokta olan asa suyu bölgesi yanındadır ve görsel kirlilik 
oluşturmaktadır, 

• Ahlat Köyü’nde yaşayan yerel halkın ek gelir elde etmesini sağlayacak bir mekan ya da 
etkinlik alanı tanımlanmamıştır. 

 

Kastamonu Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde öğrencilerin ders yürütücüleri ile 
birlikte hazırladığı tasarım önerileri, Benli Sultan Türbesi’nin ruhaniyetine paralel olarak 
ziyaretçilere alanın değerleri hakkında hem bilgi verip hem de daha verimli zaman 
geçirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma kapsamında sekiz adet özgün peyzaj 
tasarım projesi üretilmiştir. Alandaki mevcut sorunlara yönelik çözümler oluşturulmuş ve 
yenilikçi öneriler getirilmiştir. Projelerin üretim aşamalarında aşağıdaki adımlar izlenmiştir.   

• Alana ait verileri ortaya koyan sörvey çalışması, 

• Alandaki mevcut durumu peyzaj mimarı gözüyle irdeleyen analiz çalışması,  

• Alanın kaynak değerlerine uygun özgün konsept fikirlerinin oluşturulması. Her bir 
konsepte bağlı olarak ziyaretçilerin Benli Sultan Külliyesi ve çevresinde daha verimli 
zaman geçirmelerini sağlayacak yeni etkinlik önerilerinin getirilmesi. 

• Bitkilendirme projesi önerisinin oluşturulması,  

• Alt yapı uygulamaları ve detaylarını içeren yapısal proje,  

• Nihai kesin projenin çizimi. Kesin projede külliye çevresindeki araç ve yaya sirkülasyonu, 
eklenmesi önerilen donatı ve strüktürler, malzeme seçimi olarak ifade edilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen adımlar izlenerek oluşturulmuş iki örnek proje aşağıda sunulmuştur; 

 

Yıldız Konseptli Proje Tasarımı  

İslam dininde yıldız formu mimarinin yapılarda dekorasyon öğesi olarak sıklıkla kullanıldığı 
görülmektedir. Hayvan ve insan figürlerinin kullanımı yasak olduğu için yıldız gibi geometrik 
formlar sıklıkla tercih edilmiştir. Dekoratif amacı haricinde, yıldızlar Allah’ın varlığının 
delillerindendir ve Kuran’da sıklıkla yıldızların yeri ve konumundan bahsedilmektedir. 
Göklerin nurunu yansıtan Güneş gibi yıldızlar, tasavvuf eğitiminde birer metafor olarak 
kullanılmaktadır. Aynı zamanda, kimi kaynaklarda yıldız formu Hz. Süleyman’ın mührü 
olarak ifade edilmiştir.  
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Proje kapsamında oluşturulan etkinlik alanlarında, seçilen konseptteki manevi ruhun 
yansıtılması amaçlanmıştır. Vurgusu olmayan külliye girişi, ön kısımda bulunan mezarlık ve 
doğal bitki örtüsü dikkate alınarak tek bir noktadan verilmiştir. Doğa ile bir olmak, yaratanı 
yarattıkları ile anlamak fikrinden yola çıkılarak alanda duyu bahçeleri oluşturulmuştur. Benli 
Sultan’ın yıllar boyu bir ağaç kovuğunda inzivaya çekilmesinden ilham alarak, alandaki 
ormanlık alan içerisine inziva odaları yerleştirilmiştir. Külliyeden bu inziva odalarına geçişte su 
öğesi kullanılmış, suyun terapi edici özelliğinden yararlanılmıştır. Külliye ve çevresinde bitki 
seçiminde İslami dönem bahçelerinde kullanılan ve iklimsel verilere uygun tür seçimi tercih 
edilmiştir. Külliyede daha önce bulunan ancak 20. yüzyılda çıkan bir yangın sonucu yok olan 
kütüphanenin yeniden hayata geçmesi için yıldız formlarından esinlenerek tek katlı bir 
kütüphane binası tasarlanmıştır. Ayrıca bu kütüphanenin girişinde alanı tanıtıcı bir 
barkovizyon gösterimi düşünülmüştür.  

Konsepte bağlı etkinlik alanlarının haricinde, alana araçlarıyla gelen ziyaretçiler için tasarlanan 
otopark külliyenin karşı tarafına konumlandırılmıştır. Park eden araçların doğal çevrede 
görüntü kirliliği yaratmasını engellemek adına otopark alanının üzerinde bir çatı bahçesi 
çözümlenmiştir. Çocukları ile alanı ziyaret edenler için türbe binasından uzak bir nokta olan 
çatı bahçesinin yanında bir çocuk oyun alanı çözülmüştür. Yeme-içme birimlerinin odağında 
ziyaretçilerin dinlenebilecekleri, belirli zamanlarda farklı gösterileri izleyebilecekleri küçük 
ölçekli bir amfi ayrıca düşünülmüştür.  

Yapısal elemanlardan kentsel donatı ölçeğine kadar projedeki tüm birimler konsepte uygun 
çizgilerde alana özel olarak tasarlanmıştır. Projenin en önemli amacı, her yaştan ziyaretçilerin 
etkin vakit geçirebilecekleri ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir mekan oluşturmaktır.  
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.  

Şekil 2. Yıldız Konseptli Tasarım Projesinin Sörvey/Analiz, Kesin Proje, Perspektif ve Detay 
Paftaları 

Düğüm Konseptli Proje Tasarımı 

Düğüm konseptli peyzaj tasarımı projesinde Benli Sultan Türbesi’nin insanların ibadet etmek 
için bir araya geldiği ortak nokta olması özelliğinden yola çıkılmıştır. Ziyaretçilerin aynı yerde 
toplanması kalabalık bir düğümü anımsatmaktadır. Aynı zamanda, meydanların kentsel 
yapının en belirgin bileşeni olması, insanların toplandığı yer, yani düğüm noktası olması 
nedeniyle alandaki meydan projenin odak noktası olarak alınmıştır. Meydan haricinde yine 
alanda toplanılan önemli (Benli Sultan Türbesi, Asa Suyu vb.) alt düğüm noktaları tespit 
edilmiş ve konsepte uygun olarak farklı aktivitelerle tanımlanmıştır. Konseptin tasarıma 
aktarılmasında düğüm formunun saçaklarından ortaya çıkan çizgisel formlardan 
yararlanılmıştır. 

Alanın girişinde Benli Sultan hakkında bilgi veren interaktif bir müze binası tasarlanmıştır. 
Özellikle ziyaretçilerin yoğun olduğu belirli dönemlere yönelik hem tur araçları hem de özel 
araçlar için otopark (110 kapasiteli) çözümlendirilmiştir. Otopark, yeme-içme birimlerinin 
yanında tasarlanmış, Külliyenin görsel kalitesine zarar vermemesi göz önünde tutulmuştur. 
Yeme-içme birimlerinin yakınında ayrıca, yerel halkın ürettikleri doğal ürünleri satabilmeleri ve 
köy halkına alternatif geçim kaynağı yaratabilmek için meydan çevresinde bir köy pazarı da 
oluşturulmuştur. Alanın güney tarafında topoğrafyanın hafif eğimli olduğu bölümünde 
çocuklara yönelik bir oyun alanı tasarlanmıştır. Bu projede de yine ziyaretçilerin ibadetlerini 
yaptıkları esnada çocukların da iyi vakit geçirmeleri düşünülerek tüm yaş gruplarına etkinlik 
sunulması hedeflenmiştir.  
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Şekil 3. Düğüm Konseptli Tasarım Projesinin Sörvey/Analiz, Konsept, Kesin Proje ve Perspektif 
Paftaları 

 

SONUÇ 

Kastamonu inanç turizmi potansiyeli yüksek olan bir coğrafyadır. Benli Sultan Külliyesi 
Kastamonu'nun önemli inanç turizmi mekanlarından biridir. Nitekim, Türker vd., (2019) yerli 
turistlerin dini mekânları ziyaret etme motivasyonlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmaya 
göre; Benli Sultan Külliyesi, Kastamonu’da dini amaçla ziyaret edilen yerler arasında 8. sırada 
yer almaktadır. Kastamonu'nun önemli inanç turizmi değerlerinden biri olan Benli Sultan 
Külliyesi ile ilgili peyzaj projesi geliştirilmesinin amaçlandığı bu araştırma Kastamonu 
Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde PTP III dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje 
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kapsamında külliyede alan araştırması yapılmış ve birçok sorun tespit edilmiştir. Bu çalışmada 
projeler bahsedilen sorunlar baz alınarak tasarlanmıştır (Tablo 1). Tasarım yaklaşımları, 
özellikle külliyenin alansan algısı, anıt ağacın korunması, dini alanlarda kullanılan bitki seçimi, 
yöre halkının projeye dahil edilmesi gibi birincil prensipler odağında ortaya konmaya 
çalışılmıştır. 

 

Tablo 1. Alana Yönelik İhtiyaç Duyulan Mekanların Benli Sultan Külliyesi’nin Mevcut Hali 
ve Proje Önerileri Sonrasındaki Karşılaştırılması 

Alandaki İhtiyaçlar Benli Sultan Külliyesi Mevcut 
Hali 

Çalışma Kapsamında 
Geliştirilen Proje Önerileri 

Tanımlı Giriş Yok Var 

Otopark Alanı Yok Var (Ort. 110 Araçlık) 

Toplanma Alanı Yetersiz ve Tanımsız Var  

Etkinlik Alanı Yok Var (Meydan, Amfi) 

Alan Hak. Bilgilendirme  Yetersiz Var (Tabela, Müze, Sergi A.) 

Köy Halkı İçin Gelir Kay. Yok Var (Köy Pazarı) 

Çocuk Oyun Alanı Yok  Var 

Tuvaletler Yetersiz Var 

Sirkülasyon Alanları Tanımsız Var 

 

Mekanın öneminin vurgulanması ve sahip olduğu unsurların analiz edilmesiyle mekan ve 
yakın çevresinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerine uygun tasarım konsepti önerileri 
geliştirilmiştir. Yürütülen çalışmada, yıldız ve düğüm olmak üzere iki temel konsept 
çerçevesinde öneriler sunulmuştur. Böylece tasarımsal bileşenlerin mekana kazandırılmasıyla 
alanın turizm değerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen 
proje önerilerinin Benli Sultan Külliyesi’ne ileride yapılacak olan çevre düzenleme çalışmalarına 
rehber olması amaçlanmıştır. İnanç turizmi kapsamında değerlendirilen dini mekanlarda 
yapılacak doğru peyzaj tasarımları bu alanların etkin kullanımını sağlamaktadır. Kullanıcı istek 
ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak özgün projeler geliştiren peyzaj mimarlarının mekanın 
kimliğine katkıda bulunacak ve ziyaretçilerin aidiyet hissini artıracak çalışmalara katkısı 
yadsınamazdır. Yukarıda bahsedilen sebeplerden dolayo peyzaj mimarlarının dini mekan çevre 
düzenleme çalışmalarında daha çok söz sahibi olması gerekmektedir. 
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Öz 

Somut olmayan kültürel mirasa dahil olan öğeler son zamanlarda artmaktadır. Bu konuda, 
UNESCO insanlığa ait değerlerin korunması konusunda üyesi ülkelere önemli destekler 
sunmaktadır. Bu çalışmada amaç, Ayvacık ilçesine bağlı hangi köylerde Hıdırellez 
kutlamalarında “Hıdırelez Pilavı” yapımının devam ettiğinin, sürdürülebilir gastronomi 
turizmine katkısının ortaya çıkarılması ve reçetesinin verilmesidir. Bu amaca bağlı olarak 
Ayvacık’ a bağlı köylerde araştırma yapılmıştır. Alan araştırması sonucunda; Hıdırellez 
kutlamalarında yapılan Hıdırellez pilavının Ayvacık’a bağlı 34 köyde halen yapıldığı, 29 köyde 
ise geçmişte yapıldığı fakat günümüzde terk edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Hıdırellez 
kutlamalarının yapılmamasında en büyük etken köylerde nüfusun ve özellikle genç nüfusun 
azalması olarak gösterilmektedir. Geleneklerin gelecek kuşaklara aktarımında gençlerin önemli 
bir yere sahip olduğu söylenebilir. Ayvacık’a bağlı 34 köyde yapılan Hıdırellez kutlamalarında 
nişanlı kıza kuzu veya oğlak götürüldüğü ve Hıdırellez pilavı yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Hıdırellez kutlamalarına Ayvacık’a bağlı Türkmen köylerinde daha çok önem verildiği, yapılan 
yöresel yemeklerin sunumu ve yapımında tüm köy halkının birlikte hareket ettiği ifade edilebilir. 
Hıdırellez kutlamalarına civar köylerin, ilçe merkezinde yaşayan kişilerin ve dışarıda yaşayan 
köylülerin katıldıkları, kutlamalarının olduğu gün veya günlerde köylerinin kalabalıklaştığını 
ifade etmişlerdir. Bununla beraber yabancı turistlerin kutlamalara çok fazla ilgi göstermedikleri 
bunun nedeninin ise tanıtım eksikliği olduğu ifade edilmiştir.  
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Abstract 

Recently, new elements are included in intangible cultural heritage elements. In this regard, 
UNESCO offers significant support to its member countries in the protection of human values. 
The aim of this study is to reveal and prescribe in which villages of Ayvacık “Hıdırellez rice” 
during the “Spring Festival Hıdırellez” celebrations are made today. For this aim, research has 
been conducted in the village of Ayvacık. As a result of the field research; It was concluded that 
Hıdırellez rice, which was made during the Hıdırellez celebrations, was still made in 34 villages 
of Ayvacık, and in 29 villages it was made in the past but was abandoned today. The biggest 
factor in the absence of Hıdırellez celebrations in villages is the decrease in the population and 
especially the young population in the villages. It can be said that young people have an 
important place in transferring traditions to future generations. In the Hıdırellez celebrations 
held in 34 villages of Ayvacık, it was concluded that the engaged girl was taken to lamb or kid 
and the Hıdırellez rice was made. It can be stated that Hıdırellez celebrations are given more 
importance in the Turkmen villages of Ayvacık and that all the village people act together in the 
presentation and construction of the local dishes made during the celebrations. Hıdırellez 
celebrations of the surrounding villages, people living in the district center and outside villagers 
participated in the celebrations, stated that the days or days of the village was crowded. However, 
it was stated that foreign tourists did not show much interest in the celebrations because of the 
lack of publicity. 
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GİRİŞ 

Somut olmayan kültürel miras, göreceli olarak yeni bir konsept olmasına rağmen, geçmiş yarım 
yüzyıldan beri önemli gelişim içerisindedir. Kısa adı UNESCO olan Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Kurumu’nun Paris’te 29 Eylül-17 Ekim 2003 tarihler arasında toplanan 32. Genel 
Konferansı, 17 Ekim 2003 1972 tarihli “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 
Sözleşmesi’ni kabul etmiştir. Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli oturumunda oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Kasım 2018 tarihi itibari ile Türkiye’nin İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Miras Temsili Listesine kayıtlı 16 adet unsur bulunmaktadır. Bahar Bayramı Hıdırellez, UNESCO 
insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesine 2017 yılında girmiştir (UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu, 2019).  Somut olmayan kültürel mirasa ait değerlerin ortaya çıkarılması 
ve korunması UNESCO ve UNWTO gibi kültür ve turizmin korunması ve geliştirilmesinden 
sorumlu uluslararası örgütler tarafından, ulusal ve kültürel kimliği teşvik etmenin ve 
geliştirmenin bir yolu olarak görülmektedir. 

Bir topluma veya topluluğa ait folklorik değerler, o toplumun somut olmayan kültürel mirasının 
ifadesi olarak görülmektedir. Somut olmayan kültürel miras; yerel ürünler, sanatlar, sosyal 
uygulamalar, ritüeller, festivaller, bayramlar, ulusal ve evrensel bilgi ve beceriler ile üretilen 
geleneksel sanat ürünlerinin gibi unsurları içermektedir (Kurin, 2004). Bir topluluğun yeme-içme 
özellikleri, sunum şekilleri 2010 yılından itibaren UNESCO tarafından somut olmayan kültürel 
miras listesinde yer almaktadır. Örneğin “Geleneksel Tören Keşkeği”, “Mesir Macunu Festivali”, 
“Türk Kahvesi ve Geleneği”, “İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği”, UNESCO tarafından, 
insanlığın somut olmayan kültürel miras temsili listesinde yer alan gastronomi değerleridir. 
Böylece bir topluluğa ait gastronomi değerleri, sunum şekilleri, yeme özellikleri o topluluğun 
gastronomi mirası içerisinde değerlendirilmektedir. Günümüzde önemli sayılabilecek oranda bir 
bölgedeki gastronomi değerlerini tatmaya giden turist olduğu ifade edilmektedir (Ayaz ve 
Çobanoğlu, 2017; Bezirgan ve Koç, 2014; Zağralı ve Akbaba, 2015).  

Hıdırellez bir mevsim bayramıdır (Kahraman ve Arıkan, 2015; Önal, 2010; Çay, 1999, 
Kumartaşlıoğlu, 2017: 267). Hıdırellez inancının temelinde soğukların bitmesi ve baharın 
gelmesi, tabiatın canlanması fikri hakimdir (Çalışkan, 2015: 390). Özellikle doğa ile iç içe yaşayan 
toplayıcı, avcı ve temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan toplumlarda mevsim bayramları 
oldukça önemlidir (Kahraman ve Arıkan, 2015). Hıdırellez, ölümsüzlüğe ulaşmış Hızır ve İlyas 
peygamberlerin bir su kenarında veya gül ağacı altında buluşma günü olarak bilinir. “Hızır 
karalarda, İlyas ise denizlerde zor durumda olan insanlara yardıma koşar” inancı, bu bayramı kutlayan 
bütün toplulukların ortak kültürel değerdir (Çetin, 2002: 30).  

Türklerde Hıdırellez, İran coğrafyasında “Mihrican”, Hıristiyanlık dünyasında da “Paskalya”, 
mevsim bayramlarına örnek gösterilmektedir. Türklerin eskiden beri Hıdırellez şenliklerine 
yoğun ilgi göstermektedir (Çalışkan, 2015: 390). Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerleşik yapama 
geçmiş ilk topluluklardan olan Türk toplumunda Hıdırellez bayramının kutlanması şaşırtıcı 
görülmemektedir. Türklerde bir gelenek haline gelmiş Hıdırellez bayramında birçok ritüelin 
olduğu bilinmektedir. Hıdırellez gününe özel yapılan yemeklerde bu ritüellerden yalnızca bir 
tanesidir. Bulunan şehre ve hatta köye göre sunulan yemekler çeşitlilik göstermektedir. Bunun 
yanı sıra baharın gelişinin kutlanmasında birlik ve beraberliğin pekiştirildiği görülmektedir.  

Günümüzde Hıdırellez kutlamaları Türkiye’nin birçok il ve ilçesinde yapılmakla birlikte her 
bölgeye ve yöreye özgü geleneksel kutlama biçimlerinden ve geleneksel yemeklerden söz 
edilebilir. Önal (2010) “Muğla’da Hıdırellez Bayramı” adlı çalışmasında Muğla iline bağlı birçok 
köyde Hıdırellez Bayramının kutlandığını ve uygulamaların ve yemeklerin çeşitlilik arz ettiğini 
ifade etmiştir.  



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 361-373. 

 364 

Zengin bir kültüre sahip olan Ayvacık ilçesine bağlı bazı köylerde her yıl Bahar Bayramı 
Hıdırellez kutlamaları yapılmakta ve kutlamalarda “Hıdırellez Pilavı” yapılmaktadır. Bu 
çalışmada amaç, Ayvacık ilçesine bağlı hangi köylerde Hıdırellez kutlamalarında “Hıdırellez 
Pilavı” yapımının devam ettiğinin, sürdürülebilir gastronomi turizmine katkısının ortaya 
çıkarılması ve reçetesinin verilmesidir. Bu amaca bağlı olarak, Ayvacık ilçesine bağlı köylerde 
muhtarlar ve yerel halk ile görüşmeler yapılmıştır. Hıdırellez kutlamalarında yapılan Hıdırellez 
pilavının reçetesinin verilmesi, Ayvacık’a bağlı hangi köylerde halen geleneğinin devam ettiğinin 
ortaya çıkarılması ve sürdürülebilir gastronomi turizmine katkısının tartışılması bu çalışmanın 
önemini oluşturmaktadır.  

 

KAVRAMSAL/KURAMSAL ÇERÇEVE 

UNESCO (2003) tarafından somut olmayan kültürel miras, kültürel mirasın bir parçası olarak 
kişiler tarafından uygulanan sunumlar, ifadeler, bilgi ve beceriler olarak tanımlanmaktadır.  
Vanhonacker vd., (2010: 453) geleneksel gastronomiyi aşağıdaki şekilde tanımlamıştır: 
“geleneksel yiyecek ürünü, belirli bir yere, bölgeye ya da ülke ait olan, nesilden nesile aktarılan, 
doğal olarak işlenen ve duygusal özelliklerinden dolayı ayırt edilen ve bilinen özel kutlamalarda 
ve/veya dönemlerde sıklıkla sunulan, özel bir şekilde yapılan, doğal bir üretim süreci olan bir 
üründür”. Benzer şekilde, Barrere vd. (2012), “gastronomi mirasının yeme içme biçimini 
içerdiğini” ifade etmektedirler. 

Festivaller, geleneksel etkinlikler, yöresel el sanatları ürünleri, diğer somut olmayan kültürel 
miras unsurları (yöresel yemekler gibi) ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde turist çekmeye 
yarayan güçlü unsurlardır. Bu turistik ürün ve faaliyetler yeni iş ve gelir yaratma etkisinin yanı 
sıra, yerel toplumların gurur duymalarını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra salt turizmden gelir 
elde etme amacıyla yapılan faaliyetlerin uzun vadede somut olmayan kültürel miras unsurlarını 
risk altında bıraktığı ifade edilebilir. Bu nedenle turizm ile ilgili faaliyetlerin, somut olmayan 
kültürel mirasa zarar vermemesi için kamu, özel sektör ve yerel halk tarafından mı yapılması 
gerektiği tartışılabilir.  

Dünyada bütün toplumlar kendilerine özgü mutfak kültürüne ve beslenme biçimlerine sahiptir 
(Serçeoğlu, 2014). Günümüzde yerel yiyecekler ve içecekler birçok turistin destinasyon seçiminde 
ana motivasyon kaynağı olduğu ifade edilmektedir (Ayaz ve Çobanoğlu, 2017). Bunun yanı sıra 
Bayrakçı ve Akdağ (2016) yerel yemek tüketimin turistlerin tekrar ziyaret etme niyetlerini olumlu 
etkilediğini ifade etmektedir.  

Yöresel yemekler bir bölgenin sahip olduğu kimliğin bir ifadesidir ve bölge kültürünün bir 
parçasıdır. Bu nedenle yöresel mutfak kültürü ile tanışan ziyaretçiler yerel kültür ile ilgili bilgi 
sahibi olmaktadırlar (Lee, 2014: 20). Bir bölgedeki yemek kültürü o bölgede yaşamın başlamasıyla 
beraber başlayan ve yüzyıllar boyu birikerek devam eden yaşayan bir kültürel mirastır. Yemek 
kültürü, hayatta olmayan insanların yaşamış olduğu topraklardaki gelenek, görenek, dini 
inanışlar, inançlar, sosyal ve ekonomik koşullar gibi birçok faktör tarafından şekillenmektedir 
(Wahlqvist ve Lee, 2007: 2). Yemek kültürü, bireyin kim olduğu ve nereye ait olduğu hakkında 
bilgi vermektedir (Delind, 2006: 136). Hıdırellez pilavı, Hıdırellez kutlamalarında yapılan, 
kültürel değeri olan yöresel bir yemektir.  

Hızır karada, İlyas ise denizde yaşayan bir peygamberdir. Bolluk, bereket, şifa ve uğur getirmek 
için buluşurlar. Hızır ve İlyas peygamberlerin 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede birleştiğine 
inanılır. 6 Mayıs Hıdırellez bayramı olarak kutlanır. Hıdırellez’de genellikle pikniğe gidilir. 
Yeşillik alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında kutlanır. Bu yerlere bu nedenle 
“Hıdırlık” da denilmektedir. Hıdırellez gününün yiyecekler bakımından önemi vardır. Osmanlı 
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döneminde yeni doğmuş kuzulara bugüne kadar dokunulmazmış. Bütün Müslümanlar 
Hıdırellez’de maddi olanaklarına göre kuzu alır ve kuzu eti pişirilirmiş. Bu nedenle kuzu eti ile 
yapılan yemekler geleneksel sayılmaktadır. Hıdırellez kutlamalarında bölgelere göre yemek 
çeşitleri farklılık göstermektedir. Bu çalışmada Ayvacık ilçesi ve bağlı köylerinde yapılan 
Hıdırellez pilavı ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Köylerde Hıdırellez pilavı adı altında yemek 
yapılmakta ve hep beraber yenilmektedir.  

Hıdırellez günü, topluluk halinde hep birlikte yenilen yemeklere Hıdırellez yemekleri 
dinilmektedir (Önal, 2010: 7). Köylerde “Hıdırellez pilavı” adı altında hayır yemeği verilmektedir 
(Erol 2004: 112-113). Bu yemeğe başka yerlere göçen eski köy sakinleri de çağrılmakta böylece 
köyünü ziyaret etmek için bir sebep oluşturulmaktadır. Bu nedenle bazı köylerde Hıdırellez 
kutlamaları genellikle hafta sonlarına denk getirilmektedir. Kahraman ve Arıkan (2015: 16). 
Bilecik’te Hıdırellez kutlamalarında Hıdırellez pilavının yapıldığı ve köyde yaşayanlar ve 
köyden göç edenlerin davet edilerek birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının canlandırıldığı 
ifade edilmektedir. Kahraman ve Arıkan (2015) yaptıkları çalışmada “Hıdırellez Pilavı” 
uygulamasının günümüzde Bilecik’te büyük katılımlar ile canlı bir şekilde sürdürüldüğü 
sonucuna ulaşmıştır. Hıdırellez bir bayram olarak kutlanmaktadır. Hıdırellez kutlamalarında, 
Hıdırellez gününe özel yemekler yapılmakta olup çeşitli etkinler ile kutlanmaktadır (Önal, 2010).  

Günümüzde yöresel gastronomi değerlerini tatmak, tanımak amacıyla turizm faaliyetlerinde 
katılan bir turist kitlesinden bahsetmek mümkündür. Hatta Türkiye’de bazı şehirler (Gaziantep 
gibi.) gastronomi kenti unvanı almıştır. Hal böyle iken yöresel yemeklerin ve yöresel kültürel 
değerlerin turistik ürün olarak kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Yerel yemeklerin tatilin 
kalitesi açısında önemli olduğu düşünülmektedir (Gheorghe, Tudorache ve Nistoreanu, 2014). 
Gastronomi turizmi “gastronomi ürünlerinin birincil ve ikincil üreticilerini, gastronomi festivallerini, 
fuarları, etkinlikleri, yemek pişirme gösterilerini, yiyeceklerin lezzet testlerini veya yiyecekle ilgili her türlü 
etkinliğe yapılan ziyaretlerin dahil olduğu, boş zamanı değerlendirmek veya eğlenceli bir zaman yaşamak 
için zengin gastronomi kaynaklarına sahip bölgelere yapılan seyahatler olarak” tanımlanmaktadır (Lee, 
Packer ve Scott (2015). Sürdürülebilir gastronomi turizmi ise, yerel gastronomi değerlerinin 
gelecek kuşakları tarafından bilinir kılınması için reçetelerinin oluşturulması, kayıt altına 
alınması ve geçmişten gelen hazırlama ve pişirme yöntemlerine sadık kalarak turizm amaçlı 
kullanılması olarak tanımlanabilir.  

 

METERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalışmada amaç, Ayvacık ilçesine bağlı hangi köylerde Hıdırellez kutlamalarında “Hıdırelez 
Pilavı” yapımının devam ettiğinin, sürdürülebilir gastronomi turizmine katkısının ortaya 
çıkarılması ve reçetesinin verilmesidir. Bu amaca bağlı olarak Ayvacık ilçesine bağlı köylerde 
muhtarlar ve yerel halk ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın amacına yönelik olarak hazırlanan 
görüşme soruları aşağıdaki üç temaya cevap bulmaya yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Yöresel bir gastronomi değeri olan Hıdırellez pilavının sürdürülebilirliğinin sağlanması, gelecek 
kuşaklara farklılaşmasını engelleyebilmek ve için standart reçetesinin belirlenmesi bu çalışmanın 
önemini oluşturmaktadır.  Aydoğdu ve Mızrak (2017) yöresel yiyeceklerin standart reçeteler ile 
kayıt altına alınması gerektiğini, böylelikle mutfağa ait kültürel miraslarımızın aslına sadık 
şekilde korunup kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve yaşatılabilmesine büyük katkı sağlayacağını 
belirtmişlerdir.  

Tema 1: Hıdırellez kutlamaları geleneği sürdürülebilirliği 
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Tema 2: Hıdırellez pilavının sürdürülebilir gastronomi turizme katkısı 

Tema 3: Hıdırellez pilavı ve nişanlı kıza kuzu veya oğlak götürülmesi 

Ayvacık ilçesi bağlı köylerde yüz yüze görüşme ve gözlem yöntemiyle yaptığımız araştırmalar 
ve daha önce yapılan çalışmalar bu çalışmanın kaynağını oluşturmaktadır.  

 

Araştırma Deseni ve Soru Formunun Oluşturulması 

Bu çalışmada nitel araştırma desenlerinden olan “durum çalışması deseni” kullanılmıştır. Nitel 
durum çalışması, bir duruma ilişkin etkenlerin (ortam, bireyler, olaylar, süreçler vb.) bütüncül 
bir bakış açısı ile incelenmesi ve ilgili durumun etkilerinin nasıl olduğunun ve ilgili durumu nasıl 
etkilediklerinin araştırılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Araştırmada görüşmecilere üç soru 
yöneltilmiştir. Hazırlanan sorular literatür incelenerek oluşturulmuştur. Görüşmecilere 
köylerinde Hıdırellez kutlamalarının yapılıp yapılmadığı, yapılan kutlamada Hıdırellez 
pilavının yapılıp yapılmadığı, Hıdırellez kutlamalarında yerli veya yabancı turistlerin olup 
olmadığı ile ilgili sorular yöneltilmiştir.  

 

Evren ve Örneklem 

Çalışmada evren Ayvacık ilçesine bağlı köylerde yaşayan kişilerden oluşmaktadır. Bölgenin 
araştırma alanı olarak seçiminde kökleri milattan öncesine dayanan yerleşim yerlerinin 
bulunması dolayısıyla zengin kültürel mirasa sahip olması, bölgede Yörük ve Türkmenlerin 
varlığı nedeniyle farklı ve zengin yeme-içme değerlerine sahip olması etken olmuştur. Çalışmada 
evrenin tamamına ulaşmak zaman ve maliyet açısından zorlu olacağından örneklem alınması 
tercih edilmiştir. Araştırmada, veri toplama tekniği olarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. 
Örneklem grubu seçiminde köy muhtarları ve yerel halk esas alınmıştır. Örneklem seçimi 
gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Köy muhtarları ile araştırma hakkında önceden görüşülmüş 
ve araştırma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 11 kişi ile görüşme 
yapılmıştır. Görüşmeler, görüşmecilerin ve araştırmacının müsaitlik durumuna göre 15.04.2019 
ile 10. 05. 2019 tarihleri arasında yapılmış ve veriler toplanmıştır. Tüm görüşmeler ses kayıt 
cihazına kaydedilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Bu çalışmada verilerin analizinde “Betimsel Analiz” tekniği kullanılmıştır. Betimsel analiz, elde 
edilen verilerin daha önceden verilen temalara uygun biçimde özetlenmesi ve yorumlanmasıdır 
(Yıldırım ve Şimşek; 2011). Bunun için yapılandırılmış görüşme kayıtları oluşturulan temalara 
göre gruplandırılmıştır. Bununla beraber her bir soruya verilen cevap kategorileri yazılarak 
“Görüşme kodları anahtarı” oluşturulmuştur. Bulguların yorumlanmasında sorulara verilen 
cevaplar doğrudan alıntılarla desteklenmiştir.  

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmanın bu kısmında görüşmecilerden elde edilen bilgiler doğrultusunda alıntılarla 
desteklenerek temalara ilişkin bulgulara yer verilmektedir.  
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Görüşme Sonuçları 

Tema 1: Hıdırellez Kutlamaları Geleneği Sürdürülebilirliği 

Yapılan görüşmeler sonucunda bütün görüşmeciler tarafından; Adatepe, Ahmetçe, Babadere, 
Bektaş, Bilaller, Büyükhusun, Çamkalabak, Çamköy, Çınarpınar, Demirci, Dibekli, Güzelköy, 
İlyasfaki, Keçikaya, Kestanelik, Kısacık, Kızılkeçili, Kocaköy, Korubaşı, Küçükhusun, Naldöken, 
Paşaköy, Pınardere, Sapanca, Sazlı, Söğütlü, Süleymanköy, Şapköy, Tabaklar, Tamış, Tartışık, 
Tuztaşı, Uzunalan ve Yukarıköy’de Hıdırellez kutlamalarında gelin kıza oğlak veya kuzu 
götürülmesi ve Hıdırellez Pilavı yapımının devam ettiği ifade edilmiştir.  Bunun yanı sıra, 
Adatepe, Ahmetler, Arıklı, Babakale, Bademli, Baharlar, Bahçedere, Balabanlı, Budaklar, 
Behramkale, Cemaller, Çakmaklar, Çaltı, Erecek, Hüseyinfaki, Kayalar, Kırca, Koyunevi, Kozlu, 
Kösedere, Kulfal, Koruoba, Misfvak, Nusratlı, Taşağıl, Taşboğaz, Tuzla, Yeniçam, Yeşilyurt 
köylerinde hıdırelez pilavının ve nişanlı kıza kuzu veya oğlak götürülmesi geleneğinin önceden 
var olduğunu fakat günümüzde sürdürülmediği ifade edilmiştir. Sonuç olarak; Hıdırellez 
pilavının Ayvacık’a bağlı 34 köyde halen yapıldığı, 29 köyde ise geçmişte yapıldığı fakat 
günümüzde terk edildiği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Görüşmeci 1,2 ve 3 Hıdırelez pilavı geleneğinin yok olmasında köylerde genç nüfusun 
olmamasından kaynaklandığını ifade etmiştir. Görüşmeci 10, nüfus bakımından az olan köylerde 
geleneğin devam etmediğini belirtmiştir. Görüşmeci 5,6,7,8, 9,11, Hıdırellez pilavı yanında diğer 
geleneksel yemeklerinde yapıldığını ve köyde yüksek bir tepeye veya geniş bir piknik alanına 
gidilerek eğlencelerin yapıldığını ifade etmiştir. Görüşmeci 5, Türkmen köylerinde Hıdırellez 
kutlamalarının üç gün sürdüğünü ve durumu müsait olan ailelerin kuzu veya oğlak keserek 
Hıdırellez pilavı yaptığını ve köy halkının toplanarak yapılan tüm yöresel yemekleri yediklerini 
ifade etmiştir.  

 

Tema 2: Hıdırellez Pilavının Sürdürülebilir Gastronomi Turizmine Katkısı  

Yapılan görüşmeler sonucunda, görüşmecilerin tamamı Hıdırellez pilavının gerek lezzet 
bakımından gerek kutlamalarda yapılması bakımından turistlerin büyük ilgisini çekeceğini 
düşündüklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra Görüşmeci 2,3,7,9 ve 11 civar köylerin, ilçe 
merkezinde yaşayan kişilerin ve dışarıda yaşayan köylülerin Hıdırellez kutlamalarına 
katıldıkları, Hıdırellez kutlamalarının olduğu gün veya günlerde köylerinin kalabalıklaştığını 
ifade etmişlerdir. Görüşmeci 2, köylerinde yaşayan yabancı turistlerin kutlamalara büyük ilgi 
gösterdiklerini ve yöresel yemekleri zevkle yediklerini ifade etmiştir. Görüşmeci 1, yabancıların 
tanıtım yapılırsa büyük ilgisinin olacağını düşündüğünü belirtmiştir.  

 

Tema 3: Hıdırellez Pilavı ve Nişanlı Kıza Kuzu veya Oğlak Götürülmesi 
Görüşmeci 1, Bahar Bayramı Hıdırellez günü nişanlı kıza erkek evinden bir kuzu veya oğlak 
götürülür. Bu hem bereketin hem de kıza verilen değerin bir göstergesidir. Erkek evinin varlıklı 
olduğunu gösteren bir durumdur. Kız evine götürülen oğlak veya kuzu, kız evi tarafından kesilir 
ve Hıdırellez pilavı yapılarak hep beraber baharın gelişi kutlanır. Görüşmeci 1, Sapanca köyünde 
bu geleneğin halen sürdürdüğünü fakat eskisi kadar yaygın olmadığını ifade etmiştir.  

Görüşmeci 1, 1960 yılında evlendiğini ve bir yıl nişanlı kaldığını belirtmiştir. Nişanlılık 
döneminde erkek evi tarafından kendisine iki kez kuzu getirildiğini ve Hıdırellez pilavı yaparak 
hep beraber kutlama yaptıklarını ifade etmiştir. Kendini bildiğinden beri Erecek köyünde bu 
geleneğin sürdüğünü ifade etmiştir.  
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Benzer bir uygulama Yozgat’ta nişanlı bir çift varsa, erkek tarafı Hıdırellez’de kız tarafını 
alışverişe götürür, daha sonra erkek tarafı eşini dostunu çağırarak kız tarafına gider. Şerbetli su 
içilir, Yasin okunur ve kız ona alınan elbiseleri giyer. Ardından pikniğe gidilir, piknikte kuzu 
veya koyun kesilir hep birlikte yenilir içilir. Dilek ağacına dilekler dilenir (Çalışkan, 2015: 386).  
Görüşmecilerin tamamı Hıdırellez pilavının yapımını bilmektedirler. Reçetesinde taze yenilebilir 
otların bir kısım görüşmeci tarafından verilmediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle yeşilliklerin 
reçetede isteğe bağlı olarak konulacağı belirtilmiştir. Görüşmeci 1, Hıdırellez pilavı uygulaması 
kendi evinde yapabileceğini belirtmiştir. Hıdırellez pilavı reçetesi ve yapım şekli aşağıdaki 
gibidir.  

 

Hıdırellez Pilavı Malzemeler 

1 bütün kuzu 

2 kg pirinç 

Tuz  

Karabiber  

Zeytinyağı 

Su 

Maydanoz, dereotu, taze soğan (isteğe bağlı) 

Yapılışı 

Bütün kuzu kesilir, temizlenir ve doğranır. Kuzunun ciğerleri zeytinyağında kavrulur. Pirinç 
tuzlu ılık suda bekletilir. Bekledikten sonra pirinçler geniş bir tavaya alınır ve üzeri geçirilecek 
kadar su eklenir. Su eklenirken kaşıkla pirinçler bastırılır. Daha sonra üzerine ciğerler konur biraz 
tuz ve karabiber eklenir. İsteğe bağlı olarak yeşillikler eklenir. Ardından kuzunun etleri en üste 
dizilir. Ağaç dalları tavanın üzerine yerleştirilerek kuzu etinin yağlı kısmı (sırt bölgesi) dalların 
üzerine serilir ve zeytinyağı gezdirilir. Odun ateşinde (köy yerlerinde ekmek fırını) pişirilir. 
Fırının kapağı çamur ile bulanır ki hava almasın. Yaklaşık 4-5 saat pişirildikten sonra servis edilir.  

 
Aşama 11               Aşama 2 

 
1 Fofoğraflar Çiğdem ÖZKAN tarafından çekilmiştir.  
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Aşama 3    Aşama 4 

 

 
Aşama 5    Aşama 6 

 
Aşama 7    Aşama 8 
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Aşama 9    Aşama 10 

 
Aşama 11    Aşama 12 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Binlerce yıllık bir geçmişi olan Hıdırellez kutlamaları, Orta Asya’dan Balkanlara karar geniş bir 
coğrafyada yapılmaktadır. Somut olmayan kültürel miras olan Hıdırellez kutlamalarının artık 
eskisi kadar kutlanmamasının küreselleşmenin insanlar üzerinde yaptığı baskıların sonucu 
olduğu düşünebilir. Küreselleşme olarak tanımlanan gelişmelerin, köklü geçmişe sahip 
toplumlardaki gelenek ve görenekler üzerinde olumsuz etkileri olduğu görülmektedir. Özellikle 
gençlerin gelenek ve görenekleri sürdürme konusundaki isteksizliği nedeniyle insanlığa ait 
binlerce yıllık geçmişi olan kültürel değer üzerinde olumsuz baskı oluşturmaktadır. Bu nedenle 
UNESCO insanlığa ait somut olmayan kültürel mirasın korunması konusunda üye ülkelere 
destekler sunmaktadır. Hıdırellez kutlamaları UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde 
yer almaktadır. Hıdırellez kutlamaları günümüzde halen birçok köy ve ilçe de geçmişten gelen 
ritüellere uygun biçimde yapılmaktadır. Türk dünyasından bahar bayramı olarak kutlanan 
Hıdırellez bayramında birlik, beraberlik ve bereketin ifadesi olarak yöresel yemekler 
yapılmaktadır. Yapılan yöresel yemekler çeşitlilik arz etmekle birlikte “Hıdırellez pilavının” 
Ayvacık ilçesine bağlı köy ve ilçe merkezinde yapıldığı ve Hıdırellez günü nişanlı kıza oğlak 
veya kuzu götürülerek, Hıdırellez pilavının götürülen kuzu veya oğlak ile yapıldığı yapılan 
görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Hıdırellez pilavının geleneksel anlamının olması da bu 
yöresel yemeğe turistik bir değer kazandırılması gerektiğini düşündürmektedir.  
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Alan araştırması sonucunda; Hıdırellez kutlamalarında yapılan Hıdırellez pilavının Ayvacık’a 
bağlı 34 köyde halen yapıldığı, 29 köyde ise geçmişte yapıldığı fakat günümüzde terk edildiği 
sonucuna ulaşılmıştır. Hıdırellez kutlamalarının köylerde yapılmamasında en büyük etken 
köylerde nüfusun ve özellikle genç nüfusun azalması olarak gösterilmektedir. Geleneklerin 
gelecek kuşaklara aktarımında gençlerin önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.  

Hıdırellez kutlamalarına Ayvacık’a bağlı Türkmen köylerinde daha çok önem verildiği, 
kutlamalarda yapılan yöresel yemeklerin sunumu ve yapımında tüm köy halkının birlikte 
hareket ettiği ifade edilebilir. Bunun yanı sıra yapılan alan araştırması sonucunda; Hıdırellez 
kutlamalarına yerel ve bölgesel turistin çok fazla ilgi gösterdiği, uzaklarda yaşayan eş dost ve 
akrabaların, gerek kutlamalara katılarak geleneklerini yaşama arzusu gerekse de köy halkı ile 
hasret giderme nedeniyle katıldıkları ifade edilmiştir. Hıdırellez kutlamalarına yerli turistlerin 
ilgi gösterdiği yabancı turistlerin ise yok denecek kadar az olduğu yapılan çalışmada ortaya çıkan 
bir diğer sonuçtur. Çanakkale iline gelen yabancı ziyaretçilerin Hıdırellez Kutlamaların olduğu 
zamanlarda köylere yönlendirilmeleri kültürel mirasımızın tanıtımına önemli katkı 
sağlayacaktır.  

Hıdırellez kutlamalarına yalnızca yerel ve bölgesel turistin yanı sıra ulusal ve uluslararası 
düzeyde ilgi gösterilmesi için tanıtımının yapılması gerekmektedir. Böylede geleneksel 
etkinliklere ilgi duyan ve yerel gastronomi ürünlerini tatmak amacıyla ziyaretlerde bulunmak 
isteyen turistlerin bölgeye gelmesi sağlanacaktır. Sonuç itibariye sürdürülebilir gastronomi 
turizmine önemli katkıları sunulurken, yerel halkın geleneklerini sürdürmesi konusunda 
istekleri artacaktır. Ayrıca Hıdırellez kutlamalarına turistlerin dahil edilmesi, kültürel mirasın 
tanıtımı ve sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır.  

Çalışmanın sadece Ayvacık ilçesine bağlı köylerde yapılmış olması bu çalışmanın kısıtlılığı 
olarak görülebilir. Bu nedenle bundan sonra yapılacak çalışmanın Çanakkale iline bağlı ilçe ve 
ilçelere bağlı köylerinde yapılması ve Çanakkale’de Hıdırellez kutlamalarında yapılan 
yemeklerin ortaya çıkarılmasını sağlayacaktır. Somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan 
bahar bayramı Hıdırellez kutlamalarında yapılan yemeklerin tüm Türkiye’de yapılacak 
araştırmalar sonucunda envanterinin çıkarılması ve yapılan yöresel yemeklerin kayıt altına 
alınarak korunması, kültürel mirasın devamlılığı için önemli olacaktır. Hıdırellez Pilavın 
kutlamalarda yapılması ve sunulması, sürdürülebilir turizm kapsamında yerel halkın turizmden 
gelir elde etmelerini sağlayacak önemli bir yöresel yemek haline gelebilir. Bunun yanı sıra 
kültürel mirasın gelecek kuşaklar tarafında bilinir kılınması ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasını konusunda önemli bir adım olacaktır. 
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Öz 

Çalışmanın amacı tüketicinin şikâyet sonrası davranışları üzerine hizmet telafisi ölçüm yöntemlerinden 
biri olan adalet algısı boyutlarının etkilerini saptamaktır. Buna göre çalışmada adalet algısı boyutları 
olarak bilinen prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal adalet algılarının; şikâyet sonrası davranışlar olan 
tekrar satın alma eğilimi ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim üzerine etkileri saptanmaya çalışılmıştır. 
Çalışmada yarı-deneysel bir tasarım oluşturulmuştur. Adalet algısı boyutlarının farklı düzeylerine göre 
on iki senaryo üretilmiş, her bir senaryo için 20-23 katılımcı olacak şekilde toplam 270 adet veri 
kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, yüksek düzeyde etkileşimsel ve prosedürel adalet algısı 
deneyimleyen ziyaretçiler daha fazla tekrar satın alma eğilimi ve daha az olumsuz kulaktan kulağa 
iletişim eğilimi gösterebileceklerdir. Beklenilenin aksine konaklama işletmelerinde şikâyet 
davranışında bulunan ziyaretçilerin dağıtımsal adalet algıları (örn. indirim ya da geri ödeme) tekrar 
satın alma ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimlerini etkilememektedir.  
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the effects of justice dimensions which are one of the 
measurement ways of service recovery on consumer's post-complaint behaviors. Thus, in this study the 
effects of distributive, interactional and procedural justice which are known as justice perception 
dimensions on repurchase intention and negative word of mouth was investigated. Quasi-experimental 
design was conducted and twelve scenarios were created according to different levels of justice 
perception dimensions. Twelve scenarios were created according to the different levels of justice 
perception dimensions and 270 data were used for each scenario with 20-23 participants. The results 
indicate that, visitors who experience a high level of interactional and procedural justice of perception 
may tend to increase repurchase behavior and may decrease negative word of mouth communication 
intentions. Contrary to expectations, distributive justice (e.g. discount or reimbursement) does not have 
a significant effect on consumers repurchase and negative word of mouth communication intentions.  
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GİRİŞ 

Algılanan adalet hizmet alıcısının davranışları üzerine güçlü etkileri olması nedeni ile hizmet 
pazarlaması alanında önemli bir yere sahiptir (Migacz vd., 2018). Hizmet satın alan tüketicilerin tatmin 
düzeyleri ve davranışları bir nebze de telafi sürecine ilişkin adalet algılarına bağlıdır (Nikbin ve 
diğerleri, 2010). Farklı yazarlar (ör. Cantor vd., 2018) farklı hizmet sektörlerinde (ör. havayolları, 
restoran, konaklama işletmeleri vb.) adalet algısı boyutlarının müşteri tatmini üzerine etkilerini 
incelemişlerdir. Bir grup çalışma da (Smith vd., 1999; Blodgett vd., 1997; Maxham ve Netemayer, 2002) 
adalet algısı boyutlarının farklı düzeylerine göre şikâyet sonrası davranışlarını (tekrar satın alma eğilimi 
veya olumsuz kulaktan kulağa iletişim vb.) farklılaşıp farklılaşmadığını incelemişlerdir. Literatürde 
adalet algısının şikâyet sonrası davranışlar üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar oldukça eskilere 
dayanmaktadır (örn. Clemmer ve Schneider, 1996). Ancak adalet algısı boyutları arasındaki etkileşimi 
incelemek ve bu bileşimlerden hangisinin tekrar satın alma ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim 
eğilimleri üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu görmek şikâyet davranışı ve adalet algısı 
çalışmalarına derinlik katabilecektir.  

Turizm işletmelerinin amacı ilk kuruldukları dönemlerden bu yana; müşterilerine kaliteli hizmet 
sunmak, buna bağlı olarak da müşteri tatmini ve müşteri devamlılığı sağlamaktır. Müşteri devamlılığı, 
sadık müşterilerin daha fazla ödeme eğilimleri olması, daha fazla sayıda ve daha sık satın alma 
eğilimleri olması nedeni ile önem taşımaktadır. Turizm, büyük ölçüde hizmetin kendine has 
özelliklerini taşımaktadır, bu nedenle turizm sektöründe yer alan hizmet sağlayıcıları da ziyaretçilerine 
sunduğu çıktılarda standartlaşma sağlayamamakta ve hata yapabilmektedirler. Hizmetin soyut olma, 
standartlaştırılamama vb. özellikleri hizmet sağlayıcılarını somut mamule oranla daha fazla şikâyet ile 
karşı karşıya getirebilmektedir (Haverila ve Naumann, 2009:74). Bu nedenle, konaklama yönetiminin 
başarısında ve müşteri sadakati sağlamada konaklama işletmelerinde meydana gelen hizmet hatalarına 
uygun hizmet telafisi stratejileri ile çözüm bulmak da stratejik bir rol oynamaktadır. Şikâyetlerle etkin 
bir şekilde ilgilenmenin, müşterilerin perakende deneyimlerini değerlendirmelerinde önemli bir etkiye 
sahip olabileceğinin yanı sıra (Bitner vd., 1990; Kelley vd., 1993) tekrar satın alma eğilimlerini 
artırabilecek ve olumsuz kulaktan kulağa iletişimin yayılmasını azaltabilecektir (Blodgett vd., 1993; 
Gilly ve Gelb, 1982). 

Buradan hareketle çalışmanın amacı; konaklama işletmeleri ziyaretçilerinin şikâyet sonrası davranışları 
üzerine hizmet telafisi ölçüm yöntemlerinden biri olan adalet algısı boyutlarının etkilerini saptamaktır. 
Buna göre çalışmada adalet algısı boyutları olarak bilinen prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal adalet 
algılarının; hizmet hata sonrası davranışlardan olan konaklama işletmesinden tekrar hizmet satın alma 
eğilimi ve konaklama işletmesi ile ilgili olumsuz kulaktan kulağa iletişim üzerine etkileri saptanmaya 
çalışılmıştır.   

 

KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hizmet Telafisi ve Adalet Algısı 

Hizmet hatasından kaçınmaya imkân yoktur (Sengupta vd., 2015). Bu sebeple işletmeler tüketicileri 
elinde tutabilmek için başarılı hizmet telafi stratejileri geliştirmek durumundalardır (Harun vd., 2019). 
Literatürde hizmet telafisine ilişkin olarak ilk tanım, Bell ve Zemke (1987) tarafından “hizmet 
işletmelerinin müşteri beklentilerini karşılamadığı zaman müşteriyi tekrar memnun etmek için 
planlanan işlemler” şeklinde yapılmıştır. Hizmet telafisi, şikâyetlerin verimli bir şekilde ele alınması ve 
bir müşterinin işletmeyle olan sorununu çözmeye çalışmak için hizmet sağlayıcıları tarafından 
gerçekleştirilen tüm eylemleri içermektedir (Grönroos, 1990). Böylece, telafi süreci ile birlikte tatmin 
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olmamış bir müşteriyi tatmin olmuş bir müşteri haline dönüştürmek amaçlanmaktadır (Sparks ve Mc-
Coll Kennedy, 2001).  

Yapılan çalışmaların birçoğu (örn. Zemke ve Anderson, 2007) tüketicilerin bir hizmet hatası ile 
karşılaştıklarında ilk önce adil bir çözüm istediklerini ortaya koyuştur. Adalet algısı kavramına göre 
müşterilerin tatmin düzeyleri ve gelecekte işletmeye karşı gösterecekleri tutumlar, kendilerine adil 
davranılıp davranılmadığını hissetmelerine bağlı olarak şekillenmektedir (Chen ve Kim, 2019). 
Algılanan adalet; dağıtımsal, etkileşimsel ve prosedürel adalet olmak üzere üç boyutlu bir yapıya 
sahiptir. Dağıtımsal adalet; müşterilerin telafi sürecinde elde ettikleri somut çıktıların (ör. para iadesi) 
adil algılanmasıdır. Prosedürel adalet, hizmet telafi politika ve usullerinin (ör. telafi sürecinin hızı) adil 
algılanması anlamına gelir. Etkileşimsel adalet ise, hizmet sağlayıcı ile müşteri arasındaki kişisel 
iletişimlerin (ör. kibar davranmak) adil olarak algılanması ile ilgilidir (Blodgett vd., 1997). Algılanan 
adaletin çok boyutlu bir yapıya sahip olması nedeniyle, tüketici davranışları üzerine etkilerinin de 
boyutlara göre farklılaştırılarak incelenmesi önerilmektedir (Carrillo vd., 2019). Somut telafilerin 
bireyler tarafından adaletli algılanmasının yanı sıra telafi süreci ve yönetici ile çalışanın bu süreçteki 
tutum ve davranışları tüketicilerin telafi sonrası tatmin düzeylerini ve sonrasındaki davranışları 
etkileyebilecektir (Ding ve Lii, 2016). Daha önce bir takım çalışma algılanan adalet boyutlarından tatmin 
üzerine en fazla etkisi olanı saptamaya çalışmıştır (Mansori vd., 2014). Adalet algısı boyutlarının şikâyet 
sonrası davranışlar üzerine ayrı ayrı etkilerinin yanı sıra boyutların birlikte etkilerinin incelenmesi telafi 
stratejisi geliştirmek adına önem taşımaktadır. Dolayısıyla, algılanan adalet boyutlarının şikâyet sonrası 
davranışlar üzerine de (olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın alma eğilimi) etkilerinin 
incelenmesi anlamlı olabilecektir.       

 

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişim Kavramı ve Adalet Algısı İlişkisi  

Arkadaş ve akraba gibi biçimsel olmayan kaynaklardan edinilen bilgiler içeren kulaktan kulağa iletişim, 
firma tarafından yönetilen biçimsel kaynaklara göre (reklam vb.) tüketiciler tarafından daha güvenilir 
olarak algılanabilmekte ve tüketicilerin davranışları üzerine daha etkili olabilmektedir (Kotler ve 
Armstrong, 2004: 476). Böylece söz konusu bilgi tüketiciler arasında kolayca yayılabilmektedir. Dikkat 
çekici olan nokta ise olumsuz kulaktan kulağa iletişimin; mevcut bilgilerden ve olumlu kulaktan kulağa 
iletişimden daha fazla yayılma eğiliminde olmasıdır (Baumeister vd., 2001). Bu nedenledir ki, işletmeler 
olumsuz kulaktan kulağa iletişimi kontrol edebildikleri değişkenler aracılığı ile azaltmaya çalışırlar.  

Yapılan çalışmalar hizmet telafisi ve algılanan adalet boyutlarının kulaktan kulağa iletişim üzerine 
anlamlı etkilerini saptamıştır (Chen ve Kim, 2019; Harun vd., 2019). Dolayısıyla işletmeler hizmet 
telafisi stratejilerinin yardımıyla tüketicilerin başlattıkları kulaktan kulağa iletişimi yönetebileceklerdir. 
Hızlı ve uygun yöntemler ile sunulan hizmet telafisi tüketicilerin telafi sonrası tatmin olmalarını 
sağlayabilecek ve olumlu kulaktan kulağa iletişim eğilimlerini artırabilecekti (Chih-Hung vd., 2019). 
Literatürde benzer bulguyu farklı ifade eden çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Blodgett vd. (1993), 
tüketicilerin hizmet telafisini adaletli algıladıklarında işletme hakkında daha az olumsuz kulaktan 
kulağa iletişim eğilimi gösterebildiklerini saptamışlardır. Bu görüşü destekleyen farklı çalışmalar da 
(Ro ve Olson, 2014), hizmet başarısızlığının olumsuz kulaktan kulağa iletişim üzerindeki rolünü 
araştırmış ve olumsuz kulaktan kulağa iletişimin hizmet telafi süreçlerinin başarılı ve adil bir şekilde 
yönetildiğinde azalabileceğini bulmuştur. Dolayısıyla adalet algısının ve boyutlarının farklı 
düzeylerine göre konaklama işletmeleri için olumsuz kulaktan kulağa iletişimin tüketiciler açısından 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek anlamlı olabilecektir. Buna göre;  

H1a: Farklı dağıtımsal adalet düzeylerine (düşük, yüksek, orta) göre ziyaretçilerin olumsuz kulaktan 
kulağa iletişim eğilimleri farklılaştırmaktadır.  

H1b: Farklı etkileşimsel adalet düzeylerine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa 
iletişim eğilimleri farklılaştırmaktadır. 
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H1c: Farklı prosedürel adalet düzeylerine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa 
iletişim eğilimleri farklılaştırmaktadır. 

 

Tekrar Satın Alma Eğilimi ve Adalet Algısı İlişkisi   

Jalilvand vd.’ne göre (2011), tüketiciler satın aldıkları mal veya hizmetten memnun olduklarında, tekrar 
satın alma veya markayı tavsiye etme eğiliminde olabilirler. Literatürde bu görüşü destekleyen birçok 
çalışma bulunmaktadır (Margee, 2008: 44). Kotler’e (2000: 184) göre, tekrar satın alma eğilimi müşteri 
beklentilerinin karşılanmasının sürekliliği ile sağlanmaktadır. Daha önce Gandhi-Arora ve Shaw (2001) 
tatmin ile tekrar satın alma arasındaki olumlu ilişkiyi turizm sektörü için saptamışlardır. Hatta yapılan 
çalışmalarda, konaklama işletmeleri gibi hizmet yoğun sektörlerde tatminin daha fazla tekrar satın 
almaya neden olabileceği de ortaya konmuştur (Karakaş vd., 2007). Tatmin, ilk hizmet sunumunda 
sağlanabileceği gibi telafi sonrası tatmin şeklinde de oluşabilmektedir (McCollough, 2009). Başarılı bir 
hizmet telafisi sonucu oluşan müşteri tatmini tekrar satın alma eğilimini de arttırabilecektir (Zeithaml 
ve Bitner, 2003). Ne var ki her türlü hizmet telafisi tüketicinin tatmin olmasını sağlamayabilir. Yalnızca 
müşteri şikâyetlerini iyi bir şekilde yöneten ve tüketicinin telafi sürecinde önem verdiği noktalara 
odaklanabilen işletmeler olumsuz olan müşteri tepkilerini olumluya çevirebileceklerdir (Zeithaml ve 
Bitner, 2003). Örneğin müşterinin telafi sürecinde algıladığı adalet düzeyi, telafi sonrası tatmini 
etkileyen önemli etmenlerdendir (Smith vd., 1999; Blodgett vd., 1997).  

Adalet algısı teorisine göre, hizmet hatalarını adil bir şekilde çözümleyebilen işletmeler müşterilerinin 
tatmin düzeylerini ve tekrar satın alma eğilimlerini arttırabilecek, aynı müşterinin işletmeye sadık 
kalmasını sağlayabilecektir (Blodgett vd., 1993). Literatürde yer alan birçok çalışma adaletli algılanan 
hizmet telafisinin tekrar satın alma üzerine etkilerini incelemiştir (Blodgett vd., 1993; Yaseen vd., 2011). 
Dolayısıyla adalet algısı boyutlarının düzeylerine göre konaklama işletmeleri için de tekrar satın alma 
davranışının farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmek önemli olabilecektir. Buna göre;      

H2a: Farklı dağıtımsal adalet düzeylerine (düşük, yüksek, orta) göre ziyaretçilerin satın alma eğilimleri 
farklılaştırmaktadır.  

H2b: Farklı etkileşimsel adalet düzeylerine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin satın alma eğilimleri 
farklılaştırmaktadır. 

H2c: Farklı prosedürel adalet düzeylerine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin satın alma eğilimleri 
farklılaştırmaktadır. 

Literatürde adalet algısı ve telafi sonrası davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar oldukça 
fazladır (Lee, 2018). Hatta adalet algısı boyutlarının farklı değişkenler üzerine etkilerini inceleyen 
çalışmalar da giderek artmaktadır. Örneğin; Ekiz (2019), dağıtımsal, etkileşimsel ve prosedürel adalet 
boyutlarının ayrı ayrı sadakat üzerine etkilerini incelemiştir. Bu çalışmaların temel varsayımı her bir 
boyutun şikâyet sonrası davranışlar üzerine etkisinin farklı olabileceği yönündedir. Örneğin; Blodgett 
vd. (1997), algılanan adalet boyutlarının her birinin tekrar satın alma eğilimleri üzerine etkilerini 
incelemiş ve perakende mağazalarda etkileşimsel adalet boyutunun tekrar satın alma eğilimini en fazla 
etkileyen boyut olduğunu saptamışlardır. Farklı bir çalışma da (Smith vd., 1999) dağıtımsal adalet 
algısının hizmet telafisi sonrası müşteri tatminini ve tekrar satın alma eğilimlerini daha fazla etkilediği 
bulunmuştur. Ayrıca Ha ve Jang (2009), algılanan adaletin tüm boyutlarının restoran ortamında tekrar 
satın alma eğilimini etkileyebileceğini ortaya koymuşlardır. Algılanan adalet boyutlarının ayrı ayrı 
etkilerinin yanı sıra birbirleri ile etkileşimi de önemli olabilecektir. Böyle bir ayırıma gitmek, algılanan 
adalet boyutları bileşimlerinin şikâyet sonrası davranışlar üzerine etkilerini de ortaya koyabilecektir. 
Bu nedenle çalışmanın araştırma sorusu şu şekilde oluşturulmuştur; 

AS: Dağıtımsal (yüksek, orta, düşük), prosedürel (yüksek, düşük) ve etkileşimsel (yüksek, düşük) 
adalet algısı boyutlarının farklı birleşimlerinden hangileri şikâyet sonrası davranışlarda (tekrar satın 
alma eğilimi ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim) en fazla farklılaşmaya neden olmaktadır?   
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YÖNTEM 

Çalışmanın amacı konaklama işletmeleri ziyaretçilerinin şikâyet sonrası davranışları üzerine hizmet 
telafisi ölçüm yöntemlerinden biri olan adalet algısı boyutlarının etkilerini saptamaktır. Buna göre 
çalışmada adalet algısı boyutları olarak bilinen prosedürel, etkileşimsel ve dağıtımsal adalet algılarının; 
hata sonrası davranışlar olan konaklama işletmesinden tekrar hizmet satın alma eğilimi ve konaklama 
işletmesi ile ilgili olumsuz kulaktan kulağa iletişim üzerine etkileri saptanmaya çalışılmıştır. Buna göre 
oluşturulan araştırma modeli Şekil 1 de yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Araştırma Modeli 

 

Deneysel Tasarımı ve Prosedür  

Çalışmanın hipotezlerini ve araştırma sorusunu test etmek amacıyla; dağıtımsal adaletin üç düzeyini 
(yüksek, orta, düşük), etkileşimsel adaletin iki düzeyini (yüksek, düşük) ve prosedürel adaletin iki 
düzeyini (yüksek, düşük) içeren 3 X 2 X 2 gruplar arası, yarı-deneysel bir tasarım oluşturulmuştur (Cook 
ve Campbell, 1979). Deneysel yöntem; seçilen bağımsız değişkenlerin istenilen düzeyde ve miktarda 
manipüle edilmesi yolu ile bağımlı değişken üzerindeki etkilerini ölçmek için kullanılır (Brown ve 
Melamed, 1990:1). Sosyal bilimlerde deneysel çalışmaların temeli bağımsız değişkenler üzerinde 
yapılan manipülasyonlara dayanmaktadır. X bağımsız değişkeni olarak adalet algısı boyutları üzerinde 
manipülasyonlar yapılarak Y bağımlı değişkeni olarak olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın 
alma eğilimi üzerinde yarattığı değişmeler gözlemlenmeye çalışılmıştır.  

Buna göre, katılımcılardan kaldıkları otelde karşılaşmış olabilecekleri olumsuz bir duruma göre 
oluşturulmuş senaryoları okumaları istenmiştir, böylelikle içinde bulunmaları istenen durumu hayal 
etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır (Kimmel, 2007). Senaryolarda yer alan dağıtımsal adaletin düzeyleri 
indirim miktarı değiştirilerek oluşturulmuştur. Etkileşimsel adaletin farklı düzeyleri ise çalışanların 
şikâyetçi olan müşterilere karşı tutum ve davranışları (kibar/kaba) değiştirilerek oluşturulmuştur. 
Prosedürel adaletin farklı düzeyleri de hizmet sağlayıcısının şikâyeti çözme hızı (otel müdürünün 
anında müşterinin yanına gelmesi ve sorunu çözüme ulaştırması/otel müdürünün gelmemesi ve 
müşteriye sorunu ertesi gün çözebileceğini iletmesi) ile ölçülmeye çalışılmıştır. Adalet algısı 
boyutlarının farklı düzeylerine göre on iki senaryo üretilmiştir. 

 

 

 
ADALET ALGISI BOYUTLARI 

Dağıtımsal Adalet 

Etkileşimsel Adalet 

Prosedürel Adalet 

 

Olumsuz Kulaktan Kulağa 
İletişim 

Tekrar Satın Alma 
Eğilimi H2 (a, b, c) 

H1 (a, b, c) 
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Örneklem 

Çalışmada verilerin evrenden hızlı, kolay ve maliyetsiz olarak toplamasını sağlayan, tesadüfi olmayan 
örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Deneysel tasarımda örneklem 
hacminin hesaplanmasında, parametre tahminlerinin doğru sonuç vermesi için önerilen modelde 
tahmin edilmesi gereken parametre sayısının on katı önerilmekte, bununla birlikte, gözlem sayısının en 
az 200 olması gerektiği belirtilmektedir (Kelloway, 1998). Bu çalışmada 15 parametre olduğu göz önüne 
alındığında örneklem hacminin en az 150 olması yeterli olacaktır. Ayrıca Gravetter ve Forzano (2013), 
deneysel ve faktöriyel tasarıma sahip çalışmalarda her bir deney tasarımı için 20-30 civarında 
örneklemin yeterli olacağını belirtmişlerdir. Araştırmada, cevaplayıcıların hata yapma olasılıkları, 
cevaplanmama oranı ve güvenilir olmayan verilerin olabileceği de öngörülerek uygulama sürecinde; 
her bir senaryo için 20-23 katılımcı olacak şekilde 300 anket formu dağıtılmış ve 270 adet geri 
dönmüştür. Örneklemin özellikleri incelendiğinde; 270 katılımcının %54,1’i kadın ve %45,9’u erkektir. 
%44,1 katılımcı lisans mezunu, %24,1 lisansüstü mezunudur. Ayrıca katılımcıların %67’4’ü evli 
olmadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların %40,7’ si yüksek gelire sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
Katılımcıların %58,5’inin yaş aralığı 20-29 dur. 

 

Ölçekler 

Her bir yapının ölçümü için çoklu ifade içeren ölçekler oluşturulmuştur. Bu ifadeler daha önce 
literatürde kullanılan (örn. Blodgett vd., 1993; Blodgett vd., 1997; Sing, 1988) ve geçerlikleri test edilmiş 
ifadelerdir. Her bir ifade 5’li Likert tipi ölçek ile ölçülmüştür. Buna göre ifadeler karşısında yer alan uç 
değerler “kesinlikle katılıyorum/kesinlikle katılmıyorum” şeklindedir. Kullanılan ölçeklerin 
güvenilirliğinin test edilmesi için Alfa Modeli (Cronbach Alpha Coefficient) kullanılmıştır. Kullanılan 
ölçeklerin alfa değerlerinin kabul edilebilir düzeyde (0.70 üzeri) olduğu saptanmıştır.   

 

Manipülasyon Kontrolleri: Yapı Geçerliliği 

Yapı geçerliliğinin ölçümü için öncelikle senaryonun yüzeysel geçerliliğini test etmek önemlidir. Bu 
doğrultuda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri arasından seçilen konaklama işletmelerinden 
müşteri olarak yararlanmış 24 öğretim üyesinin senaryonun gerçekçiliği üzerine yaptıkları 
değerlendirmeler ele alınmıştır. Yapılan ön uygulamalarda katılımcılara senaryoda aktarılan sorunun 
algılanan gerçeklik derecesi, böyle bir olay karşısında şikâyet edip etmeyecekleri ve aktarılan aksaklığın 
katılımcılar açısından önemi sorularak senaryonun geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. Ön analizlerde 
katılımcıların bu sorulara verdikleri değerler gerçeğe yakın (α: 3.72, standart sapma: 1.6) ve önemli (α: 
4.08, standart sapma: 1) olduğunu göstermektedir. Buna göre senaryo tasarımının başarılı olduğu 
düşüncesi ile analizlere devam edilmiştir.  

Yüzeysel geçerliliğe ek olarak ön testte manipülasyon kontrollerine yer verilmiştir ve amacı 
senaryolarda verilmek istenen farklı adalet algısı boyutlarının senaryoyu okuyan katılımcılar 
tarafından da farklı olarak algılanıp algılanmadığının kontrol edilmesidir. Bunun yanı sıra aynı yapıyı 
ölçen iki ölçeğin de benzer sonuçlar vermesi beklenir (convergent validity). Senaryoların arasındaki 
farkların (manipülasyonların) katılımcılar tarafından anlaşılıp anlaşılmadığının kontrolü için ANOVA 
testi kullanılmıştır. Örneğin, katılımcıların yüksek (x̄ =3.99), orta (x̄=2.29) ve düşük (x̄=1.90) dağıtımsal 
adalet koşulları (senaryolar) için dağıtımsal adalet algıları (manipülasyon amaçlı ifadeler) anlamlı bir 
şekilde farklılaşmaktadır. Etkileşimsel ve Prosedürel adalet koşulları içinde benzer ANOVA testleri 
tekrarlanmış ve katılımcıların senaryo koşullarını anlamlı bir şekilde farklı algıladıkları ortaya 
konmuştur. Tüm bu ön analizler yapısal geçerliliğin kanıtları arasında yer almaktadır (Mattila ve Wirtz, 
2001).  
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ANALİZ VE BULGULAR 

Araştırmanın ilk temel hipotezi (H1), adalet algısı boyutlarının farklı düzeylerine (düşük, yüksek, orta) 
göre ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmeye 
yönelik olarak oluşturulmuştur. Çalışmanın bir diğer temel hipotezi (H2) ise, adalet algısı boyutlarının 
farklı düzeylerine (düşük, yüksek, orta) göre ziyaretçilerin tekrar satın alma eğilimlerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığını ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Temel hipotezler daha sonra farklı adalet 
algısı boyutlarının etkilerini saptamak üzere üç farklı alt hipoteze (H1a,b,c ve H2a,b,c şeklinde) 
ayrılmıştır. H1a ve H2a dağıtımsal adalet algısının farklı düzeylerine (düşük, yüksek, orta) göre 
ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın alma eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 
ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Dağıtımsal adalet algısının olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve 
tekrar satın alma eğilimlerinin üzerine etkilerini görebilmek adına ANOVA testi uygulanmıştır (Tablo-1).  

 

Tablo 1. Tekrar Satın Alma ve Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişim Eğilimlerinin Dağıtımsal Adalet Algısı 
Düzeylerine Göre Farklılaşması (ANOVA Testi Sonuçları) 

Bağımlı Değişkenler 
Dağıtımsal Adalet 

Düzeyleri (𝑋") ss F 
 
p 

Tekrar Satın Alma 
Eğilimi 

Yüksek 2.69 1.37   
.218 

 
 
 

Orta 2.85 1.32 1.598 
Düşük 2.51 1.17  
Total 2.68 1.29 

 
Olumsuz Kulaktan 

Kulağa İletişim 
Yüksek 3.10 1.34   

 
.073 

Orta 3.47 1.18  
Düşük 3.46 1.12 2.580 
Total 3.34 1.22  

p<.05 

 

Elde edilen bulgulara göre dağıtımsal adaletin yüksek, orta ve düşük olduğu durumlarda ziyaretçilerin 
olumsuz kulaktan kulağa iletişim (p=073; p>.05) ve tekrar satın alma eğilimleri (p=.218; p>.05) 
farklılaşmamaktadır. Başka bir ifadeyle, ziyaretçilerin şikâyetleri sonrasında elde ettikleri indirim, geri 
ödeme gibi fiziki çıktının düzeyine göre tekrar satın alma eğilimlerinde artış veya olumsuz kulaktan 
kulağa iletişim eğilimlerinde de azalma meydana gelmeyebilecektir.  

H1b ve H2b etkileşimsel adalet algısının farklı düzeylerine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin olumsuz 
kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın alma eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmeye yönelik 
olarak oluşturulmuştur. Etkileşimsel adalet algısının olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın alma 
eğilimlerinin üzerine etkilerini görebilmek adına T-testi uygulanmıştır (Tablo-2).  

Elde edilen bulgulara göre etkileşimsel adaletin yüksek ve düşük olduğu durumlarda ziyaretçilerin 
olumsuz kulaktan kulağa iletişim (p=000; <.05) ve tekrar satın alma eğilimleri (p=.000; <.05) anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Başka bir ifadeyle, ziyaretçilerin şikâyetleri sonrasında elde ettikleri güler yüzlü ve 
kibar çalışanlar aracılığı ile çözüm bulma gibi etkileşimin düzeyine göre tekrar satın alma eğilimlerinde 
artış (x̄=3.15) ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimlerinde de azalma (x̄=2.98) meydana 
gelebilecektir.   

Çalışmanın diğer alt hipotezleri (H1c ve H2c) prosedürel adalet algısının şikâyet sonrası davranışlar 
üzerine etkileri ölçmeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Buna göre prosedürel adalet algısının iki farklı 
düzeyine (düşük, yüksek) göre ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa iletişim ve tekrar satın alma 
eğilimlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ölçmeye yönelik olarak t-testi uygulanmıştır (Tablo-2).  
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Tablo 2. Tekrar Satın Alma ve Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişim Eğilimlerinin Etkileşimsel Adalet 
Algısı Düzeylerine Göre Farklılaşması (T-Testi Sonuçları) 

Bağımlı Değişkenler 
Prosedürel Adalet 

Düzeyleri (𝑋") ss Varyans 
Homojenliği t p 

Tekrar Satın Alma 
Eğilim 

Yüksek 2,8468 1,32314  
,004 

  
,043* Düşük 2,5276 1,25162 4,960 

Total 2,6860 1,29512  
Olumsuz Kulaktan 

Kulağa İletişim 
Yüksek 3,1915 1,31718  

,003 
  

,039* Düşük 3,4997 1,11514 -4,020 
Total 3,3468 1,22708  

*p<.05 

 

Elde edilen bulgulara göre prosedürel adaletin yüksek ve düşük olduğu durumlarda ziyaretçilerin 
olumsuz kulaktan kulağa iletişim (p=039; <.05) ve tekrar satın alma eğilimleri (p=.043; <.05) anlamlı bir şekilde 
farklılaşmaktadır. Başka bir ifadeyle, ziyaretçilerin şikâyetleri sonrasında elde ettikleri hızlı ve düzgün 
çözüm yolları gibi işletmenin telafi politikalarına ilişkin düzeylerdeki farklılaşma tekrar satın alma 
eğilimlerinde artış (x̄=2.84) ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimlerinde de azalmaya (x̄=3.19) 
neden olabilecektir (Tablo-2).  

Ancak her zaman tüketici söz konusu boyutları tek başına değerlendirmemektedir. Örneğin 
ziyaretçiler, telafi politikaları ile birlikte çalışan ile arasındaki etkileşim veya elde edilen fiziki 
tazminatları birlikte değerlendirmeye alabilecektir. Bu nedenle adalet algısı boyutlarından oluşan 
bileşimlerin şikâyet sonrası davranışlar üzerine etkilerini incelemek için de ayrıca ANOVA testleri 
yapılmıştır (Tablo-3).  

 

Tablo 3. Adalet Algısı Boyutlarının Birbirleri ile Etkileşiminin Tekrar Satın Alma Eğilimi Üzerine 
Etkileri (ANOVA Testi Sonuçları) 

Bağımlı Değişken: Tekrar Satın Alma Eğilimi F  p 

Dağıtımsal adalet * Etkileşimsel adalet 1,578 ,208 

Dağıtımsal adalet * Prosodürel adalet ,241 ,786 

Etkileşimsel adalet *Prosodürel adalet 5,427 ,021* 

Dağıtımsal adalet* Etkileşimsel adalet * Prosodürel adalet 4,488 ,012* 

*p<.05  

 

Yapılan analiz sonuçlarına göre, dağıtımsal adalet, etkileşimsel veya prosedürel adalet ile birlikte 
değerlendirilse dahi tekrar satın alma eğiliminde bir farklılaşmaya neden olamayacağını (p=.208; >.05) 
göstermektedir. Bunun yanı sıra etkileşimsel adalet algısı düzeylerindeki farklılaşma ile prosedürel 
adalet algısı düzeylerindeki farklılaşma, tekrar satın alma eğilimi üzerine etki edebilmekte, 

Bağımlı Değişkenler Etkileşimsel Adalet 
Düzeyleri (𝑋") ss Varyans 

Homojenliği t p 

Tekrar Satın Alma 
Eğilimi  

Yüksek 3,1546 1,12389  
,029 

  
,000* Düşük 2,2174 1,28902 6,440 

Total 2,6860 1,29512  
Olumsuz Kulaktan 

Kulağa İletişim 
Yüksek 2,9828 1,07136  

,025 
  

,000* Düşük 3,7107 1,26806 -5,019 
Total 3,3468 1,22708  
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farklılaşmaya neden olabilmektedir (p=,021; <.05).  Dağıtımsal adalet düzeylerinin yalnızca adalet algısı 
boyutlarının tamamının birlikte ele alındığı değerlendirmelerde tekrar satın alma eğiliminde 
farklılaşmaya neden olabileceği saptanmıştır. Bu farklılaşmaların hangi düzeylerden kaynaklandığını 
anlayabilmek için Tamhane posthoc testi uygulanmıştır (Tablo-4).   

 

Tablo 4. Dağıtımsal, Prosedürel ve Etkileşimsel Adalet Algı Boyutlarının Tekrar Satın Alma Eğilimi 
Üzerine Etkileri (Tamhane Posthoc Testi Sonuçları) 

Bağımlı Değişken: Tekrar Satın Alma 
Eğilimi 

Dağıtımsal, Etkileşimsel ve 
Prosedürel Adalet Boyutları 

Etkileşimleri 
(𝑋") p 

Dağıtımsal (Y*) Etkileşimsel(Y), 
Prosedürel (Y) 

(𝑋"=3,42) 

Dağıtımsal (D)  
Prosedürel (Y) 
Etkileşimsel (D) 

1,62 ,007 

Dağıtımsal (Y)  
Prosedürel (D),  
Etkileşimsel (D) 

1,81 ,040 

Dağıtımsal(O***), Prosedürel(D), 
Etkileşimsel(Y) 

(𝑿$=3,44) 

Dağıtımsal (Y)  
Prosedürel(Y) 
Etkileşimsel (D) 

1,81 ,040 

Dağıtımsal (D)   
Prosedürel(Y) 
Etkileşimsel (D) 

1,62 ,008 

Dağıtımsal (D**) Prosedürel(Y), 
Etkileşimsel(Y) 

(𝑿$=3,60) 

Dağıtımsal (D)  
Prosedürel(Y)  
Etkileşimsel (D) 

1,62 ,001 

Dağıtımsal(Y) 
Prosedürel(D)  
Etkileşimsel (D) 

1,81 ,007 

p<.05; *Yüksek, **Düşük, ***Orta 

 

Tamhane posthoc testinin sonuçlarına göre; dağıtımsal adaletin düşük, prosedürel ve etkileşimsel adalet 
algısının yüksek olduğu bileşim ziyaretçilerin en fazla tekrar satın alma eğilimini artırabilecek bileşimdir 
(𝑿$=3,60). Bir diğer ifade ile dağıtımsal adaletin diğer iki boyutun yüksek olduğu koşullarda düşük 
olması tüketicinin yine de tekrar satın alma eğilimi göstermesini sağlayabilmektedir. Bunun anlamı, 
konaklama işletmelerinde indirim veya para iadesi gibi fiziki telafilerin düzeyi düşük olsa dahi, ilişki 
odaklı ve şikâyetin çözülme hızı, yetkilinin işletmede bulunması gibi prosedürel telafiler müşterinin 
tekrar satın almasını artırabilecektir.  

Benzer şekilde adalet algısı boyutlarının birliktelikleri ziyaretçilerin olumsuz kulaktan kulağa iletişim 
eğilimlerini de etkileyebilecektir. Adalet algısı boyutlarının birbirleri ile etkileşimlerinin olumsuz 
kulaktan kulağa iletişim üzerine etkilerini incelemek için ANOVA testi yapılmıştır (Tablo-5).  

Tablo 5. Adalet Algısı Boyutlarının Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişim Üzerine Etkileri (ANOVA Testi 
Sonuçları)  
Bağımlı Değişken: Olumsuz Kulaktan Kulağa İletişim F  p 
Dağıtımsal adalet * Etkileşimsel adalet 1,662 ,192 
Dağıtımsal adalet * Prosodürel adalet 1,968 ,142 
Etkileşimsel adalet * Prosodürel adalet 7,723 ,006* 
Dağıtımsal adalet * Etkileşimsel adalet * Prosodürel adalet 3,103 ,047* 
*Birlikte etkileşimlerini ifade etmektedir. 
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ANOVA sonuçlarına göre, yine dağıtımsal adalet, etkileşimsel veya prosedürel adalet ile birlikte dahi 
olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğiliminde bir farklılaşmaya neden olamamaktadır (p=.192, >.05; 
p=.142, >.05). Bunun yanı sıra etkileşimsel adalet algısı düzeylerindeki farklılaşma ile prosedürel adalet 
algısı düzeylerindeki farklılaşma bir araya geldiğinde olumsuz kulaktan kulağa iletişimde 
farklılaşmaya neden olabilmektedir (p=.006, <.05).  Adalet algısı boyutlarının tamamının birlikte ele 
alındığında dağıtımsal adalet düzeyleri tekrar satın alma eğiliminde farklılaşmaya neden olabilecektir 
(p=.047, <.05). Bu farklılaşmaların hangi düzeylerden kaynaklandığını anlayabilmek için Tamhane 
posthoc test uygulanmıştır (Tablo-6).   

 
Tablo 6. Dağıtımsal, Prosedürel ve Etkileşimsel Adalet Algısı Boyutlarının Olumsuz Kulaktan Kulağa 
İletişim Üzerine Etkileri (Tamhane Posthoc Testi Sonuçları) 

Bağımlı Değişken: Olumsuz 
Kulaktan Kulağa İletişim 

Dağıtımsal, Etkileşimsel ve 
Prosedürel Adalet Boyutları 
Etkileşimleri 

(𝑋") p 

Dağıtımsal (D**), Etkileşimsel(Y*), 
Prosedürel (Y*)  

(𝑿$=2,40) 

Dağıtımsal (Y)  
Prosedürel(Y) 
Etkileşimsel(Y) 

2,31 ,001 

Dağıtımsal (D**), Prosedürel(Y*), 
Etkileşimsel(D**)  

(𝑋"=4,23) 

Dağıtımsal (D)  
Prosedürel(Y) 
Etkileşimsel(Y) 

2,40 ,002 

p<.05; *Yüksek, **Düşük, ***Orta  

 

Tamhane posthoc testinin sonuçlarına göre; dağıtımsal adaletin düşük, etkileşimsel ve prosedürel adalet 
algısının yüksek olduğu bileşim ziyaretçilerin en az olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimi gösterdikleri 
bileşimdir (𝑿$=2,40). Bir diğer ifade ile dağıtımsal adalet düşük olarak algılansa dahi etkileşimsel ve 
prosedürel adaletin yüksek algılandığı bir senaryoda ziyaretçiler daha az olumsuz kulaktan kulağa 
iletişimde bulunabileceklerdir.  

Özetle adalet algısı boyutlarının tek başına etkileri incelendiğinde, konaklama işletmelerinde yaşanan 
bir problem sonucunda ziyaretçilerin elde ettikleri somut telafilerdense, çalışan ile etkileşim ve çözüm 
sürecindeki yerleşmiş kurallar veya hızlı çözüme olanak sağlayan politikalar daha fazla tekrar satın 
alma eğilimi sağlayabilecek, bunun yanı sıra da olumsuz kulaktan kulağa iletişimi azaltabilecektir. 
Ancak tüketiciler çoğu zaman adalet algısı boyutlarını birlikte değerlendirmektedirler. Buna göre, 
şikâyet sonrası elde edecekleri finansal telafiler, bu telafinin sunulması esnasında çalışanın tutum ve 
davranışları ile işletmenin telafi sunma sürecinde uyguladığı prosedürler birlikte 
değerlendirilmektedir. Çalışmanın bu yöndeki bulguları da göstermiştir ki, firma tüketicinin zararını 
finansal olarak karşılamasa dahi çalışanların telafi sürecinde kibar, sevecen veya yardımsever 
davranışları ile bu süreçte düzgün işleyen kuralların olması tekrar satın alma davranışını artırabilecek 
ve olumsuz kulaktan kulağa iletişimi de azaltabilecektir.   

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Teorik Bulgular: Çalışmanın sonuçlarına göre, hizmet sağlayıcının telafi sürecinde tüketicilerle kurduğu 
ilişki tüketicilerin telafi sonrasında olumlu davranışlar göstermesine neden olabilecek, tekrar satın alma 
veya olumsuz kulaktan kulağa eğilimlerini farklılaştırabilecektir. Bu sonuçlar, hizmet işletmelerinde 
çalışanların tutumunun önemini vurgulamaktadır (Bowen ve Lawler, 1995). Bunun yanı sıra, telafi 
süreci içerisinde yer alan prosedürlerin, kuralların tüketici tarafından adaletli algılanma düzeyine göre 
de tekrar satın alma ve olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğilimi farklılaşabilecektir. Çalışmanın 
sonuçları aynı zamanda farklı boyutların farklı etkilere sahip olabileceğine yönelik çalışmalara (Mansori 
vd., 2014) da katkı sağlamaktadır. 
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Çalışmanın diğer bulgularına göre, etkileşimsel ve dağıtımsal adaletin birlikteliği tüketicinin tekrar satın 
alam veya olumsuz kulaktan kulağa iletişim eğiliminde bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür. 
Benzer şekilde, prosedürel ve dağıtımsal adaletin birlikteliği de tüketicinin tekrar satın alma veya olumsuz 
kulaktan kulağa iletişim eğiliminde bir farklılaşmaya neden olmamaktadır. Ancak etkileşimsel ve 
prosedürel adalet boyutlarının teker teker etkilerinin yanı sıra, birliktelikleri de şikâyet sonrası 
davranışları farklılaştırabilecektir. Benzer şeklide algılanan adaleti oluşturan etkileşimsel, prosedürel 
ve dağıtımsal adalet boyutların üçlü bileşimi de tekrar satın alma niyeti ve olumsuz kulaktan kulağa 
iletişim üzerinde etkiye sahiptir. Bunun anlamı, tek başına çalışanların tutumu veya tek başına 
prosedürlerin düzgün işlemesi, somut tazminatların (geri ödeme vb.) tüketiciye ödenmemesini telafi 
edemeyebilir. Ancak somut tazminatın ödenmemesi durumunu etkileşimsel ve prosedürel adalet 
boyutlarının birlikte yüksek algılanması telafi edebilecektir. Başka bir ifade ile ulaşılan kritik sonuç; 
konaklama işletmeleri her ne kadar para iadesi gibi somut telafileri yerine getirse de çalışanlarının 
müşteri ile olan ilişkisini ve telafi sürecinde yer alan kuralları iyileştirmeden tüketicilerin tekrar satın 
almalarını veya olumsuz kulaktan kulağa iletişimlerini azaltmalarını sağlayamayabilecektir. Bunun 
nedeni olarak, konaklama işletmelerinin hizmet yoğun bir sektör olması gösterilebilir. Günümüzde 
birçok işletme hizmet yoğun üretime geçmiş ve farklılaşma stratejileri olarak da sundukları hizmetlere 
daha fazla odaklanmaya başlamışlardır. Bu nedenledir ki konaklama işletmelerinde yaşanan hatalar 
sonrası telafi sürecinde sunulan fiziki çıktılardansa çalışanın etkileşimi, kibar yaklaşımı, işletmenin 
prosedürlerinin ve kurallarının düzgün işlemesi daha önemli hale gelebilmektedir.   

Yönetimsel Katkılar: Temel olarak bu çalışma hizmet telafisini yöneticilerin bütünsel bir bakış açısı ile ele 
almalarını önermektedir. Buna göre, konaklama işletmeleri yalnızca geri ödeme gibi somut telafiler ile 
tüketicilerinin tekrar ziyaret etmelerini artıramayabilir veya olumsuz kulaktan kulağa iletişimlerini 
azaltamayabilirler. Dolayısıyla konaklama işletmeleri yalnızca somut telafilere odaklanmak yerine 
hizmet baskın bir sektörde olduklarını unutmayıp müşteri ile yüz yüze iletişim kuran çalışanlarına 
odaklanmalıdır. Bu doğrultuda çalışanların işe alım süreçleri oldukça önem taşımaktadır. Kalifiye 
eleman işe alımı ve daha sonra bu elemanların sürekli eğitimleri oldukça önemlidir. Örneğin, 
çalışanların bir hata ile karşılaşan müşteriye nasıl davranması gerektiği, müşteriye olan yaklaşımı 
konusunda sürekli eğitimler verilebilir ve ödüllendirme politikaları uygulanabilir. Hizmet başarı 
döngüsü eğitimin yanı sıra çalışanların tatmin olması ile sağlanabilir. Çalışma saatlerinin esnekliği, 
ödüllendirme, ayın elemanı seçimi, küçük hediyeler çalışanların daha mutlu olmasını sağlamak 
müşteriler ile iletişiminin iyileşmesini sağlayabilecektir. Aynı zamanda konaklama işletmeleri 
kuralların (prosedürlerin) düzgün işlemesi konusunda yönetimsel kararlar almaları gerekebilmektedir. 
Telafi süreci belli kurallara bağlanarak standardize edilmeye çalışılabilir. Hizmet hatası ile karşılaşan 
bir müşterinin şikâyetini bildirdiği andan çözüm anına kadar olan basamaklar kurallar ve usullerle 
belirgin hale getirilerek, çalışanın kişisel kararlarından çıkartılması sağlanabilir.  

Çalışmanın senaryolar ile yapılmış olması önemli bir kısıtıdır, gerçek bir alan çalışması, tamamlayıcı 
olabilecektir. Bir başka kısıt, prosedürel adaletin yalnızca hizmet yöneticisinin şikâyeti çözme hızı ile 
ele alınmaktadır. Ek çalışmalarda farklı bakış açılarıyla genişletilebilir. Çalışmanın bir diğer kısıtı, 
demografik özelliklerin dikkate alınmamasıdır. İlerleyen çalışmalarda demografik özellikler dikkate 
alınarak, anlamlı bir fark olup olmadığı araştırılabilir. 
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Abstract 
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Higher Education Council were searched with the keywords “handicapped tourism”, “accessible 
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frequency analysis through statistical program in line with the relevant parameters and evaluated 
with bibliometric analysis. According to the research findings, the majority of these are master's 
theses. They have been written in 8 different major branches, mostly under the umbrella of social 
sciences institutes. It was determined that the most frequently used survey method was used as 
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view of graduate theses on disability tourism with numerical data and filling the gap in this field. 
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GİRİŞ 

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesine (BMEHS) göre engelli; diğer bireylere nazaran 
topluma tam ve etkin katılımı engelleyebilecek uzun süreli fiziksel, zihinsel, akli veya duyusal 
bozukluğa sahip olan kişidir. Dünyaca kabul gören engellilik tanımı, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından daha çok tıbbî (sağlık) perspektifle yapılmış ve “Sağlık alanında -sakatlık- bir 
noksanlık sonucu meydana gelen ve normal sayılabilecek bir insana oranla bir işi yapabilme 
yeteneğinin kaybedilmesi, kısıtlanması durumu” olarak tanımlanmıştır (Öcal, 2014: 4). OECD-
AB ve Türkiye verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15'i engelli bireylerden oluşmaktadır. 
Bu oran dünyada 1 milyara yakın engelli bireyin olduğu anlamına gelmektedir. Türkiye'de ise 
Ulusal Engelli Veri Tabanına göre engelli birey sayısı 2018 yılı itibariyle 1.559.222’dir (Ey-Der, 
2019). Engelli bireyler seyahatlerinde karşılaşabilecekleri sorunları aşmada yardıma ihtiyaç 
duymakta ve bu sebeple onlara bu konuda yardımcı olacak birey(ler)le seyahat etmektedirler 
(Buhalis vd., 2012: 15). Dünya genelindeki toplam engelli nüfusuna, seyahatleri süresince onlara 
eşlik eden aile bireyleri, arkadaşlar, özel bakıcılar vb. da eklendiğinde, potansiyel erişilebilir 
turizm pazarının büyüklüğü 133 milyon olarak tahmin edilmektedir (ITB 2012; ENAT, 2012).   

Engelli bireyler yeni yerler deneyimlemek istemekte ancak turizm destinasyonlarının büyük bir 
bölümünün “herkes için ulaşılabilir” olmaması büyük bir soruna dönüşmektedir. Bu insanlar için 
evleri dışında başka bir yerde konaklamak genelde zor, zahmetli ve sıkıntı vericidir. Bu gibi 
nedenlerle çoğu zaman daha tatile çıkmadan bu isteklerinden vazgeçebilmektedirler. Turizm 
hizmetleri kapsamında engellilere yönelik ulaştırma, konaklama ve diğer hizmetlerin sunumu 
konusunda çeşitli iyileştirmeler yapılmakla birlikte, bunların yeterli olduğunu söylemek güçtür. 
Büyük bir pazar olarak görülen engelli bireylerin turistik ürüne ulaşmada karşılaştıkları 
sıkıntıların ortadan kaldırılması, “herkes için erişilebilir” turizmin geliştirilmesi açısından 
oldukça önemlidir. Bir turistik ürüne erişirken ihtiyaca cevap verecek ürünün tespitinden ulaşım 
olanaklarına, konaklama tesisinin durumundan destinasyondaki tüm turistik faaliyetlerin ve 
hizmetlerin sunumuna kadar tüm aşamalar önem arz etmektedir.  

Engelli insanların dünya nüfusu içindeki önemli payı ülkeleri ve örgütleri, bu insanların seyahat 
hakları konusunda daha duyarlı olmaya ve onların hareketliliğini artırmaya ve kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalara yönlendirmiştir (Burnett ve Baker, 2001: 6). Tüm dünyada giderek önemi 
artan engelli pazarının gelişimini destekleyici yönde gerek yasal gerekse çevresel düzeyde pek 
çok yenilik ve iyileştirme gerçekleştirilmektedir (Burnett ve Baker, 2001: 7; Richards, Pritchard ve 
Morgan, 2010: 1099). Bu duyarlılık ve gelişmelere paralel olarak ülkenin toplumsal inşasında 
önemli konuları dile getirmesi ve katkı sağlaması beklenen lisansüstü tezlerin de bu konuya 
giderek daha fazla odaklandığını söylemek mümkündür. Lisansüstü tezlerin genel amacının 
yapılan araştırma sonuçlarının bilim, toplum ve araştırma çevrelerinin yararına sunulması (YÖK, 
2010) olduğu düşünüldüğünde, tezleri sadece akademik kariyer sürecinin bir parçası olarak 
görmek yanlış olacaktır. 

Bir ülkenin biçimsel açıdan bilim insanı yetiştirme sürecinin temelini oluşturan ve toplumsal 
konulara katkı sağlaması beklenen lisansüstü tezlerin önemine bağlı olarak, bu çalışmaların 
niteliğini ortaya koyacak çalışmalar da önemlidir (Üstüner ve Cömert, 2008: 501). 1969 yılında 
Pritchard tarafından ortaya konan bibliyometri yönteminin amacı da bilimde yazılı iletişim 
sürecine ışık tutmak, belirli bir bilimsel disiplinin doğasını ve gelişimini analiz etmektir 
(Pritchard, 1969: 350). Bibliyometrik analizde amaç, ilgili alanda yayımlanmış olan bilimsel 
çalışmalardan elde edilen verilerin niceliksel analizini yapmak ve alandaki gelişim sürecini belirli 
çerçeveler kapsamında inceleyerek akademik alandaki entelektüel gelişime katkı sağlamaktadır 
(Okubo, 1997). 
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Bibliyometrinin bilimsel çalışmaların gelişim sürecinin detaylı bir şekilde incelenmesine olanak 
tanıması çeşitli alanlarda bu yönteme olan ilgiyi artırmıştır. Yapılan çalışmaların ve akademisyen 
sayısının artması, bilim adamlarının ve yayın kuruluşlarının turizm yazınına sağladıkları 
katkıların incelenmesine duyulan merak, kişiler veya kuruluşların araştırma performansının 
değerlendirilmesi ihtiyacı gibi sebepler yöntemin turizm alanındaki çalışmalar için de tercih 
edilmesinde etken olmuştur (Temizkan vd., 2015: 395). Bu doğrultuda, turizm alanındaki 
bibliyometri çalışmalarının artışına paralel olarak lisansüstü çalışmalara yönelik analizlerde de 
artış yaşandığı gözlenmiştir. Lisansüstü tezlere yönelik bibliyometri çalışmaları incelendiğinde 
çalışmaların; yiyecek-içecek, gastronomi, seyahat işletmeciliği, turist rehberliği, sürdürülebilir 
turizm, genel turizm ve turizm coğrafyası (Jafari ve Aaser, 1988; Hall, 1991; Meyer-Arendt, 2000; 
Bao, 2002; Meyer-Arendt ve Justice, 2002; Turan, 2014; Aydın, 2014; Nergis, 2014; Şahin ve Acun, 
2015; Tekin, 2016; Tayfun vd., 2016; Sünnetçioğlu vd., 2017; İnce vd., 2017; Alımanoğlu ve 
Ayazlar, 2017; Demirbulat ve Dinç, 2017; Tayfun vd., 2018; Ayaz ve Türkmen, 2018) alanlarında 
gerçekleştirildiği görülmektedir.  

Dünyada olduğu kadar Türkiye’de de akademik olarak kurumsallaşmaya başlayan erişilebilirlik 
ve engelli turizminin genel görünümünü ortaya koymak için lisansüstü tezlerin önemli bir 
inceleme alanı olduğu düşünülmektedir. Literatür incelendiğinde engelli turizmi alanına yönelik 
gerçekleştirilmiş olarak sadece Cevizkaya, İlsay ve Avcıkurt’un 2000-2013 yıllarını kapsayan 
çalışmasına rastlanmıştır (Cevizkaya vd., 2014). Bu çalışma ile farkı ise anılan çalışmanın sadece 
tezleri değil makaleleri de kapsaması, incelenen tarih aralığı ve değerlendirme parametreleridir. 
Dolayısıyla bu çalışmadan elde edilecek bulguların engelli turizmi konusunda yayımlanan 
lisansüstü tezlerin genel görüntüsünü sayısal verilerle ortaya koyması ve bu alandaki boşluğu 
doldurması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Belirli bir alanda yapılmış bilimsel çalışmaların belirli aralıklarla incelenmesinin farklı 
yararlarından söz edilebilir. Bu tür çalışmalar, ilgili disiplinin zaman içinde gösterdiği gelişmeyi 
ve egemen eğilimleri anlama, var olan sorunları ortaya çıkarma, çözümüne yönelik tartışma 
imkânı sağlama ve gelecekteki çalışmalara ışık tutma açısından yararlıdır (Üsdiken ve Pasadeos, 
1992: 250). Bilim sadece bir bilgi birikimi değil, daha çok bu birikimin devam eden sürecidir 
(Yıldırım, 2005: 80). Bir başka deyişle, bilimsel çalışmalar -ideal olarak- önceki çalışmaların 
devamı, sonraki çalışmaların öncülüdür. Bu nedenle, belirli bir disiplinde yürütülen çalışmaların 
toplu halde incelenmesi, geçmiş eğilimlerin ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenerek 
bilimsel sürecin izlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

Bilindiği gibi, bilimsel çalışmalar farklı biçimlerde üretilebilir. Bunlardan biri olarak tez, bilimsel 
iletişim sürecinde önemli bir bilgi kaynağıdır (Al ve Doğan, 2012: 354). Bilimsel üretim sürecinde 
tezler, ilgili disipline katkı, hazırlık ve kabul süreci açısından önemli bir çalışma türüdür. 
Genellikle, yüksek lisans tezleri araştırmayı öğrenme süreci olarak kabul edilirken, doktora 
tezlerinin ilgili alana önemli bir katkı sağlaması beklenir. Tezler sadece jüri kabulüne bağlı 
olmasından değil, hazırlık sürecinin de danışman denetimli olması açısından önemli bir çalışma 
türüdür. Bir eğitim programı sonunda hazırlanan tez, hazırlayan birey için bilimsel bir 
sosyalleşme sürecinin çıktısı ve akademik başarı olarak kabul edilir. Birey, akademide belirli bir 
uzmanlık unvanı alır. Özellikle, ilgili disipline önemli bir katkı sağlaması beklenen doktora 
tezleri, sonraki akademik hayatın önemli bir aşaması olarak görülür. Bu yönleri ile diğer bilimsel 
ürünlerden ayrılan tezler, bir disiplinle ilgili bilgi birikimine yönelik özgün ve önemli bir katkı 
sağlarlar (Kushowski vd., 2003: 462).  
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Sosyal ve toplumsal olarak önemli konuları dile getirmesi beklenen ve kategorik bilgi kaynakları 
olarak değerlendirilen lisansüstü tezler ülkelerin ilgili birimlerince arşivlenir (Çakır, 2017: 315). 
Ülkemizde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Ulusal Tez Merkezi, 1987 yılından itibaren 
üniversitelerde yapılan yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezlerini kayıt 
altına alarak araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Sistemde 2019 Ekim ayı itibariyle 558.552 
tez (sanatta yeterlilik, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve diş hekimliği uzmanlık) 
mevcuttur. Bunlardan 3.323 tanesi yüksek lisans tezi, 905 tanesi doktora tezi ve 2 tanesi de sanatta 
yeterlilik tezi olmak üzere toplam 4.230 tanesi turizm alanındadır (YÖK, 2019). 

Lisansüstü tezlerin üretilmesinde dünya genelinde belirli bir standardın yakalandığını söylemek 
mümkün olsa da her disiplinin kendi eğitimi, bilimsel iletişimi ve akademik kültürü bağlamında, 
nispeten kendine özgü eğilimleri bulunmaktadır ve bu da ilgili disiplindeki bilgi birikimini 
etkileyebilmektedir (Kushowski vd., 2003: 468). Bu yönüyle tez çalışmaları, ilgili disiplindeki 
bilimsel süreçte ortaya çıkan eğilimler ve kurumsallaşma düzeyinin bir göstergesi olarak 
düşünülebilir.  

Tezlerin incelenmesine yönelik farklı alanlarda yürütülmüş pek çok çalışmaya rastlanabilir. Tez 
çalışmalarında karşılaşılan incelemelerde içerik ve konu analizi, atıf analizi, araştırma yöntemi, 
veri toplama teknikleri gibi konularda yoğunlaşıldığı görülmektedir (Al ve Tonta, 2004: 22). 
Turizmin farklı alt konu başlıklarında gerçekleştirilecek bibliyometrik çalışmalar, bu alanlara 
ilişkin kapsamlı bir bakış açısı sağlayarak alana katkıda bulunabilecektir (Özel ve Kozak, 2012: 
720). Bu amaçla bu çalışmada, gelişmekte olan ve çok disiplinli bir alan olarak engellilik ve turizm 
çalışmaları ile ilgili lisansüstü tezlerin, temel göstergeler ve konu analizi üzerinden 
değerlendirilmesi yapılmıştır. 

  

İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

1970'lerden itibaren iletişim, bilgisayar bilimi, ekonomi, eğitim ve psikoloji gibi çeşitli 
disiplinlerde yaygın olarak kullanılmaya başlayan bibliyometri, zaman içerisinde tarih, sosyoloji, 
kütüphane ve bilgi biliminde bir alt disiplin haline gelmiştir (Lee, 2015; Zopiatis vd., 2015: 1734).  
Bu doğrultuda turizm alanında da bibliyometri çalışmalarına olan ilgi artmıştır. Turizme yönelik 
bibliyometri çalışmaları incelendiğinde ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilmiş çeşitli 
çalışmaların olduğu görülmektedir. Uluslararası literatürdeki çalışmalar değerlendirildiğinde bu 
çalışmaların turizm dergilerinde yayınlanan makalelere (Palmer, 2005; Jogaratnam vd., 2005; 
McKercher, 2006, 2008; Jamal vd., 2008; Yonghee vd., 2009; Rogerson ve Rogerson, 2011; Nunkoo 
vd., 2013; Evren ve Kozak, 2014; Koç ve Boz, 2014; Köseoğlu vd., 2015; Ruhanen vd., 2015; Cheng 
vd., 2016; Köseoğlu vd., 2016, ; Sánchez vd., 2017; Okumuş vd., 2018) ve lisansüstü tezlere (Jafari 
ve Aaser, 1988; Hall, 1991; Meyer-Arendt, 2000; Bao, 2002; Meyer-Arendt ve Justice, 2002) yönelik 
olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de turizmde bibliyometri alanına olan ilgi 1990'lı yıllardan itibaren artmış ve 
bibliyometrik teknikler kullanılarak araştırmalar analiz edilmiştir (Evren ve Kozak, 2014). Turizm 
alanındaki bibliyometri çalışmaları incelendiğinde çalışmaların genellikle dergilerde yayınlanan 
makaleler kapsamında olduğu ve bu çalışmalarda makalenin konusu, yazarlar, kullanılan 
yöntemler, atıf sayısı, kurumsal katkı gibi çeşitli parametrelerin incelendiği görülmektedir (Çiçek 
ve Kozak, 2012; Özel ve Kozak, 2012; Zencir ve Kozak, 2012; Yüncü ve Kozak 2012; Şakar ve Cerit 
2013; Çakıcı vd., 2013; Evren ve Kozak, 2014; Türktarhan, 2014; Cevizkaya vd., 2014; Bayram vd., 
2017; Sökmen ve Özkanlı, 2018).  

Turizm alanındaki makalelere yönelik bibliyometri çalışmalarının yanında, son yıllarda 
lisansüstü tezlere ilişkin bibliyometri çalışmalarının sayısında da artış yaşanmıştır. Bu 
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çalışmalarda lisansüstü tezlerin bibliyometrik özellikleri belirli konular ve çeşitli parametreler 
bağlamında incelenmiştir. Aşağıda özetlendiği üzere turizmdeki lisansüstü tezlere yönelik 
bibliyometri çalışmaları incelendiğinde araştırmacıların benzer konular üzerinde çalıştığı ancak 
farklı sonuçlara ulaştığı görülmektedir.  

 

Turizm alanındaki 
lisanüstü tezler 
 

Yıllar  İncelenen 
tez sayısı 

Ulaşılan sonuçlar 

Nergis (2014) 1990-2013 2.348 En fazla yüksek lisans tezinin Gazi Üniversitesi 
SBE, en fazla doktora tezinin Dokuz Eylül 
Üniversitesi SBE bünyesinde hazırlandığı  

Turan (2014) 1984-2013 1.670 En fazla yüksek lisans tezinin İstanbul 
Üniversitesi SBE ve Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı bünyesinde hazırlandığı 

Tekin’in (2016) 1984-2015 1.370 Tezlerin çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde 
olduğu ve Gazi Üniversitesi SBE bünyesinde 
hazırlandığı 

Tayfun vd. (2016) 1985-2016 367  Tezlerin çoğunlukla yüksek lisans düzeyinde 
olduğu ve eğitim bilimleri enstitüsü çatısı altında 
hazırlandığı  

 

Turizm alanına yönelik gerçekleştirilmiş olan bu çalışmalar değerlendirildiğinde araştırmacıların 
yararlandığı parametrelerde ve elde edilen sonuçlarda farklılıklar bulunmaktadır. Tezlerin yayın 
yıllarının neredeyse aynı dönemleri kapsamasına rağmen, Tekin’in (2016) çalışmasında 1.370 tez, 
Tayfun vd.’nin (2016) çalışmasında ise 367 tez incelenmiştir. Bu açıdan her iki çalışmanın tez 
sayısında sayısal açıdan önemli farklılıklar bulunmaktadır.  

Turizmin belirli alanına yönelik olarak lisansüstü tezlere ilişkin yapılan bibliyometri 
çalışmalarında da araştırmacılar temelde benzer konuları incelemiş fakat farklı sonuçlar elde 
etmişlerdir.  

  Yıllar  İncelenen tez 
sayısı 

Ulaşılan sonuçlar 

Yiyecek-
içecek 
işletmeciliği 
alanındaki 
lisansüstü 
tezler 

Aydın’ın (2014) 1988-
2013 

179 Tezlerin büyük ölçüde Gazi 
Üniversitesi SBE Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı çatısı altında 
hazırlandığı 

Tayfun vd. (2018) 1990-
2018  

164 Tezlerin büyük ölçüde Turizm 
İşletmeciliği ile Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Anabilim Dalı çatısı altında 
hazırlandığı 

Gastronomi 
alanındaki 
lisansüstü 
tezler 

Sünnetçioğlu vd. 
(2017) 

1987-
2017 

33  
Lisansüstü tezlerde nicel araştırma 
yöntemlerinin uygulandığı Ayaz ve Türkmen 

(2018) 
1999-
2017 

45 

 

Yiyecek-içecek işletmeciliği alanındaki her iki çalışmada tezlerin büyük ölçüde Sosyal Bilimler 
Enstitüsü (SBE) ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı bünyesinde hazırlanması açısından benzer 
sonuçlara ulaşılmış fakat bununla beraber incelenen tez sayıları farklılık göstermiştir.   
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Gastronomi alanındaki her iki çalışmada incelenen parametreler ve tez sayıları farklılık 
göstermekle beraber lisansüstü tezlerde nicel araştırma yöntemlerinin uygulandığı bulgusu 
benzerdir.  

Disiplinler arası nitelikte olan turizmle ilgili olarak diğer bibliyometri çalışmaları incelendiğinde, 
konuların çeşitlilik gösterdiğini söylemek mümkündür. Yukarıda özetlenen genel turizm, 
gastronomi ve yiyecek içecek işletmeciliği alanlarının dışındaki lisansüstü tezleri inceleyen 
bibliyometri çalışmaları aşağıda özetlenmiştir.  

 

 Yıllar  Alan İncelenen 
tez sayısı 

Ulaşılan sonuçlar 

Arıca (2014) 1988-2013 Seyahat 
işletmeciliği 

220 Tezlerin çoğunluğun SBE kapsamında 
ve İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
hazırlandığı, önemli bir bölümünün 
yüksek lisans tezi düzeyinde olduğu, 
pazarlama alanında gerçekleştirildiği ve 
büyük ölçüde nicel araştırma 
yöntemlerinin tercih edildiği 

Şahin ve Acun 
(2015) 

1989-2015 Turist 
rehberliği 

38 Tezlerin en fazla Balıkesir Üniversitesi 
bünyesinde hazırlandığı 

Alımanoğlu ve 
Ayazlar 

2003-2016 Kırsal turizm 20 Yüksek lisans tez çalışmalarının, 
doktora düzeyindeki tez çalışmalarına 
nazaran daha fazla olduğu ve tezlerin 
çoğunlukla uygulamalı olduğu 

Demirbulat ve 
Dinç (2017) 

1987-2015 Sürdürülebilir 
turizm 

62 Tezlerin çoğunlukla üniversitelerin 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
çatısı altında hazırlandığı, üniversiteler 
arasında en fazla lisansüstü tezin 
İstanbul Üniversitesi bünyesinde 
yayımlandığı 

İnce vd. (2017) 1990-2016 Turizm 
pazarlaması 

177 En fazla tezin 2015 yılında yazıldığı, 
tezlerin düzeyinin yüksek lisans olup 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda 
gerçekleştirildiği ve en çok tezin Gazi ve 
Balıkesir Üniversiteleri’nde 
hazırlandığı. 

Kozak (2001)  1972-1998 Turizm 
pazarlaması 

131 En fazla turizm pazarlaması konulu 
tezin, İstanbul Üniversitesi (25) ve Gazi 
Üniversitesinde (24) yayımlandığı. 

 

Turizm alanındaki lisansüstü tezlere ilişkin bibliyometri çalışmaları değerlendirildiğinde 
araştırmalar genel turizm, gastronomi, yiyecek-içecek, pazarlama, kırsal turizm, turist rehberliği 
alanlarına yöneliktir. Araştırmalarda incelenen parametreler önemli ölçüde benzerlik gösterse de 
benzer alanlardaki çalışmalarda yıl dağılımı, tez sayısı, işlenen konular ve elde edilen sonuçların 
farklılık gösterdiği görülmektedir. Ancak, yapılan incelemeler neticesinde turizmde çeşitli 
konularda ve alanlarda bibliyometri çalışması bulunmasına rağmen engellilik ve engelli 
turizmine yönelik aynı yıl aralığını ve parametrelerini kapsayan bibliyometri çalışmasına 
rastlanmamıştır. Dolayısıyla çalışmanın amacı, bu alan yazının gelişim sürecini ortaya koymak 
ve yüksek lisans ve doktora tezlerini bibliyometrik özellikleri açısından incelemektir. Bu 
bağlamda, Türkiye’de erişilebilirlik ve engelsiz turizmle ilgili lisansüstü tezlerin profilini çok 
disiplinli bir yaklaşımla ortaya koymayı amaçlayan bu çalışmanın sorusu: Erişilebilirlik ve 
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engelsiz turizm alanında tamamlanan tezlerin türlerine (yüksek lisans/doktora), yıllara, 
enstitülere, anabilim dallarına, araştırma desenlerine, anahtar kelimelerine ve yazım diline göre 
dağılımı nasıldır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla, bibliyometri analizinden yararlanılmıştır. Bu 
çalışmada, bibliyometrinin uygulanacağı veri kaynakları dokümanlardır. Dokümanlarda 
hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyaller incelenir. Yöntemin zayıf 
yönlerinden olan doküman seçiminde yanlılık ve kodlama zorluğu, bu çalışmadaki üç 
araştırmacının çapraz kontrolleri ve uzman görüşleri ile en aza indirilmeye çalışılmıştır. 
Doküman incelemenin bir diğer zorluğu da eksik veridir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 65-68). Bu 
çalışmada, paylaşıma kapalı 4 tane tezin zorunlu olarak araştırmaya dâhil edilememesi önemli 
bir sınırlılıktır. Bilimsel iletişimin kalitesini arttırmak ve bilimin işlevini sağlıklı biçimde 
sürdürebilmesi için istisnaî durumlar hariç, ilkesel olarak açık erişim önerilmektedir (YÖK, 2010). 
Nitel veri ve analizine dayalı olan bu çalışmada farklı uzman kişilerin görüşlerinin alınması ile iç 
geçerliliği, araştırma yönteminin detaylı sunumu ile güvenilirliği arttırmaya (Şencan, 2005: 84) 
özen gösterilmiştir.  

Bu çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında yer alan, erişilebilirlik ve engelsiz turizmle 
ilgili 31.12.2018 tarihine kadar tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri incelenmiştir. 
Doküman incelemelerinde hangi belgelerin önemli olduğu ve veri kaynağı olarak 
kullanılabileceği, araştırma problemi ile ilgilidir (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 65). Bilindiği gibi, 
engellilik çok farklı anabilim dallarınca yararlanılan bir sözcüktür. Bu çalışmada, engelsiz 
turizmin genel görünümünü ortaya koyabilmek için, tezlerin seçimi ve değerlendirilmesine 
yönelik bir çerçeve belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikle, erişilebilirlik ve engelsiz turizm ilişkisi ile 
ilgili çalışmalarda yararlanılabilecek arama terimleri ve konu başlıklarını belirlemek üzere, 
erişilebilirlik ve engelsiz turizm alanında önemli düzeyde uzmanlığı bulunan üç kişinin 
görüşüne başvurulmuştur.  

Uzmanlardan gelen arama terimi önerileri incelendiğinde, sözcük/ifade birliği sağlanarak beş 
farklı arama terimi (engelli turizmi/erişilebilirlik/engelsiz turizm/ulaşılabilirlik/herkes için 
turizm) ortaya çıkarılmıştır. Tezlerin konularına göre sınıflandırılmasında, ağırlıklı araştırma 
alanı dikkate alınmıştır.  

Araştırma alanı çerçevesini belirlemede yanıt aranan bir diğer soru da engelsiz turizme hangi 
ölçüde yer veren tezlerin incelemeye alınacağıdır. Tahmin edileceği gibi arama terimleriyle 
birlikte düşünüldüğünde, çok farklı alanlardan çok sayıda tezle karşılaşılabilir. Disiplinler arası 
nitelikteki çalışmadan söz edebilmek için farklı disiplinlerin kabul edilebilir ölçüde katkı 
sağlaması beklenir. Ancak bu konuda kesin bir ölçütten söz etmek de zordur. Bu çalışmada 
ölçülebilir bir değer olarak, tezin kavramsal bölümlerinden en az bir tam bölümün engelsiz 
turizm ile ilgili konulara ayrılmış olmasına karar verilmiştir. 

 

BULGULAR 

Türkiye’de engelsiz turizm alanında tamamlanmış lisansüstü tezlerin tür ve yazım diline göre 
dağılımları Tablo 1’de görülmektedir.  
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Tablo 1. Tür ve Yazım Diline Göre Tezlerin Dağılımı 

  Sayı % 

Tez türü  Yüksek lisans         36 70,58 

Doktora         15         29,42 

Yazım dili Türkçe  46         90,19 

İngilizce         5           9,81 

 

51 tezin 36’sı (%70,58) yüksek lisans tezi, 15’i (%29,42) ise doktora tezidir. Yazım diline göre 
tezlerin 46’sı (%90,19) Türkçe, 5’i (%9,81) İngilizcedir. 

Türkiye’de engelsiz turizm alanında tamamlanmış yüksek lisans ve doktora tezleri ve yayın 
yıllarına göre dağılımları Tablo 2’de görülmektedir.  

 

Tablo 2. Tezlerin Tür ve Yıllara Göre Dağılımı 

 
 

 

Bu araştırmada belirlenen ölçütlere göre, engelsiz turizm ile ilgili yüksek lisans tezi ilk olarak 
1991’de, doktora tezi ise 1998 yılında yazılmıştır. Yüksek lisans tezinin en çok yazıldığı yıl üç tez 
ile 2018’dir. Doktora tezi ise hem 2017’de hem de 2018’de ikişer adet yazılmıştır. Toplamda ise en 
çok tez üretim yılı beş adet tez ile 2018’dir (%9,86). 

Yıl Yüksek Lisans Doktora Toplam % 
2018 3 2 5  9,86 
2017                  2 2             4 7,84 
2016 2 1 3 5,88 
2015 2 1 3 5,88 
2014 2 1 3 5,88 
2013 2 1 3 5,88 
2012 2 1 3     5,88 
2011 2 1 3 5,88 
2010 2 - 2     3,92 
2009 2 - 2 3,92 
2008 1 1 2 3,92 
2007 1 - 1 1,96 
2006 2 - 2 3,92 
2005 1 1 2 3,92 
2004 1 1 2 3,92 
2003 1 - 1 1,96 
2002 1 - 1 1,96 
2001 1 - 1 1,96 
2000 1 - 1 1,96 
1999 1 - 1 1,96 
1998 1 1 2 3,92 
1997 1 - 1 1,96 
1996 1 - 1 1,96 
1995 1 - 1 1,96 
1991 1 - 1 1,96 

Toplam 37 14 51 %100,00 
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İncelenen tezlerin enstitü ve anabilim dallarına göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 3’te 
sunulmaktadır. 

       Tablo 3. Enstitü ve Ana Bilim Dallarına Göre Tezlerin Dağılımı 

 Enstitü Adı Sayı % 
1 Sosyal Bilimler Enstitüsü 33       64,70 
2 Eğitim Bilimleri Enstitüsü 12 23,12 
3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü 6 11,76 
 Toplam  51 %100 
 Anabilim Dalı   
1 Turizm İşletmeciliği (veya Turizm ve Otel İşletmeciliği) 20  39,21 
2 İşletme  7       13,72 
3 Turizm İşletmeciliği Eğitimi 6 11,76 
4 Seyahat İşletmeciliği 5 9,80 
5 Beden Eğitimi 4 7,84 
6 İç Mimarlık/İç Mekân Tasarımı 3        5,88 
7 Rekreasyon 2 3,92 
8 Pazarlama 1 1,96 
 Toplam 51 %100 

 

Tezlerin tamamlandığı enstitüler incelendiğinde, yaklaşık %65’i Sosyal Bilimler Enstitülerinde, 
yaklaşık %23’ü Eğitim Bilimleri Enstitülerinde ve %12’si ise Sağlık Bilimleri Enstitülerinde 
tamamlanmıştır.  

Anabilim dallarına göre dağılıma bakıldığında ise, engelsiz turizm ile ilgili tezler 8 ayrı anabilim 
dalında hazırlanmıştır. Turizm işletmeciliği ana bilim dalında 20 adet tez tamamlanırken, işletme 
anabilim dalı 7 ve turizm işletmeciliği eğitimi anabilim dalı 6 tez ile ikinci ve üçüncü sırada en 
çok tez yazılan ana bilim dalları olmuşlardır.   

İncelenen tezlerin araştırma desenlerine göre dağılımına ilişkin bulgular Tablo 4’te 
sunulmaktadır. 

 

          Tablo 4. Araştırma Desenlerine Göre Tezlerin Dağılımı 

Araştırma Deseni n % 

Nicel veriye dayalı       24               47,05 

Nitel veriye dayalı       18 35,29 

Karma (nicel+nitel)        8 15,68 

Doküman analizi        1 1,96 

Toplam      51 %100 

 

Araştırma desenine göre 24 tez ile en çok nicel veriye dayalı araştırmanın yapıldığı görülse de 
nitel (18 tez) ve karma yönteme dayalı (8 tez) tezlerin de yazıldığı tespit edilmiştir. Doküman 
analizi/tarihî belgelere dayalı sadece bir adet tez yazılmıştır.  

Anahtar kelimeler, bir çalışmanın başlığından sonra hızla fikir verebilen bir diğer göstergedir. 
Engelsiz turizm ile ilgili tezlerin anahtar kelimelerine göre dağılımı Tablo 5’te sunulmaktadır. 
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Tablo 5. Anahtar Kelimelerle İlgili Bulgular 

Anahtar kelimeler  Sıklık  Toplam 
Engelli Turizm 18  

 
51 
 

Erişilebilirlik 12 
Engelsiz Turizm 10 
Ulaşılabilirlik 9 
Herkes için Turizm         2 

 

Engelsiz turizm ile ilgili tezlerin anahtar kelimelerinin dağılımına bakıldığında engelli turizmi 
(18), erişilebilirlik (12), engelsiz turizm (10), ulaşılabilirlik (9) ve herkes için turizm (2)’dir.  

Bu çalışmada son yıllarda yaşamda olduğu kadar, akademide de giderek ilgi gören engelsiz 
turizmin gelişimi çok disiplinli bir yaklaşımla lisansüstü tezler aracılığı ile incelenmiştir. YÖK 
ulusal tez veri tabanında yapılan incelemeye göre, 31.12.2018 itibariyle, tezin en az bir tam 
bölümünün engelsiz turizm ile ilgili olduğu, açık erişim imkânı bulunan 51 tez belirlenmiştir. Bu 
alandaki tez sayısı şüphesiz daha fazladır, ancak tezlerin tamamının inceleme imkânı 
olmayacağından, araştırma alanını sadece erişimdeki tezlerin oluşturması önemli bir sınırlılıktır. 
Araştırmaya uygun olan tezler bibliyometrik analiz ile türü, yılı, anabilim dalı, enstitüsü, 
araştırma deseni, anahtar kelimeler ve yazım dili olarak belirlenen yedi parametre boyutuyla 
incelenmiştir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Son yıllarda engellilik ve turizm ilişkisine vurgu yapan araştırmaların özellikle uluslararası 
yazında arttığını söylemek mümkün görünmektedir. Uluslararası yazında gözlemlenen bu 
gelişme, ulusal yazında da karşılık bulmuş ve son yıllarda konusu ve/ya araştırma alanı engellilik 
ve turizm olan tezlerde kayda değer bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Aynı şekilde turizm 
alanında bibliyometrik analiz çalışmaları da artış göstermiş fakat engellilik ve turizm ile ilgili 
lisansüstü tezleri inceleyen bir bibliyometrik çalışmaya rastlanılmamış olması bu çalışmanın çıkış 
noktası olmuştur.  

Çalışmada engelsiz turizm alanına yönelik olarak hazırlanmış olan lisansüstü tezlerin gelişim 
süreci ve bibliyometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda YÖKTEZ veri 
tabanında yer alan 51 lisansüstü tez yayınlandığı yıl, tezin türü (yüksek lisans ve doktora), enstitü, 
anabilim dalı, yazım dili, anahtar kelimeler ve uygulanan araştırma yöntemi, kapsamında incelenerek 
bibliyometrik özellikleri ortaya konulmuştur. 

Engelsiz turizm alanında yayınlanmış olan lisansüstü tezlerin 1991 yılından itibaren 
hazırlanmaya başlandığı ve tez sayısında 2010’lu yıllardan itibaren artış yaşandığı elde edilen 
bulgular neticesinde ortaya çıkmıştır. Elde edilen bu bulgulardan yola çıkarak alana yönelik 
tezlerin artışında hem turizm hem de erişilebilirlik alanındaki akademik ve sektörel açıdan 
yaşanan gelişmelerin etkili olduğu söylenebilir.   

Araştırmada engelsiz turizm alanında hazırlanmış tezlerin büyük oranda yüksek lisans 
düzeyinde ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde hazırlandığı belirlenmiştir. Aydın (2014), 
Arıca (2014), Sünnetçioğlu (2017), Alımanoğlu ve Ayazlar (2017), İnce vd. (2017), Tayfun vd.’nin 
(2018) çalışmalarında da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Engelsiz turizmim disiplinler arası bir 
alan olarak birden fazla disiplin ve anabilim dalıyla ilişkili olması özelliği tezlerin önemli ölçüde 
Sosyal Bilimler Enstitüsü altında hazırlanmasının gerekçesi olarak gösterilebilir. Engelsiz turizm 
kavramına 8 farklı anabilim dalı altında yer verildiği ve Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 
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bünyesinde hazırlanan tezlerin sayısal olarak öne çıktığı çalışmada elde edilen bir diğer sonuçtur. 
Elde edilen bu sonuç Aydın (2014), Turan (2014), Demirbulat ve Dinç (2017), İnce vd. (2017), 
Tayfun vd. (2018) ve Ayaz ve Türkmen’in (2018) çalışmalarına benzerlik göstermektedir. 8 farklı 
anabilim dalı altında engelsiz turizm kavramının incelenmesi, erişilebilirlik ve turizmin karmaşık 
yapısının çeşitli anabilim dallarının dikkatini çektiğini göstermektedir. Bununla birlikte tezlerin 
“Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı” altında hazırlanmış olması engelsiz turizm kavramının 
turizm açısından önemini ortaya koymaktadır. Lisansüstü tezler işlenen konular bağlamında da 
değerlendirildiğinde destinasyon alanında hazırlanmış tezlerin çoğunlukla turizm temelli 
çalışmalar olduğu belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuç Nergis’in (2014) çalışmasıyla benzerlik 
göstermektedir. Çalışmada ele alınan tezlerin büyük bir çoğunluğu Türkçe dilinde 
hazırlanmıştır. Yabancı dilde hazırlanan tez sayısı oldukça azdır. 

Lisansüstü tezlerde uygulanan yöntemlerde yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılar 
tarafından çoğunlukla nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği çalışmanın bir diğer 
sonucudur. Elde edilen bu sonuç Aydın (2014), Arıca (2014), Sünnetçioğlu vd. (2017) ve Ayaz ve 
Türkmen’in (2017) çalışmalarıyla da benzerlik göstermektedir. Bununla birlikte, araştırmalarda 
nicel yaklaşımlarından büyük ölçüde yararlanılması pozitivist paradigmanın araştırmalar 
üzerinde etkili olduğunun bir göstergesidir. Öte yandan nicel yöntemlerin daha çok yüksek lisans 
ve nitel yöntemlerin de daha çok doktora düzeyindeki tezlerde tercih edildiği çalışmada ulaşılan 
bir diğer sonuçtur.  Elde edilen bu sonuç Tayfun vd.’nin (2018) çalışmasıyla benzerlik 
göstermektedir. Bu kapsamda, doktora düzeyindeki araştırmacıların daha derinlemesine 
araştırma konuları üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir.  

Yapılan önceki bibliyometrik çalışmalar incelendiğinde; turizm alanında yapılan lisansüstü 
tezler, gastronomi, girişimcilik, sürdürülebilir turizm, turist rehberliği, örgütsel davranış vb. 
olarak ele alınmış ve belirli parametreler ışığında incelenmiştir. Parametreler arasında, örneklem 
sayısı, araştırma yöntemi, örneklem çeşidi vb. bulunmaktadır. Bu doğrultuda ileride yapılacak 
çalışmalarda parametre sayılarının arttırılıp çeşitlendirilerek çalışılması araştırmaların niteliğini 
arttırabilir. Ayrıca, araştırmacılar ileride yapacakları çalışmalarda lisansüstü tezler yanında 
makaleler, kitap, kitap bölümü ya da kongrelerde sunulan bildirileri de inceleme kapsamına 
alarak bibliyometri çalışmalarının niteliğine olumlu katkı sağlayabilirler.   

Oviedo-Garcia’nın (2016: 589) ifade ettiği gibi, bir alanın olgunlaşmaya başlamasının ilk 
aşamasının zorluklarla dolu olması doğal kabul edilir. Turizmin ekonomik önemi nedeniyle, 
uzun yıllar disiplinin gelişimine yön veren ekonomi ve işletme zemininin bir süredir aşılmakta 
olduğu ve disiplinler arası niteliğinin giderek önem kazandığı görülmektedir. Benzer bir durumu 
engelsiz turizm için de söylemek mümkündür. Anahtar kelimeler bu çalışmada beş adet ile 
sınırlandırılmıştır. Bu durum daha alanın yeni olması ve engelli turizm mi? yoksa engelsiz turizm 
mi? sorularının sorulmasından kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada en çok engelli turizm anahtar 
kelimesine rastlanmıştır.  

Bu çalışmadaki sonuçlar ışığında engelsiz turizme olan ilginin yıllar itibari ile arttığını söylemek 
mümkündür. Özellikle son on yılda engelsiz turizm kavramının önem kazandığı, konunun 
yüksek lisans ve doktora tezlerinde önceki yıllara göre daha fazla çalışıldığı ve farkındalık 
yaratılmak istendiği söylenebilir. Engelsiz turizmin bilgi alanı olarak büyümesi ve bu konuda 
yüksek lisans ve/veya doktora tezi yazan akademisyen sayısının artması bu alana ve toplumsal 
anlamda da engellilere olan bakış açısını olumlu anlamda değiştirebilir. Bu bağlamda turizmin 
farklı alt konu başlıklarında gerçekleştirilecek bibliyometrik çalışmalar, kapsamlı bir bakış açısı 
sağlayarak ilgili alana katkıda bulunabilecektir. Bu önem doğrultusunda yapılan bu çalışma ile 
engelsiz turizmle ilgili yapılan çalışmaların yıllar itibariyle artışı ve en çok hangi anahtar 
kelimeler altında ve hangi enstitü/üniversitede yayımlandığı hakkındaki bilgilere ulaşabilirler. 
Ayrıca, çalışmanın engelsiz turizm konusunda araştırmacılara yol göstermesi mümkündür. 
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Bu çalışmanın hem lisansüstü eğitim yapmayı isteyen öğrencilere hem de ilgili literatüre katkı 
sağladığı düşünülmektedir. Araştırmada, engelsiz turizm ile ilgili yazılan lisansüstü tezlerde 
hangi veri toplama aracının kullanıldığı, hangi kitleden daha fazla veri toplandığı, hangi 
üniversitelerde daha fazla tez yazdırıldığı, tez türüne göre hangi araştırma yaklaşımlarının daha 
fazla benimsendiği, tezlerin özet bölümünde hangi unsurlara ne kadar yer verildiği ve tezlerde 
hangi tür kaynaklara ne kadar yer verildiği hakkında bilgiler sunulmaktadır. Öte yandan engelsiz 
turizm alanında yapılmış herhangi bir bibliyometri çalışmasına rastlanmamış olması nedeniyle 
bu araştırmanın önem arz edeceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın diğer bir önemli katkısı 
engelsiz turizm gibi gelişmekte olan bir disiplinin mevcut zenginliği içinde gelişimine dikkat 
çekmek ve bunun için lisansüstü tezlerinden yola çıkarak teorik birikimi ortaya koymaktır. 
Araştırmada belirtilmesi gereken en önemli sınırlılık, araştırmada sadece YÖKTEZ’de bulunan 
ve erişime açık olan tezlerin incelemeye alınmasıdır. Son olarak araştırmacılara, bu çalışmada 
kullanılan parametrelerle farklı alanlardaki kitapları, makaleleri, tezleri ve bildirileri incelemeleri 
önerilmektedir. 
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GİRİŞ 
Bilim ve eğitim birbirini tamamlayan temel kavramlardır ve bu iki temel olgunun birleştiği 
noktada üniversiteler bulunmaktadır. Üniversitelerin temel görevi, eğitim-öğretim ve araştırma 
yapmanın yanında bilimsel düşünceyi ve düşünce özgürlüğünü sağlamak, ülkeyi yönetenlere 
ışık tutacak çalışmaları yapmak, teknolojik ve toplumsal gelişmelere katkıda bulunmaktır 
(Saracaloğlu, 2008: 180). Türkiye’de lisans ve lisansüstü eğitimiyle ilgili mevcut yasal dayanak 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’dur. Bu kanuna göre, lisansüstü öğretim tıpta uzmanlık, 
doktora, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düzeylerini kapsamaktadır (YÖK, 1984). Lisansüstü 
eğitim, lisans eğitiminin devamı niteliğinde ilgili alanda eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 
uygulama etkinliklerini kapsayan bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda 
lisansüstü eğitimin genel amacı; ülkenin gereksinim duyduğu bilim insanı ve akademisyen gibi 
yüksek vasıflı insan gücünü yetiştirerek uzmanlaşmayı sağlamak, ülke problemlerini çözmeye 
ve teknolojik açıdan gelişmeye yönelik araştırmalar yaparak bilgi üretmek olarak açıklanabilir 
(Sevinç, 2001: 126). 

Araştırma eğitimi, günümüzde çağı yakalamak adına önemli bir parametredir; çünkü araştırma 
eğitimi, bireylerde bilimsel bakış açısının ve eleştirel düşünmenin gelişimini destekler (Çokluk 
Bökeoğlu ve Yılmaz, 2005: 65). Genel anlamda araştırma, öğrenme, bilinmeyeni açıklama, yol 
gösterme, kısaca bir aydınlanma, aydınlatma ve problem çözme sürecidir (Karasar, 2016: 42). 
Bilimsel araştırma ise, olaylar ve olgular arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini keşfetmek, bu 
ilişkilere dayanarak teoriler geliştirmek veya çeşitli günlük problemlere çözüm aramak amacıyla 
yapılan araştırmalar olarak tanımlanmaktadır (Altunışık vd., 2012: 19; Yıldız ve Yıldırım, 2014: 
5). Araştırmacı özelliklerine sahip bireyler, araştırma etkinliklerine aktif olarak katıldığı takdirde 
kendi gelişim ve araştırma becerilerini sürekli olarak geliştirerek uygulamaya ve teoriye katkı 
sağlayabilir (Kart ve Gelbal, 2014: 12-13). Araştırmacıların başarıya olan inancı, kendi 
yeteneklerine ilişkin yeterlilik algısı ve bu yolda aktif davranışlar göstermesi, onların güdülenme 
düzeyleri üzerinde etki göstermektedir (Bedel ve Hamarta, 2014: 679). Güdülenmenin öğrenme 
ve başarı üzerindeki pozitif katkısı genellikle kabul edilen bir durumdur (Karataş ve Erden, 2012: 
984). 

Güdülenme yerine Türkiye’de daha çok motivasyon kelimesi kullanılmaktadır. Motivasyon ise 
eski Latince “movere” sözcüğünden gelmektedir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2011: 177). Türkçe 
olması nedeniyle bu çalışmada kullanılması tercih edilen güdülenmeyi Schunk (1990), 
belirlenmiş bir hedef için davranışları şekillendirme ve bu süreci sürdürme olarak tanımlarken, 
Pintrich (2003), insanları bir davranışı yapmaya iten, devam etmelerini sağlayan ve işlerini 
bitirmede insanlara yardım eden bir kuvvet olarak nitelendirmektedir. Akademik güdülenme 
ise, kişinin okula gitmesini ve akademik bir dereceye ulaşmasını etkileyen faktörler olarak ifade 
edilmektedir (Clark ve Schroth, 2010: 19). Bozanoğlu (2004) ise, akademik güdülenmeyi, 
akademik işlerin yapılabilmesi için gerekli olan faktörlerin bir araya toplanması şeklinde 
belirtmektedir. Güdülenme, bireyler için öğrenim süreleri boyunca önem göstermeleri gereken 
anahtar niteliğindedir. Güdülenme ile ilgili araştırmalara bakıldığında, güdülenme, akademik 
kazanımlar elde edebilmek için önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır (Vallerand vd., 1992: 
1004; Pintrich, 2003: 667).  

Akademik güdülenme ile özyeterlilik arasında karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır. Bireylerin 
yeteneklerini geliştirme ve bilgi kazanmada ilerlediklerine ilişkin düşünceleri, onların 
özyeterliliklerini arttırmaktadır. Dolayısıyla, bireylerin güdülenme yönelimlerinin, 
özyeterliliklerini etkilediğini söylemek mümkündür. Benzer şekilde akademik özyeterlilik, 
akademik güdülenmeyi etkileyerek araştırmacıların daha çok bilimsel faaliyette bulunmasını 
desteklemektedir (Aktaş, 2017: 1380). Özyeterlilik kavramı, Sosyal Öğrenme Kuramı’na 
dayanmaktadır. Bandura (1977), öz-yeterliliğin bireyin faaliyetlerini, çabalarını ve sürekliliğini 
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etkilediğini öne sürmektedir. Bir görevi yerine getirmek için düşük bir yetkinlik duygusuna sahip 
olan bireyler bunu yerine getirirken daha sıkıntılı bir sürece girerken; yetenekli olduklarına 
inanan bireyler kolayca harekete geçebilmektedir. Bireylerin kendi performansları, etkinliği 
değerlendirmek için en güvenilir kılavuzları sunmaktadır (Schunk, 1991: 207-208). Bilimsel 
araştırma öz-yeterliği ise, bireylerin bilimsel bir çalışma yaparken ilgili konu hakkında veri 
toplama, bu verileri analiz edebilme ve yorumlayabilme kabiliyetine ne derece hakim 
olduklarına yönelik inançlarıdır (İpek, Tekbıyık ve Ursavaş, 2010). Araştırma özyeterlilikleri 
yüksek olan bireyler, verilen akademik görevleri başarılı bir şekilde sonuçlandıracağına inanan, 
çok boyutlu düşünebilen, bilişsel süreçleri ve motivasyonu yüksek olanlardır (Bong ve Skaalvik, 
2003: 10). 

Bilimsel araştırma dersi alan ve çeşitli çalışmalar yapma şansı bulan öğrencilerin bilimsel 
araştırma öz yeterlilikleri ve motivasyonlarının yüksek, kaygı düzeylerinin ise düşük olduğu 
belirlenmiştir (Büyüköztürk, 1997: 462; Saracaloğlu, 2008:181-182). Akademik kaygı, başarı ve 
performansı doğrudan etkilemektedir. Öğrenci kaygı duyduğu bir konuda girişimde bulunmada 
ve yeni bilgiler öğrenme konusunda isteksiz davranabilmektedir (Levine, 2008: 63).  Araştırma 
kaygısı taşıyan bireylerde, zorunlu olmadıkça araştırma yapmama, araştırma yapılması gerektiği 
zaman işten kaçma, çalışma yapacak olmanın bireyi huzursuz etmesi, araştırma konusunda 
kendisini hazır hissetmemesi vb. davranışlar görülmektedir (Çokluk Bökeoğlu ve Yılmaz, 2005: 
53). Bu kapsamda, çalışmanın amacı, turizm alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilimsel 
araştırma özyeterlilikleri, araştırmaya yönelik kaygıları ve akademik güdülenme düzeylerini 
belirlemek ve eğer varsa aralarındaki ilişkileri ortaya koymaktır. 
 
AKADEMİK GÜDÜLENME 
Güdülenme neredeyse tüm davranışları yönlendirmede temel bir role sahip olmakla birlikte 
özellikle öğrenme ve eğitim ile ilgilidir (Fatima, Sharif ve Zimet, 2018: 198). Güdülenmişlik 
düzeyi yüksek olan bireyler akademik kariyerleri süresince yapmaları gereken görevleri (sınava 
çalışma, proje yapma, ödev hazırlama vb.) eksiksiz ve zamanında yaparken, güdülenme düzeyi 
düşük olan bireyler sorumluluklarını yerine getirmede daha başarısız olmakta ve işten zevk 
almama, devamsızlık ve işten ayrılma gibi olumsuz akademik davranışlar sergilemektedir 
(Colangelo, 1997). Bu bakımdan, öğrencilerin güdülenme düzeylerinin yüksek olması öğrenme 
stratejilerini geliştirmekte ve daha zorlu hedeflere ulaşılması için önemli bir etken olarak 
görülmektedir (Aktaş, 2017: 1380-1381). 

Güdülenme, bir dersi öğrenme ya da bir görevi başarmanın ilk aşamasını oluşturur, öğrenciyi 
harekete geçirir ve öğrenim sürecine katkı sağlar (Peklaj-Levpušček, 2006: 157). Başka bir 
ifadeyle, araştırmacıların güdülenme düzeyinin yüksek olması, akademik hayattaki görev ve 
sorumlulukları başarılı bir şekilde yerine getirmesiyle yakından ilişkilidir. Bundan dolayı, 
güdülenme akademik hayat boyunca önemli bir rol üstlenmektedir (Bozanoğlu, 2004). Eğitim 
sürecinde başarının temel belirleyicilerinden biri olan akademik güdülenme, akademik hedeflere 
ulaşılmasına yardımcı olan çeşitli etmenler olarak kabul edilmektedir (Peker ve Kağızmanlı, 2018: 
212). Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde motivasyonlarını etkileyen unsurların belirlenerek 
gerekli önlemlerin alınması ve özellikle öğrenme ve öğretme süreçlerinin optimizasyonunun 
sağlanması akademik başarı açısından oldukça önem arz etmektedir (Karataş ve Erden, 2012: 
984).  

Akademik güdülenme, kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif olarak üç boyuttan oluşmaktadır. 
Kendini aşma boyutu, bireyin sürekli kendini geliştirmesi ve yeni şeyler öğrenmesiyle ilgili iken 
bilgiyi kullanma boyutu, bireyin öğrendiklerini etkili ve verimli bir şekilde kullanmasıdır. Keşif 
boyutu ise, bireylerin yaptığı çalışmaları herhangi bir karşılık beklemeden kendi gelişimleri için 
yapmalarıyla ilgilidir (Bozanoğlu, 2004: 89).  
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BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZYETERLİLİĞİ 
Bandura (1995: 2), özyeterlilik kavramını, kişilerin belirli bir görevi tamamlamak için gerekli olan 
şartları sağlayarak, yerine getirebilme gücüne olan inancı olarak tanımlamaktadır. Akademik öz 
yeterlilik ise, bireylerin verilen akademik görevleri belirlenmiş düzeylerde başarılı bir şekilde 
yerine getireceğine olan öznel inancı olarak ya da görev değeri, algılanan önem, yararlılık ve 
ilgiyi içeren karma bir yapıyı temsil eden akademik etkinliklere katılmaya yönelik bir teşvik 
olarak tanımlanmaktadır (Bong, 2004: 288). Özyeterlilik inancı, insanların nasıl hissettiğini, 
motive ettiğini ve nasıl hareket etmesi gerektiğini belirlemektedir (Bandura,1994: 1). 

Özyeterlilik beklentisi, kişinin yapabilecekleri hakkında kendini inandırması olarak ifade 
edilebilir. Olumlu özyeterlilik beklentisi bireylerde motivasyonu yükseltmekte, yeni ve zor 
görevlerin üstesinden gelmeyi sağlamakta ve çaba göstermeye istekli hale getirmektedir. 
Olumsuz özyeterlilik beklentisi ise, bireylerin sorumluluk almasına engel olmakta ve yapılan bir 
işi neticelendirmede sorun yaşanılmasına neden olmaktadır (Yılmaz, Gürçay ve Ekici 2007: 253; 
Aktaş, 2017: 1379). 

Güçlü bir özyeterlilik duygusu, bireylerin başarısını ve kişisel iyi oluşunu farklı açılardan 
geliştirmektedir. Yetenekleri konusunda yüksek derecede özgüvene sahip olan insanlar,  görev 
ve sorumluluk alma konusunda daha istekli oldukları ve bu görev ve sorumluluklara kaçınılması 
gereken tehditler olarak değil de üstlenilmesi gereken işler olarak yaklaşmaktadır (Bandura, 
1994: 1-2). Zimmerman (1995: 203-204) akademik özyeterliliğin temelinde yer alan faktörleri 
aşağıdaki gibi sıralamaktadır:  
1. Özyeterlilik kişilerde fiziksel ya da psikolojik faktörlerden ziyade, sorumlulukları yerine 
getirme konusundaki yargılarla ilgilidir.  
2. Özyeterlilik inancı, tek bir eğilimden ziyade çok boyutludur. Örneğin, fen bilimleri özyeterlilik 
inancı ile Fransızca özyeterlilik inancı birbirinden bağımsızdır. 
3. Özyeterlilik durum ve şartlarla ilgilidir. Örneğin, öğrencilerin öğrenme konusundaki 
yeterliliklerine ilişkin inançları ile yarışmacılık veya işbirliği yapmaya yönelik inançlarından 
farklı olabilir.  
4. Özyeterlilik, performans için belirlenen faktörler temel alınarak değerlendirilir. Öğrencilerin 
akademik faaliyetlere yönelik sahip oldukları inançları, onların öğrendikleriyle neler 
yapabileceklerini belirlemede etkili olmaktadır. Sonuç olarak akademik öz yeterlilik, öğrencilerin 
öğrenme süreçlerini başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacaklarına dair kendilerine ilişkin 
inançları olarak ifade edilebilir (Bandura, 1994; Bandura ve Wessels, 1997). 
 
ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK KAYGI 
Kaygı; üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa ve kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya 
çıkan ve sebebi bilinmeyen gerginlik duygusu (TDK, 2019) gibi anlamları ifade etmektedir 
Trimarco (1997: 1) kaygıyı, kapsamlı bir endişe, müdahaleci düşünceler, zihinsel düzensizlik, 
gerginlik ve fizyolojik uyarılma ile karakterize edilen bir performans olarak tanımlamaktadır. 
Büyüköztürk (1997: 453) ise, bir tehdit karşısında duyulan endişe veya gerginlik durumu olarak 
belirtmektedir. Bireyin sahip olduğu bazı değerlerin, belirsiz ve karşı konulamaz tehditlerle 
karşıya kalması ya da hakkında bilgisi olmadığı ve zorluk içerdiğini düşündüğü durumlar 
kaygının artmasına neden olmaktadır (Papanastasiou ve Zembylas, 2008: 155).  

Kaygı, farklı durum ve şartlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan birisi de araştırma kaygısıdır 
(Akçöltekin, 2014: 42). Araştırma kaygısı, bireyin kendi isteği ile araştırma yapmaması, araştırma 
yapılması zorunlu olan durumlarda sorumluluktan kaçması, araştırma yapma düşüncesinin bile 
bireyi huzursuz etmesi, araştırma yapma konusunda kendisine inancı olmaması olarak 
açıklanabilir (Çokluk Bökeoglu ve Yılmaz, 2005: 53). 
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Günümüz toplumlarının temel yeteneklerinden biri olarak görülen araştırma kültürü, içerisinde 
birçok yeterliliği (bilişsel, duyuşsal ve devinsel yeterlilikler) bulundurmakta ve bireylere eğitimle 
aktarılabilmektedir. Ancak, araştırma yapabilme yeteneğinin elde edilmesi, temel bir koşul 
olmakla birlikte tek başına yeterli sayılmaz. Bireyin araştırma yapmaya yönelik ilgisi, yetenekleri, 
sahip olduğu değerler ve hatta bu süreci kendisi için bir tehdit unsuru olarak algılayıp 
algılamaması onun araştırma yapmasında etkili olan faktörlerdir (Büyüköztürk, 1999: 30). Bu 
bakımdan, bireyin hayatındaki tüm süreçleri etkileyen kaygı ile öğrenme arasında bir ilişki 
bulunduğunu söylemek mümkündür (Akçöltekin, 2014: 42). 
 
İLGİLİ YAZIN TARAMASI 
Lisansüstü öğrencilerle ilgili araştırma yapan Kelecioğlu (1992) çalışmasında, güdülenmenin, 
başarıyı etkileyen pek çok bilişsel süreç üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Güdülenmeyi 
etkileyen faktörlerin, içsel yeterlilik algısı, öğrenmelerin planlı, düzenli ve kontrollü olarak 
sürdürülmesi gibi faktörler olduğu ampirik olarak da desteklenmiştir. Büyüköztürk ve Köklü 
(1999) yaptıkları araştırmada, yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yeterliliklerine yeterince 
sahip olmadıkları vurgulanmışken, Saraçoğlu’nun (2008) yaptığı çalışmada, lisansüstü 
öğrencilerin genel olarak araştırma yeterliliğine sahip oldukları ifade edilmiştir. Bir başka 
araştırmada ise, bölümlerine isteyerek gelen öğrencilerin, akademik güdülenme seviyelerinin 
yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin akademik başarılarının mesleğe yönelik 
kaygılarını ve akademik güdülenme düzeylerini etkilediği belirlenmiştir (Saracaloğlu, Kumral ve 
Kanmaz, 2009).  

Şahin ve Çakar’ın (2011) yaptığı çalışmada, öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri ile 
cinsiyetleri arasında ve öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri ile akademik başarı 
düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilememiştir. Eğmir vd., (2013) tarafından yapılan 
çalışmada “Bilgiyi Kullanma” boyutunda fark öğrenim düzeyi yüksek olan grup lehine olurken, 
“Kendini Aşma” boyutunda ise öğrenim düzeyi düşük olan grup lehine gerçekleşmiştir. Ayrıca, 
öğrencilerin “bilgiyi kullanma” ve “kendini aşma” boyutlarındaki sorulara yüksek, “keşif” 
boyutundaki maddelere orta düzeyde katılım göstermişlerdir. Bu sonuçlardan hareketle 
lisansüstü öğrenim düzeyi arttıkça akademik öğrenimde bilgi elde etme ve bu bilgiyi kullanma 
motivasyonu artmaktadır. Benzer şekilde, Aktaş (2017) tarafından yapılan araştırmada da, 
akademik güdülenme ile akademik özyeterliliğe yönelik öğretim türü ve cinsiyet açısından 
anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. 

Honicke ve Broadbent (2016) yaptıkları çalışmada, akademik özyeterlilik ile akademik 
performans arasında ilişki olduğunu tespit etmiştir. Bir başka araştırmada ise, akademik 
özyeterlilik ile akademik güdülenme arasında yüksek düzeyde anlamlı ve pozitif ilişki 
bulunmuştur (Özgül ve Diker, 2017). Şanlı, Erdem ve Unur (2018) tarafından yapılan çalışmada, 
lisansüstü öğrencilerin güdülenme düzeylerinin yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Özetlemek gerekirse, ilgili literatüre göre, akademik güdülenme ile bilimsel araştırma 
özyeterliliği arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu, lisansüstü öğrencilerin güdülenme 
düzeylerinin yüksek olduğunu ve akademik özyeterliliklerinin de zaman içerisinde yükseldiğini 
söylemek mümkündür. Ayrıca, Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri gibi 
derslerin bireylerin araştırma kültürünü ve yeteneklerini etkilediği ve bu derslerin lisans ve 
lisansüstü seviyelerde verilmesi gerektiği ifade edilebilir. Öğrencilerin, problemi tanımlama, 
literatür oluşturma ve bulguların elde edilme sürecinde zorlandığı, etkin bir şekilde bilgisayarı 
kullanmada sorun yaşadığı, akıcı, doğru ve açık dille yazma yeterliliklerinde zayıf olduğu 
vurgulanmaktadır (Aşiroğlu, 2016). 
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YÖNTEM 
Araştırmanın amacı turizm alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilimsel araştırma 
özyeterlilikleri, araştırmaya yönelik kaygıları ve akademik güdülenme düzeylerini belirlemek ve 
eğer varsa aralarındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içinde yer alan değişik üniversitelerin sosyal bilimler enstitülerinde turizm alanında öğrenim 
gören lisansüstü öğrencilere anket uygulanmıştır. Anketler hem yüz yüze hem de internet 
üzerinden mail yoluyla katılımcılara iletilmiştir. Anket formu hazırlanırken Tuncer ve Özeren 
(2012) tarafından geliştirilen Bilimsel Araştırma Özyeterliliği Ölçeği; Büyüköztürk (1997) 
tarafından geliştirilen Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği ve Bozanoğlu (2004) tarafından 
geliştirilen Akademik Güdülenme Ölçeğinden yararlanılmıştır. Bilimsel araştırma özyeterliliği 
ölçeği literatür, yöntem, sonuç ve tartışma, öneri ve referans olmak üzere dört; akademik 
güdülenme ölçeği kendini aşma, bilgiyi kullanma ve keşif olmak üzere üç; akademik kaygı ölçeği 
ise tek boyuttan oluşmaktadır. Ayrıca anket formunda ölçeklerin yanı sıra demografik sorulara 
da yer verilmiştir. Veriler, Nisan – Aralık 2018 tarihlerinde toplanmıştır. Analizler kullanılabilir 
330 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin yapısal geçerliliğini belirlemek amacıyla 
doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ayrıca verilere frekans analizi, t-testi, ANOVA ve 
korelasyon analizi yapılmıştır. 
 
BULGULAR 
 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet n % Araştırma Yöntemleri Dersi Alma 

Durumu 
n % 

Kadın 187 56,7 Evet 262 79,4 
Erkek 142 43,0 Hayır 62 18,8 
Eksik Veri 1 0,3 Eksik Veri 6 1,8 
Yaş n % Akademik Çalışma Sayısı n % 
18-24 52 15,8 0 92 27,9 
25-30 192 58,2 1 52 15,8 
31 ve üzeri 85 25,8 2-9 119 36,1 
Eksik Veri 1 0,3 10 ve üzeri 49 14,8 
Eğitim Düzeyi n % Eksik Veri 18 5,5 
Yüksek Lisans  210 63,6 İngilizce Dil Seviyesi n % 
Doktora 118 35,8 Düşük 39 11,8 
Eksik Veri 2 0,6 Orta 121 36,7 
Eğitim Aşaması n % İyi 124 37,6 
Ders Aşaması 115 34,8 Çok İyi 44 13,3 
Yeterlilik 12 3,6 Eksik Veri 2 0,6 
Tez Önerisi 30 9,1 İngilizce Dil Sınavlarından Aldığı 

Puan 
n % 

Tez 166 50,3 0-49 53 16,1 
Eksik Veri 7 2,1 50-59 46 13,9 
Meslek n % 60-69 62 18,8 
Araştırma Görevlisi 82 24,8 70-79 69 20,9 
Öğretim Görevlisi 21 6,4 80-89 45 13,6 
Yalnızca lisansüstü 
öğrenci 

161 48,8 90-100 22 6,7 

Diğer (memur, 
öğretmen, özel sektör) 

57 17,3 Eksik Veri 33 10,0 

Eksik Veri 9 2,7    

 
Katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Frekans 
analizi sonuçlarına göre (Tablo 1) araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunu (56,7) 
kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların 25-30 yaş aralığında (%58,2) yoğunlaştığı, %63,6’sının 
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yüksek lisans düzeyinde eğitim gördükleri ve çoğunluğunun (%50,3) tez döneminde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların neredeyse yarısının sadece öğrenci olduğu (%48,8), araştırma 
görevlisi ya da öğretim görevlisi kadrosuna sahip olmadıkları araştırmanın bir diğer bulgusudur. 
Katılımcıların %79’u araştırma yöntemleri dersini daha önce aldıklarını belirttikleri halde 
katılımcıların %27,9’u henüz akademik çalışma yapmadıklarını belirtmiştir. Katılımcıların 
%50,9’u yabancı dil seviyesinin iyi veya çok iyi olduğunu belirtmiştir. Ancak dil sınavlarından 
aldıkları puanlar incelendiğinde %16,1' inin 0-49 puan aralığında kaldığı ve dil seviyelerini düşük 
olarak belirten katılımcıların yalnızca %11,8 oranında olduğu belirlenmiştir. 
 
Ölçeklerin yapısal geçerlilik ve güvenilirliklerini belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi 
yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizine ilişkin değerler Tablo 2’de yer almaktadır. Tabloda 
standardize değerler, t-değerleri, açıklanan varyans (AVE) ve birleşik güvenirlik (CR) değerleri 
sunulmuştur. Tabloda görüldüğü gibi standardize değerler 0,51-0,84 arasında; t-değerleri ise 
1,96’nın üzerinde bulgulanmıştır. Ayrıca AVE değerlerinin 0,50’nin ve CR değerlerinin kabul 
edilebilir sınırlarda olduğu görülmektedir. 
 
Tablo 2. DFA Sonuçları 

 
Standardize 
Yük Değeri 

t-değeri AVE CR 
 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZ YETERLİLİĞİ     
Literatür   0,57 0,84 
1. Çalışma konumla ilgili literatür taraması yapabilirim. 0,63 11,96   
2. Literatüre dayanarak, problem durumunu genelden 
özele olacak şekilde yazabilirim. 

0,79 16,21   

3. Araştırmanın amacını açık bir şekilde ifade edebilirim. 0,82 17,33   
4. Araştırmanın genel hedeflerine dayanarak alt hedefleri 
belirleyebilirim. 

0,79 16,25   

Yöntem   0,63 0,83 
5. Verilerin türüne göre uygun analizleri seçebilirim. 0,84 17,64   
6. Araştırma yöntemini doğru bir şekilde belirleyebilirim. 0,79 16,37   
7. Araştırma modeli ve amacına uygun evren ve örneklemi 
belirleyebilirim. 

0,75 15,08   

Sonuç ve Tartışma   0,50 0,74 
8. Analiz sonuçlarını yorumlayabilirim/ 
değerlendirebilirim. 

0,80 16,48   

9. Araştırma sonuçlarını toplu olarak düzenleyebilirim. 0,84 17,73   
10. Araştırma sonuçlarını literatüre dayalı olarak 
tartışabilirim. 

0,64 12,31   

Öneriler ve Referans Yazma    0,50 0,66 
11. Araştırma bulgularına dayanarak öneriler öne 
sürebilirim. 

0,75 13,31   

12. Araştırmalarımı uluslararası referans yazma kurallarına 
uygun olarak yürütebilirim. 

0,61 11,10   

AKADEMİK GÜDÜLENME     
Kendini Aşma   0,50 0,87 
2. Öğrendiğim her şey, daha fazlasını öğrenme merakı 
doğurur. 

0,58 11,19   

6. Dersler ve öğrenme konusunda bölümümdeki diğer 
öğrencilerden daha istekli olduğumu düşünürüm. 

0,65 12,79   

7. Seçme şansım olduğunda genellikle beni uğraştıracak 
araştırmaları seçerim. 

0,79 16,82   

8. Beni düşünmeye zorlayan konuları daha çok severim. 0,81 17,23   
9. Kendime koyduğum hedefler çok çalışma ve uzun 
zaman isteyen hedeflerdir. 

0,69 13,78   

10. Biraz zor olan konularda çalışmak daha çok hoşuma 
gider. 

0,78 16,29   
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16. Zor bir konuyla karşılaştığımda, bunu anlamak için 
uğraşmak bana keyif verir. 

0,70 14,21   

Bilgiyi Kullanma   0,50 0,85 
1. Öğrendiğim şeyleri derslerin dışında da kullanabilmek 
için fırsatlar ararım. 

0,51 9,38   

5. Geriye dönüp baktığımda ne kadar çok şey öğrendiğimi 
görünce sevinirim. 

0,55 10,32   

12. Yeni ve farklı konular çalışmak hep hoşuma gitmiştir. 0,63 12,07   
14. Yeni bir şey öğrenmek beni heyecanlandırır. 0,68 13,39   
15. Öğrendiklerimle başkalarına yardım etmek hoşuma 
gider. 

0,58 9,93   

18. Bir şey öğrenirken saatlerin nasıl geçtiğini fark 
etmediğim çok zaman olmuştur. 

0,69 10,40   

Keşif   0,50 0,85 
3. Derse başlar başlamaz, dikkatimi derse veririm. 0,50 9,10   
11. Bazen kendimi derse öyle kaptırırım ki, ders arasının 
neden bu kadar erken geldiğine şaşırırım. 

0,54 9,99   

13. Sırf daha fazla öğrenmek için öğretim üyesinin 
istediğinden daha kapsamlı araştırmalar hazırlarım. 

0,74 14,90   

17. Karşılığında not verilmeyecek olsa da bir şeyi 
öğrenmek için çokça çalıştığım olur. 

0,74 14,99   

19. Eğer ders kitabımda herhangi bir konuyla ilgili yeterli 
bilgiyi bulamamışsam hemen başka kitaplara da bakarım. 

0,65 12,60   

20. Çoğu zaman sınavlarda zevkli bir bulmaca çözüyormuş 
gibi hissederim. 

0,58 10,91   

ARAŞTIRMAYA YÖNELİK KAYGI   0,51 0,87 
1. Mecbur kalmadıkça, araştırma yapmak istemem. 0,61 11,74   
5. Araştırma yapmam gerektiğinde içimin sıkıldığını 
hissederim. 

0,51 9,11   

6. Araştırma sözcüğü bile, beni huzursuz etmeye yetiyor. 0,90 21,22   
7. Araştırma yapmak düşüncesi bile beni tedirgin eder. 0,87 19,96   
9. Araştırma yaparken kendimi genellikle huzursuz 
hissederim. 

0,77 15,81   

10. Araştırma yaparken kısa zamanda bıkarım. 0,67 13,19   
12. Araştırma yapmak konusunda kendime güvenim 
yoktur. 

0,76 16,17   

*”4. Derste öğretilen şeyler benim ilgimi çekmiyor.”, “2. Araştırma yaparken kendimi genellikle 
rahat hissederim.”, “3. Araştırma yapmaktan büyük zevk duyarım.”, “8. Araştırma yapmak, 
benim için eğlendirici bir uğraştır.”, “4. Araştırma yapmak bende rahatsızlığa yol açmaz.”, “11. 
Araştırma yaparken ortaya çıkabilecek problemler bende önemli bir endişe yaratmaz.” maddeleri 
kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almadığı için analizlerden çıkartılmıştır. Ölçme modelinin 
bir bütün olarak kabul edilebilmesi için uyum iyiliklerinin de kabul edilebilir sınırlar içerisinde 
yer alması gerekmektedir. Tablo 3’de uyum iyiliği değerleri sunulmuştur. Değerler 
incelendiğinde modelin kabul edilebilir düzeyde geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

Tablo 3. Uyum İyiliği Sonuçları 

Uyum İyiliği 
Referans Değerler 

Tüm Model 
İyi Uyum İyiliği Değeri Kabul Edilebilir Uyum İyiliği Değeri 

X²/df 0≤X²/df≤2 2˂X²/df≤3 2,32 
RMSEA 0≤RMSEA≤0,06 0,06<RMSEA≤0,08 0,064 
SRMR 0≤SRMR≤0,06 0,06<SRMR≤0,10 0,062 
NFI 0,96≤NFI≤1,00 0,90≤NFI<0,96 0,93 
NNFI 0,97≤NNFI≤1,00 0,96≤NNFI<0,97 0,96 
CFI 0,97≤CFI≤1,00 0,95≤CFI<0,97 0,96 

Kaynak: Schermelleh-Engel vd., 2003. 
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Ölçeklere İlişkin Ortalamalar 

Araştırma kapsamında kullanılan ölçeklere ilişkin ortalamalar Tablo 4’te sunulmuştur. Buna göre 
bilimsel araştırma özyeterliliği ölçek ortalaması 4,15; akademik güdülenme ölçeği ortalaması 4,01 
ve araştırmaya yönelik kaygı ölçeği ortalaması 4,01 olarak bulgulanmıştır. Ayrıca bilimsel 
araştırma özyeterliliği ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip boyut literatür (4,31) boyutuyken, 
en düşük ortalamaya sahip boyut ise yöntem (3,95) boyutudur. Akademik güdülenme ölçeğinde 
ise en yüksek ortalamaya sahip olan boyut bilgiyi kullanma (4,32) boyutu iken en düşük 
ortalamaya sahip olan boyut keşif boyutu (3,79) olarak bulgulanmıştır. 
   Tablo 4. Ölçeklere İlişkin Ortalamalar 

 x ̄  x ̄ 

BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖZ YETERLİĞİ 4,15 AKADEMİK GÜDÜLENME 4,01 
Literatür 4,31 Kendini Aşma 3,94 
1. Çalışma konumla ilgili literatür taraması yapabilirim. 

4,58 
2. Öğrendiğim her şey, daha fazlasını öğrenme 
merakı doğurur. 

4,38 

2. Literatüre dayanarak, problem durumunu genelden 
özele olacak şekilde yazabilirim. 4,23 

6. Dersler ve öğrenme konusunda 
bölümümdeki diğer öğrencilerden daha istekli 
olduğumu düşünürüm. 

3,79 

3. Araştırmanın amacını açık bir şekilde ifade 
edebilirim. 

4,33 
7. Seçme şansım olduğunda genellikle beni 
uğraştıracak araştırmaları seçerim. 

3,68 

4. Araştırmanın genel hedeflerine dayanarak alt 
hedefleri belirleyebilirim. 

4,22 
8. Beni düşünmeye zorlayan konuları daha çok 
severim. 

4,00 

Yöntem 3,95 
9. Kendime koyduğum hedefler çok çalışma ve 
uzun zaman isteyen hedeflerdir. 

3,92 

5. Verilerin türüne göre uygun analizleri seçebilirim. 
3,83 

10. Biraz zor olan konularda çalışmak daha çok 
hoşuma gider. 

3,77 

6. Araştırma yöntemini doğru bir şekilde 
belirleyebilirim. 

3,93 
16. Zor bir konuyla karşılaştığımda, bunu 
anlamak için uğraşmak bana keyif verir. 

4,06 

7. Araştırma modeli ve amacına uygun evren ve 
örneklemi belirleyebilirim. 

4,09 Bilgiyi Kullanma 4,32 

Sonuç ve Tartışma 4,09 
1. Öğrendiğim şeyleri derslerin dışında da 
kullanabilmek için fırsatlar ararım. 

4,25 

8. Analiz sonuçlarını 
yorumlayabilirim/değerlendirebilirim. 

4,05 
5. Geriye dönüp baktığımda ne kadar çok şey 
öğrendiğimi görünce sevinirim. 

4,35 

9. Araştırma sonuçlarını toplu olarak düzenleyebilirim. 
4,07 

12. Yeni ve farklı konular çalışmak hep hoşuma 
gitmiştir. 

4,30 

10. Araştırma sonuçlarını literatüre dayalı olarak 
tartışabilirim. 

4,15 
14. Yeni bir şey öğrenmek beni heyecanlandırır. 

4,48 

Öneriler ve Referans Yazma 
4,19 

15. Öğrendiklerimle başkalarına yardım etmek 
hoşuma gider. 

4,50 

11. Araştırma bulgularına dayanarak öneriler öne 
sürebilirim. 

4,23 
18. Bir şey öğrenirken saatlerin nasıl geçtiğini 
fark etmediğim çok zaman olmuştur. 

4,03 

12. Araştırmalarımı uluslararası referans yazma 
kurallarına uygun olarak yürütebilirim. 

4,14 Keşif 3,79 

ARAŞTIRMAYA YÖNELİK KAYGI 
4,01 

3. Derse başlar başlamaz, dikkatimi derse 
veririm. 

3,76 

1. Mecbur kalmadıkça, araştırma yapmak istemem. 4,25 
11. Bazen kendimi derse öyle kaptırırım ki, ders 
arasının neden bu kadar erken geldiğine 
şaşırırım. 

3,38 

5. Araştırma yapmam gerektiğinde içimin sıkıldığını 
hissederim. 

4,35 
13. Sırf daha fazla öğrenmek için öğretim 
üyesinin istediğinden daha kapsamlı 
araştırmalar hazırlarım. 

3,68 

6. Araştırma sözcüğü bile, beni huzursuz etmeye 
yetiyor. 

3,79 
17. Karşılığında not verilmeyecek olsa da bir 
şeyi öğrenmek için çokça çalıştığım olur. 

4,17 

7. Araştırma yapmak düşüncesi bile beni tedirgin eder. 3,68 
19. Eğer ders kitabımda herhangi bir konuyla 
ilgili yeterli bilgiyi bulamamışsam hemen başka 
kitaplara da bakarım. 

4,37 

9. Araştırma yaparken kendimi genellikle huzursuz 
hissederim. 

3,92 
20. Çoğu zaman sınavlarda zevkli bir bulmaca 
çözüyormuş gibi hissederim. 

3,36 

10. Araştırma yaparken kısa zamanda bıkarım. 3,77   
12. Araştırma yapmak konusunda kendime güvenim 
yoktur. 

4,30 
  



 

 415 

Ölçeklere İlişkin T-Testi Sonuçları 
Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygı 
düzeylerinin cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
t-testi uygulanmıştır. T-testi sonucuna göre araştırmaya yönelik kaygı cinsiyete göre anlamlı bir 
farklılık göstermektedir. Kadınların ortalamalarının erkeklerin ortalamalarına göre daha yüksek 
olduğu bulgulanmıştır. Test sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.  
 
Tablo 5. Cinsiyete Göre Araştırmaya Yönelik Kaygı T-Testi Sonucu 

 
Cinsiyet n Ortalama Standart 

Sapma 
T Değeri Anlam 

Düzeyi 

Levene 
Testi 
p değeri 

Araştırmaya Yönelik 
Kaygı 

Kadın 187 2,3445 ,99391 
2,302 ,022 ,462 

Erkek 142 2,0936 ,96021 

 
Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygı 
düzeylerinin eğitim düzeylerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla t-testi uygulanmıştır. T-testi sonucuna göre bilimsel araştırma özyeterliliğinin tüm 
boyutlarının eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır. Buna göre 
doktora düzeyinde eğitim gören öğrenciler yüksek lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere 
göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Test sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur.  
 

Tablo 6. Eğitim Düzeyine Göre Bilimsel Araştırma Özyeterliliği- T-Testi Sonuçları 

 
Eğitim Düzeyi n Ortalama Standart 

Sapma 
T Değeri Anlam 

Düzeyi 

Levene 
Testi 
p değeri 

Literatür 
Yüksek Lisans 210 4,2440 ,58563 

-4,562 ,0,00 ,176 
Doktora 118 4,5339 ,48692 

Yöntem 
Yüksek Lisans 210 3,8746 ,70965 

-3,154 ,002 ,667 
Doktora 118 4,1271 ,67081 

Sonuç ve Tartışma 
Yüksek Lisans 210 4,0000 ,68347 

-3,956 ,000 ,706 
Doktora 118 4,2881 ,57474 

Öneri ve Referans 
Yüksek Lisans 210 4,1000 ,69825 

-3,568 ,000 ,539 
Doktora 118 4,3696 ,56775 

Bilimsel Araştırma 
Özyeterliliği  
Genel Ortalama 

Yüksek Lisans 210 4,0667 ,54342 
-4,645 ,000 ,772 

Doktora 118 4,3432 ,46776 

 
Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygı 
düzeylerinin eğitim aşamalarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla t-testi uygulanmıştır. T-testi sonucuna göre bilimsel araştırma özyeterliliğinin literatür 
ve sonuç ve referans boyutları; akademik güdülenmenin kendini aşma ve keşif boyutları ile genel 
akademik güdülenme düzeyi eğitim aşamasına göre anlamlı farklılık göstermektedir. Tez 
aşamasındaki öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterlilik alt boyut ortalamalarının ders 
aşamasındaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulgulanmıştır. Ders aşamasındaki 
öğrencilerin ise akademik güdülenme genel ve alt boyutlarının ortalamalarının tez aşamasındaki 
öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. T-testi sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Eğitim Aşamasına Göre Bilimsel Araştırma Özyeterliliği T-Testi Sonuçları 
 

 
Eğitim Aşaması n Ortalama 

Standart 
Sapma T Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Levene 
Testi 
p değeri 

Literatür 
Ders Aşaması 127 4,2146 ,63130 

-3,285 ,001 ,218 
Tez Aşaması 196 4,2747 ,51180 

Öneri ve Referans 
Ders Aşaması 127 4,1024 ,74891 

-1,979 ,049 ,205 
Tez Aşaması 196 4,2526 ,60658 

Kendini Aşma 
Ders Aşaması 127 4,0512 ,62490 

2,173 ,031 ,067 
Tez Aşaması 196 3,8808 ,72657 

Keşif 
Ders Aşaması 127 4,3819 ,48664 

1,993 0,47 ,931 
Tez Aşaması 196 4,2901 ,48003 

Akademik 
Güdülenme Genel 
Ortalama 

Ders Aşaması 127 4,1022 ,53178 
2,190 ,029 ,254 

Tez Aşaması 196 3,9631 ,57405 

 
Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygı 
düzeylerinin araştırma yöntemleri dersi alma durumlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğini test etmek amacıyla t-testi uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre bilimsel 
araştırma özyeterliliği literatür boyutu ve akademik güdülenme genel ortalaması ile kendini 
aşma ve keşif boyutlarının öğrencilerin yöntem dersi alma durumlarına göre anlamlı farklılıklar 
gösterdiği bulgulanmıştır. Yöntem dersi alanlar almayanlara göre literatür boyutunda daha 
yüksek ortalamaya sahipken, yöntem dersi almayanların akademik güdülenme genel ve alt 
boyut ortalamalarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Test sonuçları Tablo 8’de 
sunulmuştur. 
 
Tablo 8. Yöntem Dersi Alma Durumuna Göre Bilimsel Araştırma Özyeterliliği T-Testi Sonuçları 

 

Dersi alma 
durumu n Ortalama 

Standart 
Sapma 

T 
Değeri 

Anlam 
Düzeyi 

Levene 
Testi 
p değeri 

Literatür 
Evet 262 4,3969 ,53325 

3,769 ,001 ,046 
Hayır 62 4,1008 ,64570 

Kendini Aşma 
Evet 262 3,8991 ,69808 

-2,378 ,018 ,170 
Hayır 62 4,1290 ,62281 

Keşif 
Evet 262 3,7431 ,48773 

-2,420 ,016 ,972 
Hayır 62 3,9677 ,46947 

Akademik Güdülenme 
Genel Ortalama 

Evet 262 3,9828 ,56096 
,864 ,043 ,661 

Hayır 62 4,1426 ,54031 

 
Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygı 
düzeylerinin yaşlarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla 
ANOVA uygulanmıştır. ANOVA sonucunda literatür, yöntem ve genel özyeterlilik ile kendini 
aşma, keşif ve genel güdülenmenin yaşa göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır. Test 
sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 
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Tablo 9. Bilimsel Araştırma Özyeterliliği, Akademik Güdülenme ve Araştırmaya Yönelik Kaygı 
Boyutlarının Yaşa Göre Karşılaştırılması 

 Yaş n Ortalama Standart Sapma F Değeri Anlam 
Düzeyi 

Literatür 

18-24 17 4,1587 ,64174 

3,839 ,023 25-30 66 4,3555 ,57227 
31 ve üzeri 40 4,4324 ,50649 
Toplam 123 4,3442 ,57270 

Yöntem 

18-24 17 3,7756 ,71315 

3,148 ,044 
25-30 66 4,0347 ,70728 

31 ve üzeri 40 3,8902 ,74604 

Toplam 123 3,9564 ,72307 

Bilimsel Araştırma 
Özyeterliliği 

18-24 17 3,9904 ,60962 

3,059 ,048 
25-30 66 4,1975 ,53133 

31 ve üzeri 40 4,1784 ,52044 

Toplam 123 4,1598 ,54499 

Kendini Aşma 

18-24 17 3,9163 ,67913 

4,198 ,016 25-30 66 4,0324 ,68430 
31 ve üzeri 40 3,7765 ,68315 
Toplam 123 3,9479 ,68983 

Keşif 

18-24 17 3,6314 ,65374 

3,774 ,024 25-30 66 3,8759 ,66977 
31 ve üzeri 40 3,7102 ,62929 
Toplam 123 3,7944 ,66259 

Akademik Güdülenme 

18-24 17 3,9429 ,53838 

3,514 ,031 
25-30 66 4,0865 ,57419 

31 ve üzeri 40 3,9109 ,52157 

Toplam 123 4,0184 ,55976 

 
Varyansların homojenliği testine (Levene) göre varyanslar homojen olduğundan (p>0.05) hangi 
gruplar arasında farklılık olduğunu görebilmek için LSD testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre literatür boyutunda 25-30 yaş aralığında olanlar diğer yaş ortalamasına sahip olanlara; 
yöntem boyutunda 25-30 yaş aralığında olanlar 18-24 yaş aralığındakilere; genel özyeterlilik 
ortalamalarına göre ise, 25-30 ve 31 ve üzeri yaş grubundakiler 18-24 yaş aralığında olanlara göre 
daha yüksek ortalamaya sahiptir. Ayrıca kendini aşma boyutunda 25-30 yaş aralığında 
bulunanlar 31 ve üzeri yaş aralığında olanlara göre ve keşif boyutunda 25-30 yaş aralığında 
bulunanlar 18-24 yaş aralığındaki öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. Test 
sonuçları Tablo 10’da sunulmuştur. 

Öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliği, araştırmaya yönelik kaygı ve akademik 
güdülenmelerinin mesleklerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini test etmek 
amacıyla ANOVA uygulanmıştır. Uygulanan ANOVA sonucunda bilimsel araştırma 
özyeterliliği genel ortalaması, literatür, sonuç ve tartışma, öneri ve referans; akademik 
güdülenme genel ortalaması, kendini aşma ve bilgiyi kullanma boyutlarının mesleklere göre 
anlamlı farklılıklar gösterdiği bulgulanmıştır. Test sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 
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Tablo 10. Bilimsel Araştırma Özyeterliliği, Akademik Güdülenme ve Araştırmaya Yönelik 
Kaygı Boyutlarının Yaşa Göre Çoklu Karşılaştırılması 

  Yaş Ortalama Farkı Anlam Düzeyi 

Literatür 25-30 yaş 
18-24 yaş ,15917 ,027 

31 ve üzeri yaş ,36540* ,007 

Yöntem 25-30 yaş 
18-24 yaş ,25908* ,022 
31 ve üzeri yaş ,14453 ,124 

Bilimsel Araştırma Özyeterliliği 18-24 yaş 
25-30 yaş -,20710* ,015 
31 ve üzeri yaş -,18805* ,049 

Kendini Aşma 25-30 yaş 
18-24 yaş ,11601 ,278 

31 ve üzeri yaş ,25588* ,004 

Keşif 25-30 yaş 
18-24 yaş ,24445* ,018 
31 ve üzeri yaş ,16571 ,054 

Akademik Güdülenme 25-30 yaş 
18-24 yaş ,14364 ,262 

31 ve üzeri yaş ,17556* ,039 

Tablo 11. Bilimsel Araştırma Özyeterliliği, Akademik Güdülenme ve Araştırmaya Yönelik Kaygı Boyutların Mesleklere 
Göre Karşılaştırılması 

  Meslek n Ortalama Standart Sapma F Değeri 
Anlam 
Düzeyi 

Literatür 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 4,4951 ,50969 

7,480 ,001 
Yalnızca öğrenci 166 4,3193 ,54050 
Diğer 61 4,1516 ,68660 

Toplam 330 4,3432 ,57214 

Sonuç ve Tartışma 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 4,1909 ,63418 

4,722 ,010 
Yalnızca öğrenci 166 4,1185 ,57092 

Diğer 61 3,8743 ,85670 

Toplam 330 4,0960 ,65893 

Öneri ve Referans 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 4,3252 ,57611 

5,883 ,003 
Yalnızca öğrenci 166 4,1928 ,65750 

Diğer 61 3,9590 ,79212 

Toplam 330 4,1909 ,67065 

Bilimsel Araştırma 
Özyeterliliği 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 4,2840 ,49924 

6,631 ,002 
Yalnızca öğrenci 166 4,1516 ,47808 

Diğer 61 3,9699 ,71314 
Toplam 330 4,1593 ,54424 

Kendini Aşma 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 3,7539 ,82346 

6,325 ,002 
Yalnızca öğrenci 166 4,0538 ,59169 

Diğer 61 3,9836 ,62439 
Toplam 330 3,9472 ,68890 

Bilgiyi Kullanma  

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 103 4,2282 ,55522 

7,246 ,001 
Yalnızca öğrenci 166 4,4218 ,43404 

Diğer 61 4,2158 ,42311 

Toplam 330 4,3233 ,48226 

Akademik 
Güdülenme 

Ar. Gör. –Öğr. Gör. 166 4,1099 ,48826 

5,459 ,005 
Yalnızca öğrenci 61 3,9934 ,51571 
Diğer 330 4,0175 ,55918 

Toplam 103 3,6877 ,72486 
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Varyansların homojenliği testine (Levene) göre literatür, sonuç ve tartışma, öneri ve referans ve 
bilimsel araştırma özyeterliliği genel ortalamalarının varyansları homojen olduğundan (p>0.05) 
hangi gruplar arasında farklılık olduğunu görebilmek için LSD testi; kendini aşma, bilgiyi 
kullanma, akademik güdülenme genel ortalaması varyansları homojen olmadığından (p<0.05) 
hangi gruplar arasında farklılık olduğunu görebilmek için Tamhane testi uygulanmıştır. Test 
sonuçlarına göre araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri yalnızca öğrenci olanlara ve başka 
bir meslek sahibi olanlara göre literatür ve bilimsel araştırma özyeterliliğinde; başka meslek 
sahibi olanlara göre ise, sonuç ve tartışma ile öneri ve referans boyutlarında daha yüksek 
ortalamaya sahiptir. Yalnızca öğrenci olanlar ise araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi 
olanlara göre kendini aşma ve akademik güdülenme genel ortalamasında; diğer tüm gruplara 
göre ise bilgiyi kullanma boyutunda daha yüksek ortalamaya sahiptir. Test sonuçları Tablo 12’de 
sunulmuştur. 
 

Tablo 12. Bilimsel Araştırma Özyeterliliği, Akademik Güdülenme ve Araştırmaya Yönelik 
Kaygı Boyutların Mesleklere Göre Çoklu Karşılaştırılması 

 Meslek Ortalama 
Farkı 

Anlam 
Düzeyi 

Literatür Ar. Gör. –Öğr. 
Gör. 

Yalnızca öğrenci ,17587* ,013 

Diğer ,34351* ,000 

Sonuç ve Tartışma 
Ar. Gör. –Öğr. 
Gör. 

Yalnızca öğrenci ,07246 ,376 

Diğer ,31662* ,003 

Öneri ve Referans 
Ar. Gör. –Öğr. 
Gör. 

Yalnızca öğrenci ,13247 ,111 

Diğer ,36623* ,001 

Bilimsel Araştırma Özyeterliliği Ar. Gör. –Öğr. 
Gör. 

Yalnızca öğrenci ,13237* ,049 
Diğer ,31404* ,000 

Kendini Aşma Yalnızca öğrenci 
Ar. Gör. –Öğr. Gör. ,29989* ,005 

Diğer ,07016 ,832 

Bilgiyi Kullanma Yalnızca öğrenci 
Ar. Gör. –Öğr. Gör. ,19364* ,009 
Diğer ,20594* ,005 

Akademik Güdülenme Yalnızca öğrenci 
Ar. Gör. –Öğr. Gör. ,22719* ,009 

Diğer ,11651 ,339 

 
Kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini test etmek amacıyla korelasyon analizi yapılmıştır. 3 
kavrama ek olarak araştırma yöntemlerinden alınan haftalık ders saati, dil puanı ve çalışma sayısı 
da korelasyon analizine dahil edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre bilimsel araştırma 
özyeterliliğinin alt boyutları ve genel ortalaması ile akademik güdülenmenin alt boyutları ve 
genel ortalaması arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel 
araştırma özyeterliliğinin (alt boyutları ve genel ortalama) dil puanı ve çalışma sayısı ile zayıf 
düzeyde pozitif, araştırma yöntemleri ders saati ile çok zayıf düzeyde pozitif ilişkisi 
bulunmaktadır. 

Akademik güdülenmenin alt boyutları ve genel ortalaması ile araştırmaya yönelik kaygı arasında 
çok zayıf düzeyde negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca çalışma sayısının, dil 
puanı ve araştırma yöntemleri ders saati ile zayıf düzeyde pozitif ilişkisi bulunmaktadır. 
Korelasyon analizi sonuçları Tablo 13’te sunulmuştur. 
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Tablo 13. Korelasyon Analizi  

Değişkenler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.Literatür 1 ,622** ,601** ,553** ,852** ,378** ,430** ,356** ,422** -,068 ,201** ,231** ,286** 

2.Yöntem ,622** 1 ,680** ,493** ,857** ,344** ,317** ,315** ,360** ,019 ,166** ,192** ,157** 

3.Sonuç ve 
Tartışma 

,601** ,680** 1 ,628** ,868** ,415** ,397** ,399** ,446** -,037 ,148* ,234** ,230** 

4.Öneriler 
ve Referans 

,553** ,493** ,628** 1 ,753** ,390** ,408** ,398** ,437** ,024 ,191** ,196** ,235** 

5. 
Özyeterlilik 
G.O. 

,852** ,857** ,868** ,753** 1 ,453** ,460** ,432** ,492** -,024 ,208** ,257** ,270** 

6. Kendini 
Aşma 

,378** ,344** ,415** ,390** ,453** 1 ,732** ,735** ,928** -,208** ,023 ,064 ,015 

7. Bilgiyi 
Kullanma 

,430** ,317** ,397** ,408** ,460** ,732** 1 ,736** ,880** -,144** ,031 ,038 -,049 

8. Keşif ,356** ,315** ,399** ,398** ,432** ,735** ,736** 1 ,908** -,162** -,025 ,036 ,006 

9. 
Güdülenme 
G.O. 

,422** ,360** ,446** ,437** ,492** ,928** ,880** ,908** 1 -,194** ,010 ,053 -,004 

10. Kaygı -,068 ,019 -,037 ,024 -,024 -,208** -,144** -,162** -,194** 1 -,032 ,000 -,029 

11. Yöntem 
haf.ders 
saati 

,201** ,166** ,148* ,191** ,208** ,023 ,031 -,025 ,010 -,032 1 ,153* ,262** 

12. Dil 
puanı 

,231** ,192** ,234** ,196** ,257** ,064 ,038 ,036 ,053 ,000 ,153* 1 ,265** 

13. Çalışma 
sayısı 

,286** ,157** ,230** ,235** ,270** ,015 -,049 ,006 -,004 -,029 ,262** ,265** 1 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmanın amacı turizm alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin bilimsel araştırma 
özyeterlilik, araştırmaya yönelik kaygı ve akademik güdülenme düzeylerinin belirlenmesi ve bu 
değişkenlerin birbirleri ile ilişkisini incelemektir. Araştırma sonuçlarına göre lisansüstü 
öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterlilik, akademik güdülenme ve akademik kaygı düzeyleri 
yüksektir. Ayrıca bilimsel araştırma özyeterliliği ölçeğinde en yüksek ortalamaya sahip boyut 
literatür boyutuyken, en düşük ortalamaya sahip boyut ise yöntem boyutudur. Akademik 
güdülenme ölçeğinde ise, en yüksek ortalamaya sahip olan boyut bilgiyi kullanma boyutu iken 
en düşük ortalamaya sahip olan boyut keşif boyutudur. Bu sonuç öğrencilerin akademik 
yeterlilik konusunda kendilerini her alanda oldukça yeterli gördükleri, ancak analiz yapma 
konusunda diğer konular kadar yeterli görmedikleri şeklinde yorumlanabilir. Bir başka deyişle 
araştırmaya katılan öğrenciler kendilerini en az analiz yapma konusunda yeterli görüyorlar 
denilebilir. Buradan hareketle Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 20 Nisan 2016 tarih ve 
29690 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile bilimsel 
araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin lisansüstü eğitim 
sırasında verilmesinin zorunlu hale getirilmesinin (Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, 
2016) yerinde bir adım olduğu söylenebilir. 
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Araştırma sonucunda kadınların araştırmaya yönelik kaygılarının erkeklere göre daha yüksek 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuca göre kadın öğrencilerin araştırma yapma konusunda erkek 
öğrencilere göre daha çok kaygılandıkları söylenebilir. Bir diğer sonuca göre doktora düzeyinde 
eğitim gören öğrencilerin yüksek lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilere göre bilimsel 
araştırma özyeterlilik düzeyleri daha yüksektir. Doktora öğrencilerinin daha fazla akademik 
derslere özellikle araştırma yöntemleri dersine katılım sağlamış olmaları, daha fazla araştırma ve 
bilimsel çalışma yaparak daha deneyimli olmalarının bu sonuca etki ettiği söylenebilir. 

Araştırmanın başka bir sonucuna göre tez aşamasındaki öğrencilerin bilimsel araştırma 
özyeterlilikleri (ve alt boyutları) ders aşamasındaki öğrencilere göre daha yüksektir. Tez 
çalışması kapsamında bilimsel araştırmanın her aşamasının kullanılıyor olması nedeniyle bu 
sonuç doğal olarak nitelendirilebilir. Ders aşamasındaki öğrenciler ise, tez aşamasındaki 
öğrencilere göre daha yüksek akademik güdülenmeye (genel ve alt boyutlar) sahiptir. Ders 
aşamasında öğrenilen bilgilerin öğrencilerin ufkunun açılmasına yardımcı olmasının bu sonuçta 
etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, yöntem dersi alan öğrenciler almayanlara göre literatür 
boyutunda daha yüksek ortalamaya sahipken, yöntem dersi almayanların akademik 
güdülenmeleri (genel ve alt boyut) daha yüksektir. Araştırma yöntemleri derslerinin içeriğinin 
bu sonucun ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu ifade edilebilir. Araştırma yöntemleri 
dersini henüz almamış olan öğrencilerin ise yeni bilgileri araştırarak öğrenme ve keşfetme 
isteklerinden kaynaklı güdülenmelerinin bu sonucu etkilediği söylenebilir. 

Araştırma kapsamında 25-30 yaş aralığında olanlar diğer yaş ortalamasına sahip olanlara göre 
literatür boyutunda; 25-30 yaş aralığında olanlar 18-24 yaş aralığındakilere göre yöntem 
boyunda; 25-30 ve 31 ve üzeri yaş grubundakiler ise 18-24 yaş aralığında olanlara göre genel 
özyeterlilik boyutunda daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bu sonuç yaş arttıkça araştırma 
özyeterliliğinin de arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca kendini aşma boyutunda 25-30 yaş 
aralığında yer alanlar 31 ve üzeri yaş aralığında olanlara göre ve keşif boyutunda 25-30 yaş 
aralığında yer alanlar 18-24 yaş aralığındaki öğrencilere göre daha yüksek ortalamaya sahiptir. 
Bu sonuç demir tavında dövülür atasözünü doğrular nitelikte olmakla birlikte, belli bir yaştan 
sonra lisansüstü eğitimde güdülenme boyutlarından en azından keşif ve kendini aşma 
boyutunun zorlaştığı şeklinde de yorumlanabilir. Ayrıca Eğmiş vd. (2013) tarafından yapılan 
çalışmada elde edilen sonuç bu çalışmanın sonuçları ile paralellik göstermektedir. 

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre araştırma görevlileri ve öğretim görevlileri yalnızca 
öğrenci olanlara ve başka bir meslek sahibi olanlara göre literatür ve bilimsel araştırma 
özyeterliliğinde; başka meslek sahibi olanlara göre ise, sonuç ve tartışma ile öneri ve referans 
boyutlarında daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bu sonucu araştırma görevlileri ve öğretim 
görevlilerinin daha fazla bilimsel çalışma yapmış olmalarının etkilediği söylenebilir. Yalnızca 
öğrenci olanlar ise araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi olanlara göre kendini aşma ve 
akademik güdülenme genel ortalamasında; diğer tüm gruplara göre ise bilgiyi kullanma 
boyutunda daha yüksek ortalamaya sahiptir. Bu sonuç yalnızca lisansüstü eğitim gören 
öğrencilerin henüz bir akademik kadroya sahip olmamaları nedeniyle bu konuda daha çok 
güdüleniyorlar şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma kapsamında elde edilen bulgular neticesinde bilimsel araştırma özyeterliliğinin alt 
boyutları ve genel ortalaması ile akademik güdülenmenin alt boyutları ve genel ortalaması 
arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca bilimsel araştırma özyeterliliğinin 
(alt boyutları ve genel ortalama) dil puanı ve çalışma sayısı ile zayıf düzeyde pozitif ve araştırma 
yöntemleri ders saati ile çok zayıf düzeyde pozitif ilişkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla bilimsel 
araştırma özyeterliliği artıkça akademik güdülenme; akademik güdülenme artıkça bilimsel 
araştırma özyeterliliği de artış gösterecektir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce dil seviyesi yükseldikçe 
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ve akademik çalışma sayıları artıkça bilimsel araştırma özeyeterlilikleri; bilimsel araştırma 
özyeterlilikleri artıkça da dil seviyeleri ve akademik çalışma sayıları da artış gösterecektir. 

Akademik güdülenmenin alt boyutları ve genel ortalaması ile araştırmaya yönelik kaygı arasında 
çok zayıf düzeyde negatif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Bu sonuç Saracaloğlu (2008) ve 
Saracaloğlu, Kumral ve Kanmaz (2009)’ın çalışma sonuçlarını destekler niteliktedir. Ayrıca 
çalışma sayısının, dil puanı ve araştırma yöntemleri ders saati ile zayıf düzeyde pozitif ilişkisi 
bulunmaktadır. Dolayısıyla akademik güdülenme artıkça araştırmaya yönelik kaygı azalma 
gösterecektir. Ayrıca öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemleri dersinden aldıkları ders sayısı 
artıkça, yaptıkları bilimsel çalışma sayısı da artış gösterecektir. Araştırmanın son bulgusuna göre 
ise, öğrencilerin dil seviyesi yükseldikçe yaptıkları çalışma sayıları da artış gösterecektir. 

Araştırma kapsamında öğrencilerin bilimsel araştırma özyeterliliklerinin ve akademik 
güdülenmelerinin cinsiyete göre; akademik güdülenme ve araştırmaya yönelik kaygılarının 
eğitim düzeyine göre; araştırmaya yönelik kaygılarının eğitim aşamasına, yöntem dersi alma 
durumuna, yaşa ve mesleğe göre anlamlı farklılıklar göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca 
akademik güdülenmenin bilimsel araştırma özyeterliliği, dil puanı, çalışma sayısı ve araştırma 
yöntemleri ders saatiyle ilişkisinin olmadığı belirlenmiştir. 

Bu sonuçlar ışığında lisansüstü öğrencilerine İngilizce dil seviyelerini yükseltmeleri, YÖK 
tarafından konulan zorunlu yöntem derslerine ek olarak seçmeli olarak sunulan yöntem 
derslerine ağırlık vermeleri ve akademik çalışmalara yönelmeleri önerilebilir. Bu sayede 
araştırmaya yönelik kaygılarında azalma olacak, akademik güdülenmeleri ve bilimsel araştırma 
özyeterlilikleri yükselecektir. Bu çalışma lisansüstü öğrencilerin yanında danışmanlarında 
faydalanabileceği sonuçlar ortaya koymuştur. Buradan hareketle danışmanlara öğrencilere 
İngilizce yayınlar vererek onların İngilizce sevilerini yükseltmeleri, araştırma yöntemleri dersleri 
almaları konusunda onları teşvik etmeleri ve onlarla çok sayıda çalışma yapmaları ve hatta onları 
tek başlarına çalışma yapmaya zorlamaları önerilebilir.  

Öğrencilerin akademik özyeterlilik düzeylerini artırmaları için çok sayıda makale incelemesi 
yapmalarının gelişimleri açısından önemli olduğu vurgulanabilir. Bunun yanında, özellikle tez 
döneminde danışmanlık derslerinden daha fazla faydalanmaları gerektiği ifade edilebilir.  Son 
olarak, Lisans düzeyinde öğrencilerin akademik özyeterliliklerini geliştirme adına müfredat 
geliştirilebilir. 

Araştırmanın evrenini lisansüstü düzeyde turizm eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır.  Daha 
sonra yapılacak çalışmalar için araştırmacılara diğer enstitülerde eğitim gören öğrenciler 
üzerinde araştırma yapmaları önerilebilir. Ayrıca gelecekte yapılacak çalışmalarda farklı 
değişkenlerin kullanılması önerilebilir. 
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Öz 

Günümüzde işletmeler için en önemli amaçlardan biri, sürdürülebilir bir rekabet gücüne sahip olmaktır. 
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hizmet yeniliğine yönelik kararlarda etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu bakış açısı ile çalışmada Trakya 
Bölgesi’nde yer alan konaklama işletmelerindeki 137 alt, orta ve üst kademe yöneticinin strateji odaklı 
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yöntemlerinden yapılandırılmış anket tekniği kullanılmıştır. Anketler, istatistik paket programı ile analiz 
edilmiştir. Analiz tekniklerinden, spearman korelasyon analizi yanında, basit ve çoklu regresyon analizleri 
uygulanmıştır. Çalışma sonucunda konaklama işletmelerinin teknoloji ve pazar odaklılıktan oluşan strateji 
odaklı bakışının, yeni hizmet geliştirme ortamı ve yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde olumlu ve anlamlı 
etkisi olduğu görülmüştür. Alt boyutlar bazında incelendiğinde ise, müşteri odaklılık ve fonksiyonlar arası 
koordinasyonun yeni hizmet geliştirmenin ortam ve destek boyutu üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi 
görülürken, rakip odaklılığın herhangi bir etkisine rastlanmamıştır. 
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Abstract 

Nowadays, one of the most important objectives for businesses is to have a sustainable competitive power. 
It is considered that the strategy-oriented perspective, which can be developed by taking into account 
internal and external environmental elements, may be effective in the decisions regarding service 
innovation. From this point of view, the study examined the effects of the strategy-oriented views of 137 
lower-, mid-, upper-level managers in accommodation businesses in the Thrace Region on the decisions of 
new service development. Structured questionnaire technique, which is one of the quantitative research 
methods, was used in the study. The questionnaires were analyzed with statistical package program. 
Spearman correlation analysis, simple and multiple regression analyzes were applied. As a result of the 
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new service development support. When examined in terms of sub-dimensions, customer orientation and 
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GİRİŞ  
 
Küreselleşme ile birlikte tüketici yapısının hızlı bir şekilde değişmesi, işletmeleri de bulundukları 
pazarda değişikliklere daha duyarlı bir hale getirmiştir. Küreselleşmeden en çok etkilenen 
kurumların başında işletmelerin gelme sebebi, sürekli değişen müşteri istek ve ihtiyaçlarıdır. 
İşletmelerin üstün performans elde edebilmeleri için mevcut pazarı sürekli yakından takip 
etmeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda strateji odaklı işletme yapısı ön plana çıkmaktadır. 
 
Stratejik odaklılık ile pazar ve yenilik ayrımı üzerinde durularak üstün performans elde etmeye 
yönelik davranışlar (Zhou, Gao, Yang ve Zhou, 2005:1049) strateji, girişimcilik ve pazarlama 
ağırlıklı bakış açıları (Liu ve Revell, 2009) ile pazar, müşteri, maliyet, yenilikçilik, rakip, öğrenme, 
çalışan ve etkileşim (Grawe, Chen ve Daugherty, 2009) kavramları incelenmektedir.  Sonuç olarak 
farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen farklı bakış açılarının ortak noktası, strateji 
odaklılığın nihai amaca ve üstün performans elde etmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiş doğru 
uygulamaları kapsamış olmasıdır (Harsono ve Haryono, 2014:221). Strateji odaklılık, Pazar 
odaklılık ve teknoloji odaklılık olmak üzere iki boyutta incelenmektedir. Uzun dönemde karlılığı 
hedefleyen işletmelerin iç paydaşlarının (işletme sahiplerinin, yöneticilerin ve çalışanların) 
beklentilerini ihmal etmeden müşteri ilgisini ön planda tutan işletmeler olduğu görülmektedir. 
Bu bakış açısı ile Deshpande, Farley ve Webster (1993:25) pazar odaklılığı işletme kültürünün en 
temel öğesi olarak görmekte ve işletmenin müşterilerini her zaman ön planda tutmaları 
gerektiğini söylemektedir. Dolayısıyla yönetim sistemlerini oluşturan alt sistemlerin (örgütsel 
sistem, bilgi sistemi, planlama sistemi, denetim sistemi ve insan kaynakları sistemi) pazar 
odaklılık düzeyleri ile ayrı ayrı değerlendirilerek ele alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır 
(Karamustafa, güllü, Acar ve Ulama, 2010:79). Strateji odaklılığın diğer boyutu olan teknoloji 
odaklılık ise, işletmenin teknoloji bilgi birikimini, kullanıcıların yeni ihtiyaçlarını karşılamak, 
yeni ürün/hizmet geliştirmek ve yeni bir teknik çözüm oluşturmak için kullanmasını ifade 
etmektedir.  
 
Uluslararası düzeyde kabul edilen OECD Oslo kılavuzuna göre (2006:50); örgüt içinde 
gerçekleştirilen uygulamalarda, dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş ürün, mal 
veya süreçlerin yeni bir pazarlama yöntemi veya organizasyonel yönetim şeklinde ifade edilen 
yenilik kavramının strateji odaklılık ile ilişkisi olabileceği varsayılmaktadır (Liu ve Chen 2015; 
Zhou, Yim, Bennett ve Tse, 2005). Yenilik farklı sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründeki 
konaklama işletmeleri için de oldukça önemlidir. Özellikle günümüz iş koşullarında işletmelerin 
ayakta kalabilmeleri için sürekli kendilerini yenilemeleri, pazardaki rakiplerini yakından takip 
etmeleri ve yeni hizmetler geliştirmeleri gerekmektedir. Sürekli değişen müşteri istek ve 
beklentileri karşısında konaklama işletmelerinin mevcut hizmetleri yetersiz kalabilmektedir. 
Dolayısıyla konaklama işletmelerinin pazarda ayakta kalabilmeleri için yenilikçi yönetim 
anlayışı ile hareket ederek işletmenin tamamında yeni hizmetler geliştirmelerine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
 
Çalışmanın literatür kısmında; strateji odaklılık ve alt bileşenleri ile yenilik ve yeni hizmet 
geliştirme alt başlıklarından oluşturulmuştur. Strateji odaklılık ile yeni hizmet geliştirme 
arasındaki ilişkilere dayanılarak oluşturulan araştırma hipotezleri elde edilen veriler aracılığı ile 
test edilmiş ve yorumlanmıştır.  
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LİTERATÜR TARAMASI 
Strateji Odaklılık  
 
Strateji odaklılık, bir işletmenin büyümesine yol açan süreçleri, uygulamaları ve karar verme 
faaliyetlerini ifade eder. İşletmelerin stratejik karar süreçlerinin içine yerleşmiş olan örgütsel 
kalıpları, uygulama ve değerleri tanımlamak ve açıklamak amacıyla birçok yazar tarafından 
strateji odaklılık kavramı kullanılmaktadır (Escriba-Esteve, Sanchez-Peinado ve Sanchez-
Peinado, 2009:583). 
 
İlgili literatürde strateji odaklılık, pazar ve teknoloji odaklılık şeklinde iki bileşene ayırmıştır 
(Jaworski ve Kohli, 1993; Slater ve Narver, 1995; Atuahene-Gima ve Ko, 2001; Calantone, Chan 
ve Cui, 2006; Jeong, Pae ve Zhou, 2006; Tsou, Chen ve Liao, 2014; Lita, Meudhia ve Faisal, 2018). 
Bu ayırım, stratejik bakışın bir taraftan işletme dışındaki hedef pazarın tanınması ve 
beklentilerine cevap vermeyi gerektirirken, diğer taraftan da teknolojik anlamdaki gelişmelerin 
izlenmesi ve ayak uydurmasını gerektiğini göstermektedir.  
 
Pazar odaklılık kavramının özellikle son yıllarda işletme ve pazarlama yazınında sık karşılaşılan 
kavramlardan olduğu görülmektedir. Kavramın özünü eldeki ürünü müşteri istek ve 
ihtiyaçlarına uygun hale getirmek oluşturmaktadır (Biçimveren, 2017:7). Yazında pazar odaklılık 
ile ilgili farklı bakış açılarına sahip yaklaşımlar bulunmaktadır. Shapiro (1988)’nun yaklaşımı, 
pazar odaklılığa sadece müşteriler ile yakın ilişki kurularak ulaşılamayacağını, müşterilerle 
kurulan ilişkilere dayanarak alınacak stratejik ve taktiksel kararların işletme bölümleri arasında 
koordineli bir şekilde yürütülmesine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, pazar 
odaklılık mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarının tespiti yanında, elde edilen verilerin 
bölümler arasında yaygınlaştırılması ve buna cevap verme istekliliği olarak (Kohli ve Jaworski, 
1990:6) da düşünülmektedir. Stratejik bir perspektiften pazar odaklılık (Ruekert, 1992:228); a) iş 
biriminin müşterilerden bilgi toplaması ve kullanmasına, b) müşteri ihtiyaçlarına yönelik strateji 
geliştirmesine, c) geliştirilen bu stratejinin müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması için 
uygulamasına bağlıdır. Bu süreç içinde ilk adımı müşteri oluşturmaktadır. İkinci adım, müşteri 
odaklı stratejinin belirlenmesi ve son adım müşteri odaklı pazarın isteklerini örgütsel düzeyde 
duyarlılık gösterilerek geliştirilen müşteri odaklı stratejilerin uygulanmasıdır (Ayyıldız Ünnü, 
2009:1250-1251).  
 
Narver ve Slater (1990:23) ise, pazar odaklılığı “müşteri ve rakip bilgilerinin sürekli izlenerek, 
şirket içinde yayılması ve bu sayede şirketin bir bütün halinde çalışarak müşteriye değer 
yaratmasıdır” şeklinde tanımlamışlardır. Bu yaklaşım ile Narver ve Slater (1990:21) pazar 
odaklılığa; müşterileri, rakipleri ve işletme fonksiyonlarının bütünlüğünü dahil etmiştir. 
Dolayısıyla pazar odaklılık yapısının üç davranışsal bileşenden (müşteri odaklılık, rakip 
odaklılık ve fonksiyonlar arası koordinasyon) oluştuğunu ifade etmektedir. Müşteri odaklılık, 
hedef müşterilerin daha iyi anlaşılmasını ifade ederken, müşterilere üstün bir değer de 
kazandırmaktadır. Bazı araştırmacılara göre (Slater ve Narver, 1994; Deshpande vd., 1993; Deng 
ve Dart, 1994) müşteri odaklılığın, pazar odaklılığın kalbi olduğu ve müşteri odaklılığa dayalı 
işletme felsefesinin işletmenin genelinde uygulanması gerektiği ifade edilmektedir. Bu uygulama 
hedefteki müşterilerin ihtiyaçlarının anlaşılmasını (Naktiyok, 2003:97), satış sonrası 
müşterilerden gelen istek ve şikayetlerin dinlenmesini (Gray, Matear, Boshoff ve Matheson, 1998) 
ve bu doğrultuda ürün/hizmet yaratma yöntemlerinin araştırılarak müşteri tatmininin sürekli 
ölçülmesini müşteri odaklılık için gerekli kılmaktadır (Akman, Özkan ve Eriş, 2008:95). Rakip 
odaklılık ile işletmenin pazardaki mevcut ve potansiyel rakiplerinin faaliyetlerini izleme, ürünleri 
ve hizmetleri hakkında bilgi edinme, gelecekteki faaliyetlerini anlama ve uygun cevapları 
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verebilmesine yönelik süreçler anlaşılmaktadır (Narver ve Slater, 1990; Kohli ve Jaworski, 1990). 
Bu süreç içinde kısa dönemde mevcut rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi 
toplanması, orta vadede potansiyel rakiplerin kimler olacağının tespiti (Bulut, Alpkan ve Yılmaz., 
2009:520), uzun vadede ise mevcut ve potansiyel rakiplerin yeteneklerinin ve stratejilerinin 
anlaşılması hedeflenmektedir (Narver ve Slater, 1990:21). Fonksiyonlar arası koordinasyon ise, hedef 
müşteriler için üstün değer yaratmada işletme kaynaklarının koordineli bir şekilde kullanımını 
ifade etmektedir. Müşteriler için üstün değer yaratmak için işletmenin tüm bölümleri ile 
bütünleşmesine, gerektiğinde tüm insani ve diğer sermaye kaynaklarının uyarlanmasına ihtiyaç 
duyulmaktadır (Narver ve Slater, 1990:22).  
 
Teknoloji odaklılık kavramı, işletmelerin teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesi, teknolojik 
fırsatları rakiplerinden önce algılayabilmesi, işletmelerin yenilikçi kabiliyetlerini geliştirmesi 
olarak tanımlamaktadır (Akman ve Yılmaz, 2008:84).  
 
Tek boyutlu bir yapı olarak düşünülen teknoloji odaklılık yaklaşımı fonksiyonel düzeyde analiz 
edilmeye (Bulut vd., 2009:27) çalışılmış ve kültürel temelli bir kurumsal/iş birimi seviyesinde 
güçlü bir AR-Ge ve ileri teknoloji alt yapısı ile sınırlandırılmıştır (Halaç, 2014:49). Oysaki teknoloji 
odaklılık, işletmenin teknolojiyi başlatma, takip etme, uyarlama, geliştirme ve kullanma 
konusundaki istekliliğini göstermektedir (Karabulut, 2015: 5). Halaç (2014:46) teknoloji 
odaklılığın kendinden beklenilenlere cevap verebilmesi için tepe yönetimin kabiliyeti, teknoloji 
kabiliyeti, öğrenmeye bağlılık ve değişime bağlılık olmak üzere dört bileşene ayırarak incelemiştir. 
Tepe yönetim kabiliyeti, işletmelerin mevcut operasyonlarını güncel teknolojilerle yürütmesi veya 
Ar-Ge yatırımlarına öncelik vererek ileri ve yüksek teknolojiye odaklı bakış açısına sahip olmak 
olup yöneticilerin sorumluluğunda bulunmaktadır. Tepe yönetimin bu bağlamda dışarıdan 
teknoloji geliştirip geliştirmeyeceğine, Ar-Ge’ye ne ölçüde yatırım yapılacağına ve rakipleri ile 
ne ölçüde rekabet veya işbirliği yapacağına dair gerekli kabiliyete sahip olması gerekmektedir 
(Halaç, 2015:1058). Teknoloji kabiliyeti ise, çeşitli teknolojik faaliyetler yoluyla işletmenin 
performansına yansıyan ve kopyalanması zor organizasyon becerilerini geliştiren ve nihai amacı 
firma seviyesinde değer yönetimi olan fonksiyonel yeteneklerdir (Panda ve Ramanathan, 
1996:562)  İşletmelerin teknoloji kaynakları sahip oldukları rekabet avantajlarının merkezinde yer 
almaktadır. Bunun sebebi işletmelerin rakiplerinin teknolojik kaynak tahsislerinden ve bunların 
performansa nasıl katkıda bulunduğundan habersiz olmaları ve bu teknolojik kabiliyetleri zor 
taklit etmeleridir. Öğrenmeye bağlılık, örgütsel öğrenmeyi daha iyi örgütsel performansa katkıda 
bulunacak olan kaynakların ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik bilginin yaratılması, 
edinilmesi ve bütünleştirilmesi sürecidir (Lopez, Peon ve Ordas, 2005:228). Değişime bağlılık ise, 
bilginin kaldırılması/atılması ile ilgili olabilir aynı zamanda ilgisiz eskimiş gibi öznel bir değere 
sahip olabilir ya da kendi başına bir son veya sona ulaşmak için bir araç olarak kullanılabilir 
(Srithika ve Bhattacharyya, 2009:69).  Bu sebeple, yeni öğrenmeyi kolaylaştıran temel bir süreçtir. 
Çünkü kurumun hafızasında, kültüründe ve rutinlerinde var olan dogmaları ve prosedürleri 
ortadan kaldırarak yeni öğrenimler için yer açmaktadır (Halaç, 2015: 1059).  
 

Yeni Hizmet Geliştirme 

Yenilik, Latince “innovatus” kelimesinden türemiş olup; yeni bir şey yapma, anlamına 
gelmektedir. Türkçe kullanımı konusunda fikir birliğine tam olarak varılmamış olsa da bazıları 
bu kavramın İngilizce karşılığı “innovation” yani inovasyon olarak kullanılması gerektiği 
görüşündedir. Türk Dil Kurumunun bu konuyla ilgili yaptığı çalışma sonucunda ise inovasyon 
kelimesinin karşılığı olarak “yenileşme” kelimesinin kullanılması önerilmiştir. Kavramın 
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içeriğini tam olarak yansıtmamakla birlikte en yakın anlamı olarak “yenilik” kelimesi alan 
yazında en sık rastlanılan kelimedir (Gökçek, 2007:4).  
 
Yenilik bir işletmenin iş yapış yöntemlerinde, tasarım ve pazarlama yöntemlerinde, üretim 
dağıtım yöntemlerinde, ürünlerinde ve hizmetlerinde yapılabilir. Bunlarda sırasıyla, “örgütsel 
yenilik”, “pazarlama yeniliği”, “süreç yeniliği”, “ürün yeniliği”, “hizmet yeniliği” olarak 
adlandırılır (Elçi, 2007:3). 
 
Örgütsel Yenilik: Örgütsel yenilik bir işletmenin ticari uygulamalarında, işyeri örgütünde veya 
dış ilişkilerinde yeni, farklı ve değişik bir örgütsel yöntemin uygulanması olarak ifade 
edilmektedir (Adıgüzel, 2012:38). Yeni iş yapma ve çalışma yöntemlerinin geliştirilerek veya var 
olan yöntemlerin işletme şartlarına uyarlanarak kullanılması örgütsel yenilik olarak ifade 
edilmektedir (Elçi, 2007:10). 
 
Pazarlama Yeniliği: Polder, Leeuwen, Mohnen ve Raymond (2010:2) pazarlama yeniliğinin 
teknolojik olmayan bir yenilik olduğuna inanmakta ve işletmelerin verimliliğini arttırmak için 
pazarlama yöntemlerinde yenilik yaptıklarını ileri sürmektedir. İşletme pazarlama yeniliğinde, 
pazar payını arttırarak rakiplerine karşı rekabet avantajı elde edebilecek ya da mevcut durumunu 
koruyarak karlılığını arttırabilecektir (Çınar, 2017:40). 
 
Süreç Yeniliği: Durna (2002:67), süreç yeniliğini bir ürünün yapımı veya hizmetin sunumu 
sırasında yapılan değişiklikleri kastetmektedir. Kullanıcılar tarafından ürünün kalitesi veya 
maliyetindeki değişimler dışındaki süreç yenilikleri görülmeyebilir.  Dolayısıyla süreç yeniliği ile 
hizmetin yaratılması ve tedarikine ilişkin yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yöntemler 
kullanılabilmekte (Oslo Kılavuzu, 2005:53) ancak bu yenilikler kullanıcıların dikkatini 
çekmemektedir. Oysaki süreç yeniliğine yönelik gerçekleştirilen bu uygulamalar üretimde 
verimlilik artışı ve maliyet tasarrufu gibi katkılar sağlayabilmektedir (Akgemci ve Güleş, 
2010:141). 
 
Ürün Yeniliği: Ürün yeniliği, dış pazar veya kullanıcı ihtiyacını karşılamak için yeni ürün 
tanıtımına işaret etmektedir (Damanpour, 1996:698). Aynı zamanda, ürün yeniliği mevcut 
pazarlar/müşteriler yaratmak veya mevcut pazarların/müşterilerin beklentilerine cevap vermek 
için yeni ürün ve ürüne ait hizmetlerin üretimi ile de ilgilenmektedir (Wan, Ong ve Francis, 
2005:262). 
 
Hizmet Yeniliği: Hizmet yeniliği; müşteriler, işletmeler, şirket ortakları ve genel olarak toplum 
için değerler oluşturmak üzere yenilikçi hizmetler, hizmet süreçleri ve hizmet modelleri 
yaratmak için yeni veya geliştirilmiş yöntemlerin kullanılmasıdır (Ostrom, Bitner, Brown, 
Burkhard, Goul, Smith-Daniels, Demirkan ve Rabivich, 2010:5). Avlonitis, Papastathopoulou ve 
Gounaris (2001:487)’ne göre, hizmet yeniliği tamamen yeni bir hizmete işaret etmektedir. 
İşletmeler için bu durum, yeni hizmet süreçlerini, uygun hizmet iyileştirmelerini, hizmet 
durumunun genişletilmesini ve hizmetlerin yeniden konumlandırılmasını da içerir. Vang ve 
Zellner (2005:147) hizmet yeniliğini, işletmelerin müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını karşılamak 
için ürün veya hizmet değerini yükseltmek amacı ile bir iyileştirme önlemi olarak görmektedir. 
Cheng ve Krumwiede (2012) hizmet yeniliğinin, yüksek değerli hizmet yaratmanın müşteri 
ihtiyaçlarının karşılanması ve iş performansını iyileştireceği görüşündedir. 
 
Yeni hizmet geliştirme ise, ilk fikirden yeni hizmetlerin son aşamasına kadar geçen sürede 
gerçekleşen faaliyetler dizisi olarak ifade edilmektedir. Aynı zamanda yeni ürün geliştirme; 
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pazar fırsatları ve müşteri istekleri hakkında bilgi girdisinin dönüşüm süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Bu bakımdan, yeni hizmet geliştirme son zamanlarda büyük pazar payı elde 
etmek için rekabetçi bir rol oynamaktadır (Lu ve Gama, 2007:1423, Akt., Dinçer, 2010:93).  
 
Avlonitis vd., (2001:326) yeni hizmet geliştirme ile ilgili süreçleri 5 grupta değerlendirmektedir: 

• Fikirlerin Oluşturulması ve Elenmesi: Alternatif fikirler incelendikten ve belirli pazar temelli 
ve teknik kriterlere göre değerlendirildikten sonra uygun olanlar seçilerek diğerleri elenir. 

• İş Analizi ve Sonrasında Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi: Pazar koşullarının, tüketici 
eğilimlerinin, müşteri ihtiyaçlarının ve yeni teklifin geliştirilmesi ve teşvik edilmesi için 
gerekli yatırımların analizine dayanan yeni girişimlerin fayda maliyet analizinin yapıldığı 
aşamadır. 

• Teknik Gelişim Aşaması: Yeni hizmet ile ilgili süreç prosedürlerinin ve sistem tasarımının 
geliştirildiği aşamadır. 

• Test Aşaması: Yeni hizmetin uygulanabilir olup olmadığını, hizmetin geliştirildiği 
organizasyon içinde ya da hedef pazarda testlerin yapıldığı aşamadır. 

• Yeni Hizmetin Ticarileştirilmesi: Hizmetin pazara girişini ve performansının 
değerlendirilmesini ifade eden hizmetin ticarileştirilmesi / lansmanı ve pazara sürülme 
aşamasıdır. 

Yeni hizmet geliştirmenin işletmelere sağladığı faydaların başında ürünlerin karlılığını arttırma, 
yeni müşterileri cezbetme, pazarda fırsatlar yaratma ve mevcut müşteri sadakatini arttırma yer 
almaktadır (Storey ve Easingwood, 1999; Akt., Dinçer, 2010:91). 
 

STRATEJİ ODAKLILIK VE YENİ HİZMET GELİŞTİRME İLİŞKİSİ  

Strateji odaklılık, işletmenin stratejik seçimler ve çevre ile arasındaki uyumun dışa dönük bir 
görünümünü yansıtmaktadır. Stratejik bir seçim olan strateji odaklılık işletmelerin dinamik 
yetenekler yaratmak için kaynak edinme, tahsis etme ve kullanma yöntemlerini belirlerken aynı 
zamanda dış çevre (müşteri, rakip ve teknoloji) ile nasıl etkileşimde olduğuna da 
odaklanmaktadır (Zhou ve Li, 2010:224). İşletmelerin küresel pazarda hayatta kalabilmeleri ve 
rekabet avantajı kazanmaları için “yenilik” stratejik bir araç olarak kullanılmaktadır. Çünkü 
yenilikçi yaklaşımlar ile işletmeler performanslarını artırabilmekte, rakiplerinin önüne 
geçebilmekte ve paydaşlarına değer yaratabilmektedir (Karabulut, 2015:1355). Yenilikçi 
işletmelerin bu uygulamaları ülke ekonomilerini hizmet üretimine yöneltmiş (Ottenbacher ve 
Harrington, 2010:3) ve özellikle de yeni hizmet gelişimindeki çabalar konumsal avantaja sahip 
olunmasını sağlamıştır (Matear, Gray ve Garrett., 2003:288). 
 
Geçmişte yapılan çalışmalar (Liu ve Chen 2015; Zhou vd.2005) strateji odaklı bakış açısının 
yenilik ile ilişki içinde olduğunu belirtirken, strateji odaklılığın hizmet yeniliği üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İşletmeler strateji odaklılığın en fazla pazar 
odaklılık boyutunu ele almaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalarda, pazar odaklılık ve 
yeni hizmet geliştirme arasındaki olumlu ilişkinin varlığı (Atuahane-Gima 1995:275; Lado ve 
Maydeu-Olivares 1998:1) yanında pazar odaklılığın en önemli göstergesinin yenilik başarısı 
olduğu (Deshpande vd., 1993: 31) görülmektedir. Lado ve Maydeu- Olivares (1998) da pazar 
odaklı firmaların daha yüksek yenilik başarısına sahip olduklarını ifade etmektedir. Grawe vd., 
(2009:282) pazar odaklılığın iki alt boyutu olan rakip odaklılık ve müşteri odaklılık ile hizmet 
yeniliği arasında olumlu ilişki tespit etmiştir. Ho, Nguyen, Adhikari, Miles ve Bonney, (2018:154) 
de pazar odaklılığın üçüncü boyutu olan fonksiyonlar arası koordinasyonun yenilik ile olumlu 
ilişkisinden bahsetmektedir. Strateji odaklılığın pazarlama boyutu dışındaki diğer boyutu 
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teknoloji odaklılığın da teknoloji tabanlı yenilikler ve performans üzerinde etkili olduğu (Zhou 
vd., 2005) bilinmektedir. Söz konusu çalışmalar ışığında, strateji odaklılığın yeni hizmet 
geliştirme üzerinde etkili olabileceği varsayımından hareketle, Türkiye’deki konaklama 
işletmelerinde de yeni hizmet geliştirme potansiyelini strateji odaklılığın etkileyip etkilemediğini 
ortaya koymak amacıyla aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur.  
 
Araştırmanın Hipotezleri: 
1H1: Strateji odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1: Pazar odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1A: Müşteri odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1B:Rakip odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1C: Fonksiyonlar arası koordinasyonun yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
3H1: Teknoloji odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

 
METODOLOJİ 
Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Varlığını uzun süre devam ettirmek ve rekabet üstünlüğü yaratmak isteyen konaklama 
işletmelerinin strateji odaklı (pazar odaklılık ve teknoloji odaklılık) hareket etmeleri yanında 
yeniliğe karşı tutumları önemlidir. Bu bağlamda konaklama işletmelerinin strateji odaklı bakış 
açısının (alt boyutları ile) yeni hizmet geliştirme faaliyetleri üzerindeki etkisinin ortaya konması 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Türkiye’de strateji odaklılık bakış açısını konaklama 
işletmeleri örnekleminde inceleyen sadece birkaç çalışma (Agarwall,Erramilli ve Dev, 2003; 
Küçük ve Kocaman, 2014; Çınar, 2017) olmakla birlikte strateji odaklılık ile yeni hizmet geliştirme 
kavramlarını ele alan her hangi bir çalışmaya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla konaklama 
işletmelerindeki strateji odaklılık bakış açısının özellikle yeni hizmet geliştirilmesi ile olan 
ilişkisinin ortaya konmasının hem ilgili literatür hem de konaklama sektörü açısından önemli 
olduğu düşünülmektedir. 
 
Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Kullanılan anket formu dört bölümden 
oluşmaktadır. Anket formunun birinci bölümünde Narver ve Slater (1990) tarafından geliştirilen 
ve Türkçeye Atilla Sürer (2012) tarafında uyarlanan “Pazar Odaklılık Ölçeği” kullanılmıştır. 
Pazar odaklılık ölçeği üç boyuttan (müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası 
koordinasyon) oluşmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde tek boyutlu olan “Teknoloji 
Odaklılık Ölçeği” yer almakta olup ölçek, Gatignon ve Xuereb (1997) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçe’ye Atilla Sürer (2012) tarafından uyarlanmıştır. Üçüncü bölümdeki “Yeni Hizmet 
Geliştirme Ölçeği” ise Hu, Horng ve Sun (2009) tarafından geliştirilen, Işık (2018) tarafından 
geçerlilik ve güvenilirliği yapılan tek boyuttan oluşmaktadır. Anket formunun dördüncü ve son 
bölümü demografik faktörlere ait yedi adet soruyu içermektedir. Anket formunun ilk üç 
bölümündeki ölçekler de yer alan önermeler beşli Likert tipinde ve “1=Kesinlikle katılmıyorum” 
ile “5=Tamamen katılıyorum” arasında derecelendirilerek değerlendirilmiştir. 
 
Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evreni, Trakya Bölgesi’nde hizmet veren turizm belgeli konaklama işletmelerinde 
çalışan yöneticilerdir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin resmi web sitelerindeki verilere göre 
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ilinde 62 turizm belgeli konaklama işletmesi olduğu tespit 
edilmiştir. Katılımcılar Trakya Bölgesi’ndeki konaklama işletmelerinde aktif olarak çalışmakta 
olan alt, orta ve üst kademe yöneticilerdir. Trakya Bölgesi’nde bulunan 62 konaklama 
işletmesinin her birinde strateji ile ilgili bilgi sahibi olduğu öngörülen 3 yönetici olduğu 
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varsayımından hareketle 186 yönetici ana kütle olarak belirlenmiştir. %95 güven aralığı %5 hata 
payı ile öngörülen örnek büyüklüğü minimum 126 olarak tespit edilmiştir. Çalışma yüz yüze 
gerçekleştirilen anket tekniği ile 13.09.2018/30.09.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmaya 142 adet yönetici katılmıştır. Katılımcılardan alınan beş adet anketin eksik ve hatalı 
doldurulmuş olması sebebiyle bu anketler analizlerden çıkartılmış ve çalışma 137 adet 
katılımcıya ait anket ile gerçekleştirilmiştir. 
 
Araştırmanın Modeli  
Çalışmanın amacına yönelik olarak hazırlanan anket formundaki sorular aracılığı ile ölçülmeye 
çalışılan ifadeler çerçevesinde hazırlanan model aşağıda yer almaktadır. 
 

 

 
 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 
 
ARAŞTIRMA BULGULARI 
Kullanılan Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlikleri ile Faktör Analizi Sonuçları 
Güvenilirlik analizi için Cronbach Alfa Katsayısı yöntemi kullanılmıştır. Pazar odaklılık ölçeğinin 
güvenilirliği 0,738, teknoloji odaklılık ölçeğinin güvenilirliği 0,886 ve yeni hizmet geliştirme 
ölçeğinin ise 0,865’dir. Sonuç olarak katılımcılara uygulanan ve toplamda 29 maddeden oluşan 
araştırma ölçeğinin Cronbach Alfa değeri 0,884 olup yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 
görülmektedir.  
 
Pazar odaklılık için KMO ölçütü 0,727 olarak hesaplanmıştır. Pazar odaklılığın Bartlett test 
sonuçları (χ2=810,481; df=105, p=0,000; p<0,05)’nın anlamlı olduğu ve değişkenler arasında 
yüksek korelasyonların mevcut olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; veri seti faktör analizi için 
uygun olarak değerlendirilmiştir. Pazar odaklılığa ait ölçüm aracı için dik döndürme yöntemi 
olan Varimax kullanılmış ve 7 nolu maddenin düşük değere sahip olması ve iki farklı boyutta 
düşük faktör yükü ile yer alması nedeniyle analizden çıkartılmıştır. Geri kalan 15 maddenin 
varyansa yaptıkları toplam katkı ise %58,117’dir. Teknoloji odaklılığa ait ölçüm aracına ait KMO 
ölçütü 0,861 olarak hesaplanmıştır. Teknoloji odaklılığın Bartlett test sonuçları (χ2=400,350; df=10, 
p=0,000; p<0,05)’nın anlamlı olduğu ve değişkenler arasında yüksek korelasyonların mevcut 
olduğu anlaşılmaktadır. Faktörleştirme sonucunda 5 maddeden oluşan ölçüm aracında faktör 
yük değeri düşük ve binişik madde bulunmamaktadır. Literatüre uygun olarak tek boyut altında 
toplanan maddelerin varyansa yaptıkları toplam katkı %70,132’dir. Yeni hizmet geliştirmenin 
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KMO ölçütü 0,859 olarak hesaplanmıştır. Bartlett test sonuçları ise (χ2=476,225; df=28, p=0,000; 
p<0,05)’nın anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Yeni hizmet geliştirme ölçeğinin faktörleştirme 
sonucunda 8 maddeden oluşan ölçüm aracında faktör yük değeri düşük ve binişik madde 
bulunmamakla birlikte, orijinal ölçekten farklı olarak iki ayrı boyutta dağılım gösterdiği 
görülmüştür. Söz konusu maddelerin içeriği incelendiğinde, bu iki boyuttan ilkinin yeni hizmet 
geliştirilmesindeki çalışma ortamına ilişkin maddeleri, diğer boyutunun ise işletme ve yönetici 
tarafından çalışana sunulan fırsat yani desteklere ilişkin maddeleri kapsadığı görülmüştür. 
Dolayısıyla ilk boyut, “Yeni Hizmet Geliştirme ORTAM” ve ikinci boyut ise “Yeni Hizmet 
Geliştirme DESTEK” boyutları olarak adlandırılmıştır. 
 
Yeni hizmet geliştirme ölçeğinin iki alt boyuta ayrılması sebebiyle ana hipotez sabit kalmak 
kaydıyla, mevcut hipotezlerimiz revize edilerek yeni hipotezler ile çalışma detaylandırılmıştır. 
1H1: Strateji odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
1H1a: Strateji odaklılığın alt boyutlarının yeni hizmet geliştirme ortamı üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 
1H1b: Strateji odaklılığın alt boyutlarının yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 
2H1Aa: Müşteri odaklılığın yeni hizmet geliştirme ortamı üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1Ab: Müşteri odaklılığın yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1Bb:Rakip odaklılığın yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır. 
2H1Ca: Fonksiyonlar arası koordinasyonun yeni hizmet geliştirme ortamı üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 
2H1Cb: Fonksiyonlar arası koordinasyonun yeni hizmet geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi 
vardır. 
 
Demografik Özellikler  
Araştırmaya katkı gösterenlerin % 69,3 oranında erkek çalışanların oluşturduğu ve % 30,7 gibi 
daha düşük bir oranda da kadın çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Katılımcıların %28,5 
oranında 21-30 yaş aralığında, %35 oranında 31- 40 yaş aralığında, %19,7 oranında 41-50 yaş 
aralığında, %11,7 oranında 51-60 yaş aralığında ve %5,1 oranında 61 yaş ve üstü oldukları 
görülmektedir. Katılımcıların %62’si evli, %38’i bekar olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
yaklaşık % 60’ının üniversite eğitimi aldığı ve yaklaşık % 75’inin orta düzey yönetici olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların bu meslekteki çalışma yılları değerlendirildiğinde % 11,7’si 1-5 yıl 
arasında, % 28,5’si 6-10 yıl arasında, % 21,9’u 11-15 yıl arasında, % 15,3’ü 16-20 yıl arasında ve % 
22,6’sı 20 yıl ve üzeri süredir bu meslekte görev yapmaktadır. Katılımcıların % 38,7’si 1-5 yıl 
arasında bu konaklama işletmesinde görev yapmakta iken, % 24,8’i 6-10 yıl arasında, % 18,2’si 
11-15 yıl arasında, % 7,3’ü 16-20 yıl arasında ve % 10,9’u 20 yıl ve üzeri süredir kurum bünyesinde 
görev yapmaktadır. Trakya Bölgesi’ndeki konaklama işletmelerinde çalışan yöneticilerin büyük 
bir kısmını erkek yöneticilerin oluşturduğu, yöneticilerin yarıdan fazlasının üniversite mezunu 
olduğu görülmüştür. Ayrıca, orta kademe yöneticilerin diğer yöneticilere nazaran oldukça 
yüksek sayıda olduğu göze çarpmaktadır. Araştırmaya katılan yöneticilerin yaklaşık %64’ünün 
40 yaş ve altında oldukları, yani gençlerin yönetici pozisyonlarında kendilerine kariyer imkanı 
buldukları gözlenmiştir. Fakat mevcut işletmelerinde yönetici olarak uzun yıllardır 
çalışmadıkları da (yaklaşık %64’ü 10 yıl ve altı) tespit edilmiştir. 
 
Korelasyon Analizi 
Veriler normal dağılım göstermediği için Spearman korelasyon analizi yapılmış ve Tablo 1’de 
görüldüğü gibi strateji odaklılık, pazar odaklılık ve pazar odaklılığın alt boyutları (müşteri, rakip 
ve fonksiyonlar arası koordinasyon), teknoloji odaklılık, yeni hizmet geliştirme ve yeni hizmet 



Çağla YUMUK MERCAN, Güney ÇETİN GÜRKAN ve Gülsevim YUMUK GÜNAY  

 436 

geliştirmenin alt boyutları (ortam ve destek) arasında olumlu yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit 
edilmiştir. 
 
Tablo 1. Strateji Odaklılık ve Alt Boyutları ile Yeni Hizmet Geliştirme ve Alt Boyutları Arasındaki 
İlişkiler 

 Değişkenler Ort. Ss. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Strateji 

Odaklılık 
3,998 0,554 1         

2 Pazar 
Odaklılık 

4,139 0,466 ,764+

+ 

1        

3 Müşteri 
Odaklılık 

4,547 0,444 ,529+

+ 

,594++ 1       

4 Rakip 
Odaklılık 

3,476 1,120 ,426+

+ 

,699++ ,106 1      

5 Fonksiyonlar 
Arası 
Koordinasyon 

4,179 0,687 ,624+

+ 

,672++ ,474++ ,081 1     

6 Teknoloji 
Odaklılık 

3,856 0,833 ,917+

+ 

,485++ ,406++ ,181
+ 

,454
++ 

1    

7 Yeni Hizmet 
Geliştirme 

3,917 0,741 ,742+

+ 

,541++ ,491++ ,210
+ 

,543
++ 

,697++ 1   

8 Yeni Hizmet 
Geliştirme 
Ortam 

4,036 0,727 ,638+

+ 

,486++ ,410++ ,162 ,507
++ 

,590++ ,784
++ 

1  

9 Yeni Hizmet 
Geliştirme 
Destek 

3,845 0,882 ,678+

+ 

,488++ ,447++ ,203
+ 

,493
++ 

,642++ ,957
++ 

,587
++ 

1 

++p< 0,01, + p<0,05 
 
Tablo 1.’de görüldüğü gibi, strateji odaklılık ile yeni hizmet geliştirme arasında (r=0,742; p<0,05), 
yüksek ilişki tespit edilmiştir. Pazar odaklılık ile yeni hizmet geliştirme Spearman korelasyon 
değerleri r=0,541 (p<0,05) olup, orta düzeyde bir ilişkiden teknoloji odaklılık ile yeni hizmet 
geliştirme arasında r=0,697 (p<0,05) ile yüksek oranlı bir ilişki söz konusudur. Korelasyon analizi 
sonuçlarında, pazar odaklılık ile yeni hizmet geliştirmenin ortam alt boyutu arasında (r=0,486; 
p<0,05) ve pazar odaklılık ile yeni hizmet geliştirmenin destek alt boyutu arasında (r=0,488; 
p<0,05) zayıf güçte ilişkilerin olduğu görülmüştür. Teknoloji odaklılık ile yeni hizmet 
geliştirmenin ortam alt boyutu için r=0,590 (p<0,05), teknoloji odaklılık ile yeni hizmet 
geliştirmenin destek alt boyutu için r=0,642 (p<0,05) olup her iki ilişkinin de orta düzeyde olduğu 
görülmüştür. Pazar odaklılığın müşteri alt boyutu ile yeni hizmet geliştirmenin ortam alt boyutu 
arasında zayıf (r=0,410; p<0,05), pazar odaklılığın fonksiyonlar arası koordinasyon alt boyutu ile 
yeni hizmet geliştirmenin ortam alt boyutu arasında orta (r=0,507; p<0,05) düzeyde ilişkilerin 
varlığı görülmektedir. Ancak pazar odaklılığın rakip alt boyutu ile yeni hizmet geliştirme ortam 
arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. Pazar odaklılığın müşteri alt boyutu ile yeni 
hizmet geliştirmenin destek alt boyutu arasında (r=0,447; p<0,05) zayıf ilişki olmasına rağmen 
anlamlı ve olumlu yönlü ilişkiden bahsedilmektedir. Pazar odaklılığın rakip alt boyutu ile yeni 
hizmet geliştirmenin destek alt boyutu arasındaki ilişkide çok zayıf (r=0,203; p<0,05) ama olumlu 
ve anlamlı sonuç bulunmuştur. Pazar odaklılığın fonksiyonlar arası koordinasyon alt boyutu ile 
yeni hizmet geliştirmenin destek alt boyutu arasında da orta düzeyde (r=0,493; p<0,05) olumlu ve 
anlamlı bir ilişki görülmüştür. Bu durumda sadece pazar odaklılık değişkenimizin rakip 
odaklılık boyutu ile yeni hizmet geliştirmenin ortam boyutu arasında anlamlı herhangi bir 
ilişkiye rastlanmamıştır. 
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Regresyon Analizi 
Çalışmada korelasyon analizi neticesinde anlamlı bulunan ilişkilere ilişkin strateji odaklılık ve alt 
boyutlarının yeni hizmet geliştirme alt boyutları üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 
regresyon analizi yapılmıştır. Bu analizlere ait regresyon modelleri korelasyon analizinde 
bulunan ilişkileri destekler niteliktedir. 
 
Tablo 2. Strateji Odaklılığın Yeni Hizmet Geliştirmeye Etkisi 

Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme 
 
Bağımsız Değişken: β t p 
Strateji Odaklılık 0,741 12,812 0,000 
R2=0,549;   Düzeltilmiş R2=0,545;  F =164,145;      p=0,000 

 
Çalışmada oluşturulan ilk model strateji odaklılığın yeni hizmet geliştirmeyi ne ölçüde 
etkilediğini açıklamaya yöneliktir. Analiz sonucunda (Tablo 2.), yeni hizmet geliştirmenin  
%55’inin strateji odaklılık değişkeni tarafından açıklandığı görülmektedir. Bunun yanında 0,741 
değerindeki standart beta değeri, strateji odaklılık değişkeninde bir birimlik değişimin yeni 
hizmet geliştirmede meydana getirebileceği değişimin oranını göstermektedir. Bu sonuçlara 
göre, araştırmanın ilk hipotezi “1H1: Strateji odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde anlamlı 
etkisi vardır” hipotezi kabul edilmiştir. Araştırmanın bu sonucu, Oflazoğlu ve Koçak (2012:1) 
tarafından yürütülen çalışmada elde edilen strateji odaklılık ve yenilik arasındaki olumlu 
ilişkinin varlığı sonucunu desteklemektedir. Oflazoğlu ve Koçak (2012:1) aynı çalışmada ilişkinin 
yönünü ve kuvvetini belirleyen regresyon analizi ile strateji odaklılığın yenilik üzerinde olumlu 
bir etkiye sahip olduğunu da belirtmişlerdir. Uzun vadeli ve ortalamanın üzerinde bir karı 
hedefleyen strateji odaklılık, işletmede yeni hizmet geliştirmeyi olumlu doğrultuda 
etkileyebilmektedir.  
 
Tablo 3. Strateji Odaklılığın Alt Boyutlarının Yeni Hizmet Geliştirme Ortamına Etkisi 

Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Ortam 
Bağımsız Değişken: β t p 
Pazar Odaklılık 0,236 3,251 0,001 
Teknoloji Odaklılık 0,505 6,940 0.000 
R2=0,407;  Düzeltilmiş R2=0,398;  F =46,030  

 
Strateji Odaklılık değişkeninin alt boyutları olan pazar ve teknoloji odaklılığın yeni hizmet 
geliştirme ortamı üzerindeki etkisinin test edildiği regresyon analizi sonucuna göre (Tablo 3.), 
“1H1a: Strateji odaklılığın alt boyutlarının yeni hizmet geliştirme ortamı üzerinde anlamlı etkisi 
vardır.” hipotezi kabul edilmiştir. Strateji odaklılık alt boyutlarından teknoloji odaklılığın yeni 
hizmet geliştirme ortamı üzerindeki etkisinin pazar odaklılığa nazaran daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 
 
Tablo 4. Strateji Odaklılığın Alt Boyutlarının Yeni Hizmet Geliştirme Desteğine Etkisi 

Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Destek 
Bağımsız Değişken: β t p 
Pazar Odaklılık 0,247 3,576 0,000 
Teknoloji Odaklılık 0,543 7,864 0,000 
R2=0,465;  Düzeltilmiş R2=0,457;  F =58,223  

 



Çağla YUMUK MERCAN, Güney ÇETİN GÜRKAN ve Gülsevim YUMUK GÜNAY  

 438 

Strateji Odaklılık değişkeninin alt boyutları olan pazar ve teknoloji odaklılığın yeni hizmet 
geliştirme desteği üzerindeki etkisi incelendiğinde (Tablo 4.), benzer şekilde olumlu etkinin 
varlığı görülmektedir. Bu durumda, “1H1b: Strateji odaklılığın alt boyutlarının yeni hizmet 
geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır.” hipotezi de kabul edilmiştir. Tablo 3. ve Tablo 
4.’te görülen etkiler incelendiğinde, bu çalışmada da ilgili literatürde farklı yazarlarca 
gerçekleştirilen çalışmalarda (Atuahane-Gima 1995:275; Lado ve Maydeu-Olivares 1998:1) 
olduğu gibi, pazar odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerinde olumlu etkisinin varlığı ortaya 
konmuştur. Ayrıca, Lukas ve Ferrell (2000:239), Deshpande vd., (1993:31) ve Koçak ve Karaca 
(2013:45-46)’nın çalışmalarında da pazar odaklılık ile yenilik arasındaki olumlu ilişkiden söz 
edilmekte, hatta pazar odaklılığın yeniliği olumlu yönde etkilediği vurgulanmaktadır. Teknoloji 
odaklılık alt boyutu ile ilgili sonuçlar incelendiğinde ise, bu çalışmanın sonuçları ile Salavou 
(2005:1)’nun KOBİ’lerin sahip olduğu teknoloji odaklılığın yeni hizmet geliştirme uygulamaları 
ile birlikte ürün yeniliği başarısını etkilediği, böylece yeni ürün/hizmetler geliştirme konusunda 
etkin olabildiklerini ifade edilen çalışmasının sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir.  
 
Pazar odaklılığın alt boyutları olan müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası 
koordinasyon değişkenlerinin hem yeni ürün geliştirme ortamı hem de yeni ürün geliştirme 
desteği üzerindeki etkisi yine regresyon analizleri ile incelenmiş olup, sonuçlar Tablo 5.’te 
görülmektedir. Alt boyutlardan rakip odaklılığın korelasyon analizlerinde yeni hizmet geliştirme 
ortamı ile ilişkisi tespit edilemediğinden burada regresyon analizine dahil edilmemiştir. 
 
Tablo 5. Pazar Odaklılığın Alt Boyutlarının Yeni Hizmet Geliştirme Ortam ve Desteğine Etkisi 

Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Ortam 

Bağımsız Değişken: β t p 
Müşteri Odaklılık 0,309 3,777 0,000 
R2=0,096;   Düzeltilmiş R2=0,089;  F =14,268;      p=0,000 
Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Destek 
 
Bağımsız Değişken: β t p 
Müşteri Odaklılık 0,369 4,606 0,000 
R2=0,136;   Düzeltilmiş R2=0,129;  F =21,213;      p=0,000 
Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Destek 

Bağımsız Değişken: β t p 
Rakip Odaklılık 0,137 1,612 0,109 
R2=0,019;   Düzeltilmiş R2=0,012;  F =2,599;      p=0,109 
Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Ortam 

Bağımsız Değişken: β t p 
Fonksiyonlar arası 
Koordinasyon 

0,514 6,963 0,000 

R2=0,264;   Düzeltilmiş R2=0,259;  F =48,478;      p=0,000 
Bağımlı Değişken: Yeni Hizmet Geliştirme-Destek 

Bağımsız Değişken: β t p 
Fonksiyonlar arası 
Koordinasyon 

0,486 6,459 0,000 

R2=0,236;   Düzeltilmiş R2=0,230;  F =41,721;      p=0,000 
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Pazar odaklılık değişkenini oluşturan unsurlardan biri müşteri odaklılıktır. Bu bağlamda müşteri 
odaklılık değişkeni yeni hizmet geliştirme ortam değişkenini %9,6 oranında açıklamakta olup p 
değeri (P: 0,000) anlamlıdır. Müşteri odaklılık değişkenindeki bir birimlik artış yeni hizmet 
geliştirmenin ortam değişkeninde 0,309 birimlik artışa neden olabilecektir. Bu durumda “2H1Aa: 

Müşteri odaklılığın yeni hizmet geliştirmenin ortamı üzerinde anlamlı etkisi vardır” hipotezi 
kabul edilmiştir. Müşteri odaklılık değişkeni, yeni hizmet geliştirme destek değişkenini %13 
oranında açıklamaktadır. Ayrıca 0,369 standart beta değeri ile yeni hizmet geliştirmenin destek 
değişkeni müşteri odaklılık değişkeni ile anlamlı bir şekilde öngörülebilmektedir. Dolayısıyla 
“2H1Ab: Müşteri odaklılığın yeni hizmet geliştirmenin desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır” 
hipotezi de kabul edilmiştir. Adams, Fireitas ve Fontana (2019:134) müşteri odaklılığın doğrudan 
yeni hizmet geliştirme üzerinde olmasa da yenilik performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu 
ortaya koymuştur.  

Pazar odaklılığın diğer bir alt boyutu, rakip odaklılık değişkenidir. Korelasyon analizi 
doğrultusunda rakip odaklılık ile sadece yeni hizmet geliştirme destek değişkeni arasında zayıf 
düzeyde ilişki görülmüş ve bu doğrultuda regresyon modeli oluşturulmuştur. Ancak modelde p 
değerinin (P: 0,109) anlamlı çıkmaması nedeniyle “2H1Bb:Rakip odaklılığın yeni hizmet 
geliştirmenin desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır” hipotezi red edilmiştir. Grawe vd., 
(2009:282) pazar odaklılığın iki alt boyutu olan rakip odaklılık ve müşteri odaklılık ile hizmet 
yeniliği arasında olumlu ilişki tespit etmiştir. Lewrick, Omar ve Williams (2011:56) start-up ve 
gelişmiş işletmelerde müşteri ve rakip odaklılığın yenilik üzerindeki etkisini incelemiştir. Start-
up işletmelerde müşteri odaklılık ile sadece artımsal yenilik arasında, rakip odaklılık ile ise, hem 
artımsal hem de radikal yenilik arasında olumlu ilişkiler bulmuştur. Gelişmiş işletmelerde ise, 
müşteri odaklılığın her iki yenilik türü ile olumlu ilişkisine rastlanırken, rakip odaklılık ile radikal 
yenilik arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. Bu çalışma sonuçlarında ise, hizmet yeniliği 
üzerinde müşteri odaklılığın olumlu etkisi görülürken, rakip odaklılığın etkisine rastlanmamıştır. 

Pazar odaklılığın alt boyutu olan fonksiyonlar arası koordinasyon değişkeni ise, yeni hizmet 
geliştirmenin ortam değişkenini %26 oranında açıklamakta olup p değeri (P: 0,000) anlamlıdır. 
Fonksiyonlar arası koordinasyon değişkenindeki bir birimlik artış, yeni hizmet geliştirme ortam 
değişkeninde 0,514’lük bir artışa neden olabilmektedir. Bu durumda “2H1Ca: Fonksiyonlar arası 
koordinasyonun yeni hizmet geliştirme ortamı üzerinde anlamlı etkisi vardır” hipotezi kabul 
edilmiştir. Fonksiyonlar arası koordinasyon değişkeni yeni hizmet geliştirmenin destek 
değişkenini %23 oranında açıklamaktadır. Ayrıca, fonksiyonlar arası koordinasyon 
değişkenindeki bir birimlik artış, yeni hizmet geliştirme destek değişkeninde 0,486’lık bir artışa 
neden olabilmektedir. Dolayısıyla, “2H1Cb: Fonksiyonlar arası koordinasyonun yeni hizmet 
geliştirme desteği üzerinde anlamlı etkisi vardır” hipotezi de kabul edilmiştir. Ho vd., (2018:154) 
de benzer şekilde fonksiyonlar arası koordinasyonun yenilik ile olumlu ilişkisinden 
bahsetmektedir. Wang ve Miao (2015:2378)’nun pazar odaklılığın alt boyutlarının yenilikle 
bağlantılı sonuçlar ile ilişkisini incelediği çalışmada da müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve 
fonksiyonlar arası koordinasyonun yenilik kültürü ile ilişkisi doğrulanmıştır. Bu çalışmada elde 
edilen yeni ürün geliştirme ortamı üzerinde müşteri odaklılığın ve fonksiyonlar arası 
koordinasyonun olumlu etkisi aynı doğrultuda bir sonuçtur. 

 
SONUÇ ve ÖNERİLER 
Araştırma Trakya Bölgesi’nde yerli ve yabancı misafirlere hizmet veren konaklama 
işletmelerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri genel müdür, müdür, departman amirleri 
ve departman şeflerinden oluşan yöneticilerden anket tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmada, 
konaklama işletmelerindeki strateji odaklılık ile yeni hizmet geliştirme arasındaki ilişki 
belirlenmeye yönelik bir model oluşturulmuştur. Oluşturulan kavramsal modelde yeni hizmet 
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geliştirmeyi etkileyen strateji odaklılık değişkeni, pazar ve teknoloji odaklılık boyutları altında 
ele alınmıştır. Ayrıca pazar odaklılık değişkeni de ilgili literatüre dayalı olarak; müşteri odaklılık, 
rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası koordinasyon olarak üç alt boyut ile incelenmiştir. Analizler 
sırasında, yeni hizmet geliştirme değişkeni iki alt boyuta ayrılarak, analizlerin devamında yeni 
hizmet geliştirme ortam ve yeni hizmet geliştirme destek olarak incelenmiştir. 
 
Araştırmada belirlenen ana hipotez çerçevesinde yürütülen analizlerde strateji odaklılığın yeni 
hizmet geliştirme üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu görülmüştür. Konaklama 
işletmelerinin değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için rekabet üstünlüğü elde etmesinin 
anahtarı, yeni ürün ve hizmet geliştirmeleridir. Yeni hizmetlerin geliştirilebilmesine yönelik 
çabalar, strateji odaklı bakış açısı ile desteklenirse başarı olasılığı da artacaktır.  
 
Strateji odaklılığın iki alt boyutu olarak kabul edilen pazar odaklılık ve teknoloji odaklılık 
değişkenlerinin yeni hizmet geliştirme (ortam ve destek) üzerindeki etkisi incelendiğinde ise, 
bulgular, pazar odaklılığın yeni hizmet geliştirme üzerindeki olumlu etkisini göstermiştir. 
Konaklama işletmelerindeki pazar odaklı (müşteri odaklılık, rakip odaklılık ve fonksiyonlar arası 
koordinasyon) çalışmalar kapsamında yeni hizmet geliştirme üzerinde olumlu etkiler 
gösterebileceği anlaşılmaktadır. Bunun sonucunda da yeni hizmet gelişimi sağlayabilmeleri 
pazar odaklı bakış ile mümkün olacağı düşünülebilir.  
 
Çalışmada pazar odaklı bakışın yeni hizmet geliştirmede hem çalışma ortamındaki mevcut 
durum ile hem de çalışanlara sunulan fırsatlar ile yakın ilişki içinde olduğu görülmektedir. 
Müşteri odaklılığın ve fonksiyonlar arası koordinasyonun hem yeni hizmet ortamı hem de yeni 
hizmet geliştirme desteği üzerinde olumlu etkisi görülmüştür. Yeni hizmet geliştirme konusunda 
gelişme kaydetmek isteyen konaklama işletmelerinin öncelikle kendi içlerinde müşteri odaklı bir 
yapıyı sağlamalarının önemi bu sonuçlarla ortaya konmuştur. Etki düzeyleri incelendiğinde ise, 
konaklama işletmesinin tüm fonksiyonlarının koordineli bir biçimde çalışmasının yeni hizmet 
geliştirme üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla araştırma ve 
yazın taraması sonuçlarına göre, müşteri beklentilerini tespit eden, rakiplerini gözlemleyen ve 
bu bilgileri işletme fonksiyonları arasında koordineli bir şekilde kullanan işletmelerin yeni 
hizmet/ürün geliştirme eğilimlerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  
 
Çalışmanın teknoloji odaklılık değişkeninin hem yeni hizmet geliştirme ortamını hem de yeni 
hizmet geliştirmeye verilen desteği olumlu etkilediği sonucu, konaklama işletmelerinde teknoloji 
odaklılığın işletmelerin yeni hizmet geliştirme düzeylerini arttıracağı yönünde düşünceyi 
güçlendirmektedir. İşletmelerin karmaşık teknolojiler kullanması, yeni teknolojilerin yöneticiler 
tarafından kabul görmesi doğal olarak yeni hizmet gelişimini destekleyecektir. Teknoloji 
geliştirme konusunda izlenecek proaktif stratejiler sayesinde, işletmelerin sahip olduğu 
kaynakların yenilik çalışmalarına yönlendirilmesi, eğitim ile insan gücüne yatırım yapılması ve 
ödüllendirme mekanizmalarının kullanılması yeni hizmet geliştirmede fırsat olarak 
kullanılabilecektir. 
 
Tüm bulgular bir arada değerlendirildiğinde, konaklama işletmelerinin yeni hizmet geliştirme 
ortamı yaratmasında ve yeni hizmet geliştirme konusunda çalışanları desteklemesinde, bu 
çalışma kapsamında ele alınan kavramlar arasında en önemli olanın teknoloji odaklılık olduğu 
görülmektedir. Daha sonra ise fonksiyonlar arası koordinasyon ve müşteri odaklılık gelmektedir. 
Fakat tüm bu faktörlerin bir bütünlük içinde ele alınarak iyileştirilmesinin yeni hizmet geliştirme 
kabiliyeti üzerinde olumlu etki yapabileceği öngörülmektedir. 
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Araştırma Trakya Bölgesi konaklama işletmeleri ile sınırlandırılmıştır. Araştırma bölgesinin 
sınırlarının genişletilmesi araştırmanın genellenebilmeye yaklaşmasına yardımcı olacaktır. 
Ayrıca, araştırmada ele alınan değişkenlerin farklı değişkenler eklenerek test edilmesi de 
konaklama işletmelerinde yeni hizmet geliştirilmesine katkı sağlayacak akademik çalışmaları 
arttıracaktır. 
 
Pazar odaklı bakış açısı aynı zamanda yöneticilerin çalışanlarına yenilik yapma konusundaki 
yaratıcılığını geliştirici fırsatların verilmesini sağlayacaktır. Yöneticilerin çalışanlarını dikkate 
alması, iş üzerinde özerklik tanıması, güven oluşturması, ödül sistemleri, kaynak tahsisi ve insan 
gücüne yatırımın arttırılması, yeni hizmet gelişimini destekleyerek işletmeyi hedeflerine daha 
çabuk ulaştıracaktır. Konaklama işletmelerinde müşterilerin beklentilerini, memnuniyetlerine 
ilişkin bağlılıklarını düzenli olarak değerlendirilip, izleyen bir ekibin olması, geliştirilen yeni 
hizmetlerin zamanlama, işleyiş ve kaynaklar bakımından etkili olmasını sağlayacaktır. 
Konaklama işletmelerinde dijital dönüşüme adım atmayı sağlayacak bilgi işlem teknolojisi 
altyapısına yatırım yapılması, yeni hizmet geliştirme ve müşterilere sunumunda çağın 
gereklerini karşılamaya katkı sağlayabilir. Bu nedenle, teknolojiye yapılan yatırımlara ayrılan 
kaynakların arttırılması ve etkin kullanılması, rekabet üstünlüğü sağlamada konaklama 
işletmelerine avantaj sağlayacaktır. 
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Öz 

Teknolojik gelişmeler neticesinde internet kullanımının yaygınlaşması ile tüketiciler mal ve 
hizmetlerle ilgili anlık verilere kolayca ulaşabilmekte ve alternatifler arasında kıyaslama 
yapabilmektedir. Aynı zamanda veri teknolojileri sayesinde işletmeler de tüketicilerin mevcut 
konumları, inceledikleri ürünler, hangi fiyattan hangi ürünleri aldıkları, sosyal medya üzerinde 
yapmış oldukları fiyat yorumları gibi bilgilere kolaylıkla erişebilmektedirler. Bu değişken ve 
rekabetçi ortamda, özellikle değişimlerden hızlı etkilenen turizm sektöründe dinamik 
fiyatlandırma arz ve talebi bütün düzeylerde dengede tutmak için oldukça etkili bir 
fiyatlandırma stratejisidir. Dinamik fiyatlandırma stratejisi ile işletmeler belirli periyodlar içinde 
fiyatlarını değiştirebilmekte ve böylece tüketicilerin değer algılarını etkileyerek kendilerini 
sürekli takip etmelerini sağlayabilmektedirler. Bu çalışmada, dinamik fiyatlandırma yapan tatil 
rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde marka bilinirliği ve marka güveninin etkisinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla internet ortamında 433 tüketiciye anket uygulanmış ve 
marka bilinirliğinin fiyat adaleti, fiyat bilinci faktörleri üzerinde etkili olduğu; fakat fiyata güven 
ve tekrar satın alma faktörleri üzerinde etkisinin olmadığı görülmüştür. Bunun yanı sıra tatil 
rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde marka güveni ölçeğine ait faktörlerden inandırıcılık 
faktörünün diğer faktörlerden daha etkili olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Abstract 

With the widespread use of internet as a result of technological developments, consumers can 
easily access instant data on goods and services and make comparisons between alternatives. At 
the same time, with data technologies, businesses can easily access information about consumers 
such as their current position, the products they review, what products they buy at what price, 
and the price comments they have made on social media. In this variable and competitive 
environment, especially in the rapidly affected tourism sector, dynamic pricing is a very effective 
pricing strategy to balance supply and demand at all levels. With the dynamic pricing strategy, 
businesses can change their prices within certain periods and thus influence the consumer's 
perception of value and enable them to follow themselves continuously. In this study, it is aimed 
to determine the effect of brand awareness and brand trust on the preference of holiday booking 
sites that make dynamic pricing. For this purpose, 433 consumers were surveyed on the internet 
and the data were analyzed and brand awareness has an impact on price justice, price awareness 
dimensions; however, there was no effect on price confidence and repurchase dimensions. In 
addition, the "credibility" dimension among the factors of the brand trust scale is more effective 
than the other factors in the preference of holiday booking sites. 
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GİRİŞ 

Günümüzde yaşanılan teknolojik ilerlemeler neticesinde iletişim olanakları da çeşitlenmiştir. 
Bilgisayar ve internet kullanımının yaygınlaşması ve web sitelerinin gelişmesi ile internette 
pazarlama geleneksel pazarlama yöntemlerine önemli bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. 
Özellikle 1990’lı yıllardan sonra sanal veya doğrudan ticaret aracı olarak hızla gelişim gösteren 
internetten pazarlama hem tüketicilere hem de işletmelere doğrudan ulaşmaya olanak 
sağlamaktadır. İnternette web siteleri ve sosyal medya iletişim araçları üzerinden tüketiciler artık 
dünyanın her yerindeki işletmelere, mal ve hizmetlere, diğer tüketicilere doğrudan 
ulaşabilmekte, alternatifler arasında kıyaslama yapabilmekte, alışveriş yapabilmekte ve 
tecrübelerini diğerleri ile bu platformlar üzerinden paylaşabilmektedir (Yavuz ve Gençyürek 
Erdoğan, 2019). Bilginin internet üzerinden kolaylıkla paylaşılabiliyor olması aynı zamanda 
yarattığı katma değer bakımından diğer hizmet sektörlerinden daha çok ön plana çıkan turizm 
sektöründe tüketicilerin tatil planlamaları, rezervasyonları, hizmet alımları gibi işlemleri internet 
üzerinden gerçekleştirmelerine olanak tanımaktadır. Bu konuda tatil rezervasyon sitelerinin rolü 
oldukça büyüktür. 

İnternette pazarlamanın en önemli konularında birisi fiyatlandırmadır. İnternet üzerinde bilgiye 
kolay ulaşılabilmesinin bir sonucu olarak tüketicilerin özellikle fiyat konusuna duyarlı hale 
gelmesi ve bilinçlenmesi, alternatif ürünlerin fiyatları ile ilgili yorumlara sosyal platformlar 
üzerinden herkes tarafından erişilebilmesi ve ürünler arasındaki benzerliklerin artması 
fiyatlandırmayı oldukça önemli bir rekabet aracı haline getirmiştir. 

Özellikle değişimlerden hızlı etkilenen turizm sektöründe, internet ortamında dinamik 
fiyatlandırma oldukça cazip bir fiyatlandırma stratejisidir. Özellikle tatil rezervasyon siteleri 
açısından talebin dalgalandığı dönemlerde arz ve talebin tüm düzeylerde dengede tutulabilmesi 
için dinamik fiyatlandırma rekabet avantajı yaratmaktadır. Dinamik fiyatlandırma stratejisi ile 
işletmeler belirli periyodlarda fiyatlarını değiştirmekte, fiyat dalgalanmalarının yaşandığı 
dönemlerde önemli kazançlar elde etmektedirler. 

İnternette pazarlamada geleneksel pazarlamada da olduğu gibi tüketici istek ve beklentileri 
doğrultusunda ürünlerde farklılık yaratmak oldukça önemlidir. Ancak tatil rezervasyon 
sitelerinin konaklama tesisleri ve hizmetlerine yönelik farklılaştırma yapmaları oldukça zordur. 
Bu nedenle fiyat önemli bir rekabet silahıdır. Tüketiciler dinamik fiyatlandırma yapan tatil 
rezervasyon siteleri üzerinde satın alma kararı verirken değişik faktörleri dikkate alarak ürünler 
ve fiyatları konusunda karşılaştırma yapacaklardır. Marka bilinirliği ve marka güveni bu 
faktörler arasındadır.  

Bu çalışmada, dinamik fiyatlandırma yapan tatil rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde 
marka bilinirliğinin ve marka güveninin etkisi araştırılmakta, dinamik fiyatlandırmanın tüketici 
algısına etkisi ortaya konulmaktadır. 

 

MARKA KAVRAMI  

Günümüz pazarlama anlayışında marka kavramının önemi oldukça büyüktür. Tüketiciler artık 
ürünleri sağladıkları fiziksel faydanın yanı sıra soyut faydalarından ve yarattıkları değerlerden 
dolayı tercih etmektedirler. Dolayısı ile markanın tüketiciler için ifade ettiği anlam satın alma 
tercihlerinde oldukça etkilidir.  

Marka; “Bir veya bir grup üretici ve/veya satıcının mal ve hizmetlerini belirlemeye, tanıtmaya ve 
rakiplerininkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan isim, terim, sözcük, simge (sembol), tasarım 
(dizayn), işaret, şekil, renk veya bunların çeşitli bileşimleridir” (Mucuk, 2001:135; Baş ve Merter, 
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2014:49). İyi bir marka; olumlu çağrışımlar yapmalı, kolay telaffuz edilebilmeli ve 
hatırlanabilmeli, ürünün faydalarını vurgulayıcı olmalı, ayırt edici olmalı, teknoloji vurgusu 
varsa sayısal karakterler içermeli, işletmenin diğer ürünlerine de devredilebilir olmalı ve mevcut 
markalara benzer nitelikte olmamalıdır (Baş, 2015:38). 

Kotler’a (2000: 404) göre marka 6 şekilde ifade edilmektedir (Aksoy ve Baş, 2016:513). Bunlar; 
özellikler, yararlar, değerler, kültür, kişilik ve kullanan (müşteri) profilidir. Özellikler, markanın 
akla getirdiği pahalı, dayanıklı, prestijli… vb. gibi özelliklerdir. Yararlar, ürün özelliklerinin 
sağladığı fonksiyonel ve duygusal yararlardır. Değerler, markanın üreticisi hakkında söylediği 
değerleri ifade eder. Kültür, markanın temsil ettiği kültürdür. Kişilik, markanın yansıttığı 
kişiliktir. Ve son olarak kullanan veya müşteri profili ise markayı tercih eden, satın alan ve 
kullanan müşterilerin profillerini ifade etmektedir. 

Marka ismi, markanın numara, harf ya da kelime gibi ses ile ifade edilebilen kısmını, markanın 
gözle görülebilen şekilli kısmı ise markanın işareti yani sembolünü ifade etmektedir (Baş, 
2015:38). Marka değeri, güçlü bir marka isminin ve sembolünün tüketici zihninde yarattığı 
olumlu izlenimlerinin o ürüne ve tüketiciye kattığı ek değerdir. Bu bağlamda marka, tüketiciler 
için olduğu kadar işletmeler için de değer yaratmaktadır. Marka değeri; marka bağımlılığı 
(sadakati), marka bilinirliği (farkındalığı), marka çağrışımları ve algılanan kalite unsurlarından 
oluşmaktadır (Baş, 2015:92). Markalama yoluyla tüketiciye ve çevresine ürünün kalitesi, prestiji, 
fiyatı, beklenen performansı gibi mesajlar iletilmektedir. Dolayısıyla, markalama yolu ile ürüne 
değer katılması, etkileyici bir marka ismi koymanın çok daha ötesinde, tüm pazarlama karması 
faaliyetlerini içeren bir süreçtir. 

 

Marka Bilinirliği (Farkındalığı) 

Marka bilinirliği, bir ürünün tekrar satın alınması bağlamında marka tercihi üzerinde çok güçlü 
etkiye sahiptir (McDonald ve Sharp, 2000). Marka bilinirliği, farkındalığa bağlı olarak gelişen ve 
tüketiciye marka ile ilgili bir ipucu verildiğinde, tüketicinin geçmişte tecrübe ettiği deneyimlerine 
bağlı olarak zihninde markaya ilişkin bilgilerin belirlenmesi sürecidir.  

Marka bilinirliği, markanın tanınma ve hatırlanma performansından oluşmaktadır (Çakmak ve 
Özkan, 2015:206). Bilinirlik, bu anlamda markanın tüketici zihnindeki gücünü temsil etmekte ve 
markanın tüketici zihninde yarattığı etkiyi ifade etmektedir (Aaker, 1996). Marka Bilinirliği, 
“tanınmışlık”tan (bu markayı hiç duydunuz mu?) “hatırlanırlık”a (bu ürün sınıfından hangi 
markaları hatırlıyorsunuz), “hatırlanan ilk marka” olmaya ve “marka ismi hakimiyeti”ne (akla 
gelen tek marka) kadar sıralanabilen hatırlama yolları ile ölçülmektedir (Uztuğ, 2003: 29-30). 

Aktepe ve Baş (2008) ise marka bilgisi sürecinde özellikle farkındalık ve algılanana kalite arasında 
ilişkinin varlığını GSM sektöründe ortaya koyarken, Dünyada önde gelen araştırma 
şirketlerinden biri olan Nielsen’in 2019 yılında 17 şehirde 816 kişi ile gerçekleştirdiği Marka 
Bilinirlik Araştırmasında Türkiye’de ilk akla gelen marka ev tekstili ve dekorasyonu alanında 
Madame Coco olmuştur (iha.com.tr). Araştırmaya göre Madame Coco, bilinirliğini satın almaya 
dönüştürmede en başarılı marka olarak belirlenmiştir.  

 

Marka Güveni 

Güçlü bir marka oluşturmak, işletmeler için dikkatli bir planlamayı ve titiz bir çalışmayı 
gerektirmektedir. Markanın tüketiciler tarafından fark edilmesi ve bu farkındalığın satın almaya 
dönüştürülmesi için o markayı diğerlerinden ayıran birtakım değerlerinin olması gerekir. Bu da 
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tüketici güveni ile mümkündür. Sadık müşteriler elde etmek için en önemli koşul güven duyulan 
bir marka olmaktır. 

Müşteri bağımlılığı (sadakati), müşterinin bir markaya veya mağazaya ya da tedarikçiye güçlü 
ve olumlu bir tutuma dayalı olarak bağlı olması ve kendini sürekli müşteri olarak görmesidir 
(Bozkurt, 2003; Güler, 2014:228). Aynı zamanda belirli bir markaya yönelik tutarlı bir satın alma 
eylemi olarak da tanımlanmaktadır (Erdil ve Uzun, 2009:198). Bu aşamada, markaya karşı 
duyulan güven marka bağımlılığı (sadakati) oluşturmakta en önemli faktörlerden birisi 
olmaktadır. Markaya karşı duyulan güven ise markanın sahipliği ve kullanımına yönelik 
tüketicilerin bilgi ve tecrübeleri ile ilişkilidir. Markaların dürüst ve şeffaf politikalar izleyerek, 
standartlarını sürekli korumaları ve müşteri odaklı çalışma anlayışını sürdürmeleri marka 
güveninin kazanılması ve satın alma kararlarına pozitif etki etmesi açısından oldukça önemlidir. 

Küresel araştırma firması Ipsos’un 2017 yılında Türkiye’nin de dâhil olduğu 22 ülkede yaptığı 
bir araştırmada tüketicilerin tercihlerini etkileyen en önemli unsurun güven olduğu ortaya 
çıkmıştır (marketingturkiye.com.tr). Araştırmaya göre dünya genelinde tüketicilerin%80’i ve 
Türkiye’de ise %86’sı kime ve neye güveneceklerini bilmenin zor olduğunu vurgulamakta, 
dünya genelinde %65’i ve Türkiye’de ise %76’sı “güvendiğim markalar benim için artık daha 
önemli” demektedir. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle internet ortamında çok fazla 
sayıda seçenek olması, birçok gereksiz, yanlış ya da yanıltıcı bilginin yer almasıdır. Tüketiciler 
bu çelişen bilgi kirliliği içerisinde yalınlık ve kontrol arayışı içerisinde olmaktadır. Aynı 
araştırmaya göre, tüketicilerin %73’ü bildikleri ve güvendikleri markaların yeni çıkan ürünlerine 
daha çok güvenmektedirler. Bu oran Türkiye’de %81’e çıkmaktadır. Dolayısı ile markaya 
duyulan güvenin tüketici tercihleri üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Marka güveninin 
kazanılması ve elde tutulması için günlük operasyonların eksiksiz ve sürekli olarak yürütülmesi 
yeterli gelmemekte, aynı zamanda mal ve hizmetler dışında diğer tüm boyutların dikkate 
alınarak faaliyetlerin planlanması gerekmektedir. 

Markalaşma çalışmalarında marka bilinirliği ve marka güveni inşasının önemli bir yeri olduğu 
ve bu iki unsurun tüketicilerin bir markayı tercih etmesinde ciddi bir etken olduğu 
düşünülmektedir. Markalar bilinirlik (farkındalık) derecesini arttırarak tüketiciler tarafından 
daha kolay anımsanmakta ve hatta ilk akla gelen marka olabilmektedir. Marka güveni ile de 
tüketicinin markaya verdiği kredi notu artmakta ve bu da marka sadakatinin gelişmesini 
sağlamaktadır. Bahsedilen her iki unsuru doğru bir şekilde yaratan markalar rakiplerine göre 
rekabette bir adım önde olabilmekte, rakip markalardan daha kaliteli olarak algılanabilmektedir. 
Böylece tüketiciler markayı farklı, benzersiz olarak (Porter’ın jenerik stratejilerinden biri olan 
farklılaşma stratejisindeki gibi) konumlandırabilmektedir. 

 

FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ VE DİNAMİK FİYATLANDIRMA 

Fiyat hem makro hem mikro düzeyde ekonomik hayatın temel unsurlarından birisi olmanın yanı 
sıra tüketiciler için de önemli bir değişkendir. Geleneksel pazarlama karması elemanlarından biri 
olan fiyat, pazarlamanın en temel konularından birisidir ve farklı fiyatlandırma uygulamalarının 
sayısı da her geçen gün artmaktadır. 

Fiyat, “müşterilerin sahip olduğu ve kullandığı bir ürün ya da hizmetten fayda elde etmek için 
vazgeçtiği bütün değerlerin toplamıdır” (Kotler ve Armstrong, 2010; Tancı Yıldırım, 2015:12). 
Fiyat, yöneticiler tarafından kontrol edilebilen değişkenlerden birisidir. Fiyatın ölçülebilir olması, 
arz ve talep dengesini kurması, satışları ve dolayısıyla karı etkileyen bir unsur olması ve önemli 
bir farklılaştırma aracı olarak görülmesi fiyatlandırmayı işletme kararları içerisinde önemli bir 
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yere koymaktadır. Fiyatlandırma, işletmenin mal ve hizmetlerine fiyat koyma işlemidir 
(Akbudak, 2006:8).  

Fiyatlandırma kararları verilirken birçok değişken göz önünde bulundurulmaktadır. Bu 
değişkenler içsel ve dışsal faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır (Mucuk, 2001:287). İçsel faktörler, 
işletme yönetiminin kontrolünde olan faktörler iken dışsal faktörler işletme yönetiminin 
kontrolünde olmayan pazarın ve talebin yapısı, rakiplerin fiyat düzeyleri ve maliyetleri, yasal 
düzenlemeler veya dağıtım kanallarının yapısı gibi faktörlerdir (Altunışık vd., 2001-162). 

Geleneksel pazarlarda uygulanan fiyatlandırma stratejileri, internet ortamında daha geniş ve 
etkili uygulama alanı bulmaktadır. İnternet ortamında bilgiye erişimin daha kolay hale gelmesi 
ile elektronik pazarlar hem satıcılara hem de alıcılara birçok avantaj sunmaktadır. Günümüzde 
satıcılar, belirli müşterilere göre geliştirilmiş özel fiyat seçenekleri sunabilmektedirler. Bilişim 
teknolojilerinin sağladığı olanaklar ile tüketiciler ürünlerin fiyatları arasında karşılaştırma 
yapabilmekte ve kendilerine en uygun fiyat seçeneklerine erişebilmektedirler. Satıcılar da bu 
teknolojiler sayesinde tüketicilerin satın alma davranışları, harcama alışkanlıkları ve sınırları, 
tercihleri gibi verilere erişerek ürünlerini ve fiyatlarını elde ettikleri veriler doğrultusunda 
geliştirmektedirler (Met ve Oktay, 2011:59). İnternet ortamında uygulanan fiyatlandırma 
stratejileri Tablo 1’deki gibidir (Tancı Yıldırım, 2015:24). Tabloda görüldüğü gibi alıcı, satıcı, rakip 
ve ilişki konumlarına göre farklı fiyatlandırma yöntemleri gerçekleştirilebilmektedir. Alıcılar 
farklı özelliklerine göre markaya farklı ücretler ödemeye razı olabilmekte ya da aynı ürüne bir 
müşterinin ödediği ücret ile başka müşterinin ödediği ücret farklı olabilmektedir. Örneğin bir 
uçak biletini, bir tatili erken satın alan müşteri, geç satın alandan daha düşük fiyata aynı hizmeti 
satın almaktadır. Buna karşılık satıcılar da müşterilerin farklı özellik ve satın alırken ki isteklerine 
göre fiyatları kişiselleştirebilmekte, uyarlayabilmektedir. Örneğin müşterinin satın alma hacmi 
arttıkça, satıcı o müşteri için ürünün birim fiyatında indirim yaparak satabilmektedir. Markalar 
marka gücüne (marka imajına) göre müşterilerini rakiplerine kaptırmamak için rekabet ortamına 
göre fiyatlandırma ve farklı satın alma seçeneklerine (opsiyonlar) göre fiyatlar sunarak müşteri 
sadakati oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bunun yanı sıra müşteri ile marka arasında karşılıklı 
menfaate dayalı, uzun dönemli bir ilişki kuracak biçimde fiyatlandırmalar da yapılabilmektedir. 
Burada marka müşteri ile olan ilişkisini uzun dönemli tuttuğunda oluşacak sadakatten dolayı, 
tekrar satın almalar neticesinde, karını maksimize edebilmektedir.  

 

Tablo 1. İnternet Ortamında Uygulanan Fiyatlandırma Stratejileri 

Alıcı Bakış Açısı Satıcı Bakış Açısı Rekabetçi Bakış Açısı İlişkisel Bakış Açısı 

• Fiyat 
Farklılaştırma-
Dinamik 
Fiyatlandırma 

 

• Bireyselleştirilmiş 
Fiyatlandırma 

• Uyarlama 
Fiyatlandırması 

• Paket 
Fiyatlandırma 

 

• Markaya Dayalı 
Fiyat 
Farklılaştırılması 

• Opsiyonlu 
Fiyatlandırma 

 

• Yaşam Boyu 
Değeri 
Fiyatlandırması 

• Alternatif Kanal 
Fiyatlandırması 

 

Kaynak: Tancı Yıldırım, 2015:24’den yararlanılarak oluşturulmuştur. 
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Dinamik Fiyatlandırma 

Dinamik Fiyatlandırma, mal ve hizmetlerin kişisel alış ve satışında pazarın arz ve talep 
durumuna göre fiyatlarının serbestçe ayarlanmasıdır (Garbarino ve Lee, 2003). Dinamik 
fiyatlandırma, kar maksimizasyonu amacıyla fiyatların gerçek zamanlı olarak ayarlandığı bir 
işletme stratejisidir (Lin ve Sibdari, 2009). Etkin olarak uygulandığında ve iyi yönetildiğinde hem 
alıcı hem de satıcılar açısından oldukça cazip bir fiyatlandırma stratejisi olan dinamik 
fiyatlandırmada dikkat edilmesi gereken en önemli risk, müşterilerin algıladıkları fiyat 
adaletidir. Algılanan fiyat adaleti, tüketicinin bir fiyatı adil, doğru ve meşru olarak görüp 
görmediğine dair kişisel algılarıdır (Campbell, 2007). 

Bir müşterinin bir ürün için ödemeyi arzuladığı fiyat, rezervasyon fiyatı olarak tanımlanmaktadır 
(Bilişik ve Gürgen, 2012: 116). Buna göre müşteriler, bir ürünün o anki fiyatı rezervasyon fiyatının 
bir diğer deyişle müşterinin ödemeyi istediği fiyatın altında ise satın alma işlemi yapmaktadırlar. 
Literatürde yapılan çalışmaların tamamına yakını satış sezonu içerisinde müşterilerin ödeme 
isteklerinin değişmeyeceğini varsaymaktadır (Bilişik ve Gürgen, 2012:116). Ancak müşteri ödeme 
isteği zaman içerisinde değişiklik göstermektedir. Örneğin, uçak ile seyahat eden yolcular uçağın 
kalkış zamanı yaklaştıkça daha fazla ücret ödemeye istekli olmaktadırlar. Aynı şekilde 
müşterilerin satın alma olasılıkları da zaman içerisinde değişmektedir. Örneğin, sezon başında 
bir müşterinin satın alma olasılığı %30 iken sezon bitiminde ürün fiyatı sabit olmasına rağmen 
satın alma olasılığı %10’a düşebilmektedir. Bunun nedeni, müşterilerin mevsimsel ürünlere 
sezon başında sahip olup sezon boyunca faydalanmak istemeleridir. Seyahat örneğinde ise, 
müşterilerin erken planlama yapmaları ve belirsizlik içerisinde önceden mali taahhütte 
bulunmaları onları daha düşük ücret ödemeye teşvik etmektedir (Zhao ve Zheng, 2000; Bilişik ve 
Gürgen, 2012: 116). 

Markalar farklı fiyatlandırma yöntemlerini kullanarak gerçek ve olası müşterilerin kendilerini 
seçmelerini, onların birer sadık müşteri haline dönüşmelerini amaçlamaktadırlar. Ayrıca yapılan 
fiyatlandırma stratejisi ile ya yüksek kar marjı yaratarak ya da kar marjını düşük; fakat satış 
hacmini yüksek tutarak karını en yüksek seviyeye çıkartmaya çabalamakta ve böylece işletmenin 
temel amaçları olan varlığını sürdürme, markanın piyasa değerini yükseltme gibi unsurları 
yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Marka dinamik fiyatlandırma yaparak karını en yüksek 
seviyede tutmak ve böylece bahsi geçen işletme amaçlarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır. 
Ancak marka bu yöntemi uyguladığında aynı ürüne farklı fiyatla sahip olan müşteriler ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum kimi markalar için sorun yaratabileceği gibi bazı müşteriler bu durumu 
normal karşılayabilmektedir. Çalışmanın uygulama bölümünde, mevsimsel değişimlerden hızlı 
etkilenen ve dönemsel arz ve talep dalgalanmalarının çok olduğu turizm sektöründe internet 
üzerinden satış yapan tatil rezervasyon sitelerinde uygulanan dinamik fiyatlandırma 
uygulamalarının tüketici davranışları üzerindeki etkisi incelenirken bu sitelerin tercih 
edilmesinde marka bilinirliğinin ve marka güveninin rolü araştırılmaktadır.  

 

UYGULAMA 

Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Örneklemi  

Araştırmanın amacı dinamik fiyatlandırma yapan tatil rezervasyon sitesi markalarının tercih 
edilmesinde marka bilinirliği ve marka güveninin etkisini görebilmektir. Tüketiciler bu web 
sitelerinden tatil satın alırken, daha az bilinen markalardan daha fazla bedel ödemektedirler. 
Tüketicilerin daha fazla fiyat ödemesi yapmasına bu sitelerinin bilinir ve güvenilir siteler 
olmasının etken bir unsur olup olmadığı sınanmaktadır. Bu amaca erişmek için uygulama 
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Temmuz-Ağustos 2019 döneminde “kolayda örnekleme yöntemi” kullanılarak internet üzerinde 
433 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada elde edilen veriler anket yöntemi kullanılarak temin edilmiştir. Anket, 
www.surveey.com üzerinden oluşturulmuş ve site uzantısının web üzerinden katılımcılara 
gönderilmesi ile online olarak uygulanmıştır. 

Anket iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci bölüm tanımlayıcı sorulardan, ikincisi ise 5’li Likert tipi 
(kesinlikle katılmıyorum’ dan başlayıp, kesinlikle katılıyorum’ da bitecek biçimde) ölçek 
maddelerinden oluşmaktadır. İlk bölümde kendi içerisinde katılımcıların demografik 
özelliklerini ve tatile gitme sıklığı, tatil satın alınan mecra ve tatil satın alınan web sitelerini 
belirlemeye yönelik sorulardan olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İkinci bölüm olan ölçek 
maddeleri üç ölçekten meydana getirilmiştir. İlki “marka bilinirliği”, ikincisi “marka güveni” ve 
üçüncüsü “dinamik fiyatlandırma” ölçeğidir. Marka Bilinirliği ölçeği Yoo, Donthu ve Lee’nin 
(2000), Marka Güveni ölçeği Sweeney ve Swait (2008), Delgado Ballester, Aleman ve Guillen 
(2003) ile Gurviez ve Korchia’nın (2002), Dinamik Fiyatlandırma ölçeği Kang (2016) ve Karslı’nın 
(2019) çalışmalarından uyarlanmıştır. Marka Bilinirliği ölçeği 8 maddeden, Marka Güveni ölçeği 
27 maddeden ve Dinamik Fiyatlandırma ölçeği 21 maddeden meydana gelmektedir. Bu ölçek 
maddelerinden anketteki 15. (marka bilinirliği ölçeğinden), 23., 30., 37. (marka güveni 
ölçeğinden), 56., 58. (dinamik fiyatlandırma ölçeğinden) önermeler ters ölçek maddesi olarak 
katılımcılara yöneltilmiştir. Böylece iki bölümden oluşan anket toplamda 65 soru olarak 
katılımcılara yöneltilmiştir ve bulguların SPSS25 paket programında sınaması 
gerçekleştirilmiştir. 

 

Araştırmanın Kısıtları 

Araştırmanın zaman ve maliyet açısından birtakım kısıtları bulunmaktadır. Özellikle 
uygulamanın yaz döneminde gerçekleşmesi ve katılımcıların birçoğunun tatil döneminde olması 
nedeniyle ankete katılım sağlanmasında güçlük yaşanmıştır. Ankette yer alan ölçeklere ait 
ifadelerin sayısı dikkate alındığında, katılımcıların yeterli dikkati gösterdikleri ve objektif 
yanıtlar verdikleri varsayılmıştır. 

Diğer yandan maliyet kısıtı nedeniyle araştırma yalnızca internet üzerinden yürütülmüştür. 
Soruların bu anlamda doğru anlaşıldığı varsayılmıştır. 

Son olarak örneklem tercihinde tesadüfi olmayan örneklem yönteminin tercih edilmiş olması 
araştırma sonuçlarının genellenebilirliği açısından bir kısıt teşkil etmektedir. Dolayısıyla bundan 
sonra yapılacak çalışmalarda tesadüfi örneklem yöntemlerinin tercih edilmesi araştırma 
sonuçlarının genellenebilirliği açısından daha faydalı olacaktır. 

 

Araştırmanın Güvenilirliği ve Faktör Analizi 

Araştırmanın güvenilirlik derecesinin yüksek düzeyde olması için Cronbach’s Alfa Katsayısı’nın 
α>0,8 olması gerekmektedir (Kılıç, 2016: 48). Çalışmada Marka Bilinirliği ölçeği için bu değer 
0,933; Marka Güveni ölçeği için 0,869 ve Dinamik Fiyatlandırma ölçeği için 0,847’dir. Elde edilen 
bu sonuçlara göre her üç ölçeğinde yüksek derecede güvenilir olduğu görülebilmektedir.  
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Faktör analizi için de öncelikle KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ve Bartlett’in küresellik testi 
sonuçlarına bakılarak, ölçeğin faktör analizini gerçekleştirmeye uygunluğu belirlenmektedir. 
Marka Bilinirliği ölçeğinde KMO 0,874 ve Bartlett’in küresellik testi yaklaşık ki karesi 1848,378; 
p=0,000’dır. Marka Güveni ölçeğinde KMO 0,868 ve Bartlett’in küresellik testi yaklaşık ki karesi 
5561,903; p=0,000’dır. Dinamik Fiyatlandırma ölçeğinde KMO 0,832 ve Bartlett’in küresellik testi 
yaklaşık ki karesi 1896,351; p=0,000’dır.  

Bu sonuçlara göre ölçekler için faktör analizi yapılabileceğinden gerçekleştirilen faktör analizi 
sonucu Marka Bilinirliği ölçeğine ait önermeler tek faktör altında birleştirilmiştir ve bu faktör 
toplam varyansın %79,289’unu açıklayabilmektedir. Marka Güveni ölçeği beş faktör altında 
toplanmıştır ve bu beş faktör toplam varyansın %82,722’sini açıklayabilmektedir. Dinamik 
Fiyatlandırma ölçeği dört faktör altında toplanmıştır ve toplam varyansın %65,047’sini 
açıklayabilmektedir. Ortaya çıkan bu faktörlere alan yazındaki ile uyumlu olarak isimler 
verilmiştir. Tablo 2’de ortaya çıkan faktörler gösterilmektedir. 

 

Tablo 2: Ölçekler ve Faktörleri 

Ölçek Faktörü 
Marka Bilinirliği Marka Bilinirliği 

Marka Güveni 

Olumluluk 
Güven 
İnandırıcılık 
Yerine Getirme 
Sağlamlık 

Dinamik Fiyatlandırma 

Fiyat Adaleti 
Fiyata Güven 
Fiyat Bilinci 
Tekrar Satın Alma Niyeti 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı marka bilinirliği ve marka güveni kavramlarının dinamik fiyatlandırma 
uygulaması gerçekleştiren tatil rezervasyon web sitelerinin tercih edilmesindeki rolünü 
görebilmek olduğu için araştırmanın hipotezleri de bu kavramlara ait ölçeklerden oluşturulan 
faktörlerin dinamik fiyatlandırma ölçeğine ait faktörler üzerindeki etkisine yönelik olarak 
oluşturulmuştur. Faktör analizi sonucu Marka Bilinirliği ölçeğinde bir ve Marka Güveni 
ölçeğinde beş boyut olmak üzere toplamda altı bağımsız değişken oluşturulmuştur. Dinamik 
Fiyatlandırma ölçeğinde de dört bağımlı değişken oluşturulmuştur. Bu noktada altı bağımsız 
değişkenin dört bağımlı değişken üzerindeki etkisine yönelik olarak yirmi dört adet hipotez 
geliştirilmiştir. Bu çerçevede araştırmanın hipotezleri şöyledir; 

H1: Marka bilinirliğinin fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H2: Marka bilinirliğinin fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H3: Marka bilinirliğinin fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H4: Marka bilinirliğinin tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H5: Olumluluk boyutunun fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 447-464. 

 456 

H6: Olumluluk boyutunun fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H7: Olumluluk boyutunun fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H8: Olumluluk boyutunun tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H9: Güven boyutunun fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H10: Güven boyutunun fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H11: Güven boyutunun fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi bulunmaktadır, 

H12: Güven boyutunun tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H13: İnandırıcılık boyutunun fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H14: İnandırıcılık boyutunun fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H15: İnandırıcılık boyutunun fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H16: İnandırıcılık boyutunun tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H17: Yerine getirme boyutunun fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H18: Yerine getirme boyutunun fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H19: Yerine getirme boyutunun fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H20: Yerine getirme boyutunun tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir 
etkisi bulunmaktadır, 

H21: Sağlamlık boyutunun fiyat adaleti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H22: Sağlamlık boyutunun fiyata güven boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H23: Sağlamlık boyutunun fiyat bilinci boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır, 

H24: Sağlamlık boyutunun tekrar satın alma niyeti boyutu üzerinde pozitif yönde bir etkisi 
bulunmaktadır. 

BULGULAR 

Demografik Bulgular 

433 katılımcının demografik görünümüne bakıldığında, %53,8’i erkek ve %46,2’si kadındır. 
Medeni durum bakımından %74,8’i evli ve %25,2’si bekârdır. Yaş aralığı bakımından %47,1’i 25-
34 yaş aralığındayken; %3,7’si 55 yaş üstündedir. Eğitim seviyesi olarak katılımcıların %45,6’sı 
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lisans düzeyinde ve %0,9’u ilkokul seviyesindedir. Örneklemin %18,5’i memur; %19,1’i esnaf-
tüccar ve %15’i öğrencidir. Hane gelir seviyesi açısından katılımcıların %28,7’si 3501-5000 TL 
arası gelire sahiptir. Çalışmada demografik özelliklere ilişkin gruplar arasında anlamlı bir 
farklılık olup olmadığına dair herhangi bir hipotez kurulmamıştır. Bundan dolayı da demografik 
özellikler ile faktörler arasındaki ilişkiyi görmeye yönelik sınamalar gerçekleştirilmemiş ve 
burada sadece demografik özellikler hakkında bilgiler verilmesi yeterli görülmüştür. 

 

Tablo 3: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken Gruplar         N % 

Cinsiyet Kadın 200 46,2 

Erkek 233 53,8 

Medeni Hal Bekâr 109 25,2 

Evli 324 74,8 

Yaş Aralığı 18-24 60 13,9 

25-34 204 47,1 

35-44 133 30,7 

45-54 20 4,6 

+55 16 3,7 

Eğitim 
Durumu 

İlkokul 4 ,9 

Ortaokul ve Dengi 16 3,7 

Lise 40 9,2 

Önlisans 86 20 

Lisans 198 45,6 

Lisansüstü 89 20,6 

Meslek İşçi-Çiftçi 16 3,7 

Memur 80 18,5 

Öğrenci 65 15 

Ev Kadını 24 5,5 

Yönetici 12 2,8 

Uzman (Dr., Mühendis, 
Avukat vs.) 

69 16 

Esnaf-Tüccar 83 19,1 

İşsiz 28 6,5 

Diğer 56 12,9 

Hane Gelir 
Durumu (TL) 

-2020 8 1,9 

2020 56 12,9 

2021-3500 80 18,5 

3501-5000 124 28,7 

5001-7000 92 21,1 

+7000 73 16,9 
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Araştırmanın Diğer Tanımlayıcı Sorularına İlişkin Bulgular 

Katılımcıların tatile gitme sıklığı, tatilin satın alındığı yer, tatilin satın alınmasında tercih edilen 
web sitesi gibi konularda verdikleri yanıtlara ilişkin bilgiler Tablo 4’ deki gibidir. Tabloya 
bakıldığında örneklemin %41,8’i yılda bir kez tatile çıkabilmektedir ve tatillerini %49 oranında 
rezervasyon web sitelerinden satın almaktadırlar. Bu satın alma işleminde en çok tercih ettikleri 
web siteleri arasında booking.com, Trivago, ETS tur, Odamax, tatilbudur.com, tatilsepeti.com, 
Jolly ön plana çıkmaktadır. Bu siteler içerisinde %40,6 oranla Trivago diğerlerinden büyük bir 
farkla ön plana çıkmaktadır.  

 

Tablo 4: Diğer Tanımlayıcı Bulgular 

Değişken Grup Frekans % 

Tatile Gitme Sıklığı 
Yılda 1 Kez 181 41,8 
Yılda 1 Kezden Fazla 68 15,7 
Yılda 1 Kezden Az 184 42,5 

Tatilin Satın Alındığı 
Yer 

Rezervasyon Web Siteleri 212 49,0 
Tatil Yerinin Kendisi 176 40,6 
Rezervasyon Büroları/Acenteler 45 10,4 

Tatilin Satın 
Alınmasında Tercih 

Edilen Web Sitesi 

booking.com 34 7,8 
Trivago 176 40,6 
ETS Tur 17 3,9 
Odamax 19 4,4 
tatilbudur.com 56 12,9 
Tatilsepeti.com 48 11 
Jolly 36 8,4 
Hotels 29 6,8 
Diğer (arda kalan web siteleri bu başlık 
altında birleştirilerek verilmiştir) 18 4,2 

 

Araştırma Faktörlerinin Ortalaması 

Araştırmada kullanılan ölçekler için faktör analizi gerçekleştirilmiş ve ortaya 10 boyut çıkmıştır. 
Bu boyutların ortalaması Tablo 5’te belirtilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi örneklemin 
“dinamik fiyatlandırma ölçeğinin” fiyat adaleti boyutunun ortalaması 2,9746 olup araştırmanın 
5’li Likert ölçeğinde 3 ile kodlanan ve tarafsızlık, kararsızlık anlamına gelen seçeneğe yakındır. 
Diğer boyutlarda ise böyle bir durum söz konusu görülmemektedir. Buradan yola çıkarak 
katılımcıların tatilini satın almayı tercih ettiği web sitesine ilişkin marka bilinirliği ve marka 
güveni noktasındaki tutumlarında genel kanının olumlu yönde olduğu; fakat yine de dinamik 
fiyatlandırmanın adaletli olup olmadığı noktasında şüpheleri olduğu sonucu 
çıkartılabilmektedir. Fiyat adaleti boyutunun “bu markanın fiyatının yüksek olması adil gibi 
görünüyor”, “bu markanın fiyatının yüksek olması makul gibi görünüyor”, “bu marka aynı tatili 
kısa bir süre sonra daha yüksek fiyata satsa bile bu durumu yadırgamam”, “bir başka arkadaşım, 
başka bir markadan aynı tatili daha ucuza alsa dahi yadırgamam” önermelerinin ortalamasının 
3 değerinden küçük olduğu yapılan sınamada görülmüştür. 
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Tablo 5: Araştırma Faktörlerinin Ortalaması 

Ölçek Faktör Ortalama Standart Sapma 
Marka Bilinirliği Marka Bilinirliği 3,6970 ,91602 

Marka Güveni 

Olumluluk 3,7352 ,83375 
Güven 3,7321 ,69172 
İnandırıcılık 3,4457 ,73121 
Yerine Getirme 3,4221 ,65516 
Sağlamlık 3,2962 ,76766 

Dinamik 
Fiyatlandırma 

Fiyat Adaleti 2,9746 ,66946 
Fiyata Güven 3,1943 ,63412 
Fiyat Bilinci 3,3025 ,66383 
Tekrar Satın Alma 
Niyeti 3,2298 ,61874 

 

Regresyon Analizi 

Araştırmanın hipotezlerini sınamak amacıyla “çoklu regresyon analizi” gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmada “Marka Bilinirliği” boyutu ve “Marka Güveni” ölçeğine ait “olumluluk”, “güven”, 
“inandırıcılık”, “yerine getirme” ve “sağlamlık” boyutları bağımsız değişken; “Dinamik 
Fiyatlandırma” ölçeğine ait “fiyat adaleti”, “fiyata güven”, “fiyat bilinci” ve “tekrar satın alma 
niyeti” boyutları da bağımlı değişken olarak belirlenip regresyon sınaması yapılmıştır. Tablo 6’da 
analiz sonuçlarına yer verilmektedir.  

Regresyon sınamasın sonucunda; “Marka Bilinirliği” boyutunun “Fiyat Adaleti” ve “Fiyat 
Bilinci” boyutları üzerinde, “Marka Güveni” ölçeğine ait boyutlardan “olumluluk” boyutunun 
“fiyat adaleti” boyutu üzerinde, “güven” boyutunun “fiyata güven” boyutu üzerinde, 
“inandırıcılık” boyutunun tüm boyutlar üzerinde, “yerine getirme” boyutunun “fiyat bilinci” ve 
“tekrar satın alma niyeti” boyutları üzerinde, “sağlamlık” boyutunun “fiyat adaleti”, “fiyata 
güven” ve “fiyat bilinci” boyutları üzerinde pozitif yönlü bir etkisi olduğu görülmektedir. 
Bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerinde etkisi tespit edilen modeller içerisinde en fazla 
etkiye sahip olanı Model 23 (sağlamlık boyutunun fiyat bilinci üzerindeki etkisi) olarak 
görülürken; en az etkiye sahip olanı ise Model 16 (inandırıcılık boyutunun tekrar satın alma niyeti 
boyutu üzerindeki etkisi) olarak dikkat çekmektedir. Model 23 için β= ,458 ve model 16 için 
β=,167’dir. Gerçekleştirilen analiz sonucu araştırma hipotezlerinden H1, H3, H5, H10, H13, H14, 
H15, H16, H19, H20, H21, H22, H23 desteklenebilmektedir. Buna karşılık H2, H4, H6, H7, H8, 
H9, H11, H12, H17, H18, H24 reddedilebilmektedir. Bir başka anlatımla; marka bilinirliğinin fiyat 
adaleti, fiyat bilinci boyutları üzerinde pozitif yönlü bir etkisi bulunmaktadır. Katılımcıların 
marka bilinirliği boyutuna yönelik tutumları 1 birim değiştiğinde, misal olarak 1 birim 
yükseldiğinde, tatil rezervasyon sitelerinin gerçekleştirdiği dinamik fiyatlandırma yöntemleri 
için fiyatı adil olduğu noktasındaki fikirleri 0,261 birim yükselmektedir. Bunun yanı sıra marka 
güveni ölçeğine ait olan; olumluluk boyutunun fiyat adaleti, güven boyutunun fiyata güven, 
inandırıcılık boyutunun tüm dinamik fiyatlandırma ölçeği boyutları üzerinde, yerine getirme 
boyutunun fiyat bilinci ve tekrar satın alma boyutu üzerinde, sağlamlık boyutunun fiyata güven 
ve fiyat bilinci boyutları üzerinde etkisi olduğu söylenebilmektedir. Tüm bağımlı değişkenler 
üzerinde etkisi olduğu görülen “inandırıcılık” boyutundaki 1 birimlik olumlu bir tutum 
değişikliği diğer tüm bağımlı değişkenler üzerinde de tüketicilerin tutumlarının 0,167 birim ile 
0,263 birim seviyesinde olumlu yönde değişmesine sebebiyet verebilmektedir.  
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Tablo 6: Araştırmaya İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Model Bağımsız 
Değişken Bağımlı Değişken R2 P Değeri  

(R2) β P Değeri  
(β) 

1 

Marka Bilinirliği 

Fiyat Adaleti ,676 ,000 ,261 ,000 

2 Fiyata Güven ,519 ,000 ,058 ,894 

3 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,274 ,001 

4 Tekrar Satın Alma 
Niyeti ,393 ,000 ,135 ,134 

5 

Olumluluk 

Fiyat Adaleti ,676 ,000 ,339 ,000 

6 Fiyata Güven ,519 ,000 ,047 ,593 

7 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,053 ,540 

8 Tekrar Satın Alma 
Niyeti ,393 ,000 ,178 ,061 

9 

Güven 

Fiyat Adaleti ,676 ,000 ,083 ,202 

10 Fiyata Güven ,519 ,000 ,260 ,001 

11 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,073 ,332 

12 
Tekrar Satın Alma 

Niyeti ,393 ,000 ,086 ,289 

13 

İnandırıcılık 

Fiyat Adaleti ,676 ,221 ,261 ,000 

14 Fiyata Güven ,519 ,000 ,263 ,000 

15 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,192 ,004 

16 Tekrar Satın Alma 
Niyeti ,393 ,000 ,167 ,018 

17 

Yerine Getirme 

Fiyat Adaleti ,676 ,040 ,261 ,561 

18 Fiyata Güven ,519 ,000 ,128 ,100 

19 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,183 ,019 

20 Tekrar Satın Alma 
Niyeti ,393 ,000 ,357 ,000 

21 

Sağlamlık 

Fiyat Adaleti ,676 ,000 ,261 ,000 

22 Fiyata Güven ,519 ,000 ,345 ,000 

23 Fiyat Bilinci ,513 ,000 ,458 ,000 

24 Tekrar Satın Alma 
Niyeti ,393 ,000 ,033 ,647 

 

 



İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Bora GÖKTAŞ 

 461 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Günümüz teknolojilerinin sunduğu iletişim olanakları ile bilgiye erişim artık oldukça kolay hale 
gelmiştir. Bilgiye erişimin bu kadar kolay ve zahmetsiz olması, tüketicilere satın alma kararı 
verirken ürünler hakkında ihtiyaç duydukları detaylı bilgiye internet üzerinden erişebilme 
olanağı tanımaktadır. Böylece tüketiciler ürün alternatifleri arasında fiyat ve fayda 
karşılaştırması yapabilmekte, diğer tüketicilerin yaptıkları yorumları inceleyebilmekte ve bu 
doğrultuda karar süreçlerini yönlendirmektedirler.  

İnternetin yaygın kullanımı daha bilinçli bir tüketici profilinin oluşmasını desteklemiştir. 
Bilinçlenen ve sosyal platformlar üzerinde araştırma yapmadan satın alma kararı vermeyen 
tüketiciler özellikle fiyat konusunda daha duyarlı hale gelmiştir. Rekabetin yoğun olması ve 
ürünler arasındaki benzerliklerin artması sonucunda fiyatlandırma da en önemli rekabet 
silahlarından bir haline gelmiştir. Özellikle çevresel değişimlerden hızlı etkilenen turizm 
sektöründe, arz ve talebin yaşadığı mevsimsel dalgalanmalar neticesinde farklılığın 
yaratılabilmesi ve arz-talep dengesinin kurulabilmesi için dinamik fiyatlandırma oldukça etkili 
bir yöntem olmaktadır. 

Dinamik fiyatlandırma yapan tatil rezervasyon sitelerinin tercih edilmesinde tatil rezervasyon 
sitesinin marka bilinirliğinin ve marka güveninin etkisinin belirlenmesi için 433 katılımcı ile bir 
anket çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Katılımcıların %41,8’i yılda en az 1 defa ve %15,7’si birden daha fazla tatile çıktıklarını ifade 
etmiştir. %42,5’i ise 2 yılda bir ya da daha az tatile çıktıklarını belirtmişlerdir. Bu katılımcıların 
%49’u tatillerini tatil rezervasyon siteleri üzerinden satın almakta, %40,6’sı otelin kendisinden 
satın almakta ve %10,4’ü ise tatil rezervasyon bürolarından satın almaktadır. En çok tercih edilen 
rezervasyon tatil siteleri sırasıyla; 

1. Trivago (%40,6) 

2. Tatilbudur (%12,9) 

3. Tatilsepeti (%11) 

4. Jolly (%8,4) 

5. Booking (%7,8) 

6. Hotels (%6,8) 

7. Odamax (%4,4) 

8. ETS Tur (%3,9) 

9. Diğer (kalanlar bu başlık altında birleştirilerek verilmiştir) %4,2 

Bu bağlamda açık farkla en çok tercih edilen tatil rezervasyon sitesi Trivago olarak belirlenmiştir. 
Bunu Tatilbudur ve Tatilsepeti takip etmektedir. 

Yapılan faktör analizi sonucunda araştırmada kullanılan 3 ölçeğe ait önermeler 10 faktör altında 
toplanmış ve adlandırılmıştır. Faktörlerin ortalamalarına bakıldığında, Dinamik Fiyatlandırma 
ölçeğine ait olan fiyat adaleti faktörü dışında tüm faktörlerin ortalamalarının 3’ün üzerinde 
olduğu görülmüştür ve bu durum önermeler lehinedir. Fiyat adaleti faktörünün ortalaması ise 
2,97 olup 3’e oldukça yakın bir değerdir. Dolayısı ile tüketicilerin dinamik fiyatlandırma 
uygulamalarına yönelik fiyat adaleti boyutunda şüphelerinin olduğu görülmektedir. En yüksek 
ortalamalar ise sırasıyla Marka Bilinirliği (3,69), Olumluluk (3,75) ve Güven (3,73) 
faktörlerindedir. Bu durum, marka bilinirliğinin ve markaya duyulan güvenin tüketicilerin tatil 
rezervasyon sitesi tercihleri üzerindeki etkisini göstermektedir. Bunun yanı sıra, dinamik 
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fiyatlandırmanın adaletli bir şekilde uygulanıp uygulanmadığı yönünde tüketicilerde şüphelerin 
bulunması, bildiği ve güvendiği markalardan alışveriş yapmayı tercih eden tüketicilerdeki 
olumlu algıları kaybetmemek ve müşteri sadakati elde etmek için işletmelerin dikkate almaları 
gereken bir husustur.  

Marka bilinirliği ve marka güveninin etkisini ölçmeye yönelik araştırma hipotezlerini sınamak 
üzere yapılan çoklu regresyon analizi neticesinde; 

1. Marka bilinirliği faktörünün fiyat adaleti ve fiyat bilinci üzerinde, 
2. Marka güveni faktörlerinden: 

a. Olumluluk faktörünün fiyat adaleti üzerinde, 
b. Güven faktörünün fiyata güven üzerinde, 
c. İnandırıcılık faktörünün fiyat adaleti, fiyata güven, fiyat bilinci ve tekrar satın 

alma niyeti üzerinde 
d. Yerine getirme faktörünün fiyat bilinci ve tekrar satın alma niyeti üzerinde, 
e. Sağlamlık faktörünün fiyat adaleti, fiyata güven ve fiyat bilinci üzerinde, 

pozitif yönlü etkisi bulunmaktadır. Etki düzeyleri kıyaslandığında, en kuvvetli etki düzeyi 
sağlamlık faktörünün fiyat bilinci faktörü üzerindedir. Diğerleri ile kıyaslandığında görece 
olarak en zayıf etki düzeyi ise inandırıcılık faktörünün tekrar satın alma niyeti faktörü üzerinde 
olmaktadır.  

Dolayısıyla, tüketiciler sağlam yani dürüst ve garanti olarak gördükleri markaların fiyat 
politikalarına daha çok inanmakta ve markanın bu anlamda sağlamlığı fiyata karşı duyarlı olan 
tüketicilerin satın alma kararları üzerinde büyük etkiye sahip olmaktadır. Aynı zamanda 
tüketiciler bildikleri ve güvendikleri markaların fiyatlarının daha adaletli olduğunu düşünmekte 
ve güvendikleri markaların dinamik fiyatlandırma uygulamalarında yapılan fiyat değişimlerine 
güven duymaktadır. Bu anlamda markanın inandırıcılığı, tüm boyutlarda etkiye sahip olmakta 
diğer bir deyişle tüketiciler inandıkları markaların dinamik fiyatlandırma uygulamalarını tercih 
etmektedir. Aynı şekilde tüketiciler inandıkları ve vaatlerini yerine getireceklerine güvendikleri 
markalardan yeniden satın alma niyetinde olduklarından markanın inandırıcılığı ve vaatlerini 
yerine getirmesi müşteri sadakati elde etmek açısından oldukça önemlidir.  

Buna karşılık, Marka bilinirliğinin fiyata güven ve tekrara satın alma üzerinde bir etkisi yoktur. 
Dolayısıyla, marka bilinirliğinin tüketicilerin o markanın fiyat politikasına güvenmesi ve 
markayı yeniden tercih etmesi için tek başına yeterli bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı 
şekilde olumluluk faktörünün fiyata güven, fiyat bilinci ve tekrar satın alma niyeti üzerinde bir 
etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla marka hakkında olumlu algılara sahip olmak, fiyata duyarlı 
müşterilerin markanın fiyat politikasına güvenmeleri ve tekrar satın alma niyetinde olmaları için 
tek başına yeterli bir faktör olmamaktadır. Yerine getirme faktörünün fiyat adaleti ve fiyata 
güven üzerinde bir etkisi bulunamaması, müşterilerin markanın vaatlerini yerine getireceğine 
inanmalarının o markanın fiyatlarının adaletli olduğunu düşünmeleri ve fiyatlara güvenmeleri 
hususunda yeterli gelmediğini ortaya koymaktadır. Son olarak, sağlamlık faktörünün tekrar satın 
alma üzerinde etkisi bulunamamıştır. Bu durumda, müşterilerin yeniden satın alma niyetinde 
olmaları için markanın sadece dürüst ve sağlam bir marka olarak algılanmasının yeterli 
gelmediği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak, araştırma bulguları eşliğinde yapılan hipotez sınaması neticesinde H1, H3, H5, 
H10, H13, H14, H15, H16, H19, H20, H21, H22, H23 hipotezleri desteklenebilmekte; H2, H4, H6, 
H7, H8, H9, H11, H12, H17, H18, H24 hipotezleri reddedilebilmektedir. Elde edilen bu sonuçlar 
marka bilinirliği ve marka güveni kavramlarına ilişkin boyutların dinamik fiyatlandırma 
kavramına ait boyutlar üzerinde etkisi olduğunu belirten kimi araştırmalarla (Mammadli, 2017; 
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Hong, 2011; Lee, 2007) benzerlikler göstermekte; ancak bazı araştırmalarla da (Kazancı, 2014; 
Nacar vd.; 2012; Kang, 2006) farklılıklar ortaya koymaktadır.  
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Öz 
Bir şehri ziyaret eden turistlerin kaliteli ve yöreye özgü yiyecek-içecek ürünlerini tatması sonucu 
harcadıkları para, bölgeye kazanç sağlamanın yanı sıra turizm sektörünün gelişmesine de destek 
vermektedir. Gaziantep özgün ve zengin bir mutfağa sahip olmasıyla gastronomi turizmi 
açısından ön plana çıkan şehirlerimizden biridir. Çalışmada; Gaziantep’in çeşitli otellerinde 
konaklayan turistlerin otellerde kahvaltı ya da sunulan diğer menülerde yerel yemeklerden 
örneklerin bulunup bulunmamasının konaklama işletmelerinin tercihinde ve tavsiye 
edilmesinde ne düzeyde etkili olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; içerik analizi 
kullanılarak 10 adet otel arama sitesinde toplam 17 (beş ve dört yıldızlı) otelde konaklayan 
turistlerin kahvaltı ve yemekler ile ilgili görüşleri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen 
bulgular; turistlerin çoğunluğunun (%80) kahvaltı başta olmak üzere işletmenin tüm 
menülerinde yerel lezzetleri bulmak istediklerini göstermektedir. Ayrıca, turistlerin işletmeyi 
tercih etmelerinde ve işletmeyi başkalarına tavsiye etmelerinde işletmenin iletişim ve hijyen 
faktörleri kadar menülerde yer alan yerel ürün varlığı ve çeşitliliğinin de etkin olduğu 
belirlenmiştir.  
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Abstract 
The money that they spend as a result of tourists visiting a city and tasting high quality and local 
food and beverage products is providing gain to the region as well as supports to the 
development of tourism sector. Gaziantep is one of the cities that stands out in terms of 
gastronomic tourism with its unique and rich cuisine. In our study; according to the comments 
of the tourists staying in various hotels of Gaziantep, it is aimed to determine whether the 
availability of local foods in breakfast or menus of the hotels is effective in choosing and 
recommending accommodation establishments. For this purpose; the opinions of customers 
staying in 17 hotels (five and four stars) in 10 hotel search sites were investigated. The opinions 
of tourists about breakfast and meals were evaluated by using content analysis. In the study, it 
was found that the majority of tourists (80%) wanted to find local delicacies in all the menus of 
the establishment, especially at breakfast. In addition, it was determined that rate of take into 
account of the presence of the local product and diversity in the product range of the menus was 
high as well as the hygiene and communication, when tourists preferring the business and 
recommending it to others. 
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GİRİŞ 

Bir yerin turizm bölgesi olabilmesi için turizm ürününü oluşturan özelliklere sahip olması 
gerekmektedir. Bu özellikler; çekicilik, ulaşılabilirlik, etkinlikler, turizm işletmeleri ve imaj olarak 
sıralanabilir. Bir bölgeyi diğerlerinden ayıran o bölgede bulunan çekicilik unsurları olarak kültür 
ve tarihle ilgili değerleri, sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri, eğlence ve alışveriş olanakları ve 
mutfağı düşünülmektedir (Cömert, 2014). Çekicilik anlamında gastronomi turizmi, 
destinasyonun yemek ve içeceklerini keşfetme ve tatma amacıyla seyahat etmek, kalıcı ve ender 
gastronomi tecrübelerinin tadını çıkarmak şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca gastronomi 
turizmi; özel bir yemek türünü tatmak veya bir yemeğin üretilmesini görmek amacıyla yiyecek 
üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ve özel alanları ziyaret etmek şeklinde de 
tanımlanabilmektedir (Türköz, Bakırcı, Bucak, Turhan, 2017; Kargiglioglu, 2015). Son 
zamanlarda insanların seyahat amaçları arasında gastronomik unsurların daha fazla yer almaya 
başladığı dikkat çekmektedir. Ayrıca destinasyonların sahip oldukları çekicilik unsurlarının 
içerisinde yerel yemek kültürlerini tanıma isteği ön plana çıkmaya başlamıştır. Dünya Turizm 
Örgütü’nün 2012 yılında yayınladığı küresel yiyecek turizmi raporunda; yöresel yiyecekler ile 
içeceklerin turistler için destinasyon seçiminde henüz temel motivasyon kaynağı olmasa da 
destinasyon kararı vermede yükselen düzeyde etki ürettiklerine dikkat çekilmiştir. Ayrıca 
yöresel mutfağın turistlerin tatil kalitelerini arttıran önemli bir etken olduğu da vurgulanmıştır 
(Şengül ve Türkay, 2016). Yöresel mutfak kültürü bölgedeki diğer turistik çekicilikleri 
güçlendirici bir destek unsuru olarak var olmakla birlikte tek başına bir çekicilik faktörü olarak 
da kullanılabilmektedir. Yöresel yemekler bir turizm bölgesini rakiplerinden ayrıştırmak için 
kullanılabilecek en önemli faktörlerden biridir (Cömert, 2014).  

Yöresel mutfak, yöreye özgü olan ürünler ile yöresel adetlerin birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan, 
yöre halkı tarafından kendine özgü usullerde pişirilerek sunulan dini ya da millȋ duygularla 
tasarlanan yiyecek ve içeceklerin tamamıdır. Yöresel mutfağın özgünlüğü belli bir kültürde 
olgunlaşması ile o bölgenin tarihi ve coğrafi özellikleri ile yakından ilişkilidir. Bölge insanının 
yeme alışkanlıkları; bilgi ve becerileri, kullandıkları pişirme yöntemleri, malzemeleri, iklimi, dini 
inançları ile etkileşim içerisinde ortaya çıkmakta ve yöresel mutfak bu unsurlardan oluşmaktadır. 
Yerel yiyecek ve içecekler, yerel bir bölgede üretilen yiyecek ve içecekler olarak tanımlanabilir. 
Yerel yiyeceklerin içeriğinin bir kısmı veya tamamı farklı bölgelerden elde edilse bile üretim 
sürecinin o yöreye özgü olması ve yöresel bir kimliğe sahip olması yeterli olmaktadır (Şengül ve 
Türkay, 2016). Kültürün en önemli göstergelerinden sayılan mutfak kültürü; bölgede yetişen 
hayvansal ürünler, yetiştirilen bitki, sebze ve meyvelerin yemek, yiyecek ve içecek haline 
getirilmesi, pişirme ve saklama yöntemleri, yemek etrafında oluşan inanç ve pratikler, sofra adabı 
ve mutfak araç gereçleri ile bunların fonksiyonlarından oluşmaktadır (Yazgan Serinkaya, 2017). 
Kim ve Eves’in (2012) insanları yöresel yiyeceklere yönelten etkileri araştırdıkları bir 
çalışmasında; heyecan verici bir deneyim, rutinden kaçış, sağlık endişesi, kültürel deneyim, 
birliktelik, prestij ve duyulara hitap gibi faktörlerin yöresel yiyecek ve içecekleri tercihte 
belirleyici unsurlar olduğunu ifade etmişlerdir (Kargiglioglu, 2015).  

Bir bölgenin turizm pazarlaması için stratejiler geliştirilirken sahip olduğu çekicilik unsurlarının 
belirlenmesi ve bunun doğru anlatılabilmesi son derece önemlidir (Cömert, 2014). Günümüzde 
şehirlerin ayırt edici özelliklerini ön plana çıkarıp kimlik ve imaj oluşturmalarının önemi giderek 
artmaktadır. Bunun nedeni tıpkı ürünler veya hizmetler arasında olduğu gibi şehirler arasında 
da rekabetin artmasıdır. Bu rekabet yarışında ön sıralarda yer almak için kent ve bölgelerin 
markalaşma yoluna gitmeleri gerekmektedirler (Aydın, 2015). Markalaşmada başarılı olmak 
isteyen şehir yönetiminin öncelikle tüm paydaşların şehir markası oluşturma işlemlerine 
katılımını sağlamaları gerekmektedir. Böylelikle paydaşların beklenti ve gereksinimleri ortaya 
çıkacak, böylece de öncelikler saptanarak, giderilmeye çalışılacaktır. Bu şekilde şehrin paydaşları 
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olan çeşitli sosyo-ekonomik grupların, şehri nasıl algıladıklarını ortaya koyup, şehrin belirgin 
özelliklerinin ve farklılıklarının tanınması, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi sağlanacaktır 
(Cop ve Akpınar, 2014). Tüm somut ve soyut mal ve hizmetler, yani bir şehre veya bir 
destinasyona ait tüm ayırt edici ürünler markalaşma aracı olarak değerlendirilebilir. Bu 
bağlamda, UNESCO 2004 yılından bu yana “Yaratıcı Şehirler Ağı” olarak bilinen girişimle 
şehirlerin marka stratejileri geliştirebilmelerini cesaretlendirmektedir (Güler, Harçin ve Tor 
Kadioğlu, 2017). Yaratıcı Şehirler Ağı, şehirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimini 
desteklemek amacıyla "Müzik, El Sanatları ve Halk Sanatı, Tasarım, Film, Gastronomi, Edebiyat 
ve Medya Sanatları" gibi yedi tematik ağdan oluşmaktadır (Akdu ve Akdu, 2018). Uluslararası 
bir kurum olarak UNESCO, şehirlerin gastronomik mükemmelliklerini 2005 yılından bu yana 
'Gastronomi Şehri' unvanıyla ödüllendirmektedir (Akın, 2018).  

Gaziantep mutfak kültürünün zenginliği bakımından kültürün mekâna yansımasının en iyi 
gözlendiği kentlerden biridir. Gaziantep zengin bir geleneksel kültüre sahip oluşunun en önemli 
nedeni, kentin tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapması ve bu medeniyetlerin 
beraberlerinde getirdikleri taşınır kültür varlıklarının buradaki yerli ve komşu kültürlerle 
beraber şekillenerek bölgenin coğrafi ve tarihî karakteriyle, dinî ve kültürel münasebetlerle 
farklılaşmasıdır (Yazgan Serinkaya, 2017). Anadolu’nun ilk yerleşim alanlarından birisi olan 
Gaziantep’in tarih boyunca Hitit medeniyetinden Osmanlı medeniyetine kadar pek çok farklı 
kültüre tanıklık ettiği bilinen bir gerçektir. Böylelikle Gaziantep ilinin hem tarih boyunca önemli 
bir ticaret merkezi olması, hem de Osmanlı döneminde Araplar, Kürtler, Ermeniler ve 
Türkmenlerin birlikte yaşaması kültürel etkileşime önemli katkı sağlamıştır. Bu çeşitliliğin 
kültürel dokuyu zenginleştirdiği ve bu zenginliğin de şehrin mutfağına başarılı bir şekilde 
yansıdığı söylenebilir. Bu sebeple Gaziantep’in önemli, büyük ve farklı bir mutfak kültürüne 
sahip olduğu düşünülmektedir (Akın, 2018). Gaziantep'in çeşitli kültürlerin buluşması nedeniyle 
oluşan zengin mutfağında, yaklaşık 475 çeşit yemek yer almaktadır. Gaziantep yemekleri, Türk 
ve dünya mutfakları arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Nineden toruna bir miras yoluyla 
aktarılan yemeklerin ve tatlıların yapımında kullanılan malzemelerin seçimindeki titizlik, 
hazırlama, pişirmede gösterilen beceri; değişik tat ve lezzet veren baharatlar, salçalar, soslar, 
karışımlar, Gaziantep yemekleri ile tatlılarının şöhrete kavuşmasına, aynı zamanda aranılan 
damak tadının oluşmasına büyük katkı sağlamıştır (Gaziantep Ticaret Odası, 2011 ve Yazgan 
Serinkaya, 2017). 

Bu kadar zengin bir tarihe ve yemek çeşitliliğine sahip olması nedeniyle Gaziantep coğrafi işaretli 
ürünler bakımından da ülkemizde ön sıralarda yer almaktadır; Antep beyranı, Antep bulguru, 
Antep baklavası, Antep fıstığı, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep işi, Antep köy kahkesi, 
Antep kuruluk patlıcanı, Antep kutnu kumaşı, Antep lahmacunu, Antep muskası, Antep peyniri, 
Antep pekmezi, Antep şiveydizi, Antep tırnaklı pidesi, Antep yuvalaması, Gaziantep bakır el 
işlemeciliği, Gaziantep sedef el işlemeciliği, Gaziantep yeşil zeytin böreği, Nizip sabunu, Nizip 
zeytinyağı gibi pek çok ürün coğrafi işaret alarak tescillenmiştir (Turkpatent, 2019).  

Bu faktörler dikkate alındığında; Gaziantep’in sahip olduğu özgün ve zengin mutfağı ile 
ülkemizin turistik çekiciliğine önemli katkılarda bulunan ve gastronomi turizmi açısından ön 
plana çıkan şehirlerimizden biri olduğu görülmektedir.  
 
LİTERATÜR İNCELEMESİ 
Konu ile ilgili literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında; Ceylan ve Güven (2018) Kütahya 
ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde yöresel yemeklerin yer 
almadığı görülmüş, işletme sahipleri ve aşçılar tarafından yöresel yemeklerin bilinirliği ve 
Kütahya ili açısından önem dereceleri yapılan anket çalışması ile değerlendirilmişidir. Araştırma 
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sonrasında anket uygulanan 53 adet yerel yiyecek içecek işletmesinde yöresel yemeklerin büyük 
bölümünü bilindiği fakat işletme menülerinde bu yemeklere devamlı yer vermedikleri 
görülmüştür (Ceylan ve Güven, 2018). 

Yapılan başka bir çalışmada ise; Mil ve Denk (2019) yapılandırılmış görüşme tekniği kullanarak 
Erzurum Palandöken’de hizmet veren turizm işletmelerinde yöresel mutfak ürünlerinin 
kullanım sıklığını ve niteliğini araştırmışlardı. Erzurum’un Palandöken ilçesinde yer alan turistik 
işletmelerin yöresel ürünleri menülerinde kullanmalarına rağmen yaşanan çeşitli sıkıntılar 
nedeniyle daha çok ulusal ve/veya uluslararası yemeklere yöneldikleri görülmüştür (Mil ve 
Denk, 2015). 

Adıyaman örneğinin yer aldığı diğer bir çalışmada da; araştırmaya katılmayı kabul eden 12 otel 
işletmesinin yöneticileri ve aşçıbaşıları ile yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 
yapılan yüz yüze görüşmelerle “Adıyaman şehrinde yöresel yemeklerin otel menülerinde ne 
ölçüde kullanıldığı sorusuna” yanıt aranmıştır. Çalışmanın sonucunda; yöresel yemeklerin 
yapımının zahmetli olması, uzun süre muhafaza edilememesinden dolayı maliyetli olması, özel 
ilgi ve uzmanlık gerektirmesi gibi nedenlerden dolayı otel işletmeleri menülerinde yöresel 
yemeklere pek fazla yer verilmediği ancak yöresel yemekleri tatmaları gerektiği hususunda 
turistlere önerilerde bulunulduğu görülmüştür (Yeşilyurt, Yeşilyurt, Güler ve Özer, 2017).  

Arıkan (2017) tarafından içerik analizi yöntemi kullanarak yapılan çalışmada, Eskişehir ilinde 53 
adet yiyecek içecek işletmesinin menüleri incelenmiştir. Bu çalışmada turistik çekicilik unsuru 
olan yöresel yemeklerin işletme menülerinde kullanımının Eskişehir’de ne derece olduğuna dair 
mevcut durum ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırma aynı zamanda Eskişehir’de faaliyet gösteren 
yeme-içme işletmelerinde sunulabilecek yöresel yemeklerin belirlenmesinde yol gösterici bir 
çalışma niteliği de taşımaktadır. Bu çalışmaya göre; gerek bağımsız gerekse otel işletmelerine 
bağlı restoranların menülerinde yöresel yemeklere yeterince yer verilmediği bildirilmektedir 
(Arıkan Dündar, 2017). 

Alan ve Suna tarafından 2019 yılında bir gastronomi şehri olan Gaziantep ilinde menü planlama 
uygulamaları ile ilgili derinlemesine veri elde etmek amacıyla Gaziantep’te faaliyet gösteren otel 
ve münferit restoranlar olmak üzere toplam 11 işletmede yarı-yapılandırılmış görüşmeler ile 
yaptıkları nitel araştırmaya dayalı bir çalışmada; işletmelerin dönemsel olarak menü planlama 
çalışmaları yaptıkları, menülerde revizyon çalışmaları yapılırken misafir memnuniyetsizliğinin 
önemli ölçüde dikkate alındığını, bunun yanı sıra menülerde yenilik yapma ihtiyacı duydukları 
ve menü kalemlerinin satış oranlarının düşüklüğünü de değerlendirdikleri tespit edilmiştir (Alan 
Aktaş ve Suna, 2019). 

Nitel araştırma modelinin kullanılarak yapılan ve otel yöneticilerinin gastronomi turizmi 
algılarının değerlendirildiği bir başka çalışmada; Demirbilek ve arkadaşları (2018) bu kapsamda 
uluslararası toplantılar, fuarlar, organizasyonların yanı sıra doğal, tarihi ve kültürel nedenlerle 
ziyaret edilen Ankara ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı yabancı bir zincir otel işletmesinde, otel 
yöneticilerinin gastronomi turizmiyle ile ilgili görüşlerini almıştır. Araştırmada menülerinde 
yöresel ürünlere yer vermenin önemli olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır (Demirbilek, Şengül ve 
Akoğlu, 2018). 

Erdem tarafından 2017 yılında “Yöresel Yemeklerin Bölge Restoranlarında Kullanılma Durumu: 
Mengen Örneği” başlıklı çalışmada; kırsal bir destinasyon olan Mengen’in mutfağına ait yöresel 
yemeklere Mengen’de faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde ne oranda yer 
verildiği ve yöresel yemeklerin unutulma durumunun tespit edilerek gün yüzüne çıkarılması 
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amaçlanmıştır. Nitel bir araştırma olan ve yüz yüze görüşme tekniği kullanılan çalışmada; 
katılımcıların işletmelerinde yöresel yemeklere yer vermesine rağmen bu sayının sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni olarak da yöresel yemeklerin anlık üretilememesi, bekletildikleri 
zaman lezzet ve sunum bakımından olumsuzluklar yaşanması, yöre halkı tarafından tercih 
edilmemesi ve dışarıdan gelen kişiler tarafından bilinmediği için ön yargılı davranılması olarak 
ifade edilmiştir (Erdem, Mızrak ve Kemer, 2017). 

Yıldırım ve arkadaşları (2018) tarafından Adana ve Mersin bölgesinde faaliyet gösteren 
konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde yöresel yemeklere yer verme 
durumlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı çalışmada 212 işletme yarı-yapılandırılmış 
görüşme tekniği ile değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda işletmelerin önemli bir 
kesiminin (%84,3) yöresel yemeklere menülerinde yer verdikleri saptanmıştır (Yıldırım, Karaca 
ve Çakıcı, 2018).  

Literatür taramasında Kütahya, Erzurum Palandöken, Adıyaman, Eskişehir, Ankara, Mengen, 
Adana ve Mersin örneklerinde sadece işletmelerin yöresel yemek örneklerinin menülerine ne 
oranda yer verdiği değerlendirilirken buna karşın turistlerin bu ürünlere talebi belirlenmemiştir. 
Gaziantep ilinin örnek verildiği, konu ile ilgili bir çalışmada ise;  sadece işletme çalışanlarının 
menü planlama çalışmaları ile ilgili düşünce ve yorumlarına yer verilmiştir. Bu çalışmada diğer 
çalışmalardan farklı olarak Gaziantep’in çeşitli otellerinde konaklayan turistlerin otellerde 
kahvaltı ya da sunulan menülerde yerel yemeklerden örneklerin bulunup bulunmamasının 
konaklama işletmelerinin tercihinde ve tavsiye edilmesinde ne düzeyde etkili olduğunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

YÖNTEM 
Gastronomisi ile dikkat çeken Gaziantep’te otellerin kahvaltı ve menülerinde yerel yemeklere yer 
verip vermemesi durumunun turistlerin konaklama işletmesi tercihlerini ve sonrasında bu 
işletmeleri tavsiye etmelerini ne düzeyde etkilediğini belirlemeyi amaçlayan çalışma teorik bir 
araştırmadır.  

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden «İçerik analizi» yöntemi kullanılarak veriler elde 
edilmiştir. İçerik analizi yazılı, sözel ve diğer materyallerin sistemik ve nesnel olarak 
değerlendirilmesine imkân veren bilimsel bir yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Sert, Kurtoglu, 
Akıncı ve Seferoglu, 2012). Yıldırım ve Şimşek (2006) içerik analizinin amacının toplanan verileri 
açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak olarak tanımlanmaktadır. 

İçerik analizinin aşamaları ise; belgelerden elde edilen verilerin işlenmesi, verilerin kodlanması, 
temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tamamlanması ve 
yazılması olarak sıralanmaktadır (Yıldırım ve şimşek, 2006). 

Çalışmada kullanılacak verilere ulaşmak için bazı tarama ve seçim ölçütleri belirlenmiştir. Bu 
amaçla turistler tarafından kullanılan otel arama siteleri aranmıştır. Bu siteler içinden menü ve 
kahvaltı içeriği ile ilgili en çok yorumun yapıldığı siteler seçilmiştir. 

Bu kapsamda; Nisan-Mayıs 2019 tarihleri arasında toplam 10 adet çevrimiçi otel arama sitesi 
incelenerek Gaziantep’te faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı toplam 17 otelde konaklama 
sonrasında turist yorumları değerlendirmeye alınmıştır.  
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BULGULAR 

Bu çalışmada; toplam 10 adet çevrimiçi otel arama sitesi, otel değerlendirme sürecinde en çok 
ziyaret edilmeleri ve yorum yapılmaları nedeniyle incelemeye alınmıştır. İncelenen çevrimiçi otel 
arama sitelerinde Gaziantep il merkezinde bulunan toplam 67 otelden dört ve beş yıldızlı toplam 
17 otel (Tablo 1) için 11873 yorum ele alınmıştır.  

Tablo 1. Çevrimiçi Otel Arama Siteleri ve Gaziantep İl Merkezinde Bulunan ve Değerlendirmeye 
Alınan Dört ve Beş Yıldızlı Oteller  

Çevrimiçi Otel Arama Siteleri Değerlendirmeye Alınan Dört ve Beş Yıldızlı 
Oteller 

• Booking • Grand Hotel Gaziantep 

• gülExpedia • Holiday Inn Gaziantep-Şehitkamil 

• Tripadvisor • Divan Hotel Gaziantep 

• Trivago • Hotel Novotel Gaziantep 

• Jolly • Best Western Ravanda Hotel 

• Agoda • Sirehan Hotel 

• Otelz.com • Dedeman Park Gaziantep 

• Hotels • Gaziantep Plaza Hotel 

• Ets • Safir Hotel 

• Tatil Sepeti • DoubleTree by Hilton Gaziantep 

 • Met Gold Otel 

 • Teymur Continental 

 • Palmiye Hotel 

 • Tuğcan Hotel 

 • Tilmen 

 • Uğurlu Termal Resort & SPA 

 • Shimall Hotel 

Çevrimiçi otel arama sitelerinde incelenen Gaziantep il merkezinde değerlendirilen otellere 
yönelik turist yorumlarının; turistlerin özgün yorumlarından ve otellerin düzenlediği anketlere 
dayalı yorumlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan yorumların değerlendirilmesi sonucunda 
elde edilen bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.  

Otellerde konaklayan turistlerin Tablo 2’de ifade edilen yorumlar arasında menü içerikleri ile 
ilgili talep ve önerilerden önce otellerde aranan ve tavsiye edilen özellikler arasında ilk üç sırayı; 
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ön büro hizmetleri, güler yüzlü iletişim, otel lokasyonu ve kolay ulaşım olanakları, yeterli ve 
etkin temizlik-hijyen uygulamalarının yer aldığı görülmüştür. 
 
Tablo 2. Değerlendirilmeye Alınan Otellerde Konaklayan Turistlerin Yaptıkları Yorumların 
İçeriği ve Yorum Sayısı 

Yorum İçerikleri Yapılan Yorum Sayısı n (%) 
Otel menüleri ile ilişkili yorum sayısı 1389 (11.7) 
Menülerde yöresel yiyeceklerin bulunmasının tavsiye 
edilmesi 

861 (62) 

Menülerde yöresel yiyeceklerin bulunmamasına olumsuz 
eleştiri getirilmesi 

482 (25) 

Otel kahvaltı içeriğine yönelik yorum sayısı 1111 (9.3) 
Otel yerine çevre restoranların tavsiye edilmesi 1544 (13) 
Diğer faktörler (otel lokalizasyonu, temizlik vb.) 7829 (66) 
Toplam Yorum sayısı   11873 (100) 

Çalışmada; menüler ile ilişkili yapılan yorumlar arasında otellerde kalan turistlerin menülerde 
yöresel unsurları bulmalarından kaynaklanan memnuniyetleri yaptıkları yorumlarda yöreye 
özgü yemeklerin de adlarını belirtmeleri ile görülebilmektedir. Bu değerlendirme ile ilgili bazı 
örnekler aşağıda yer almaktadır: 

“Kahvaltıda taze Antep Katmeri vardı. Daha ne olsun değil mi? Ama dahası var. Çeşit çeşit peynir, ara 
sıcak, taze yeşillik ürünler, sıkma portakal suyu... Oda çok konforlu ve ferah, banyo tertemiz, ulaşım çok 
ama çok kolay. Bu standartta bir otel için oldukça ekonomik.” 

“Gaziantep’in merkezinde ve tarihi yerlere araçla 3/5 dakika mesafede bulunmaktadır. Teras katında 
Gaziantep silueti ile muhteşem Antep mutfağı ve mezelerini bulma şansı sunmaktadır. Odalarında 
istediğiniz konforu bulma şansınız var. Özellikle kahvaltıda katmer istemeyi unutmayın.”  

Otel menülerinde yöresel yemek unsurlarının bulunmaması ile ilgili dikkat çeken olumsuz 
yorumlardan bazıları şu şekildedir: 

“Girişi ve çıkışı çok kolay olan, her yere kısa sürede ulaşılabilen, temiz konforlu bir otel. İş seyahatleri için 
veya Aile ile yapılacak turistik Antep ziyaretleri için kesinlikle tercih edilebilir. Kahvaltıda yerel Antep 
tatları da olsa harika olur.” 

“Şehir içinde ve mimari olarak yöresel çizgiler taşıyan bir mekân. Gezilecek yerlerin çoğuna yürüme 
mesafesi. Temizlik çok iyiydi, odalar rahattı, tek eksik yanı kahvaltılarda yörenin lezzetlerini sunmamaları.”  

“Odalar otantik, şık, temiz ve düzenli idi. Tarihi bir handa konaklamak ayrıca memnun etti bizi. Kahvaltı 
açık büfe, çeşit bol fakat Gaziantep yöresine özgü lezzetleri göremedim.”  

“Temiz ve özenle hazırlanmış odaları tam 5 yıldız konforlu lobisi ve girişi güzel ve tercih edilebilir bir otel. 
Merkezi olması da bir avantaj. Ancak eleştireceğim tek şey kahvaltısı. Bu çapta ve Gaziantep gibi bir şehrin 
oteli daha özenli ve çeşitli yöresel tatlar sunmalı diye düşünüyorum” şeklindedir. 

Çalışmada otel yerine restoranların tavsiye edildiği yorumlardan bazıları şu şekildedir: 

“Otopark ve ulaşım konusunda merkezde olması nedeni ile her yere kolay ulaşabilirsiniz. Kaleye yakın 
olması nedeni ile de yöresel lezzetlere kolay ulaşabilirsiniz.” 

“Konumu süper bir otel; işletmecilik de gayet başarılı. Fiyat- kalite oranı olarak bakılınca da kesinlikle 
tavsiye edilir. Çalışanlar gayet ilgiliydi. Özellikle gastronomik bir macera peşinde iseniz önemli mekânlara 
(İmam Çağdaş ve Zekeriya Usta) yürüme mesafesinde” şeklindedir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Turistler seyahatlerini organize ederken mutlaka ulaşım, konaklama ve yiyecek unsurlarını göz 
önünde bulundururlar. Turistik faaliyet ister özel ister acente marifetiyle organize edilmiş olsun, 
destinasyona özgü yemekleri deneyimleme isteği bu seçimde önemli bir yere sahiptir. Bu ifadeyi 
destekler nitelikteki çalışma ülkemizde yöresel ürünleri ile markalaşmış şehirlerden biri olan 
Gaziantep üzerinedir. Dört ve beş yıldızlı otellerde konaklayan turistlerin yaptıkları yorumlar ve 
verdikleri tavsiyelerden kahvaltı ve/veya menülerde yöresel yemeklerin bulunmasının 
memnuniyet verici olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın menülerde yerel unsurlara yer 
verilmemesinin olumsuz karşılandığı görülmüştür (Şen ve Silahşör, 2018).  

Bu çalışmada nitel içerik analizi kullanılarak; çevrimiçi otel arama sitelerinde turistlerin 
kaldıkları otellere ve yapılan turistik aktivitelere yönelik oluşturdukları yorumlar 
değerlendirilmiştir. Bayrakçı ve Akdağ (2015) bu çalışmadan farklı olarak Gaziantep iline gelen 
yerli turistlere “kolay örnekleme yolu ile anket uygulaması” yapmıştır. Bu çalışma ile turistlerin 
yerel yemek tüketim motivasyonlarının tekrar o şehri ziyaret etme niyetlerine etkisini 
açıklamaya” yönelik sorular yöneltilmiştir. Bu araştırmanın sonucunun çalışmada elde ettiğimiz 
bulgularla uyumlu olarak turistlerin “yerel yemekleri yeniden yiyebilmek için o şehri tekrar 
ziyaret etmek istedikleri görülmüştür (Bayrakçı ve Akdağ, 2016). Ülkemizde gastronomik 
özellikleri ile dikkat çeken farklı şehirlerin değerlendirildiği diğer çalışmalara bakıldığında; 
Adıyaman ilinin örnek alındığı görülmektedir. Bu çalışmada 12 otel işletmesinin yöneticileri ve 
aşçıbaşıları ile yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yüz-yüze yapılan görüşmeler 
sonucunda katılımcıların çoğunluğunun müşterilerin yöresel yemekleri diğer yemeklere oranla 
daha çok tercih ettiklerini belirttikleri görülmüştür (Yeşilyurt, Yeşilyurt, Güler ve Özer, 2017). 
Benzer bir sonuç 2014 yılında Aslan, Güneren ve Çoban’ın yaptığı ve destinasyon markalaşma 
sürecinde yöresel mutfağın rolünün değerlendirildiği Nevşehir örneğinde de görülmektedir 
(Aslan, Güneren ve Çoban, 2014). Benzer şekilde, Konya-Karaman örneğinin alındığı bir 
çalışmada Şen ve Aktaş’ın (2017) “Tüketicilerin Seyahatleri Sırasında Besin Seçimleri, Yöresel 
Gastronomi Davranışları ve Destinasyon Seçiminde Gastronomi Unsurlarının Rolü” başlıklı 
çalışmalarında; yurt içi ve yurt dışına seyahat eden katılımcılarla yapılan anket sonuçlarına göre 
katılımcıların seyahatlerinde destinasyonun gastronomi zenginliğini göz önünde 
bulundurdukları bildirilmiştir (Şen ve Aktaş, 2017). Çalışma bulgularını destekler nitelikte bir 
diğer çalışmada Diyarbakır örneğidir. Bu araştırmada turistlerin yerel yemeklere yönelik 
heyecanları ve duyusal isteklerinin Diyarbakır’ı tercih etmelerinde motivasyon unsuru 
oluşturduğu bildirilmiştir (Serçek, 2018). İzmir Yarımada’sını ziyaret eden turistler açısından 
yöresel yemeklerin destinasyon tercihi üzerinde oynadığı rolün araştırıldığı bir çalışmada; 
yarımadayı ziyaret eden yerli ve yabancı toplam 430 turist üzerinde bir alan araştırması 
yapılmıştır. Çalışma bulgularından farklı olarak turistlerin yarımadayı tercihlerinde yerel 
yemeklerin belirleyici bir rol oynamadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte turistlerin konaklama 
sürecinde yaşadıkları yemek deneyimleri sonucunda yerel yemekleri beğendiği fakat yerel 
yemeklerin tanıtım eksikliğinin söz konusu olduğunu bildirilmiştir (Zağralı ve Akbaba, 2015). 

Sonuç olarak, yöresel yemekler bir turizm bölgesini rakiplerinden ayrıştırmak için 
kullanılabilecek en önemli faktörlerden biridir. Yerel yiyecekler insanları rutinden çıkararak keşif 
heyecanı yaşamalarına imkân sağlamaktadır. Bölge kültürünün tüm duyu organlarıyla 
algılanması yerel yiyecekler sayesinde mümkün olmaktadır. Bu araştırma neticesinde yerel 
yiyeceklerin insanların otel tercihlerinde etkili olduğu ve konaklanan mekânların tavsiye 
edilmesi bağlamında bu kriterin kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen çevrimiçi yorum 
sitelerinde tespit edilen yorumların büyük çoğunluğunun (%85) erkek kullanıcılara ait olması, 
konuyla daha ilgili olması beklenen kadın kullanıcılarının sayısının daha az olması çalışmayı 
kısıtlayıcı faktörlerden biridir. Ayrıca, otel menülerine yönelik kısıtlı yorumların bulunmasının; 
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diğer yayınlarda belirtildiği gibi Gaziantep mutfağı çeşitlilik ve lezzet açısından oldukça ilgi 
uyandırmasına karşın yöreye özgü birçok ürünün hazırlanmasının uzun zaman alması, maliyetli 
olması, turistlerin otel restoranı yerine konaklama yerine yakın otantik bir işletmede bu ürünleri 
tatma isteklerine bağlı olarak otel işletmelerinin menülerinde ürün sayısını sınırlı tutulması ve 
pratik yapılabilen ürünlere daha fazla yer verilmesinin neden olduğu düşünülmektedir. 

Bu bağlamda, otel menülerinde maliyeti yüksek ve hazırlanması zaman alan yöresel ürünlerin 
günlük menülerde sunulmasında yaşanan zorlukları aşmak amacıyla haftanın belirli 
günlerindeki menüler “Gaziantep mutfağı günü” konseptiyle turistlerin beğenisine sunulabilir. 
Ayrıca otellerde gelen misafirlere Gaziantep mutfağını ve yemeklerini tanıtıcı broşürler, kartlar 
hazırlanarak yemekleri hikâyeleri ile sunmak onların ilgi ve dikkatlerini çekilebilecektir. 
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GİRİŞ 

Tarih sayfalarına bakıldığında, engelli bireylerin zaman ve coğrafyadan bağımsız olarak 
toplumlar tarafından dışlandığına dair onlarca örnek karşımıza çıkmaktadır. Ortaçağda engelli 
bireylerin içlerindeki kötülüklerin dışlarına yansıdığı kabul edilerek öldürüldükleri (Akın, 2001), 
II. Dünya savaşı esnasında toplama kamplarında engelli bireylerin doğrudan katledildiği 
(Mitchell ve Snyder, 2003: 859), 1960’lı yıllarda ise Chicago şehrinin sokaklarına engelli bireylerin 
evlerinden dışarı çıkarak sosyal hayata karışmalarına engel olmak için “kötürüm, engelli ya da 
benzer bozukluğu olan kimseler sokaklarda dolaşamaz, halka kendini gösteremez ve kamu 
alanlarından yararlanamaz” şeklinde ikaz panoları yerleştirildiği bilinmektedir (Kitchin 1998 
:350).  

Maalesef ki yaşanılan sosyal dışlanma sadece tarih sayfalarında ortaya çıkan bir kavram 
olmaktan oldukça uzaktır. Halen Çin Halk Cumhuriyeti’nde ultrason esnasında bebeğin engelli 
doğacağı anlaşıldığı an ailenin rızası olsun ya da olmasın yasa kapsamında bebeğin alınması 
gerekmektedir. Aynı şekilde engelli çocuk doğurma ihtimali olan ailelerin kısırlaştırılması da bu 
yasa kapsamına ele alınan bir diğer konudur (Sherry, 2004).  

Türkiye’de engelli bireylerin kamusal alanlardan dışlanabildiği ve insanların engelli bireylerden 
kendilerini ve çocuklarını uzak tutmak isteyebildikleri de yapılan araştırmalar ile ortaya 
koyulmuştur (Baykoç vd. 1998, Özbaba, 2000, Eryılmaz, 2010). Özellikle spesifik olarak Turizm 
endüstrisini ele alan araştırmalarda ise; engelli bireylerin turist veya çalışan olarak kısmen kabul 
gördüğü ancak halen “sosyal dışlanma” etmenlerinin endüstrinin farklı katmanlarında yüksek 
düzeyde varlığını sürdürdüğü tespit edilmiştir (Yenişehirlioğlu ve Türkay, 2013).  

Diğer endüstrilerde olduğu gibi Turizm endüstrisinin geleceği de yeni nesillerin elindedir. Bu 
bağlamda Turizm öğrencilerinin konuya bakışının tespit edilmesi endüstrinin geleceğinde 
engelli bireylerin konumlanabilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

 

ENGELLİ KAVRAMI VE TÜRLERİ 

Engelliğin tanımı 5378 sayılı ve 1.7.2005 tarihli Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 3/a maddesinde “Doğuştan veya 
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli 
derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini 
karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek 
hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiler” şeklinde tanımlanmıştır.  Bu bağlamda engelliliğin farklı 
türleri olduğu anlaşılabilmektedir.  

Engelli bireyler Koca’ya göre (2016) aşağıdaki 5 şekilde incelenebilmektedir:  

• Zihinsel Engelliler 
• Görme Engelliler 
• İşitme ve Konuşma Engelliler 
• Ortopedik Engelliler 
• Süreğen Engelliler 

Engelliliğin farklı türlerinden bahsedilebileceği gibi seviyesinden de bahsedilmesi önemlidir. 
Örneğin ortopedik bir engel günlük hayata hiçbir negatif dışsallık yaratmayacak şekilde bireyde 
var olabilirken aynı engel türü kişiyi yatalak edebilecek kadar üst seviyelerde de seyredebilir. Bu 
bağlamda engelliliğin hafif seyri ile ağır seyri kişinin sosyal hayat ile olan teması açısından bir 
göstergedir.   
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Günümüzde engelli bireylerin dünya nüfusunun ortalama %15’ini oluşturdukları (WHO, 2011), 
bu oranın ise 750 milyon kişiye tekabül ettiği ifade edilmektedir. TUİK 2018 verilerine 
baktığımızda Türkiye nüfusu ortalama 81,9 milyon olarak verilmekte bu durum da ülkemizdeki 
ortalama her 9 kişiden birinin engelli olduğu anlamına gelmektedir. Yine TUİK tarafından 
yayınlanan istatistiklere göre Türkiye’de 8,5 milyonu aşkın engelli bulunmaktadır. Verilerden de 
anlaşılabileceği gibi Engellilik sadece bireylerin yaşadığı özel bir durum olmaktan ziyade Sosyal 
Devlet yapısını doğrudan ilgilendiren bir gerçekliktir.  Yapılan araştırmalar engelli bireyler ile 
sağlıklı bireyler arasında ki eşitliğin sağlaması devletin görevi olarak ifade edilmektedir (Okur 
ve Erdugan, 2010: 254). Bu ifadeyi destekler şekilde engellilik kavramının Sosyal modeline göre 
engellilik; bireysel eksiklikler sebebiyle değil, engellilerin yaşadığı toplumun çözüm 
üretememesi neticesinde ortaya çıkmaktadır (Arıkan, 2002).   

 

ENGELLİ BİREYLER VE TURİZM ENDÜSTRİSİ  

İnsanlar ile diğer canlı türleri arasındaki en belirgin fark; sistematik düşünme ve kitlesel hareket 
edebilme yetisidir. Bu yeti birbirini hiç tanımayan insanların belirli bir amaç için bir araya 
gelebilmesine olanak tanımaktadır (Harari 2016). Kanada’da yaşayan bir bireyin hayatında hiç 
tanışmadığı ve muhtemelen asla tanışamayacağı bir Afrikalıya gıda yardımı göndermesi bu 
kitlesel hareketin ve sistematik düşüncenin bir örneği olarak gösterilebilir. Turizm endüstrisinde 
engelli bireyler söz konusu olduğunda aynı sistematik düşünme yetisi bizlere engelli bireylerin 
bu endüstrinin bir parçası olabilmeleri için ihtiyaç duydukları sosyal ve fiziksel altyapıları 
sağlamamızı söylemektedir.  

Turizm endüstrisinin yasal altyapısında bu konuya yönelik çalışmalar 80’li yıllarda başlamıştır. 
Örneğin 1982 tarihli 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasasında “80 odadan fazla odaya sahip tatil köyleri 
ve otellerde oda sayısının en az %1’ine tekabül edecek şekilde engelliler için özel olarak tasarlanmış oda 
bulunması gerekmektedir” şeklinde bir düzenleme bulunmaktadır. Bu bağlamda turizm 
endüstrisinin bel kemiği kabul edilen konaklama işletmelerinde engelli turistlerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek altyapı hizmetlerinin var olduğu ifade edilebilir. Aksi durum söz konusu olsa 
bile fiziksel altyapı eksiklikleri çok kısa sürede, maddi yatırımlar ile çözülebilmektedir. 

Çözülmesi zor olan esas problem insanların zihninde yatan engelli birey algısıdır. Özellikle 
turizm hareketlilikleri söz konusu olduğunda engelli bireyler ile temas etmekten kaçınan, tatil 
süreleri boyunca engelli birey görmekten rahatsızlık duyacağını belirten kişilerin var oldukları 
daha önceki çalışmalarda elde edilen bulgular arsındadır (Yenişehirlioğlu ve Türkay, 2013).  

 

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 

Avrupa’da yaşayan engelli bireylerin %71’i seyahat faaliyetini gerçekleştirmektedir. Bunların 8 
milyonu seyahatlerinde yurt dışını tercih etmektedir. 15 milyon engelli birey ise iç turizm 
faaliyetlerine katılmakta, 22 milyonu ise şehir turlarına katılmaktadır. Sonuç olarak; Avrupa’da 
ortalama 35 milyon engelli birey seyahat etmektedir ve yıllık 650 milyon geceleme 
oluşturmaktadır (Guerra, 2003: 1197). Avrupa için önemli bir turistik destinasyon olan 
Türkiye’nin de engelli turizmi pazarından pay alabilmesi, öncelikle bu pazarı önemsemek ve 
bunun için gerekli şartları hazırlamakla mümkün olacaktır. Bunun için öncelikle turizm 
yöneticilerinin engelli turizm pazarına ve engellilere pozitif bakış açısına sahip olmaları 
gerekmektedir. Bu araştırmada geleceğin turizm yöneticileri olan turizm öğrencilerinin engelli 
bireylere ve engelli turizmine bakış açıları tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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Bu amaçla Türkiye’nin muhtelif meslek yüksekokulları, turizm fakülteleri ile turizm ve otel 
işletmeciliği yüksekokullarında eğitim gören öğrencilere anket uygulanmak suretiyle bir alan 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Türkiye’de ön lisans ve lisans düzeyinde 
turizm eğitimi alan öğrenciler oluşturmaktadır. Bu kapsamda eğitim alan öğrenci sayısının 
40.000’in üzerindedir (istatistik.yok.gov.tr). Araştırmanın örneklemini ise kolayda örnekleme 
yöntemiyle seçilmiş 542 öğrenci meydana getirmektedir. Örneklem büyüklüğü ile ilgili kesin 
yargılar ileri sürülemeyeceği literatürde ifade edilmekle birlikte pek çok araştırma için 30 ila 500 
arasında örneklem büyüklüklerinin yeterli olduğu belirtilmektedir (Altunışık vd., 2007: 127). 
Anket formları öğrencilere yüz yüze uygulanmıştır.  

Araştırmada kullanılan anket formu 3 bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde turizm 
öğrencilerinin engelli bireylere bakışını belirlemeye yönelik 12 ifade yer almaktadır. İkinci 
bölümde ise turizm öğrencilerinin engelli turizmi pazarına bakış açılarını belirlemek üzere 27 
ifade bulunmaktadır. Bu kısımdaki ifadeler 5’li Likert ölçeğine göre derecelendirilmiştir. İfadeler 
en olumsuzdan (1) Kesinlikle Katılmıyorum, en olumluya doğrudur (5) Kesinlikle katılıyorum. 
Araştırmada ölçek güvenilirliği belirlemek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan 
Cronbach Alfa katsayısına bakılmıştır. Ölçekte yer alan 39 ifade için hesaplanan Cronbach Alfa 
katsayısı 0,851’dir. Bu değer, ölçeğin yüksek derecede bir içsel tutarlılığa sahip olduğunu 
göstermektedir (Kayış, 2010: 405).  

Araştırma kapsamında elde edilen veriler, bilgisayar ortamında istatistiksel paket program 
(SPSS) kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle örneklemi oluşturan turizm öğrencilerine ilişkin 
özelliklerin aktarılmasında frekans analizinden yararlanılmıştır. Daha sonra ölçeğin yapısal 
geçerliliğini test etmek ve ifadeleri daha az sayıda boyut altında toplamak için faktör analizinden, 
ardından faktör analizinde ortaya çıkan boyutlarda öğrencilerin özelliklerine göre bir farklılaşma 
olup olmadığının belirlenmesinde ise bağımsız örneklem t-testinden faydalanılmıştır. Elde edilen 
bulgular ve bulgulara ilişkin yorumlar aşağıda aktarılmıştır.   

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmaya katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımlarına bakıldığında, birbirine yakın 
olduğu gözlenmektedir. Sınıflar itibariyle dağılımda ise 1. ve 2. Sınıf öğrencilerinin ağırlıkta 
olduğu anlaşılmaktadır. 4. Sınıf öğrencilerinin oranı ise yalnızca %5,3’tür. Örneklem içinde lisans 
düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin daha fazladır (%71,0). Bunu % 29’luk oranla ön lisans 
turizm öğrencileri takip etmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %59,9’u henüz zorunlu 
stajlarını gerçekleştirmemiş öğrencilerden meydana gelmektedir. Araştırmaya katılan 
öğrencilerin %68,1’i engelli bir tanıdığının olduğunu belirtmiştir. Bu durum engellilere karşı 
bakış konusunda sağlıklı bilgilerin alınması noktasında bir avantaj olarak düşünülebilir. Daha 
önce bir engelliye hizmet eden öğrencilerin oranı ise %26,3’tür.  

Ölçeğin yapısal geçerliliğini test etmek ve ifadeler daha az sayıda boyut altında toplamak için 
faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi, birbirleriyle ilişkili çok sayıdaki değişkeni az 
sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörlere halinde getiren ve yaygın olarak kullanılan 
çok değişkenli istatistik tekniklerinden biridir (Kalaycı, 2010: 321). Faktör analizi öncesinde veri 
setinin faktör analizine uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda öncelikle veri setinin 
basıklık-çarpıklık değerleri incelenmiş -2 ile +2 arasında değer aldığı görülmüştür. Aynı zamanda 
mod, medyan ve aritmetik ortalama dağılımları da birbirine yakındır. Bu değerler, verilerin 
normal dağılım koşulunu sağladığını göstermektedir. Diğer yandan verilerin faktör analizi için 
uygunluğun değerlendirilmesinde KMO değeri ile Barlett test sonucu da incelenmiştir. Engelli 
bireylere bakış ölçeği için KMO örneklem yeterliliği değeri %90,8’dir. Bu değer, mükemmel 
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olarak değerlendirilmektedir (Kalaycı, 2010: 322). Barlett küresellik testi sonucu da anlamlıdır 
(p<0,05). Bu değerler ölçeğin faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Engelli bireylere 
bakış ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Özellikler 

DEMOGRAFİK BİLGİLER N  %  

Cinsiyet 
Erkek  261 49,4 

Kadın 267 50,6 

Sınıf 

1. Sınıf 205 39,0 

2. Sınıf  172 32,7 

3. Sınıf 121 23,0 
4. Sınıf 28 5,3 

Eğitim 
Ön Lisans 151 29,0 

Lisans 369 71,0 

Staj Yaptınız mı? 
Evet 210 40,1 

Hayır 314 59,9 

Engelli Bir tanıdığınız var mı? 
Evet 358 68,1 

Hayır 168 31,9 

Daha önce engelli bir turiste hizmet 
verdiniz mi? 

Evet 139 26,3 
Hayır 389 73,7 

Tablo 2. Engelli Bireylere Bakış Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖR BOYUTLARI 
Faktör 
Yükü ENGELLİ BİREYLERE POZİTİF BAKIŞ 

Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

3,415 37,945 4,5697 0,853 

Engellilere toplumsal hayatın her alanında gereken önem verilmelidir. ,793 

Çalıştığım işyerinde engelli bir çalışan olsa ona elimden gelen yardımı yaparım. ,790 

Engellilerle ilgilenmenin en iyi yolu, onları toplumun doğal bir parçası olarak görmektir. ,774 

Çalıştığım işyerinde engelli bireylerle çalışmaktan çekinmem. ,748 

Engelli bir bireyle buluştuğumda, onun yemek yemesine yardımcı olmaktan çekinmem. ,570 

Engelli birisiyle bir araya geldiğimde diğer insanların ne düşündüğünü önemsemem. ,523 

ENGELLİ BİREYLERLE İLİŞKİ 
Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

 
2,159 23,988 4,1236 0,661 

Engelli birisini çok sevsem, onunla evlenmek isterdim. ,811 
Engellik durumunu dikkate almaksızın, engelli bir bireyle yakın arkadaşlık ilişkisi 
kurarım. 

,712 

Engelli bir bireyle arkadaşlık kurmak isterim. ,597 

Varimaks Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi: Açıklanan Toplam Varyans: %61,933; Kaiser-Meyer-
Olkin Örneklem Yeterliliği: %90,8; Barlett’s Küresellik Testi: p<0,001; Ki-Kare: 6940,179; df: 36; 
Değerlendirme Aralığı: (1) Kesinlikle Katılmıyorum – (5) Kesinlikle Katılıyorum.   
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Faktör analizi neticesinde engelli bireylere bakış ölçeğinin iki boyut etrafında şekillendiği 
anlaşılmaktadır (Tablo 2). Bu iki boyut tarafından açıklanan toplam varyans ise %61,9’dur. Birinci 
boyutun özdeğeri 3,415’tir. Birinci boyutun açıkladığı varyans ise 37,945’tir. Engelli bireylere 
yardımcı olma ve onlara gereken özeni gösterme ile ilgili ifadelerin yer aldığı bu boyut, engelli 
bireylere pozitif bakış olarak isimlendirilmiştir. Boyutun aritmetik ortalamasına bakıldığında, 
turizm öğrencilerinin engelli bireylere gerçek anlamda pozitif baktığı, onlarla aynı işyerinde 
çalışmaktan çekinmeyeceği ve ellerinden gelen her türlü yardım ve desteği yapabilecekleri 
anlaşılmaktadır (Tablo 2). Bu bakış açısı, engellilerin de bu toplumun bir parçası olduklarını ve 
her bireyin bir engelli adayı olabileceğini unutmamaları açısından sevindiricidir. İkinci boyut 
engellilerle ilişki olarak adlandırılmıştır. Bu boyutun açıkladığı varyans, % 23,988’dir. Boyut 
aritmetik ortalaması, turizm öğrencilerinin engellilerle arkadaşlık kurması ile ilgili ifadelere 
katılım gösterdiklerini göstermektedir (4,1236). Ancak bu boyutun aritmetik ortalaması diğer 
boyuta göre (4,5697) nispeten daha düşüktür. Bu bulgu, engelli bireylerle ilişki kurma noktasında 
turizm öğrencilerinin biraz daha çekingen davrandıklarını ortaya koymaktadır.  

Tablo 3. Engelli Turizmine Bakış Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

FAKTÖR BOYUTLARI 
Faktör 
Yükü Engelli Turizmini Teşvik 

Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 
2,856 15,029 4,4739 0,829 

Ülkemizde engelli bireylere hizmet verebilecek daha fazla otel inşa edilmelidir. ,799 

Engelli bireylerin turizme katılmaları için yerel yönetimler ve diğer kuruluşlar özendirici tedbirler almalıdır. ,781 

Engellilerin seyahate katılmaları için daha fazla adımlar atılmalıdır. ,777 

Turizm merkezlerinin çevresel düzenlemeleri engelliler için uygundur. ,625 

Engelli Turizmi Pazarına Bakış 
Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

 
2,353 12,385 4,1083 0,709 

Engelli turistlere ayrım yapılmamalıdır. ,676 

Engelli pazarı ülkemiz için önemli bir pazardır. ,637 

Engelli turistlere hizmet vermekten gurur duyarım. ,625 

Ülkemizde yalnızca engellilerin katılacağı festivaller düzenlenmelidir. ,589 
Engelli turistler için ülkemizde daha fazla turizm işletmesi açılmalıdır. ,514 

Engelli Turizminin Olumsuzlukları 
Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

 
1,916 10,082 4,2513 0,694 

Engelli insanlara bakış açım turizm eğitimi almaya başladıktan sonra değişti. ,779 

Engellilerle birlikte tatil yapmak diğer turistlere rahatsızlık verebilir. ,600 

Engelli turistler daha alıngandır. ,464 

Engelli Turistlere Hizmet Etme 
Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

 
1,587 9,775 3,5606 0,690 

Engelli turistlerle anlaşmak daha kolaydır. ,745 

Engelli müşteriye hizmet verecek kadar yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. ,672 

Hafif engellilere hizmet etmek ağır engellilere hizmet etmekten arasında bir fark yoktur. ,578 
Engelli turistlere hizmet sunulurken daha hassas davranılmalıdır. ,464 

Engelli Turistlerin Farklılıkları 
Özdeğer Aç. Varyans Art. Ort. Cr. Alfa 

 1,836 9,666 3,4865 0,658 

Engelliler daha farklı kişilik özelliklerine sahipler. ,759 

Engelli turistlerin güvenlik gereksinimleri diğer turistlere göre daha fazladır. ,731 

Engelli turistler de diğer turistler gibi turizme katılma hakkına sahiptir. ,573 
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Varimaks Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi: Açıklanan Toplam Varyans: % 56,937; Kaiser-
Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: %90,8; Barlett’s Küresellik Testi: p<0,001; Ki-Kare: 6940,179; df: 36; 
Değerlendirme Aralığı: (1) Kesinlikle Katılmıyorum – (5) Kesinlikle Katılıyorum.   

Engelli turizmine bakış ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 3’te aktarılmaktadır. Faktör 
analizi sonucunda engelli turizmine bakış ölçeği, beş boyut etrafında toplanmıştır. Bu beş 
boyutun açıkladığı varyans %56,9’dur. Engellilerin daha fazla turizm faaliyetlerine katılmaları ve 
onlara yönelik özendirici tedbirlerin alınmasına yönelik ifadelerin yer aldığı birinci boyut, engelli 
turizmini teşvik olarak isimlendirilmiştir. Boyutun özdeğeri 2,856, açıkladığı varyans ise 
15,029’dur. Boyut aritmetik ortalaması incelendiğinde, bu beş boyut arasında en yüksek katılımın 
gösterildiği boyut olarak dikkat çekmektedir. Turizm öğrencilerinin engelli turizmi pazarının 
gelişmesine yönelik istekliliği gelecek açısından umut vadetmektedir.  

İkinci boyut doğrudan engelli turizmi pazarına yönelik ifadelerin yer aldığı boyuttur. “Engelli 
pazarı ülkemiz için önemli bir pazardır”, “Engelli turistler için ülkemizde daha fazla turizm 
işletmesi açılmalıdır.” gibi ifadelerin yer aldığı bu boyutun aritmetik ortalaması, 4,1083’tür. Bu 
değer, turizm öğrencilerinin engelli turizmi pazarına pozitif bir yaklaşım içinde olduklarını 
göstermektedir.  

Tablo 2’ye bakıldığında, engelli bireylere hizmet etme noktasında turizm öğrencilerinin çekimser 
oldukları görülmektedir. Öyle ki engellilere hizmet etme boyutunun aritmetik ortalaması 
3,5606’dır. Bu durum, engellilere hizmet konusundan tecrübesiz olmalarından veyahut daha 
hassas davranmalarının bilincinde olmalarından kaynaklanabilir. Boyutlar itibariyle ifadelere en 
düşük katılımın gösterildiği boyut beşinci boyuttur. Bu boyut, engelli turistlerin farklılıklarına 
yönelik ifadeler içermektedir. Ancak turizm öğrencileri, engellilerin de normal bireyler gibi 
olduğunu düşünmekte ve bu ifadelere düşük katılım göstermektedirler. Engelli bireylere bakış 
ve engelli turizm pazarına bakış ölçeklerinde yer alan boyutlarda turizm öğrencilerinin 
demografik özelliklerine göre farklılaşmaların olup olmadığının tespiti için farklılık analizi olan 
t-testinden yararlanılmıştır. İlk olarak öğrencilerin cinsiyetlerine göre boyutlarda bir farklılık 
olup olmadığı incelenmiştir. Buna ilişkin bulgular Tablo 4’te aktarılmıştır. 

Tablo 4. Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Boyutlarının Cinsiyete Göre Farklılaşması 

Boyutlar Değişken Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Ortalama 
Farkı 

t Değeri Anlamlılık 

Engelli Bireylere 
Pozitif Bakış 

Erkek 4,5109 ,63277 
0,1073 3,814 ,000* 

Kadın 4,6183 ,58246 

Engelli Bireylerle İlişki 
Erkek 4,1311 ,75078 

0,0141 0,420 ,675 
Kadın 4,1170 ,69943 

Engelli Turizmini 
Teşvik 

Erkek 4,4223 ,64889 
0,0976 3,316 ,001* 

Kadın 4,5199 ,62200 

Engelli Turizmi 
Pazarına Bakış 

Erkek 4,0243 ,70518 
0,1598 4,956 ,000* 

Kadın 4,1841 ,68714 

Engelli Turizminin 
Olumsuzlukları 

Erkek 4,2065 ,77154 
0,0769 2,202 ,028* 

Kadın 4,2834 ,73676 

Engelli Turistlere 
Hizmet Etme 

Erkek 3,5692 ,72034 
0,0153 0,469 ,639 

Kadın 3,5539 ,68912 

Engelli Turistlerin 
Farklılıkları 

Erkek 3,5115 ,87162 
0,0524 1,298 ,194 

Kadın 3,4590 ,87279 

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 
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Engelli bireylere pozitif bakış, engelli turizmini teşvik, engelli turizmi pazarına bakış ve engelli 
turizminin olumsuzlukları boyutlarında cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
tespit edilmiştir. Bütün boyutların aritmetik ortalamalarına bakıldığında kadınların erkeklere 
göre daha yüksek ortalamalara sahip olduğu görülmektedir. Öyle ki kadınlar, engelli bireylere 
erkeklere göre daha pozitif bakmaktadır. Engelli turizmine bakış açılarının da erkeklere oranla 
daha pozitif olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 4). Bu durum kadınların doğurganlık yetenekleri 
gereği daha duygusal ve korumacı bir yapıya sahip olmaları ile açıklanabilir.  

Tablo 5. Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Boyutlarının Eğitim Düzeyine Göre 
Farklılaşması 

Boyutlar Değişken Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Ortalama 
Farkı 

t Değeri Anlamlılık 

Engelli Bireylere 
Pozitif Bakış 

Ön Lisans 4,6291 ,50398 
0,0843 2,621 ,009* 

Lisans 4,5448 ,63877 

Engelli Bireylerle 
İlişki 

Ön Lisans 4,1165 ,68769 
0,0109 0,285 ,776 

Lisans 4,1274 ,73563 

Engelli Turizmini 
Teşvik 

Ön Lisans 4,5042 ,54821 
0,0413 1,225 ,221* 

Lisans 4,4629 ,66422 

Engelli Turizmi 
Pazarına Bakış 

Ön Lisans 4,2298 ,58410 
0,1670 4,538 ,000* 

Lisans 4,0628 ,72836 

Engelli Turizminin 
Olumsuzlukları 

Ön Lisans 4,3037 ,68729 
0,0795 1,988 ,047* 

Lisans 4,2242 ,77553 

Engelli Turistlere 
Hizmet Etme 

Ön Lisans 3,6544 ,70264 
0,1253 3,380 ,001* 

Lisans 3,5291 ,69694 

Engelli Turistlerin 
Farklılıkları 

Ön Lisans 3,6044 ,84005 
0,1621 3,528 ,000* 

Lisans 3,4422 ,87537 

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

Engelli bireylere ve engelli turizmine bakış boyutlarının eğitim düzeyine göre farklılaşmasına 
yönelik t-testi sonuçları Tablo 5’de gösterilmektedir. Sonuçlar incelendiğinde, engelli bireylerle 
ilişki boyutu hariç olmak üzere tüm boyutlarda anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir 
(p<0,05). Engelli bireylere bakış boyutunda, ön lisans eğitimi alan turizm öğrencilerinin daha 
pozitif bir tutum içinde oldukları anlaşılmaktadır (Tablo 5). Diğer yandan engelli turizmini teşvik 
ve engelli turizmine bakışta da ön lisans öğrencileri daha yüksek katılım göstermiştir. Engelli 
turizminin olumsuzlarını algılama bakımından, engelli turistlere hizmet etme noktasında da ön 
lisans öğrencilerinin, lisans öğrencilerine göre daha yüksek katılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 
Ancak farkların çok da büyük olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Eğitim düzeyi arttıkça, 
öğrencilerin engelli turizmi pazarına bakışının değiştiği görülmektedir. Öğrencilerin eğitim 
gördükleri sınıf ile engelli bireylere ve engelli turizmine bakışlarında bir farklılaşma tespit 
edilmemiştir (p>0,05).  

Engelli birey tanıyıp tanımama değişkeni bazında faktör analizleri neticesinde ortaya koyulan 
boyutların tamamına yakınında bir farklılık tespit edilmiştir. Yalnızca engelli turistlerin 
farklılıkları boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Diğer tüm boyutlarda 
engelli birey bir tanıdığı olanların ifadelere daha yüksek katılım gösterdikleri gerek engelli 
bireylere gerekse engelli turizmi pazarına daha olumlu bir bakış sergiledikleri görülmektedir. 
Turizm öğrencilerinin staj yapıp yapmamalarına göre engelli turizmine bakışlarında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05).  
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Tablo 6. Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Boyutlarının Engelli Birey Tanıyıp 
Tanımama Durumuna Göre Farklılaşması** 

Boyutlar Değişken** Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Ortalama 
Farkı 

t Değeri Anlamlılık 

Engelli Bireylere 
Pozitif Bakış 

Evet 4,6229 ,53762 
0,1656 5,624 ,000* 

Hayır 4,4572 ,71456 

Engelli Bireylerle İlişki 
Evet 4,2029 ,67226 

0,2241 6,418 ,000* 
Hayır 3,9787 ,79570 

Engelli Turizmini 
Teşvik 

Evet 4,5195 ,58073 
0,1367 4,429 ,000* 

Hayır 4,3828 ,72398 

Engelli Turizmi 
Pazarına Bakış 

Evet 4,1551 ,65498 
0,1454 4,293 ,000* 

Hayır 4,0097 ,76718 

Engelli Turizminin 
Olumsuzlukları 

Evet 4,2955 ,72731 
0,1416 3,874 ,000* 

Hayır 4,1538 ,79503 

Engelli Turistlere 
Hizmet Etme 

Evet 3,5871 ,69337 
0,0783 2,290 ,022* 

Hayır 3,5087 ,72194 

Engelli Turistlerin 
Farklılıkları 

Evet 3,5067 ,87036 
0,0630 1,491 ,136 

Hayır 3,4436 ,86929 

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır.           
**Engelli bir tanıdığınız var mı? 
 
Tablo 7. Engelli Bireylere ve Engelli Turizmine Bakış Boyutlarının Engelli Bireylere Hizmet Edip 
Etmeme Durumuna Göre Farklılaşması** 

Boyutlar Değişken** Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Ortalama 
Farkı 

t Değeri Anlamlılık 

Engelli Bireylere 
Pozitif Bakış 

Evet 4,4884 ,79459 
0,1031 3,208 ,001* 

Hayır 4,5917 ,52857 

Engelli Bireylerle İlişki 
Evet 4,1455 ,84247 

0,0275 0,719 ,472 
Hayır 4,1179 ,67976 

Engelli Turizmini 
Teşvik 

Evet 4,4133 ,76758 
0,0800 2,376 ,018* 

Hayır 4,4933 ,58385 

Engelli Turizmi 
Pazarına Bakış 

Evet 4,0375 ,84917 
0,0915 2,478 ,013* 

Hayır 4,1291 ,63774 

Engelli Turizminin 
Olumsuzlukları 

Evet 4,2140 ,85787 
0,0437 1,097 ,273 

Hayır 4,2577 ,71431 

Engelli Turistlere 
Hizmet Etme 

Evet 3,5947 ,78405 
0,0447 1,200 ,230 

Hayır 3,5500 ,67514 

Engelli Turistlerin 
Farklılıkları 

Evet 3,4410 ,95390 
0,0595 1,294 ,196 

Hayır 3,5006 ,84031 

*p<0,05 düzeyinde anlamlıdır. 

** Daha önce engelli bir turiste hizmet ettiniz mi? 
Engelli bireylere daha önce hizmet edip etmeme değişkenine göre boyutlarda bir farklılık olup 
olmadığına ilişkin yapılan t-testi sonuçları Tablo 7’de aktarılmıştır. Engelli bireylere hizmet 
etmeyenlerin engelli bireylere karşı daha pozitif bir bakış geliştirdikleri görülmektedir (Tablo 7). 
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Diğer yandan benzer şekilde engelli turizmi pazarını teşvik boyutunda da engellilere hizmet 
etmeyen turizm öğrencilerinin daha olumlu oldukları söylenebilir. Aynı şekilde engelli turizmi 
pazarına bakış açıları da daha iyimserdir.  

DEĞERLENDİRME ve SONUÇ 

Elde edilen bulgular kısmen önceki çalışmaların bulgularıyla eşleşmektedir. Turistler ve turizm 
çalışanlarında tespit edildiği gibi turizm öğrencilerinin de engelli bireyler ile temas kurarken 
tedirgin oldukları bu ifadeye örnek olarak gösterilebilir. Turizm öğrencilerinin engelli bireyler ile 
temas kurarken tedirginlik yaşamalarının birden çok sebebi olabilir. Engelli bireylerin sosyal 
devlet yetersizlikleri sebebiyle topluma istedikleri seviyede entegre olamayışları buna bağlı 
olarak toplumdan kopmak zorunda kalmaları ister istemez engelli bireyler üzerinde bir gizem 
yaratabilmektedir. Bu gizem öğrencilerin “acaba engelli birey ile temasım esnasında yanlış bir 
şey söyler miyim, yanlış bir şey yapar mıyım, engelli kişiyi rahatsız edip utandırır mıyım?” 
soruları sebebiyle engellilerden çekinmelerine yol açabilir. Bu unsurun ileriki araştırmalar ile 
netleştirilmesi Turizm endüstrisi açısından fayda sağlayacağı aşikârdır.  

Engelli bireylerin sosyal olarak toplumun bir parçası olarak çalışmaya, üretmeye, gezmeye ve 
eğlenmeye katılmaları engelli bireyler üzerindeki gizemi ortadan kaldıracak ve engelli birey ile 
teması günlük hale getirecektir. Bu alanda sorumluluk yine devletin üstüne düşmektedir. Lise, 
üniversite ve benzeri alanlarda engelli bireylerin eğitimi, istihdamı sağlanmalı ve bir nevi sosyal 
kaynaştırma eğitiminin bu kez sağlıklı bireylere verilmesi ile hissedilen çekingenliğin yok 
edileceği düşünülmektedir. Bulgulardan da okunabileceği gibi turizm öğrencilerinin engelli 
bireylere yardım etmeye ve engelli bireylerle çalışmaya istekli oluşları; engelli bireyler hakkında 
negatif bir düşünceyi barındırmadıklarını ortaya koymakta, sadece iletişim aşamasında buzların 
erimesinin beklendiğini belirtmektedir. 

Teknolojik gelişmelerin ve ulaşım imkânlarının çoğalmasıyla engelli bireylerin her geçen gün 
turizm endüstrisinde daha fazla misafir olarak yer alacağı beklenmektedir. Ancak turizm 
araştırmacıları ve eğitimcileri olarak engelli bireyleri sadece misafir olarak görmekten ziyade ev 
sahibi olacakları şekilde yetiştirmek üzerimize düşen görevler arasındadır. Bu bağlamda turizm 
eğitimi veren kurumların engelli bireyler için özel kontenjanlar ayırmaları, lisans ve lisansüstü 
eğitimlerde engelli bireylere pozitif ayrımcılık tanımaları turizm endüstrisinin geleceği açısından 
önem arz etmektedir. Özellikle lisans eğitimi seviyesindeki müfredatlara Engelli Turizmi 
dersinin koyulması ve bu kapsamda engel türleri, engelli bireylerin ihtiyaçları, iletişim kurma 
şekilleri ve mümkün durumlarda işaret dili ve Braille alfabesinin öğretilmesi turizm 
endüstrisinde ihtiyaç duyduğumuz gereksinimler arasındadır.  

Engelli Turizmi alternatif bir turizm türü olarak kabul edilmemelidir. Turizm endüstrisi 
içerisinde engelli bireylerin seyahatlerini sorunsuz şekilde tamamlayabilmelerine olanak 
tanımak turizm endüstrisinin kendi görevidir. Engelli turizmi, engelli bireylerin turizme 
katılmalarını sağlamaktan ziyade engelli bireylerin engellerinin ortadan kaldırılarak endüstri 
içerisinde sıradan bir turist gibi zaman geçirebilmelerine olanak tanımak şeklinde 
tanımlanmalıdır.   
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Öz 
Bu araştırmanın amacı Ankara'da yer alan tarihi Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile ilgili 
tripadvisor.com internet sitesinde yer alan, müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin yorumlarını 
çözümleyerek, ziyaretçilerin hissettikleri duygu türlerini, memnuniyet düzeylerini ve 
tavsiyelerini tespit etmektir. Araştırmanın verileri popüler bir sosyal paylaşım sitesi olan 
TripAdvisor seyahat sitesinden alınmıştır. Eylül 2013'ten Temmuz 2019'a kadar 
www.tripadvisor.com linkinde yer alan 317 yorum bir kelime işlem programı olan word 
ortamına aktarılmış ve nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabi 
tutulmuştur. Araştırma kapsamında verileri analiz etmede MAXQDA 18 programından 
yararlanılmıştır. 317 yoruma yapılan içerik analizinde yorumlar, "turist beklentisi", "hissedilen 
duygu", "tavsiye," ve "diğer" yorumlar olmak 4 temel tema altında gruplandırılmış ve 
kodlanmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, ziyaretçilerin çoğunluğu müzeyi beğendiğini 
ve ziyaretten memnun kaldığını belirtmiştir. Ayrıca müzeyi daha sonra ziyaret edecek 
potansiyel ziyaretçilerce, müzenin mutlaka görülmesi gerektiği yönünde ve müze yönetimine 
de alanda fiziksel imkanların artırılması gerektiği yönünde önerilerde bulunmuşlardır. 
Ziyaretçilerin ziyaret sonrası hissettikleri duyguların ise çoğunlukla etkileyici, hüzün ve korku 
ağırlıklı duygular olduğu görülmektedir. 
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Abstract 
The purpose of this study is to determine the types of feelings, satisfaction levels and 
recommendations of the visitors by analyzing the comments of visitors who visit the museum 
on tripadvisor.com website about the historical Ulucanlar Prison Museum in Ankara. The data 
of the research was drawn from the TripAdvisor travel site, which constitutes the largest online 
network of traveling consumers. From September 2013 to July 2019, 317 comments on 
tripadvisor.com were transferred to Word and subjected to content analysis, one of the 
qualitative research methods. MAXQDA 18 program was used to analyze the data. In the 
content analysis of 317 comments, the comments were grouped and coded under 4 main 
themes: "tourist expectation", "sensed feeling", "advice," and "other" comments. According to 
the findings of study, the majority of the visitors liked the museum and were satisfied with the 
visit. They also advise potential visitors who will visit the museum later that the museum 
should be seen and advice museum management that the physical facilities of the museum 
should be increased. On the other hand, the emotions that the visitors feel after the visit are 
mostly impressive, sadness and fear. When all these findings are evaluated, it can be said that 
Ulucanlar Prison Museum has an important dark tourism potential. 

Keywords: Dark Tourism, MAXQDA, Content Analysis, Tripadvisor. 
Received: 31.10.2019 
Accepted: 12.01.2020 

Suggested Citation:  
Aylan, S. and Kaya, İ. (2020). Content Analysis of Electronic Comments of Ulucanlar Prison 
MuseumVisitors as a Destination of Dark Tourism, Journal of Turkish Tourism Research, 4(1): 488-
504. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



 
Serkan AYLAN ve İsmet KAYA 

 490 

 
GİRİŞ 

Hüzün turizmi ilk çağlardan beri hüzün yaşayarak haz alma duygusu için bu tür mekanları 
ziyaret etmek isteyen insanların istek ve taleplerinin organize bir şekilde ekonomik ve ticari 
faaliyetlere yansıtılması sonucu ortaya çıkan, özel ilgi ve kültürel miras turizmi kapsamında 
değerlendirilen bir alternatif turizm biçimidir (Trauer, 2006; Niemelä, 2010; Kılıç ve Akyurt, 
2011; Bozok vd., 2014, Yıldız vd., 2015; Hartmann, 2014; Alili, 2017). Bugün Türkiye’de ve 
dünyada trajedik olayların yaşandığı yerleri ziyaret eden insanların sayısı dikkate değer bir 
şekilde artmıştır. Her yıl 1,4 milyon insanın ziyaret ettiği Auschwitz soykırım kampı, yılda 1 
milyon kişinin ziyaret ettiği Ground Zero anıtı, açıldığından günümüze kadar 53 milyon kişi 
tarafından ziyaret edilen Hiroshima Barış Anıtı Parkı Müzesi (Fonseca vd., 2016), 2018 yılında 
6,5 milyona yakın ziyaretçi çeken Anıtkabir (www.anitkabir.tsk.tr), yine 2015 yılında 800 bine 
yakın kişinin ziyaret ettiği Gelibolu Tarihi Milli Parkı (Alili, 2017) hüzün turizmine katılan 
ziyaretçilerin sayısal olarak önemli boyutlara ulaştığını gösteren örnekler olarak gösterilebilir. 
Bu çalışmanın konusu olan Ulucanlar Cezaevini Müzesin'i ise açıldığı 2011 yılından beri 1,5 
milyondan fazla kişi ziyaret etmiştir.  

Hüzün turizmine olan bu yüksek talep turizmin on iki aya yayılması açısından büyük bir 
avantaj sağlamakta, zira bu tür ziyaretlerde mevsimsellik faktörünün ziyaretler üzerinde etkisi 
çok az olmaktadır. Bu durum, belirli zamanlarda ve mekanlarda yoğunlaşan turizm 
faaliyetlerinin çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik baskılarını hafifletme ve turizmin 
sürdürülebilirliği açısından önemli bir alternatif sunmaktadır. 

Çalışmada konunun iyi anlaşılabilmesi açısından öncelikle hüzün turizmi ile ilgili çeşitli 
yaklaşımlar ele alınmış, hüzün turizmi ile ilgili kavram kargaşasına değinilmiş, hüzün 
turizminin, özel ilgi ve kültürel miras turizmi ile bağlantısı analiz edilmiştir. Daha sonra 
dünyada ve Türkiye’de önemli hüzün turizmi alanlarına yer verilmiştir. Sonrasında 
Türkiye'deki hüzün turizmi noktalarından biri olan Ulucanlar cezaevini ziyaret eden 
ziyaretçilerin tripadvisor.com sitesinde yapmış oldukları yorumlar incelenmiş, söz konusu 
yorum kod-alt kodlara ayrılarak içerik analizine tabi tutulmuştur. 
 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizm alanında ortaya yeni çıkan alternatif yaklaşımlar ve kavramlar birkaç nedenden dolayı 
zamanla meydana gelmekte, şekillenmekte ve daha sonra genel kabul görmeye başlamaktadır. 
Bunlardan biri de eskiden beri toplumda var olan davranış biçimlerinin, yaşam tarzlarının ve 
tercihlerinin zaman içinde ticari bir nitelik kazanarak turizm organizasyonları ve faaliyetleri 
kapsamında değerlendirilmesidir. Örneğin, eski zamanlardan beri acı ve tradejilerin yaşandığı 
yerlere yapılan ziyaretlerin, üzüntü ve korkuların özellikle postmodern dönemde metalaşması 
sonucu ortaya çıkan turistik faaliyetler hüzün turizmi kapsamı içinde değerlendirilmiştir 
(Lennon ve Foley, 2000; Tarlow, 2007). Eski zamanlardan günümüze kadar insanoğlu 
ölümlerin, tradejilerin, insanı üzen olayların gerçekleştiği yerleri ziyaret etmektedirler. Eski 
Yunanlıların ve Romalıların firavun mezarlarını ziyaret etmeleri, M.Ö. 264 yılında 
düzenlenmeye başlanan gladyatör oyunları ve vahşi hayvanlarla yapılan döğüşlerin halka açık 
olarak Roma’da Collesium’da (Flavian amfitiyatrosu) ve benzer şekilde atlı araba yarışlarının 
Circus Maximus’da (Büyük Hipodrom)  düzenlenmeye başlanması, yine M.Ö. 16 yy.da Mısırda 
yapılan idamların halka açık olarak gerçekleşmesi, 1838 yılında İngiltere’de iki idamın 
izlenmesi için rehberli tren yolculuğunun düzenlenmesi, İngiltere’de Victoria döneminde 
rehberli morg turlarının gerçekleştirlmesi ve kırbaçlanan mahkûmların izlenebilmesi için 
ziyaretçilere galerilerin kiralanması, eskiden beri dini alanlara yapılan düzenli haç ziyaretleri, 
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hüzün turizmine verilebilecek ilk örnekler arasında  gösterilmektedir (Foley ve Lennon, 2000; 
Kavraz, 2018; Kurnaz vd., 2013; Stone, 2006; Stone, 2013; Stone ve Sharpley, 2008; Uzunaraslan, 
2005; Yıldız, 2015). 

Lennon ve Foley 1990’ ların ortasından itibaren hüzün turizmi kavramını (dark tourism) ilk 
kullanan yazarlar olmuştur. Seaton 1996’da bunu “thanatourism” olarak kullanmıştır. “Dark” 
kelimesi karanlık, aydınlığın olmadığı yer, kum ve güneşin karşıtı gibi anlamlara sahip olmakla 
beraber savaş, soykırım, cinayet gibi karanlık işleri de ifade etmektedir (Bowman ve Pezzullo, 
2009). Bu bağlamda, ölümle, tradejik olaylarla ilgili çekiciliklerin söz konusu olduğu turizm 
çeşidi yabancı literatürde “dark tourism” (hüzün turizmi) olarak nitelendirilmiştir (Lennon ve 
Foley, 2000; Tarlow, 2005). Seaton (1999) hüzün turizminin ölümle sembolik ya da gerçek olarak 
karşılaşma arzusu tarafından karakterize edilen bir turizm formu olduğunu söylemektedir. 
Toplumların ve dünyanın tarihine damga vurmuş önemli savaş, soykırım, felaket ve doğal 
afetler, yoksulluk, işkenceler, teknolojik felaketler ve ünlülerin ölümleri gibi olayların 
gerçekleştiği alanlara yapılan seyahatler hüzün turizmi kapsamında değerlendirilmektedir 
(Alili, 2017). Ancak, tradejik olayların hüzün turizmine dahil olabilmesi için eğitici olması ve 
ticari olarak kullanılabilmeleri gerekmektedir (Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 2007, Farmaki, 
2013, Niemala, 2010).  
 
Tablo 1. Hüzün Turizmi ile İlgili En Çok Kullanılan Kavramlar 
 

Yabancı Literatür Yerli Literatür 
 
Kavramlar 

 
Yazarlar ve Calışmanın yılı 

 
Kavramlar 

 
Yazarlar ve Calışmanın yılı 

Dark 
Tourism  

Bowman ve Pezzullo, 2009; 
Foley ve Lennon, 1996, 2000; 
Miles, 2002; Stone; 2006; 
Stone ve Sharpley, 2008; 
Strange ve Kampa, 2003; 
Stone, 2006, 2010; 2012, 2013; 
Tarlow, 2007 

Hüzün 
Turizmi 
 

Alili, 2017; Birdir vd., 2015; 
Çelik, 2017; Kılıç ve Akyurt, 
2011; Kılıç ve Sop, 2011; 
Kurnaz vd., 2013; 

Thana 
Tourism  

Dann ve Seaton, 2013; 
Dunkley, 2007; Friedrich ve 
Johnston, 2013; Hartmann, 
2014; Knudsen, 2011; Lee 
vd., 2012; Light, 2017; 
Seaton, 1996; Seaton ve 
Lennon, 2004; Slade, 2003; 
Tzanelli, 2016 

- - 

Battlefield 
Tourism 

Dunkley vd., 2011; Holguin, 
2005; Kuo vd., 2016; Lloyd, 
2014; Miles, 2014; Zhang, 
2010 

Savaş 
Alanları 
Turizmi 

Alaeddinoğlu ve Aliağaoğlu, 
2007; Atay ve Yeşildağ, 2010; 
Doğaner, 2006; Ilgar; 2015; 
Okuyucu ve Erol, 2018; 
Yeşildağ, 2010 

Grief 
Tourism 

Lewis, 2008; Slayton, 2006; 
Tonner, 2011 

- - 

Kaynak: Yazarlar tarafından derlenmiştir. 
 
Hüzün turizmi ile ilgili kavramlara bakıldığında; farklı, ama birbirine yakın terimler altında 
kavramsallaştırıldığı görülmektedir. Ölüm, acı, tradeji, suç ve gaddarlıkla ilgili kavramların yer 
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aldığı herhangi bir turizm faaliyetinin hüzün (dark) turizmi içinde yer aldığı, hüzün 
kelimesinin şemsiye kavramı görevini gördüğü, diğer kavramların onun altında yer aldığı 
savunulmaktadır (Light, 2017). Yabancı literatürde en fazla kullanılan kavramların “dark 
tourism”, “thana tourism” ve “battlefield tourism” kavramları olduğu, yerli literatürde ise 
genelde “hüzün turizmi” ve “savaş alanları turizmi” kavramlarının tercih edildikleri göze 
çarpmaktadır “dark tourism” ile “thanatourism” kavramları arasındaki temel fark, “thana” 
kavramında ziyaret edilen yerlerdeki ölümlerin ve trajik olayların “dark” kavramına göre daha 
acımasız ve şiddetli gerçekleştiğini ifade etmesinde yatmaktadır. Dolayısyla “thanatourism” 
olarak adlandırılan hüzün turizminde ziyaretçi duyguları daha yoğun yaşanmaktadır (Light, 
2017).  
 
Hüzün Turizminin Sınıflandırılması, Özel İlgi Turizmi ve Kültürel Miras Turizmi 
ile İlişkisi 

Tradejik olay ve ölümlerin gerçekleştiği yerlerin ve meydana gelen olayların niteliğine göre 
hüzün turizmine yönelik seyahetler beş kategoride gerçekleşmektedir (Seaton, 1999; Stone, 
2006). 

- Halka açık idamlara tanıklık etmek (günümüzde pek az görülmektedir) ya da ölüme 
tanıklık etmek (örneğin batmış feribotların ya da düşmüş uçakların, terör sonucu meydana 
gelen patlamaların olduğu alanların ziyaret edilmesi, eski zamanlarda gladyatör oyunlarının 
izlenmesi gibi) 
- Bireysel ya da kitlesel ölümlerin gerçekleştiği yerlere yapılan seyahatler (Gelibolu 
yarımadası gibi, oldukça büyük alanları kapsamaktadır, ölüm kampları, ölüm tarlaları, volkan 
patlamaları vb. kenneddy suikastının yapıldığı alan, Elvis presley gibi) 
- Müzeler gibi ölümü temsil eden sembolik eşyaların, kalıntıların ve kanıtların 
bulunduğu yerlere yapılan seyahatler 
- Ölümün canlandırıldığı ya da simule edildiği mekanlara yapılan seyahatler (Hz. İsa’nın 
çarmıha gerildiğinin temsil edilmesi gibi). 
- Mezarlıklar, anıt mezarlar, savaş anıtları ve hapishaneler gibi alanları görmek için 
yapılan seyahatler. 
 
Bunlara ilave olarak, intihar etmek için gidilen yerlerin, kıyamet günü turizmi, hayalet avcılığı 
turizmi ve yoksulluk turizminin de hüzün turizmi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği öne 
sürülmektedir (Alili, 2017, Çelik, 2017).   

Yıldız vd. (2015), hüzün turizmini çıkış ve oluşum kaynağı açısından ele alarak doğa ve insan 
nedenli olarak ikiye ayırmaktadır. Geçmişte, 76 yılında İtalya Pompoei’de Vezüv yanardağı 
patlaması, Japonya’daki 2011 yılında yaşanan ve Fukushima’yı büyük ölçüde etkileyen büyük 
deprem ve tsunami bunlara örnek gösterilebilir. Günümüzde Pompei ve Japonya Fukushima 
gözde turizm merkezleri arasında yer almaktadır. İnsan nedenli hüzün turizmi ise insanların 
isteyerek ya da bilinçsiz bir şekilde neden olduğu, bireyleri ve kitleleri derinden etkileyen 
olayların yaşandığı mekanları kapsamaktadır ki genellikle hüzün turizminin en büyük kısmını 
oluşturmaktadır. Tarihte yaşanan büyük savaşlar, Nazilerin toplama kampları, Çernobil 
nükleer felaketi, Bosna Hersek’te Sırpların gerçekleştirdiği Srebresinita katliamı vb. olayların 
geçtiği alanlara yapılan ziyaretler insan nedenli hüzün turizmine örnek gösterilebilir. 
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Tablo 2. Hüzün Turizminin Sınıflandırılması 

Hüzün turizminin Bölümleri Kapsamı 
Tehlikeli yerler: Geçmişten günümüze 
tehlikeli destinasyonlar 

- Korku şehirleri 
- Tehlikeli destinasyonlar 

Korku evleri: Gerçek ya da temsili ölüm ve 
korku ile bağlantılı yapılar 

- Ölüm zindanları 
- Son derece korkutucu ve mide 
bulandırıcı oteller 

Kötü kaderı alanları: Ölüm, korku, ün veya 
kötü şöhret ile anılan alanlar veya yerler 

- Kanlı savaş alanları 
- Soykırım yapılan alanlar 
- Ünlülerin mezarları 

İşkence Turları: Ölüm, cinayet ve çaresizliğin 
yaşandığı yerlere turlar veya ziyaretler 

- Çaresiz, savunmasız bırakma ve 
cinayet 
- Günümüzde kötü şöhretli olan 
yerler 

Ölüm temalı: Ölüm ve acı çekmeyi yansıtan 
eşyalar, müzeler  

- Ürkütücü müzeler 
- Barış ve erdem anıtları 

Kaynak: Stone, 2010: 44 
 
Hüzün turizmi bir alternatif turizm olarak hem özel ilgi turizmi kapsamında hem de kültürel 
miras turizmi altında değerlendirilmekte, bu da ne tür bir sınflandırma içinde yer alacağına 
dair bazı soru işaretleri oluşturmaktadır. Örneğin bazı çalışmalarda hüzün turizmi miras 
turizminin bir çeşidi olarak değerlendirilirken (Farmaki, 2013; Hartmann, 2014; Kılıç ve Akyurt, 
2011; Niemela, 2010; Trauer, 2006), araştırmaların bazılarında ise özel ilgi turizmi altında ele 
alınmıştır (Alili, 2017; Bozok vd., 2014, Niemela, 2010; Trauer, 2006; Yıldız vd., 2015). Hüzün 
turizmi ile özel ilgi turizmi arasındaki ilişki her ikisininin de kitlesel turizmin niteliklerine uzak, 
bireysel seyehatlere yönelik olmasında yatmaktadır. Özel ilgi turizmi iki önemli göstergeye 
sahiptir; birincisi boş zaman kapsamında özel ilginin oluşması, ikincisi ise bu boş zamanın 
ticarileşerek turizm faaliyeti haline dönüşmesidir (Trauer, 2006). Bu bağlamda özel ilgi turizmi 
kişilerin ilgilerinin yoğunlaştığı alanlarda doyum elde edebilmek amacıyla yaptıkları seyahatler 
ve ilgili faaliyetler olarak tanımlanmakta (Yıldız vd., 2015), doğal olarak bu faaliyetler tradejik 
olayların yaşandığı alanlara yapılan ziyaretleri de kapsamaktadır. Bu bağlamda, kültürel mirası 
da kapsayacak bir şekilde, hüzün turizminin kültürel, tarihsel miras ve eğitsel 
özellikler/nitelikler taşıyan kompleks bir turizm branşı olduğu, özellikle de niş turizmin bir 
parçası olarak özel ilgi turizmi altında değerlendirilmesi görüşü ileri sürülmektedir. (Niemela, 
2010; Trauer, 2006). Bir diğer ifadeyle, hüzün turizmi tarih, kültürel miras ve yaşanmış 
tradejilerin çok katlı bileşiminden oluşmaktadır (Varma ve Jain, 2013). Bu noktada hüzün 
turizmi, özel ilgi ve kültürel miras turizmi ile harmanlaşmış bir kavramı yansıtmaktadır. Hüzün 
turizmi ile kültürel miras turizm arasındaki temel farklılık hüzün turizminin sık sık bir çeşit 
vahşet ve gaddarlıkla ilişkilendirilmesinde yatmaktadır (Podoshen, 2013).  
 
Tablo 3. Dünyada ve Türkiye’de En Çok Ziyaret Edilen Seçilmiş Bazı Hüzün Turizmi Alanları 

Alan ya da 
Çekim Unsuru Yer Açıklama 
Toplama ve 
İmha kampı  

Auschwitz 
(Polonya) 

1941 ve 1945 yılları arasında 1 milyon insan 3 
toplama kampında toplanmış, yaklaşık 150 bini 
acılar çektirilerek soykırıma uğramıştır. Her yıl 
yaklaşık 1,4 milyon insan ziyaret etmektedir. 
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Ground Zero- 
Ulusal 11 Eylül 
Anıtı 

New York 
(A.B.D) 

2001 11 Eylül’de yaklaşık 3,000 kişi terör saldırısı 
nedeni ile hayatını kaybetmiştir. Her yıl yaklaşık 1 
milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 

Hiroshima 
Barış Anıt 
Parkı 

Hiroshima 
(Japonya) 

1945 yılında atılan atom bombası nedenyiule şehir 
tamamen harabeye dönmüş, yüzbinlerce insan 
jayatını kaybetmiş ve sakat kalmıştır. Müze, açıldığı 
tarihten (1955) bugüne kadar 53 milyon kişi 
tarafından ziyaret edilmiştir. 

Kont Drakula 
Şatosu-Dran 
Kalesi 

Wallachia-
Transylvania 
(Romanya) 

Yıllık 500 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 
Binlerce kişi kazıklara oturtulmak vb. akıl almaz 
işkence yöntemleriyle öldürülmüştür. Aynı 
zamanda vampir teması da taşımaktadır. 

Pompeii Naples (İtalya) M.Ö 79 yılında Vezüv yanardağının patlaması ile 
tüm şehir kül ve kızgın lavlar altında kalmış, 
binlerce kişi taşlaşarak ölmüştür. Yıllık 2,5 milyon 
ziyaretçisi bulunmaktadır. 

Leap Kalesi Coolderry 
County Offaly 
(İrlanda) 

M.S. 1500’lü yıllarda inşa edilen, perilili ve hayaletli 
kale olarak bilinen bu yer yıllık 800 bin ziyaretçi 
çekmektedir. 

Pere-Lachaise Paris (Fransa) Parisin en büyük mezarlığı olup, yıllık 3,5 milyon 
ziyaretçisi ile dünyada en çok ziyaret edilen 
mezarlıklıklardan birisidir. 

Alma Bridge  Paris (Fransa) 1997 yılında Prenses Diana’nın araba kazasında 
hayatını kaybettiği tünel. Milyonlarca kişi 
tarafından ziyaret edilmektedir. 

Arlington 
National 
Cemetery 

Virginia 
(A.B.D) 

Çoğunluğunu Amerikan iç savaşında ölenlerin 
oluşturduğu mezarlık, yaklaşık yıllık 4 milyon 
ziyaretçisi bulunmaktadır. 

Alcatraz 
Federal 
Hapishanesi 

San Franxisko 
Körfezi (A.B.D) 

Bir zamanların en yüksek güvenliğe sahip, diğer 
hapishanelerde sorun çıkaran en tehlikeli 
mahkûmların tutulduğu yer olarak bilinen 
hapishane sonradan müzeye dönüştürülmüş olup, 
yılda 1,5 milyon ziyaretçi çekmektedir. 

Cernobil 
Felaketi 

Pripyat 
(Ukrayna) 

1986 yılında meydana gelen nükleer santral 
felaketten sonra kent terkedilmiştir. Bugün yıllık 
yaklaşık 10 bin civarında ziyaretçisi vardır. 

Gelibolu Adası 
Tarihi Milli 
Parkı 

Çanakkale 
(Türkiye) 

1973 yılında milli park ilan edilen alanda 1915-1916 
yılları arasında Çanakkale savaşları meydana 
gelmiş ve yaklaşık yarısı Türk, yarısı yabancı 500 
bin asker hayatını kaybetmiştir. Alan 2018 yılında 
2,5 milyon kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 

Anıtkabir Ankara 
(Türkiye) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu M. Kemal 
Atatürk’ün anıt mezarının bulunduğu alanı 2018 
yılında yaklaşık 6,58 milyon kişi ziyaret etmiş olup, 
bunun 280 bini yabancıdır. Yaklaşık 750 bin m2 
alana kurulu Anıtkabir’in 120 bin m2 si Anıt Blok, 
geri kalanı Barış Parkı’dır. 
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Kaynak: (Fonseca vd., 2016; http://www.anitkabir.tsk.tr). Not: Tabloda yer alan yerlerle ilgili 
gerek kendi internet sitelerinden gerekse ilgili diğer internet sitelerinden ayrıca yararlanılarak 
bilgi ilavesi yapılmıştır). 
Raine (2013), Stone tarafından 2006 yılında yapılan bir çalışmayı biraz daha genişleterek hüzün 
turizmine katılanların tipolojisini yansıtan bir yelpaze oluşturmuştur. Şekil 1'de de görüldüğü 
üzere hüzün turizmine katılanlar kendini adamış, deneyimci, keşifçi ve tesadüfi olarak dört 
gruba ayrılmakta ve hissedilen duyguların şiddeti kendini adamış ziyaretçide en üst seviyede 
iken, tesadüfi ziyaretçiye doğru en alt seviyeye inmektedir. Bu durum hüzün turizmine yönelik 
arz ve talep yapısını da doğal olarak etkilemektedir. 
 

   
 

    
Kendini adamış Deneyimci Keşifçi Tesadüfi 
En 
hüzünl
ü 

Daha 
Hüzünl
ü 

Hüzünlü Hüzne 
kaçan 

Hafif 
Hüzün 

Çok az 
hüzün Hafif Daha 

hafif En hafif 

Yas 
tutanla
r 

Hac’va 
gidenle
r 

Ölüm 
meraklıl
arı 

Ürperti 
arayanl
ar 

Bilgi 
arayanl
ar 

Hobi olarak 
benimseyen
ler 

Yeni 
yerler 
görmek 
isteyenl
er 

Uzak 
duranl
ar 

Pasif 
rekreasyonist
ler 

Ziyareti önceden planlama Genellikle anlık ziyaret 
Ziyaret edilecek yere derin bağ Alana az ilgi ya da ilgi duymamak 
Daha ruhani bir deneyim Bağımsız bir deneyim 
Yerin belirli bir özelliği ile 
ilgilenmek 

Alana spesifik bir ilgi duymamak 

Bir nedenden dolayı bir yeri ziyaret 
etme Aynı nedenden dolayı birden fazla alanı ziyaret edebilir 

Şekil.1 Mezarlıkları Ziyaret Eden Turistlerin Tipolojisi. En Hüzünlüden-En Hafif Hüzne Doğru 
(Kaynak: Raine, 2013: 242-256.)  
 
Türkiye’de yapılan bir çalışmada Gelibolu tarihi Milli Parkına yapılan ziyaretler en hüzün 
verici, Sarıkamış olayları daha hüzünlü olarak ifade dilirken, sinop cevazevi hafif, Anıtkabir 
ziyaretleri de daha hafif bir hüzün olarak nitelendirilmiştir. Bunda Anıtkabir’e yapılan 
ziyaretlerin hüzünle (10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıldönümünü anma günü) birlikte gurur 
duyma ve kutlama duygularının da (23 Nisan, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi önemli milli 
bayramlar) birlikte olması da önemli bir etkendir (Çelik, 2017). 
 
Ulucanlar Cezaevi Müzesi 
1925 yılında inşa edilen Ulucanlar Cezaevinin ilk adı Cebeci Tevfikhanesidir. Sonrasında Cebeci 
Umumi Hapishanesi, Ankara Hapishanesi, Ankara Cebeci Sivil Cezaevi, Ankara Merkez Kapalı 
Cezaevi ve sonunda Ulucanlar Cezaevi olarak isimleri değişmiştir. Hapishane açıldıktan bir yıl 
sonra infazların gerçekleştirildiği bir yer haline gelir. 2006 yılına kadar 81 yıl boyunca açık 
kalan hapishane, farklı siyasi görüşlerden birçok ünlü ismi ağırlamıştır. Nazım Hikmet Ran, 
Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Necip Fazıl Kısakürek, Deniz Gezmiş, Fakir 
Baykurt, Yılmaz Güney, Bülent Ecevit ve Muhsin Yazıcıoğlu gibi Türkiye siyasi tarihi açısından 
ünlü isimlere ev sahipliği yapmıştır. Altındağ Belediyesi tarafından 1925 yılında ilk açıldığı 
zamandaki durumuna uygun bir şekilde restore edilerek müzeye dönüştürülen mekanda 
mahkumların balmumu heykellerinden, günlük hayatta kullandığı eşyalara kadar tüm 
ayrıntılar aslına uygun şekilde sergilenmektedir. Burada kalmış olan tanınmış mahkumlar ise 
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fotoğraf, belge ve eşyaları ile müzede yer almaktadır 
(http://www.ulucanlarcezaevimuzesi.com). 
Ulucanlar Cezaevi müzesi yıl boyunca açık olan daha çok yerli turistler tarafından ziyaret 
edilen bir müzedir. Ziyaretler daha çok hafta sonunda gerçekleştirilmektedir. Müze ziyaretleri 
esnasında görsel ve işitsel rehberlik materyalleri, müze duvarlarında yer alan görseller, eski 
zamanlarda anı yaşamak adına yer alan fon müziği gelen misafirlere o anları yaşatmaya devam 
edecek şekilde tasarlanmıştır. Grup ziyaretlerinin yanı sıra hafta sonu aile ziyaretleri de 
görülmektedir. Gruplar için saatlik randevu sistemi uygulanmaktadır. Müze ile ilgili ayrıntılı 
bilgi sahibi olunması noktasında bir web sayfası bulunmaktadır. Ziyaretler kırk dakika ile bir 
saat arasında değişmektedir. Hukuk fakültesi öğrenciler her yıl davet edilen grup olarak dikkati 
çekmektedir (Kurnaz vd, 2017:199). 
 
YÖNTEM 
Çalışma, güncel bir olayın derinlemesine değerlendirilmesini kapsayan bir yaklaşım olan nitel 
araştırma desenlerinden olan durum çalışması olarak desenlenmiştir. Durum çalışması, tek bir 
durum ya da olayın derinlemesine incelendiği, verilerin sistematik bir şekilde toplandığı ve 
gerçek ortamda neler olduğuna bakıldığı bir yöntemdir. Çoklu durum çalışması ise birden fazla 
durumun çalışıldığı araştırmalardır (Subaşı ve Okumuş, 2017: 420-422).  

Bu araştırmanın amacı Ankara'da yer alan tarihi Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile ilgili 
tripadvisor.com internet sitesinde yer alan, müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin yorumlarını 
çözümleyerek, ziyaretçilerin hissettikleri duygu türlerini, memnuniyet düzeylerini ve 
tavsiyelerini tespit etmektir. Araştırmanın evrenini müzeyi ziyaret eden ziyaretçiler, 
örneklemini Eylül 2013-Temmuz 2019 tarihleri arasında müzeyi ziyaret eden ve tripadvisor.com 
adresine ziyareti ile alakalı yorum yazan 317 turist oluşturmaktadır. Araştırmada örnekleme 
yöntemi olarak, amaçlı örnekleme metotlarından ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Örneklemin 
özelliği problemle ilgili olarak belirlenen niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da 
durumlardan oluşturulmasıdır (Büyüköztürk, 2012:11). Ölçüt örneklemdeki asıl nokta seçilecek 
olan durumun bilgi vermek açısından zengin olmasıdır (Tuncer ve Aksoy, 2017:179). Veriler, 
doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. 

Araştırmanın verileri popüler bir seyahat sitesi olan TripAdvisor.com'dan alınmıştır. Öncelikle 
Eylül 2013'ten Temmuz 2019 kadar www.tripadvisor.com linkinde yer alan tüm yorumlar word 
ortamına aktarılmış, kelimelerde yapılmış olan imla ve yazım hataları düzeltilmiş, Türkçe'den 
farklı dillerde yapılmış olan yorumlar Türkçeye çevrilmiştir. Daha sonra 317 yorum nitel 
araştırma yöntemlerinden olan içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu yöntemde materyalin 
belirli motiflerinin ne sıklıkta olduğu (metindeki satırlar, değerler, benzer konular vb.) 
çözümlemenin temelini oluşturmakta, çözümleme birimi kelimeler olabileceği gibi; semboller, 
boyutlar veya renkler gibi görsel unsurlardan da yararlanılabilmektedir (Erdem ve Gezen, 
2014:24; Köroğlu vd, 2017: 34). Araştırma kapsamında verileri analiz etmede MAXQDA 18 
programından yararlanılmıştır. İnceleme sonuçlarına göre ortaya çıkan bazı cümle ve 
paragraflar genel bir çerçeve içinde ortak özelliklere ayrılarak kodlanmış ve 
kavramsallaştırılmıştır.  
Yıldırım ve Şimşek (2013, 290), geçerlik kavramının, nitel araştırmalarda elde edilen veriler ve 
bu verilerden ulaşılan sonuçların çeşitleme, katılımcı ve meslektaş teyidi gibi yöntemler 
kullanılarak doğrulanması anlamında kullanıldığını belirtmektedir. Araştırmada toplam 795 
kodlamanın yapıldığı belirlenmiştir. Araştırmanın güvenirliğini belirlemek amacıyla ziyaretçi 
yorumlarına ilişkin yapılan kodlamalar bir turizm alan uzmanı akademisyen tarafından da 
incelenerek “Görüş Birliği” ve “Görüş Ayrılığı” olan kodlar belirlenmiştir. Bu iki form 
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uzlaşmacılar arası güvenirlilik testlerinden biri olan Kappa testine tabi tutulmuştur. 
Puanlayıcılar arası güvenirlik belirlemede sıklıkla kullanılan Kappa istatistiği, Cohen (1960) 
tarafından önerilmiştir. Sınıflama düzeyinde puanlama yapan iki puanlayıcı arasındaki 
uyumun derecesini belirlemek için geliştirilmiştir (Cohen, 1960). Kappa istatistiği 0 ile 1 arası 
değer almaktadır. Şencan (2005) tarafından 0.40 değeri ile 0.75 değeri arasında hesaplanan 
değerin makul bir değer olduğu ve uyuşmanın sağlandığı belirtilmiştir. MAXQDA 2018 nitel 
veri analiz programı ile yapılan Kappa analizi sonucunda, Kappa Güvenirlik Katsayısı (KGK) 
değeri 0.77 çıkmıştır. Şencan’a göre, bu değer yeterlilik açısından güvenilirdir. 

Araştırma kapsamında verileri analiz etmede profesyonel bir bilgisayar destekli nitel veri 
analizi programı (computer assisted qualitative data analysis software / CAQDAS) olan lisanslı 
MAXQDA 18 ile analiz edilmiştir. MAXQDA, 1989 yılından beri araştırmacılar tarafından 
kullanılmakta olup halen nitel araştırmaların doğasına en uygun hale getirilmek için üzerinde 
çalışılmaya devam edilen önemli ve güncel bir yazılımdır. Program sayesinde analiz süreci 
daha açık ve sistematik olarak yapılmış olup, yapılan kodlamaları kontrol ederek gerektiğinde 
düzenlemeler yapma imkânı elde edilmiştir. İnceleme sorularına göre ortaya çıkan bazı cümle 
ve paragraflar genel bir çerçeve içinde ortak özelliklere ayrılarak kodlanmış ve 
kavramsallaştırılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler tematik kodlamaya göre düzenlenmiş ve 
tanımlanmıştır. 

 
BULGULAR 

 
Şekil 2: Ziyaretçilerin Ulucanlar Cezaevi Müzesine Yönelik Memnuniyet Durumlarının Kodlu 
Bölüm Sayısına Göre Sınıflandırması- Kod-Alt kod Modeli 
 
Şekil 2'de müzeyi ziyaret eden kullanıcıların, yaptıkları ziyaretten ve bölgeden memnun kalıp 
kalmadıklarına yönelik yaptıkları yorumlardan bazılarına yer verilmiştir. Şekil incelendiğinde 
müze ziyaretinden memnun kalan ziyaretçi sayısının, memnun kalmayan ziyaretçi sayısından 
daha fazla olduğu görülmektedir. Yapılan yorumlardan 72 tanesi gerçekleştirilen ziyaretten ve 
bölgeden memnun kalındığına dair, 32 tanesi ise memnun kalınmadığına dair yapılan 
yorumlardır. Müzenin beğenilen kısmının içerideki eşyaların bozulmadan korunmuş olması, 
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içeride yapılan betimlemelerin çok iyi durumda olması ve o zamanlar mahkumların 
yaşadıklarının etkili bir şekilde canlandırılması olduğu görülmektedir. Müzeyle ilgili beğeni 
içeren yorumlara örnek verilecek olunursa," her şey o kadar güzel betimlenmiş ki içeriye girdiğinizde 
geçmişte burada yaşananlar sanki siz yaşamış gibi gözlerinizde canlanıyor; siyasi tarihimizde önemli bir 
yeri, pek çok ünlü yazar ve siyasetçinin hayatının bir döneminde mecburen kalmış olduğu bu cezaevinin 
müze haline getirilerek vatandaşların görüşüne açılmasının  çok yararlı olduğunu düşünüyorum vb. 
yorumlardır. Ziyaretçilerin müze ziyaretinden memnun almadığını belli eden yorumlara 
bakıldığında "cezaevinden müze olmaz, müzede ne yazıkki İngilizce dilinde hiçbir bilgi yok vb" 
yorumlardır. 

 
Şekil 3: Ziyaretçilerin Ulucanlar Cezaevi Müzesi Ziyaretleri Sonrasında Hissettikleri duyguları 
İfade Eden Yorumların Kodlu Bölüm Sayısına Göre Sınıflandırması- Kod-Alt kod Modeli 
 
Şekil 3'te Ulucanlar Cezaevi Müzesini ziyaret eden ziyaretçilerin ziyaretleri sonrasında 
hissettiklerini ifade eden yorumların kodlanmış halleri verilmiştir. Şekle göre, katılımcıların 
ziyaret sonrası hissettikleri duyguları belirten 242 yorum tespit edilmiştir. Bu yorumların 
"korku, hüzün, etkileyici, acı, sinir bozucu ve şaşkınlık duygu temalı 6 alt kategoride oldukları 
görülmektedir. En çok yorumun "etkileyici" ve "hüzün" alt temalı yorumlar olduğu 
görülmektedir. En az yorum ise "sinir bozucu" ve "şaşkınlık" alt temalı yorumlardır. Yorumlara 
örnekler verilecek olursa, "etkileyici" alt temada "insanı derinden etkileyen bir müze; etkisinden 
çıkamadım", 'hüzün' alt temada "tarihin hüzünlü kokusu;hüzünlü ama gerçek bir tarih", ' korku" alt 
temada "ses efektleri insanı korkutuyor ve bir ürperti veriyor", tecrit odalarından gelen sesler içinizi 
ürpertecek", 'acı' alt temada "içim yandı çok üzgünüm, göz yaşlarınıza hakim olamayacaksınız",' 
şaşkınlık' alt temada "yatan mahkumları öğrendiğinizde çok şaşıracaksınız, hayrete düştüğünüz anlar 
oluyor, 'sinir bozucu ' alt temada ise insanın sinirini bozan bir ortam vb. yorumlardır. 2. ve 3. Şekil 
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birlikyte incelendiğinde Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin önemli bir hüzül turizm potansiyeline 
sahip olduğu söylenebilir. 

 
Şekil 4: Ziyaretçilerin Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile İlgili Tavsiyelerinin Kodlu Bölüm Sayısına 
Göre Sınıflandırması Kod-Alt kod Modeli 
 
Şekil 4'te de görüldüğü gibi yorumcular 176 ifade ile Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile ilgili hem 
müzeyi ziyaret edecek potansiyel ziyaretçilere hem de müze yönetimine tavsiyede 
bulunmaktadırlar. Yazılan tavsiye içerikli yorumların çoğunluğunun potansiyel ziyaretçilere 
yönelik yorumlar olduğu görülmektedir. Bu yorumların bazılarına bakıldığında " zaman tüneli 
gibi herkes ziyaret etmeli, sabah erken saatlerde gitmenizi öneririm, gün içerisinde çocuklu aileler geliyor, 
biraz ses oluyor haliyle, Ankara'da görülmesi gereken yerlerin başında geliyor" vb yorumlardır. Müze 
yönetimine yönelik ziyaretçilerin yazdıkları yorumlarda " biraz daha interaktif olabilir, umarım 
açılmayan bölümler bir an önce açılır, bilgilerin İngilizcesi olsaydı daha iyi olurdu" vb yorumlardır. 
 

 
Şekil 5: Ziyaretçilerin Ulucanlar Cezaevi Müzesi ile Yaptıkları Diğer Yorumların Kodlu Bölüm 
Sayısına Göre Dağılımları Kod-alt Kod Modeli 
 
Şekil 5'te Ziyaretçilerin müzeyle ilgili yaptıkları diğer yorumların kodlandığı alt temalar 
verilmiştir. Ziyaretçiler son olarak Ulucanlar Cezaevi Müzesini ve içerisinde bulunan eserleri 
tasvir eden ve tanıtan 162 yorum, müze içerisindeki balmumu heykeller ve ses efektleri ile 
yapılan canlandırmaları anlatan 78 yorum, müze giriş ücreti ile ilgili 11 yorum, müzekartla 
girişle ilgili 5 yorum ve müzeye farklı ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilebilecek ulaşımla ilgili 7 
yorum yazmışlardır. 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yakın tarihinde yaşanılan sıkıntılı, hüzünlü, üzüntü verici olaylar sebebiyle önemli bir hüzün 
turizm potansiyeli olan Türkiye'de yeni bir hüzün turizmi destinasyonu da başkent Ankara'da 
yer alan, Cumhuriyetin ilk hapishanelerinden biri, şimdilerde müze olarak faaliyetlerini devam 
ettiren Ulucanlar Cezaevi Müzesi'dir. 81 yıllık faaliyet süresi içinde, yakın Türk siyasi tarihine 
adı geçen farklı görüşlerdeki aydınların, devlet adamlarının ve siyasilerin yattığı, insanı hüzne 
boğan işkence, idam gibi olayların yaşandığı Ulucanlar Cezaevi günümüzde birçok insanın 
merakla ziyaret etttiği, hüzün turimine kapılarını açan bir müze haline gelmiştir. Tarihte 
yaşanılan, savaş, açlık, doğal felaketler vb kötü olayların yaşandığı alanlara yönelik 
gerçekleştirilen hüzün turizmine hizmet veren bir ziyaret yeri olan Ulucanlar Cezaevi 
Müzesinin varlığını devam ettirmesi, orayı ziyaret eden ziyaretçilerin sürdürülebilirliği ile 
alakalıdır. Bu konuda söz konusu müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin ziyaretleri sonrasında 
hissettikleri duygular, görüşler, eleştiriler, tavsiyeler, memnuniyet veya memnuniyetsizlik 
durumlarının tespiti önem arz etmektedir. Bu çalışmada tüm bu sayılan unsurların tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla dünyada en çok kullanılan sosyal paylaşım 
platformlarından biri olan tripadvisor.com adlı internet sitesinde, Ulıucanlar Cezaevi Müzesi ile 
ilgili Eylül 2013-Temmuz 2019 arasında yazılan 317 yorum içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Nitel bir veri analizi paket programı kullanılan araştırmada toplamda müzeyle ilgili 317 
yoruma yapılan içerik analizde yorumlar, "turist beklentisi", "hissedilen duygu", "tavsiye," ve 
"diğer" yorumlar olmak 4 temel tema altında gruplandırılmış ve kodlanmıştır. 

Analiz sonucunda ortaya çıkan sonuçlardan en dikkat çekicilerine bakıldığında, ziyaretçilerin 
çoğunluğunun müzeyi beğendiği ve ziyaretten memnun kaldığı, çoğunlukla müzeyi sonradan 
ziyaret edecek potansiyel ziyaretçilere mutlaka görülmesi gerektiği yönünde, müze yönetimine 
alanda fiziksel imkanların artırılması yönünde yorumlardır. Ziyaretçilerin ziyaret sonrası 
hissettikleri dugu ise çoğunlukta etkileyici, hüzün ve korku ağırlıklı duygular olduğu 
görülmektedir. Bütün bu bulgular değerlendirildiğine Ulucanlar Cezaevi Müzesinin önemli bir 
hüzün turizmi potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. 

Türkiye'de hüzün turizmi kapsamında değerlendirilen cezaevleri ile ilgili çalışmalara 
bakıldığında bu çalışmayla paralel sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin, Aslan (2015) 
hüzün turizminin bir türü olan cezaevi turizmi üzerine bir çalışma yapmıştır. Çalışmada 
Türkiye tarihinde cezaevlerinin ve savaş alanlarının önemli olduğu ve Sinop Cezaevi'nin yapısı 
ve tarihi önemi belirtilmiştir. Ayrıca müzeye çevrilen cezaevlerinin turistler için ilgi çekici 
olduğu saptanmıştır. Belli ve Özdemir (2018) tarafından yapılan bir başka çalışmada, Sinop 
Cezaevi hüzün turizmi açısından tripadvisor yorumları incelenmiş ve elde edilen sonuca göre, 
yorumlarda en göze çarpan ifadelerin ''kesinlikle görülmesi gereken bir destinasyon'', ''oldukça 
etkileyici bir mekan'' vb ifadeleri içerdiği görülmüştür. Bir başka çalışmada Kurnaz vd (2017) 
yine Ulucanlar Cezaevi Müzesini işlemişler. Örnek olay yöntemi kullanarak yaptıkları 
araştırmada, yarı yapılandırılmış mülakatlarla elde ettikleri verilere dayalı olarak, cezaevini çok 
sayıda insanın ziyaret ettiği, gelen insanların cezaevinden ve içerisinde bulunan eserlerden çok 
etkilendiği, hüzünlendiği, göz yaşı döktükleri ortaya çıkmıştır. Çetinsöz (2017)'ün Ulucanlar 
Cezaevi Müzesi'ne yönelik olarak yaptığı araştırmada, 127 elektronik yorumu analiz ederek 
sınıflandırmış ve 6 boyut belirlemiştir, çalışmada müzeyi ziyaret eden ziyaretçilerin müzeden 
etkilendikleri sonucu ortaya çıkmıştır. Tüm bu çalışmalara bakıldığında müzenin önemli bir 
hüzün turizmi potansiyeline sahip olduğu bu çalışmayla bir kez daha teyit edilmiş olmaktadır. 

Araştırma bulguları doğrultusunda, müze yönetimine şu önerilerde bulunulabilinir; 
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- Müzenin geçmişiyle ilgili, eski fotoğraflar ve orada kalanlarla ilgili bilgileri de içeren 10-15 
dakikalık bir tanıtım belgeseli veya kısa film hazırlanıp, ziyaret öncesinde ziyaretçilere söz 
konusu kısa film izletilip, ziyaretçilerin müzeyle alakalı bilgi sahibi olmaları ve dolu dolu bir 
ziyaret deneyimine sahip olmaları sağlanabilir.  
- Müzenin ziyarete açık olmayan diğer tüm bölümleri de gerekli restorasyondan geçtikten sonra 
ziyarete açılabilir. 
- Müzeyi ziyaret eden yabancı turistler için eserlerin, canlandırmaların ve hapishane 
bölümerinin yakınlarına İngilizce tanıtım etiketleri koyulabilir. 
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Öz 

Festival katılımcılarının en önemli motivasyonlarından biri kültürel etkileşimdir. Katılımcıların 
festival memnuniyetleri ise geri gelme ve tavsiye eğilimlerini etkileyerek festivalin 
sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın amacı, festival 
katılımcılarının algıladıkları kültürel etkileşim boyutlarını belirlemek ve kültürel etkileşim ile 
festival memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda bir ölçek 
geliştirilmiş olup 2019 yılı Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali katılımcılarına 
uygulanmıştır. Yüz yüze anket uygulaması sonucunda 449 geçerli anket verisine ulaşılmıştır. 
Elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş olup gerçekleştirilen faktör analizi 
sonuçlarına göre, festival katılımcılarının algıladıkları kültürel etkileşimin “Kültürel Aktarım”, 
“Kültürel Koruma”, “Kültürel Değişim” ve “Kültürel Denge” boyutlarından oluştuğu tespit 
edilmiştir. Festival katılımcıların çoğunluğunu otuz yaş altı gençler oluşturmaktadır. Ayrıca 
katılımcıların eğitim düzeyi arttıkça memnuniyet düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların kültürel etkileşim düzeylerinin yaş ve eğitim düzeyleri 
bakımından farklılaştığı ve katılımcıların kültürel etkileşim düzeyleri ile festival memnuniyetleri 
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  
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Abstract 

One of the most important motivations of the festival participants is cultural interaction. The 
festival satisfaction of the participants is of great importance for the sustainability of the festival 
by influencing their revisit intention and tendency to recommendation. The aim of the study is to 
determine the dimensions of cultural interaction perceived by the festival participants and to 
reveal the relationship between cultural interaction and festival satisfaction. For this purpose, a 
scale has been developed and applied to the participants of the Silifke International Music and 
Folklore Festival of 2019. As a result of face-to-face survey application, 449 valid survey data were 
obtained. The data obtained were analyzed using SPSS program and according to the results of 
the factor analysis, the cultural interaction perceived by the festival participants was determined 
as “Cultural Transfer”, “Cultural Conservation”, “Cultural Change” and “Cultural Balance”. The 
majority of the festival participants are young people under the age of thirty. In addition, as the 
level of education of the participants increased, their satisfaction levels increased. According to 
the results of the research, it was determined that the cultural interaction levels of the participants 
differed in terms of age and education level and there was a positive relationship between the 
participants' cultural interaction levels and festival satisfaction.  
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GİRİŞ  

Etkinlikler, son dönemde etkin bir turizm talebi yaratıcısı olarak destinasyonlar tarafından sıkça 
kullanılmaktadır. Günümüzde, sıradan tatil anlayışından farklı, deneyim potansiyelli tatiller, 
turistlere daha ilgi çekici gelmektedir. Turizmde değişen turist tipinin ve beklentilerin, turistik 
ürünlerde çeşitlenmeye gitmesiyle birlikte, farklı deneyim özelliklerine sahip turist tipleri ve 
farklı turistik faaliyetler günden güne gelişmekte ve çeşitlenmektedir (Sarkım, 2007: 159). 
Etkinlikler yapıldıkları destinasyonlara ve yerel halka çeşitli faydalar sağlamaktadır. Bu 
faydaların başında ekonomik unsurlar gelmekte olup bununla birlikte turizmin tüm yıla 
yayılmasında ve değişen turist profillerine uyum sağlamada önemli bir rol oynamaktadır (Lee 
vd., 2004: 56; Öztürk ve Yumuk, 2016: 124). Günümüzün en önemli etkinliklerinden biri olan ve 
Latince “festum” kelimesinden türeyen festival, “eğlence, şenlik” anlamlarına gelmektedir. Türk 
Dil Kurumu (2019)’na göre festival, “Belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin sunulması ve 
gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal veya uluslararası 
gösteri dizisi, şenlik” olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu, festivali farklı üç şekilde daha 
tanımlamıştır. Bu tanımlar; "dönemi, yapıldığı çevre, katılanların sayısı veya niteliği programla 
belirtilen ve özel önemi olan sanat gösterisi", "bir bölgenin en ünlü ürünü için yapılan gösteri, 
şenlik" ve "düzensiz toplantı, curcuna"dır (tdk.gov.tr).  

Tarihte ilk olarak dini amaçlarla düzenlenen festivaller Rönesans ile birlikte farklı amaçlarla da 
düzenlenmeye başlamış, teknoloji ve ulaşımdaki gelişmelerle birlikte uluslararası bir nitelik 
kazanmıştır (Albayrak, 2013). Festivaller genel anlamda yöresel bir topluluk aracığıyla belli 
aralıklarla düzenlenen bölgenin sembolü haline gelen, toplumun kendine özgü bir değerini 
tanıtan, kutlayan bir olay veya kişiyi anmak amacıyla gerçekleştirilen sosyal, sanatsal, kültürel 
içerikli faaliyetler olarak tanımlanmaktadır (Cömert ve Çetin, 2017: 1092). Atak (2009), 
festivalleri, "dönemi, yapıldığı çevre, konusu, katılanların sayısı gibi nitelikleri belli bir 
programla belirtilen ve özel önemi olan sanat, kültür, bilim, ekonomik faaliyet, ürün, dönem veya 
belli bir temaya yönelik olarak düzenlenen, tek seferlik veya belli bir aralıkla tekrarlanan gösteri 
ve etkinlikler dizisi" olarak tanımlamıştır. Saleh ve Ryan (1993) festivalleri, doğası gereği kısa 
süreli ve temalı organizasyonlar olarak ifade etmişlerdir. Bilgili vd., (2012: 118) festival kavramını 
"insanlar ve toplumlara yönelik ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan bir kaynaşma ve tanıtım 
sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler" şeklinde tanımlamışlardır. Morgan (2008)'a göre ise 
festivaller katılımcılarına günlük yaşamlarının dışına çıkarak sıra dışı ve yoğun deneyimler 
yaşamalarına ve bu deneyimleri paylaşmalarına imkân veren etkinliklerdir. Başka bir ifadeyle 
festivaller; belli gün ve tarihlerde kutlanarak geleneksel hale gelmiş, yapıldığı bölge ile 
bütünleşmiş faaliyetlerdir. Festivaller, kültürel ve sanatsal etkinlikler, fuarlar vb. organize edilen 
etkinliklerdir. Festivaller kalkınma girişimlerinde istenen seviyelere ulaşamamış yerlerde, 
bölgeye ait olan doğal, tarihi, kültürel, değerlerin tanıtılması ve turizm hareketlerinin 
geliştirilmesinde bir araç olarak görülmekte ve yerel turizmin gelişiminde etkili bir rol 
oynamaktadır (Özgürel, Alan ve Bingöl 2015). Alternatif turizm çeşitlerinden birisi olan 
festivaller, dünyanın hemen her yerinde çeşitli amaçlarla gerçekleştirilmekte ve gerçekleştiği 
bölgenin tanıtımını ve imajını güçlendirerek, turizmi tüm yıla yaymak gibi önemli görevleri 
bulunmaktadır (Arcodia ve Dickson, 2013: 152; Tayfun ve Arslan, 2013: 192). Ayrıca festivaller, 
geleneksel kültür ve değerlerin sürdürülmesinde de önemli bir araçtır (Felsenstein ve Fleischer, 
2003; Yolal, Çetinel ve Uysal,  2009; Gül, Erdem ve Gül, 2013; Sert, 2017). Festivallerin destinasyon 
tanıtımı, marka bilinirliği ve imaj, ürün farklılaştırması, turizm gelişimi, ekonomik kalkınma, 
geleneklerin korunması ve sürdürülmesi vb., ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel katkılarını ve 
etkilerini (Quinn, 2006; Çela, Knowles-Lankford ve Lankford, 2007; Prayag, 2008; Cengiz, Yüksek 
ve Yüksek, 2008; Atak, 2009; Hu, 2010; Ekin, 2011; Lee ve Arcodia, 2011; Kim vd., 2011; Mason ve 
Paggiaro, 2012; Cudny, 2013; Kömürcü, Boz ve Tükeltürk, 2014; Blichfeldt ve Halkier, 2014; 
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Özkan, Curkan ve Sarak, 2015; Kalkan ve Çulha, 2016) inceleyen çalışmalar da literatürde yer 
almaktadır.  

Festivallerin öncelikle gerçekleştiği destinasyonlara olmak üzere, yöre halkı ve toplum üzerinde 
de birçok olumlu-olumsuz etkileri vardır. Bu etkiler, kültürel, çevresel, politik ve ekonomik 
olarak 4’e ayrılmaktadır. (Mc Donnell, Johnny ve O’toole, 1998: 20; Small, Edwards ve Sheridan, 
2005). Festivallerin etkilerine kısaca değinilecek olursa, ekonomik açıdan bakıldığında festivaller, 
destinasyonun gerçekleştiği bölgenin ekonomisinde yaşanan net değişim, festivallerin ekonomik 
etkilerini ifade etmektedir (Long ve Perdue, 1989: 10). Yöre halkı, festivaller sayesinde icra 
ettikleri meslekler dışında da ek gelir elde etmektedirler (Atak, 2009: 41). Bir diğer önemli nokta, 
festival gerçekleştirilen bölgelerde, festival süresi boyunca konaklama günleri sayılarının 
artışlarıdır. Dolayısıyla festivaller destinasyonlar arası rekabette önemli bir ekonomik etkiye 
sahiptir (Allen vd., 2002). Ancak festivallerin olumlu etkileri ile birlikte olumsuz ekonomik 
etkileri de bulunmaktadır. Üretimin el işçiliğinden fabrikasyon üretime geçmesi, ticarileşmenin 
artması, emlak fiyatlarında yaşanan artışlar ve bölgede yer alan ürünlerin artışları da festivallerin 
olumsuz ekonomik etkilerinden bazılarıdır (Felsenstein ve Fleischer, 2003; Kozak, Kozak ve 
Kozak, 2010: 96). Festivallerin çevresel etkileri incelendiğinde, doğa bilincinin arttırılması, kentsel 
olarak yenilenme yaşanması, altyapı ve üst yapı olanaklarının gelişmesi gibi olumlu çevresel 
etkileri bulunurken (Hertanu ve Baitor, 2012: 26), çevresel atık sorunları, ekolojik sistemin tahrip 
olması, arazilerin yanlış kullanılması, su, hava vb. kirliliklerin meydana gelmesi gibi olumsuz 
çevresel etkileri de bulunmaktadır (Inskeep, 1991). Festivallerin kültürel etkileri incelendiğinde 
ise, etkileri yine olumlu-olumsuz olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Festivallerin olumlu 
kültürel etkilerine bakılacak olursa, yerel toplum geleneklerinin güçlendirilmesi, festival vb. 
etkinliklere toplumsal katılımların yükselmesi, yeni fikirlerin ortaya atılması ve kültürel bakış 
açılarının genişlemesi gibi olumlu kültürel etkileri bulunmaktadır (McDonnell vd., 1998). 
Festivaller, toplumların kültürlerinde bir ayna görevi gören etkinlikler olduğu için, festivallere 
katılan bireyler başka kültürden insanlarla etkileşim içerisinde bulunmakta ve başka kültürleri 
öğrenmektedirler (Atak, 2009: 41). Toplumların yabancılaşarak manipüle edilmesi, olumsuz 
davranışlar sergilenmesi ile olumsuz toplumsal imajların oluşması, sosyal yapının değişmesi, 
toplumsal rahatlığın kaybolması, yöre halkının bölgeden göçü, kültürel değerlerin ticari değer 
kazanması, alışkanlıkların bozulması vb. etkileri ise festivallerin olumsuz kültürel etkileri 
içerisinde yer almaktadır (McDonnell vd., 1998; Çakıcı ve Yavuz, 2012: 12).  

Yapılan araştırmalarda, bireylerin festivallere katılımını etkileyen en önemli motivasyon 
unsurunun kültürel keşifler olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Lee vd., 2004: 64; Öztürk ve Yumuk, 
2016: 125). Düzenlenen festivallere hem yöre halkının hem de yabancı ziyaretçilerin katıldığı 
düşünüldüğünde, festivaller kültürler ve toplumlar arası etkileşimin önemli bir parçasıdır 
(Çulha, 2008). Yani festivaller; katılımcılarına, hiç bilmedikleri bir bölgeyi tanıma, farklı bir 
kültürü tanıma, yaşam tarzı ayrı olan bireylerle bir araya gelip kültürel etkileşimi arttırma fırsatı 
vermekle birlikte (Özgürel vd., 2015) yaşanan bu kültürel etkileşim yerel halkın da turizme olan 
bakış açısını etkilemekte ve yerel halk kendi turizm algılarına göre, turizm hareketlerine destek 
olmaktadır (Dönmez ve Çakıcı, 2013; Gül vd., 2013; Özgürel vd., 2015).  

Kültürel etkileşim, gerçekleşen kültürel yayılma sonucunda iki toplumun da değişmesidir. 
Dünyadaki toplumların hepsi az veya çok kültürel etkileşim yaşamaktadırlar. İnsanların var olan 
kültürlerini kaybetmeden, yeni kültürü özümseyerek, iki kültürü de birlikte sürdürebilmeleri 
şeklinde gerçekleşir. Yani kültürel etkileşimde eski kültür tamamen değişmez, eski kültür ile yeni 
kültürün etkileşimi sonucu eski kültürün izlerine yeni unsurlar eklenerek kültürel etkileşim 
oluşmaktadır (Kaşıkçı, 2012: 28; Türkay ve Kayıkçı, 2018). Kültürleşme, kültürel yayılma ile 
başlar. Kültürleşme gelenek, görenek ve dil gibi konularda yeni toplumun kültürü ile etnik 
kültürün etkileşimi olarak ifade edilmektedir. Birey ve grupların, başka bir kültüre girmesi ve 
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etkileşim sonucunda her iki kültürün değişmesini ifade eder (Avcıkurt, 2015: 95). Festivaller de 
toplumların kültürleri ve deneyimlerini farklı kültürlere yansıtan etkinliklerdir (Kömürcü, 2013: 
33). Gezginler, ev sahibi topluma karışan keşifler ve kültürel/eğitimsel güdüleri ile egotizmi 
arayan yenilikçi özel turistleri de festivallere çekmektedir (Ekin, 2011: 20). Ayrıca festivaller bir 
destinasyonun somut ve somut olmayan kültürel mirası, yöresel gelenekleri, etnik geçmişinin 
kültürel görünümünü ortaya çıkarması için olanak yaratan faaliyetlerdir (Kömürcü, 2013: 35).  

Festivali düzenleyenlerin temel amacı esasında katılımcıları memnun etmektir. Festivale katılan 
ziyaretçi festivalden tatmin olmuş bir şekilde ayrılırsa bu durum hem festivalin hem de yörenin 
tanıtımını yapmasını sağlayacaktır. Bir başka ifade ile, katılımcılar festivallerden memnun 
ayrılırsa bu gelecek yıllarda festivallere katılımı olumlu etkileyecektir ve festivalin devamlılığı 
sağlanacaktır. Aynı zamanda ziyaretçi ile yerel halk arasında gerçekleşen iletişim aracılığıyla 
kültürel etkileşimin gerçekleşeceği düşünülmektedir (Yıldız ve Polat, 2016; Tayfun ve Arslan, 
2013; Şengül ve Genç, 2017). Festivaller, destinasyonların gelişimi açısından faydalarını en üst 
düzeye çıkarmak için etkin bir şekilde planlanmalı ve yönetilmelidir. Festivallerde, ekonomik 
ayrışma ve kültürel zenginleşme; ziyaretçi motivasyonu, memnuniyeti, davranışsal niyeti ve 
değişkenleri anlama, festivallerin kritik başarı faktörleridir (Schofield ve Thompson, 2007: 341). 
Bunlarla birlikte Festival görevlilerinin davranışları ziyaretçiler ile olan etkileşimi etkileyerek 
festival memnuniyeti üzerinde büyük önem arz etmektedir. (Wu vd., 2014; Wong vd., 2015; Wu 
ve Ai, 2015). Araştırmalar memnuniyetin hedef seçimi, turizm ürün ve hizmetlerinin tüketimi ve 
geri dönüş kararları ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir (Bigne vd., 2005; Kozak ve 
Rimmington, 2000). Oliver (1997: 13) memnuniyeti, “bir ürün veya hizmet özelliğinin veya 
ürünün veya hizmetin kendisinin zevkli bir tüketim düzeyi ile ilgili bir tatmin sağladığına dair 
bir yargı” olarak tanımlamıştır. Memnuniyet genel olarak, deneyim, ürün ve hizmetlerin 
performansı değerlendirilmesinde kullanılmaktadır (Ringel ve Finkelstein, 1991; Ross ve Iso-
Ahola, 1991).  

Literatürde festival memnuniyeti ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır (Cole ve Chancoller, 
2009; Çulha ve Özdemir, 2009; Esu ve Arrey, 2009; Gül vd. ,2013; Boz ve Aydın, 2014; Özkan vd., 
2015; Karaca, Yıldırım ve Çakıcı, 2017; Pavlukovıc, Armenskı ve Alcantre-Pilar, 2017; Saçılık ve 
Çevik, 2017), çeşitli çalışmalarda, festival memnuniyetinin sadakat üzerinde etkili olduğu 
(Özdemir ve Çulha, 2009), organizasyon, tanıtım, tesisler ve sıcakkanlı yöre halkı gibi festival 
niteliklerinin memnuniyeti etkilediği (Esu ve Arrey, 2009), tanıtımın büyük önem arz ettiği 
(Özkan vd., 2015) ifade edilmiştir. Saçılık ve Çevik (2017) çalışmalarında, festivallerin sosyal, 
kültürel, ekonomik ve marka algısı boyutları açısından sağladığı yararların, katılımcıların 
memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olduğunu, memnuniyet düzeyini en az düzeyde etkileyen 
boyutun “ekonomik fayda” boyutu olduğu belirlemişlerdir. Karaca vd. (2017) ise, etkinlik turizmi 
kapsamında, Adana’da Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı katılımcılarının algısı ve 
memnuniyetlerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında; katılımcıların memnuniyetlerini, en 
fazla karnavalın sosyo-kültürel boyutu ile karnavala özel üretilen ürünlerin etkilediği 
sonuçlarına ulaşmışlardır.  
Festivaller yapıları gereği yöre halkı ve turist toplumlarının zamansal, mekânsal ve kültürel 
açıdan bir araya getirmektedir. Bu bir araya gelme olayı kültürel etkileşimi kaçınılmaz kılmakta 
ve ayrıca yöresel kültürün de korunması ve yeni nesillere aktarılması işlevlerini yerine 
getirmektedir. Festival memnuniyeti konusu ise hem yöre halkı hem de turistler açısından 
festivalin sürdürülmesi, sağladığı sosyo-ekonomik, kültürel ve çevresel faydaların ve kültürel 
etkileşimin devam ettirilebilmesi açısından önem arz etmektedir. Literatürde festivallerin 
kültürel etkileşim boyutu ve festival memnuniyeti konularını inceleyen çeşitli çalışmalar 
bulunmakla birlikte bu iki kavramın birbirleri ile olan ilişkisi üzerine herhangi bir çalışmaya 
rastlanılmamış olması bu araştırmanın gerçekleştirilme nedenini oluşturmaktadır. Festival 
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katılımcılarının algıladıkları kültürel etkileşim boyutları ile festival memnuniyeti arasındaki 
ilişkinin tespit edilmesi araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Festival katılımcılarının 
demografik özelliklerinin tespit edilmesi, katılımcıların demografik özellikleri ile algıladıkları 
kültürel etkileşim boyutlarının farklılaşıp farklılaşmadığı ve ayrıca katılımcıların algıladıkları 
kültürel etkileşim boyutları ile festival memnuniyet düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığı 
konularının tespit edilmesi de araştırmanın diğer amaçlarını oluşturmaktadır.  

Araştırma evreni olarak Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali katılımcıları belirlenmiş 
olup bu festival, Mersin’in Silifke İlçesi’nde 1974 yılında Müzik ve Folklor Festivali olarak 
başlanmış ve 46 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor 
Festivali, 17 Ocak 2017’de imzalanan protokol ile Uluslararası Dünya Folklor Festivalleri 
Konseyi’ne (CIOFF) üye olmuştur. Tüm dünyadaki CIOFF festivalleri arasında festivalin yer 
alması, festivali koruma altına alarak devamlılığını sağlamıştır. Festivalin amacı, kentin kültür, 
sanat, halk dansları ve güzelliklerini bütün ülkelere tanıtmaktır. Festival aracılığıyla halk 
geçmişine sahip çıkmış, bu değerini korumayı başarmış ve sürdürmektedir. Festival Türkiye’nin 
3. Büyük Uluslararası festivalidir. Festivale yurt içinden ve yurt dışından katılan konuklar renk 
katmaktadır. Festivale Tayland, Ukrayna, Gürcistan KKTC, Silivri, Bergama, Arhavi, Türkiye 
Folklor Grubu gibi yurt içinden ve dışından halk dansları topluluğu katılmaktadır. Bir hafta 
boyunca sergiler, tiyatrolar, halk oyunu gösterileri, avcılık ve atıcılık yarışları, Türk pop ve Türk 
halk müziği yarışmaları, batırık yarışması, yoğurt yarışması, satranç turnuvaları, heykel 
sempozyumu, basketbol turnuvaları gibi etkinlikler yapılmaktadır. Festival aracılığıyla “Silifke” 
adı tüm dünyaya ilan edilmektedir. Festival, Silifke yöresine ait kültürün tanıtılması ve 
yayılmasını sağlamakta, katılan konuklar ile yerel halkın kaynaşmasını ve bütünleşmesini 
sağlamaktadır. (sondakika.com; milliyethaber.com.tr; akdenizhaberler.net).  

Araştırma konusunun daha önce çalışılmamış olması araştırmanın önemini oluşturup araştırma 
sonucu elde edilen bulgular aracılığı ile literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
festival kapsamında gerçekleştirilen bu araştırmanın ilgili festivalin planlanmasında, 
düzenlenmesinde ve organizasyonunda görev alacak şahıs, kurum ve kuruluşlara ışık tutacağı 
düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM  
Araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma türünün, araştırma konusu hakkındaki bilgileri 
derinleştirmek ve konuyu daha farklı boyutları ile anlamaya yarayan keşfedici araştırma ve 
araştırma konusunun değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkileri olduğu durumlarda 
kullanılan açıklayıcı araştırma (Altunışık vd., 2010: 69-70) türlerinin bir bileşimi olduğu ifade 
edilebilir. Araştırmanın evrenini 2019 yılı Silifke Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali 
Katılımcıları oluşturmaktadır. Festivalde bilet satışı olmadığından evren büyüklüğü tam olarak 
bilinememektedir. Bu durumda örneklem büyüklüğünü belirlemede Altunışık vd. (2010: 135)’nin 
“30’dan büyük 500’den küçük örnek büyüklükleri birçok araştırma için yeterlidir” ve 
10,000,000’luk bir evren için yeterliği örneklem büyüklüğünün 384 olduğu görüşüne istinaden 
384 örneklem sayısı hedef örneklem sayısı olarak belirlenmiştir. Örnekleme yöntemi olarak 
kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiş olup toplamda 449 geçerli anket verisi elde edilmiştir. 

Araştırmanın veri toplama aracı, Çokal (2015) Güdü (2011) ve Demircan (2010)’ın 
çalışmalarından derlenerek oluşturulmuştur. Geliştirilen ölçek üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölüm, festival katılımcılarının demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorulardan 
oluşmaktadır. İkinci bölüm, katılımcıların festival memnuniyet düzeylerini tespit etmeye yönelik 
5’li Likert şeklinde düzenlenmiş ifadelerden oluşurken, ölçeğin üçüncü bölümü ise festival 
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katılımcıların kültürel etkileşim algılarını tespit etmeye yönelik 5’li Likert şeklinde düzenlenmiş 
ifadelerden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin geçerliliği, kapsam geçerlilik oranları 
hesaplanarak tespit edilmiştir. Ölçeğin ön test çalışması 41 kişi üzerine gerçekleştirilmiş olup 
gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra ölçeğin son hali oluşturulmuştur. Araştırmanın veri 
toplama yöntemi yüz yüze anket tekniği olup veriler, 19-23 Haziran 2019 tarihleri arasında 5 gün 
sürede elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma 
verilerinin normal dağılıp dağılmadığı basıklık ve çarpıklık katsayılarına bakılarak tespit 
edilmiştir. Basıklık ve çarpıklık değerlerinin ± 1,5 arasında olması verilerin normalden aşırı 
sapma göstermediği şeklinde yorumlanabilmektedir (Tabachnick ve Fidel, 2019: 67-68). 
Araştırma verilerinin basıklık ve çarpıklık değerleri ± 1,5 arasında olduğundan normalden aşırı 
sapmadığı şeklinde kabul edilmiş olup analizlerde parametrik testler uygulanmıştır. Verilerin 
analizinde frekans analizi, açıklayıcı faktör analizi, güvenilirlik analizi, çoklu regresyon testi, 
bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmış ve α değeri 0,05 olarak kabul 
edilmiştir. Araştırma verilerinin güvenilirliği Cronbach Alpha değerinin hesaplanması aracılığı 
ile tespit edilmiştir. Faktörler ile ilgili Alpha değerleri sırasıyla 0,913, 0,900, 0,892 ve 0,858 olarak 
tespit edilmiştir. Ayrıca festival memnuniyeti ile ilgili ifadelerin Alpha katsayısının 0,877 olduğu 
tespit edilmiştir. Alpha değerleri 0 ile 1 arasında değerler alır ve 0,7 ve üzeri değerlerin güvenilir 
oldukları kabul edilir (Altunışık vd., 2010: 124). Bu durumda ölçek maddelerinin yüksek 
derecede güvenilir olduğu ifade edilebilir.  

 

BULGULAR  
Tablo 1.’de görüldüğü üzere katılımcıların %53,2’sinin erkek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada 
erkek oranının daha yüksek çıkmasına, anketin uygulandığı festival alanında kadın katılımcıların 
anket doldurma konusunda daha çekimser davranmaları ve toplam katılımcı sayısında 
erkeklerin daha yoğun olarak yer aldığı düşünülmektedir. Ayrıca katılımcıların %38,1’inin yirmi 
yaş ve altında, %37,0’sinin 21-30 yaş aralığında ve %46,5’inin lise düzeyinde eğitimli oldukları 
tespit edilmiştir. Katılımcı yoğunluğunun 20-30 yaş arasında yoğunluk göstermesi Y ve Z kuşağı 
insanı özelliklerinin festival etkinlikleriyle örtüşmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. 
Akten’nin (2016) Y ve Z kuşaklarının turizm algıları üzerine yaptığı araştırmasında; incelenen Y 
ve Z kuşaklarının turizm algıları boyutunda, turizmi desteklediği ve turizmin toplumun bir 
parçası olmaya devam etmesi gerektiğini belirttiklerini ifade etmiştir.  
Tablo 1. Festival Katılımcılarının Demografik Özellikleri  

Cinsiyet  n % Yaş  n % 
Kadın  210 46,8 20 yaş ve altı  171 38,1 
Erkek  239 53,2 21-30  166 37,0 
Eğitim Düzeyi  n % 31-40  61 13,6 
İlköğretim  56 12,5 41 yaş ve üstü  51 11,4 
Lise  209 46,5  
Ön Lisans  63 14,0 
Lisans ve Üstü  121 26,9 

Araştırma kapsamında festival katılımcılarının algıladıkları kültürel etkileşim boyutlarını tespit 
etmek amacıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Tablo 2.’de görüldüğü üzere KMO değeri 
0,952 olarak tespit edilmiş olup örneklemin yüksek düzeyde yeterli olduğu ve Bartlett Küresellik 
Testinin p değeri 0,000 olarak tespit edilmiş olup evrene ait korelasyonun birim matris olduğu 
ifade edilebilir. Bu değerler verilerin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 2. Katılımcıların Algıladıkları Kültürel Etkileşim Boyutları  

Faktörler 1 2 3 4 
Kültürel Aktarım 
Ziyaretçiler ile kültürel değerler arasında etkileşim sağlar. 0,746       
Kültürel değerlerin eğlenerek aktarılmasını sağlar. 0,715       
Kültürlerarası etkileşimin sağlanmasında etkilidir. 0,705       
Kültürel değerlerin tanıtımında önemli bir aracıdır. 0,634       
Kültürel seyahatlerin tercih edilmesinde etkilidir. 0,621       
Geleneksel kültürü günümüz değerlerine aktarmada 
etkilidir. 0,600       

Yöre kültürü ile ziyaretçi kültürü arasında bir aracıdır. 0,586       
Yörenin kültürünü, geleneklerini, göreneklerini, soyut ve 
somut diğer tüm değerlerini aktarmada etkilidir. 0,560       

Kültürel deneyim kazanılmasında önemli bir aracıdır. 0,554       
Yöre halkı ile ziyaretçiler arasında yeni dostluklar 
kurulmasını sağlar. 0,459       

Kültürel Koruma 
Tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlar.   0,773     

Kültürel değerlerin korunmasında etkilidir.   0,769     
Kültürel değerlerin turizm yoluyla maddi değer 
kazanmasında etkilidir.   0,725     

Kültürel değerleri koruma bilinci oluşturulmasında 
etkilidir.   0,687     

Gidilen bölgelerdeki yerel ürünlerin tüketilmesinde 
etkilidir.   0,567     

Farklı kültürler hakkında deneyim kazanılmasında etkilidir.   0,557     
Kültürel tutumların şekillendirilmesinde etkilidir.   0,500     
Kültürel aracılıkta etkilidir.   0,489     
Kültürel Değişim 
Ahlaki değer ve davranışın değişiminde etkilidir.     0,780   
Dini inanç ve davranışın değişiminde etkilidir.     0,759   
Kılık kıyafet alışkanlıklarının değişmesinde etkilidir.     0,846   
Yeme içme alışkanlıklarının değişmesinde etkilidir.     0,811   
Yöre halkının dilinin değişmesinde etkilidir.     0,809   
Kültürel Denge 
Kültürler arasında denge kurulmasını sağlar.       0,733 
Kültürel uyumsuzlukları gidermeyi amaçlar.       0,723 
Kültürlerarası empati oluşturmak gibi bir misyonu vardır.       0,693 
Farklı toplumlar ve kültürlere ait bireylerin birbirleriyle 
bilgi alışverişinde bulunmasını sağlar.       0,584 

Yerel kültürün düşünce tarzının değişmesinde etkilidir.       0,488 
Özdeğerler 18,944 16,864 14,324 12,03 
Açıklanan Toplam Varyans 62,162 
Kaiser-Meyer-Olkin Örnekleme Ölçüm Yeterliliği 0,952 
Bartlett Küresellik Test Değeri 0,000 
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Çokal (2015) turist rehberlerinin turistlere aktarılan kültürel değerlere yönelik gerçekleştirdiği 
çalışmasında konuyu üç boyutta, Güdü (2011) ise, turizmin sosyal ve kültürel etkilerinin turist 
rehberleri tarafından algısını ölçtüğü çalışmasında altı boyutta ele almıştır. Bu çalışmada 
Açıklayıcı faktör analizi sonuçları festival katılımcılarının kültürel etkileşim algılarının dört 
boyut altında toplandığını göstermektedir. Tespit edilen dört faktörün toplam açıklanan varyans 
değeri %62,162dir. Bu değer sosyal bilimler için kabul edilebilir bir değerdir (Altunışık vd., 2010: 
273). Faktör analizi sonucunda tespit edilen ilk faktör, 10 maddeden oluşan “Kültürel aktarım” 
faktörü olup bu faktörün özdeğeri 18,944’ tür. İkinci faktör, 8 maddeden oluşan “Kültürel 
koruma” faktörüdür. Bu faktörün özdeğeri 16,864’tür. Üçüncü faktör, 5 maddeden oluşan 
“Kültürel değişim” faktörü olup özdeğeri 14,324’tür. Son olarak dördüncü faktör ise, 5 maddeden 
oluşan “Kültürel denge” faktörü olup bu faktörün özdeğeri, 12,030 olarak tespit edilmiştir. 
 
Tablo 3. Katılımcıların Yaşları Bakımından Kültürel Etkileşim Düzeyleri  

Festival Katılımcılarının 
Kültürel Etkileşim 
Boyutları 

Katılımcıların 
Yaşları 

Kişi 
Sayısı 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Tek Yönlü 
Varyans Analizi 

F  p 

Kültürel Aktarım 

20 yaş ve altı 171 3,8099 0,76671 

4,559 0,004 
21-30 166 4,0741 0,75285 
31-40 61 3,6967 1,10905 
41 yaş ve üstü 51 3,9588 0,74971 

Kültürel Koruma 

20 yaş ve altı 171 3,7749 0,79319 

7,365 0,000 
21-30 166 4,1190 0,75413 
31-40 61 3,6168 1,18648 
41 yaş ve üstü 51 3,9534 0,78061 

Kültürel Denge 

20 yaş ve altı 171 3,6211 0,86230 

3,185 0,024 
21-30 166 3,8867 0,87341 
31-40 61 3,5738 1,08411 
41 yaş ve üstü 51 3,7765 0,85008 

 
Festival katılımcılarının yaşları bakımından algıladıkları kültürel etkileşim boyutları Tablo 3’te 
görüldüğü üzere, “kültürel aktarım”, “kültürel koruma” ve “kültürel denge” boyutları için 
istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu farkın hangi gruplardan 
kaynaklandığını tespit etmek için; kültürel aktarım ve kültürel koruma boyutları için 
varyansların homojenliği sağlanmadığından çoklu karşılaştırma testi olarak “Tamhane”, kültürel 
denge boyutu için ise “Tukey” testi uygulanmıştır. Çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre 21-
30 yaş arası festival katılımcılarının kültürel aktarım algılarının 20 yaş ve altı katılımcıların 
algılarından daha yüksek (+0,26415) olduğu tespit edilmiştir. Kültürel koruma boyutu açısından 
ise, 21-30 yaş arası festival katılımcılarının kültürel koruma algılarının 20 yaş ve altı katılımcıların 
(+0,3412) ve 31-40 yaş arası katılımcıların algılarından (+0,50217) daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Kültürel denge boyutu açısından ise, 21-30 yaş arası festival katılımcılarının algılarının 
20 yaş ve altı katılımcıların algılarından (+0,26569) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 21-30 
yaş grubundaki katılımcıların “kültürel aktarım” ve “kültürel denge” boyutu algılarının 20 yaş 
ve altı katılımcıların algılarına göre daha yüksek çıkmasında yaşam tecrübelerine bağlı olarak 
kültürel değerlere ilişkin farkındalıklarının artmasının neden olduğu söylenebilir. Yine 21-30 yaş 
aralığı katılımcıların “kültürel koruma” boyutu algıları hem 20 yaş ve altı hem de 31-40 yaş arası 
katılımcıların algılarına göre daha yüksektir. Bu durum, yaşam tecrübelerinin yanı sıra teknolojik 
gelişmelerin ve buna bağlı edindikleri bilgilerin ışığında kendilerinden önceki nesillerden 
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aldıkları kültürel değerlerin kendilerinden sonraki nesle devredilmesi konusunda sorumluluk 
üstlendikleri anlamına gelebilir.  
 
Tablo 4. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri Bakımından Kültürel Etkileşim Düzeyleri  

Festival 
Katılımcılarının 
Kültürel Etkileşim 
Boyutları 

Katılımcıların 
Eğitim 

Düzeyleri  

Kişi 
Sayısı 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Tek Yönlü 
Varyans Analizi 

F  p 

Kültürel Aktarım 

İlköğretim  56  3,7911  1,00946  

5,925  0,007  
Lise  209  3,7708  0,83566  
Ön Lisans  63  4,0778  0,69199  
Lisans ve Üstü  121  4,1149  0,71736  

Kültürel Koruma 

İlköğretim  56  3,6942  1,05930  

6,163  0,009 
Lise  209  3,7793  0,85764  
Ön Lisans  63  4,0456  0,73345  
Lisans ve Üstü  121  4,1312  0,75430  

 
Tablo 4’te görüldüğü üzere, festival katılımcılarının eğitim düzeyleri bakımından algıladıkları 
kültürel etkileşim boyutları “kültürel aktarım” ve “kültürel koruma” boyutları için istatistiksel 
açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Bu farkın hangi gruplardan kaynaklandığını tespit 
etmek amacıyla çoklu karşılaştırma testlerinden “Tamhane” testi uygulanmıştır. Çoklu 
karşılaştırma testi sonucunda, lisans ve üstü düzeyde eğitimli katılımcıların kültürel aktarım 
düzeylerinin lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan (+0,34406) ve ön lisans düzeyinde eğitimli 
katılımcıların kültürel aktarım düzeylerinin yine lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan 
(+0,30696) daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, lisans ve üstü düzeyde eğitimli 
katılımcıların kültürel koruma düzeylerinin, ilköğretim düzeyinde eğitimli katılımcılardan 
(+0,43700) ve lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan (+0,35189) daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Bu hususta katılımcıların eğitim düzeylerinin artması kültürel etkileşim düzeylerinin 
de artmasına katkı sağladığı düşünülebilir.  
 
Tablo 5. Katılımcıların Eğitim Düzeyleri Bakımından Festival Memnuniyet Düzeyleri  

 Katılımcıların 
Eğitim 

Düzeyleri  

Kişi 
Sayısı 

Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

Tek Yönlü 
Varyans Analizi 

F  p 

Festival Memnuniyeti  

İlköğretim  56  3,4375  1,17672  

3,357  0,019  
Lise  209  3,5610  1,04389  
Ön Lisans  63  3,8770  0,97019  
Lisans ve Üstü  121  3,8161  0,97081  

 
Tablo 5’te görüldüğü üzere katılımcıların festival memnuniyet düzeyleri, katılımcıların eğitim 
düzeyleri bakımından istatistiksel açıdan anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Çoklu karşılaştırma 
testi olarak “LSD” testi uygulanmış olup, test sonuçlarına göre lisans ve üstü düzeyde eğitimli 
katılımcıların festival memnuniyet düzeylerinin ilköğretim (+0,37862) ve lise (+0,25511) 
düzeyinde eğitimli katılımcıların memnuniyet düzeylerinden daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Ayrıca ön lisans düzeyinde eğitimli katılımcıların festival memnuniyet dizeylerinin de 
ilköğretim (+0,43948) ve lise (+0,31598) düzeyinde eğitimli katılımcılardan daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi arttıkça katılımcıların festival memnuniyetlerinin artması 
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festival alanındaki eksikliklere karşı toleranslarının olması ve gerçekleştirilen etkinliklerin 
desteklenmesi ile ortaya çıkmış olabilir.  
 
Tablo 6. Festival Memnuniyeti ve Kültürel Etkileşim İlişkisi  

Memnuniyet  Kültürel 
Etkileşim  

Standardize 
Edilmemiş 

Standardize 
Edilmiş 

t p F R2 
B Standart 

Hata B 

Festival 
Memnuniyeti 

Kültürel 
Aktarım  

0,248 0,094 0,196 2,649 0,008 

53,674 0,326 Kültürel 
Koruma  0,311 0,084 0,257 3,715 0,000 

Kültürel 
Denge  

0,215 0,042 0,187 2,905 0,004 

 
Katılımcıların festival memnuniyetleri ile kültürel etkileşim boyutları arasındaki ilişkiyi 
açıklamak amacıyla çoklu regresyon testi yapılmış olup elde edilen bulgular Tablo 6’da 
görüldüğü gibidir. Çoklu regresyon testi sonuçlarına göre Regresyon modeli anlamlı olup 
(F=53,674, p=0,000), modelin açıklayıcılık değeri %32,6’dır. Sonuçlar, festival katılımcıların 
algıladıkları kültürel etkileşim boyutları olan “kültürel aktarım”, “kültürel koruma” ve “kültürel 
denge” ile festival memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkiyi göstermektedir. Standardize 
edilmemiş B değerlerine göre kültürel aktarım boyutundaki 1 birimlik artış festival memnuniyeti 
üzerinde 0,248 birimlik, kültürel koruma boyutundaki 1 birimlik artış ise, festival memnuniyeti 
üzerinde 0,311 birimlik bir artışa sebep olmaktadır. Son olarak kültürel denge boyutundaki 1 
birimlik artışın, festival memnuniyeti üzerinde 0,215 birimlik bir artışa sebep olduğu tespit 
edilmiştir. Yani kültürel etkileşim arttıkça katılımcıların festival memnuniyetlerinin de artması 
söz konusu olabilmektedir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırmanın amacı, festival katılımcılarının algıladıkları kültürel etkileşim boyutlarını 
belirlemek ve kültürel etkileşim ile festival memnuniyeti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 
Literatürde festivallerin kültürel etkileşime etkileri ve festival memnuniyetine etki eden unsurlar 
ile ilgili çalışmalar bulunmakla birlikte festival memnuniyeti ve kültürel etkileşim arasındaki 
ilişkiyi gösteren herhangi bir çalışmaya rastlanmamış olması araştırmanın literatüre katkı 
sağlanması açısından önemini oluşturmaktadır. Festivaller, yöresel kültürünün ziyaretçilere 
tanıtımı, aktarımı ve kültürel değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılmasına olanak sağlayan 
etkinliklerdir. Yöresel kültürün ziyaretçilere tanıtımı ve aktarımı sırasında ziyaretçi toplumunun 
kültürü de yöre halkına aktarılmakta, ev sahibi toplum üzerindeki sosyal etkiler var olan yaşamı 
etkilemekte ve yaşam şeklini, değerleri, sosyal etkileşimleri ve kimliği değiştirebilmektedir (Ekin, 
2011: 22). Festival katılımcılarının festivallere katılımlarına etki eden en önemli motivasyon 
kaynağı kültürel keşiflerdir (Lee vd., 2004: 64; Öztürk ve Yumuk, 2016: 125). Bu durum festival 
katılımcılarının festivalde deneyimledikleri kültürel etkileşim düzeyleri arttıkça 
memnuniyetlerinin de artacağı, dolayısıyla tekrar ziyaret ve tavsiye eğilimlerinin de olumlu 
yönde etkileneceğini akla getirmektedir. Bütün bu süreç ise festivalin sürdürülmesi ve sağladığı 
faydaların bir döngüye dönüşerek devam etmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Festival katılımcılarının %53,2’si erkeklerden oluşmaktadır. Kadın ve erkek katılımcıların 
sonuçlarının birbirine yakın olması festivalin hem kadın hem de erkek katılımcılar için çekici 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 505-521. 

 516 

olduğu şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların %75,1’inin 30 yaş ve altında oldukları, bunların 
%38,1’lik kısmının 20 yaş ve altında oldukları tespit edilmiş olup festivale özellikle gençlerin ilgi 
gösterdikleri şeklinde ifade edilebilir. Katılımcılar eğitim düzeyleri bakımından 
değerlendirildiğinde, %46,5’lik büyük çoğunluğun lise düzeyinde eğitimli oldukları, %26,9’luk 
kısmının ise lisans ve lisansüstü düzeyde eğitimli oldukları görülmektedir.  

Festival katılımcılarının festivale yönelik olarak algıladıkları kültürel etkileşimin, gerçekleştirilen 
faktör analizi sonucunda “Kültürel Aktarım”, “Kültürel Koruma”, “Kültürel Değişim” ve 
“Kültürel Denge” boyutlarından oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların demografik özellikleri 
bakımından kültürel etkileşim algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili testler sonucunda 
festival katılımcılarının, kültürel aktarım, kültürel koruma ve kültürel denge algılarının 
katılımcıların yaşları bakımından farklılaştığı tespit edilmiştir. 21-30 yaş arası katılımcıların 
kültürel aktarım, kültürel koruma ve kültürel denge düzeyleri 20 yaş ve altı katılımcılardan daha 
yüksek olduğu, ayrıca kültürel koruma düzeylerinin 31-40 yaş arası katılımcılardan daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir. Festival katılımcılarının eğitim düzeyleri bakımından kültürel etkileşim 
algılarının farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili test sonuçlarına göre; lisans ve üstü düzeyde 
eğitimli katılımcıların kültürel aktarım düzeylerinin lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan, 
kültürel koruma düzeylerinin hem lise hem de ilköğretim düzeyinde eğitimli katılımcılardan 
daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ön lisans düzeyinde eğitimli katılımcıların da 
kültürel aktarım düzeylerinin lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan daha yüksek olduğu da 
görülmektedir. Bu sonuçlar katılımcıların eğitim düzeyleri arttıkça kültürel aktarım ve kültürel 
koruma düzeylerinin artığı şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların festival memnuniyetlerinin 
demografik özellikler bakımından farklılaşıp farklılaşmadığı ile ilgili test sonuçlarına göre, 
katılımcıların eğitim durumları bakımından festival memnuniyetlerinin farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Sonuçlar, lisans ve üstü düzeyde eğitimli katılımcıların festival memnuniyet 
düzeylerinin ilköğretim ve lise düzeyinde eğitimli katılımcıların memnuniyet düzeylerinden 
daha yüksek olduğunu ve ayrıca ön lisans düzeyinde eğitimli katılımcıların festival memnuniyet 
düzeylerinin de ilköğretim ve lise düzeyinde eğitimli katılımcılardan daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bu sonuçlar katılımcıların eğitim düzeyleri arttıkça festival memnuniyetlerinin 
arttığı şeklinde yorumlanabilir. Son olarak festival katılımcılarının kültürel etkileşim düzeyleri 
ile festival memnuniyetleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasına yönelik test sonuçları ise, 
festival katılımcıların algıladıkları kültürel etkileşim boyutları olan kültürel aktarım, kültürel 
koruma ve kültürel denge ile festival memnuniyeti arasında pozitif yönlü bir ilişkiyi 
göstermektedir. Bu durumda katılımcıların kültürel etkileşimleri arttıkça festival 
memnuniyetlerinin artacağı şeklinde yorumlanabilir.  

Araştırma sonuçları doğrultusunda kültürel etkileşimin festival memnuniyetine olumlu bir etkisi 
olduğu, kültürel etkileşimin festival genel memnuniyetini ve tavsiye niyetini olumlu etkilediği 
tespit edilmiştir. Festival memnuniyetinin etkinliklerin sürdürülmesi açısından önemi 
düşünüldüğünde festival düzenleyicilerinin kültürel etkileşime daha fazla önem vermeleri 
gerektiğini göstermektedir. Özellikle Y ve Z kuşağı bireylerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına 
yönelik kültürel etkileşim ortamlarının festivaller çerçevesinde düzenlenmesinin talep artışına 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca farklı yaş gruplarına hitap eden bütünleşik kültürel 
etkinliklerin düzenlenmesi önerilmektedir. Böylece bilinçli bir şekilde kültürel aktarımın 
gerçekleşmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Tüm bunların yanı sıra festivallerde uzak 
kültürlerin bir araya getirilmesi, keşfetmeyi seven, yeni deneyimlere ve farklılıklara açık olan 
“yeni turist” tipini festivallere çekmesini sağlarken aynı zamanda etkileşim düzeyini de arttırarak 
memnuniyeti de yükselteceği öngörülmektedir. Araştırmanın veri toplama aşamasında 
katılımcıların güvenlik sorunlarından, aşırı kalabalıktan ve çevre kirliliğinden şikâyet ettikleri 
gözlemlenmiştir. Bu noktada festivali organizatörlerinin güvenlik önlemlerini artırmaları ve 
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çevre kirliliğinin önüne geçecek tedbirler almaları gerekmektedir. Ayrıca festival etkinliklerinden 
geleneksel, yöresel ürünler ve kültürel değerleri tanıtmayı amaçlayan etkinliklerin artırılması ile 
festival katılımcılarının festival memnuniyeti ve tavsiye niyetlerinin olumlu etkileneceği 
düşünülmektedir. İlerleyen çalışmalarda konunun odak grup çalışması ya da derinlemesine 
mülakat yöntemleri ile ele alınarak incelenmesi ve kültürel etkileşimi artırıcı somut önerilerin 
getirilmesi önerilmektedir.  
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Öz 

Günümüz serbest rekabet ortamında işletmeler, mal ve hizmetlerin üretimi, tanıtımı ve 
pazarlanması açısından birbirlerine benzeyen birçok firma arasından sıyrılıp, farklılık yaratarak 
rekabet avantajı elde etme çabası içerisine girmektedirler. Bu yüzden, işletmelerin başarılarına 
doğrudan etki eden faktörlerden birini de markalaşma oluşturmaktadır. Butik otel işletmelerinin, 
markalaşma için gerekli potansiyele sahip oldukları varsayılmakta, işletmelerin de son 
zamanlarda yoğun rekabet koşullarında bu konuya önem vermeye başladıkları gözlenmektedir. 
Yürütülecek olan markalaşma faaliyetlerinin de butik otel işletmelerinin konseptine uygun 
olduğu düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle, araştırmanın amacı; butik otel işletmelerinin 
uyguladıkları markalaşma çabalarının, tüketicilerin tatil satın alma davranışları üzerindeki 
etkilerini ortaya çıkarmak olarak belirlenmiştir. Araştırmada, veri toplama tekniği olarak anket 
kullanılmıştır. Öncelikle turistlerin demografik özelliklerinin, konakladıkları butik otelin fiziki 
yapısı hakkındaki algı ve otelin konuklarına sunduğu hizmet algısı üzerine etkileri test edilmiştir. 
Sonrasında bu algıların marka algısına etkisi ölçülmüş; daha sonrasında ise marka algısı ile elde 
edilen bilgilerin, turistlerin marka sadakati ve satın alma davranışları üzerindeki etkileri analiz 
edilerek turistlerin marka sadakatinin satın alma davranışları üzerindeki etkileri analiz 
edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların satın alma davranışını etkilemede, otelin konuklara güven 
vermesinin oldukça önem taşıdığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, butik otelin marka 
bilinirliğinin yüksek olması da tüketici satın alma davranışını etkileyen diğer bir unsurdur. 
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Abstract 

In today’s free competition environment, enterprises are struggling to gain competitive 
advantage by creating differences, and getting rid of the many similar companies in terms of 
production, promotion and marketing of goods and services. For this reason, one of the factors 
that directly affect the successes of the companies is the branding. It is assumed that boutique 
hotels have the potential for branding, and observed that the companies have recently started to 
give importance to this issue in intense competition conditions. The branding activities to be 
carried out are thought to be in line with the concept of boutique hotels business. From this point, 
the aim of the study is to reveal the effects of the branding efforts of the boutique hotel enterprises 
on the purchasing behaviors of the consumers. In the study, questionnaire has been used as data 
collection technique. First of all, the effects of the demographic characteristics of the tourists on 
the perception of the physical structure of the boutique hotel where they were staying and the 
perception of the service offered to the guests of the hotel were tested. Then the effect of these 
perceptions on brand perception was measured; after that, the effects of brand information on 
brand loyalty and purchasing behaviors of tourists were analyzed and the effects of brand loyalty 
on purchasing behaviors of tourists were analyzed. In the study, it was found that it is very 
important that the hotel gives confidence to the guests in order to influence the purchasing 
behavior of the participants. In addition, high brand awareness of the boutique hotel is another 
factor affecting consumer purchasing behavior. 
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GİRİŞ 

Markalaşma, işletmelerin rakipleri arasından sıyrılmaları, farkındalıklarının artması, satın alma 
oranlarının yükselmesi ve tüketici bağlılığının geliştirilmesi adına oldukça önemlidir. Turizm 
sektöründe ise, sektörün yapı taşlarından biri olan konaklama işletmelerinin ülke turizmi 
açısından büyük önem taşıdığı bilinen bir gerçektir ve butik oteller de bu sektörde faaliyet 
gösteren özel nitelikli konaklama işletmeleridir. Bu işletmeler küçük ölçeklidirler ve az sayıda 
odaya sahip olup az sayıda turiste hizmet vermekte ve sunduğu kişisel hizmet sayesinde ön plana 
çıkmaktadırlar (KTBTKB, 2005). Bu otellerin diğer konaklama işletmelerinden farkı, kendi yapısal 
özelliklerinden ötürü özgünlük arz etmeleri, çalışma prensiplerinin tüketici odaklı olması, sürekli 
tüketicilerini iyi tanımaları, tüketicilerinin isteklerine anında cevap vererek onlara kişisel hizmet 
sunabilmeleridir (Aggett, 2007: 170; Çelik, 2010: 34). 

Konaklama işletmelerinin pazar yapısı incelendiğinde butik otellerin hem orta ve küçük ölçekli 
hem de büyük ölçekli konaklama işletmeleri ile aynı pazarı paylaştıkları ve bu nedenle pazardaki 
rekabet ortamının son derece şiddetli olduğu görülmektedir. Butik otellerin pazarda rekabet 
üstünlüğü elde edebilmeleri, tüketici sadakati yaratabilmeleri ve uzun yıllar sektörde faaliyet 
gösterebilmeleri için markalaşma sürecine girmelerinin önemli olduğu, yapısal özellikleri ve 
hizmet kalitesi bakımından da markalaşma için gerekli potansiyele sahip oldukları ve 
yürütülecek markalaşma faaliyetlerinin bu otellerin konseptine uygun olduğu düşünülmektedir. 
Markalaşma sayesinde hizmetlerini rakiplerinden farklılaştırarak tüketiciye seslenebilecekleri, 
oluşturulan marka sadakati sayesinde pazarlama maliyetlerini düşürebilecekleri, fiyata duyarlı 
olmayan bir tüketici grubu oluşturarak potansiyel tüketici gruplarına referans kaynağı 
olabilecekleri varsayılmaktadır. Dolayısıyla, bu çalışma ile butik otellerin uyguladıkları veya 
uygulayacakları markalaşma çalışmalarının, tüketici beklentilerinin karşılanmasında etkisinin 
tespiti ile beraber, turistlerin tatil satın alma davranışlarını yönlendirebilmelerine katkıda 
bulunmak hedeflenmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmanın amacına, “Butik otel 
işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın alma davranışları üzerindeki etkilerini belirlemek” olarak 
karar verilmiştir. Bununla birlikte markalaşma çabasına giren ya da girecek olan butik otellerin 
mevcut ve potansiyel müşterilerinin beklentilerini analiz etmeleri, satın alma davranışlarının 
temelinde yatan faktörleri doğru biçimde ele alabilmeleri, bu yolda atılacak gerekli adımlardır. 
Bu çalışma ile, butik otellerin markalaşmalarını daha etkili biçimde yapabilmeleri adına 
turistlerin bir butik otel markasını ne şekilde algıladıkları ortaya konarak bu sürecin daha etkili 
olması adına çeşitli önerilerin getirilmesi hedeflenmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Marka ve Markalaşma 

Çağdaş anlamda 19. yüzyılın sonlarında başlayan markalaşma faaliyetleri (Uztuğ, 2003: 13), 
seçenekler arasından seçim yapmak isteyen alıcılar için bir rehber olarak işlerlik kazanmış ve 
markanın bu rolü günümüze kadar değişmeden gelmiştir (Clifton ve Simmons, 2004: 14). Aaker 
markayı, ürün veya hizmete değer kazandıran ya da kaybettiren, ismine ve sembolüne bağlı, 
varlık ya da yükümlülükler olarak tanımlarken (Davis, 2011: 40); Kotler ve Armstrong (2012: 255), 
satıcıların mal ve hizmetlerini tanımlamaya ve onları rakiplerininkilerden farklı kılmaya yarayan 
bir isim, terim, işaret, sembol, dizayn veya tüm bunların bir kombinasyonu olarak 
nitelendirmiştir. Özünde ise marka, işletmenin mal ve hizmetlerini niteleyen, tanımlayan, o mal 
ve hizmetlerin rakipleri arasından ayırt edilmesini sağlayan bir isim, terim, simge, şekil veya 
bunların bir kombinasyonudur ve sözcükler, sayılar, harfler, şekiller, ürünün şekli veya ambalajı 
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ile bunların hep birlikte sunuluşlarını oluşturmaktadır (Durukan, 2003: 190; Uztuğ, 2003: 15; 
Uztuğ, 2011: 4; Çakırer, 2013: 7; Gümüş ve Saraç, 2013: 3). 

Marka, esasında isim ve sembolden çok daha fazlasını ifade etmekte ve işletmelerin, tüketicileri 
ile ilişkilerinde en temel unsuru meydana getirmektedir. Tüketicilerin, ürünün performansı ile 
ilgili algılarını ve duygularını, o ürünün tüketicilere ifade ettiği her şeyi temsil etmekte ve onların 
zihinlerinde var olmaktadır (Armstrong ve Kotler, 2009: 242). İşletmenin ürününü 
rakiplerininkinden farklılaştırmakta, tüketicilerine ürünü hakkında vaatlerde bulunarak karar 
verme aşamasında ürün seçmelerine yardımcı olmaktadır (Ouwersloot ve Duncan, 2008: 38). 
İşletmeler de faaliyet gösterdikleri alanda izlerini bırakmak istediklerinden ürünlerinin üzerinde 
kendi markalarını oluşturma (markalaşma) çabası içerisine girmektedirler (Kapferer, 1992: 10). 

Markalaşma, günümüzde işletmelerin en stratejik yatırımlarından biri durumuna gelmiştir 
(Engil, 2010: 32) ve tüketicilerin zihinlerini ve kalplerini ilgilendiren marka imajını yaratma süreci 
olarak ifade edilmektedir (Ouwersloot ve Duncan, 2008: 38). Literatür kabul gören yaygın tanıma 
göre markalaşma, “piyasaya yeni çıkan bir ürünün tanınma, isim yapma ve sunulduğu pazar tarafından 
kabul edilme sürecidir” (Çayıroğlu, 2010: 34; Engil, 2010: 33; Yazgan, 2010: 33). Günümüzde 
markalaşma süreci, bir marka, marka ismi, marka kimliği ve bazı durumlarda da marka 
reklamcılığı yaratan gelişme sürecinin tamamını içerecek büyüklüktedir (Landa, 2006: 9). 
Dolayısıyla, ürüne bir isim vermekten veya bir organizasyonun markasını alan bir ürün 
yaratmaktan çok daha fazlasıdır (Kapferer, 1992: 9) ve artık o kadar güçlü bir etkiye sahip 
olmuştur ki, hemen hemen her şey markalanır hale gelmiştir (Kotler, 1997: 445-446).  

Markalaşma, esasında farklılaşmaya dayanan rekabet stratejisinin bir unsurudur (Gümüş ve 
Saraç, 2013: 26) ve tüketicilerin satın alma kararı aşamasında işletmeye, markalaşmamış 
işletmelere göre rekabet avantajı sağlamaktadır (Yazgan, 2010: 35). Dolayısıyla, markalaşmanın 
amacı, bir işletmenin, sadık tüketicilerini çekecek ve elinden kaçırmayacak anlamlı ve 
farklılaştırılmış bir varlık oluşturarak işletmenin pazardaki manevra kabiliyetini geliştirmek 
(Hasanali vd., 2005: 21) ve marka deneyimi ve sadakati oluşturmaktır. Çünkü tüketiciler memnun 
kaldıkları ürüne markası aracılığıyla bir değer yüklemekte ve gelecekte bu ürünü tekrar satın 
almak istediklerinde, o ürünü rakipleri arasından markası sayesinde ayırt edebilmektedirler 
(Temeloğlu, 2006: 31). Ayrıca markalaşma, tüketicilere, satın alacakları ürünün kendilerine 
sağlayacağı faydayı tanımlayabilme olanağı da sunmaktadır. Markasız ürünlerde tüketiciler, 
satın aldıkları ürünün tercih edilir olup olmadığını bilmedikleri için ürün seçimini gelişigüzel 
yapmakta ve riske girmektedirler. Oysa markalaşmış bir ürünü bir kez satın aldıkları ve o 
üründen memnun kaldıkları zaman işletmenin ürününü kolayca tanıyabilmektedirler. Ürünün 
kalitesini değerlendirebilmekte, o ürünü ve işletmeyi rakiplerinin arasından ayırt edebilmekte ve 
gelecekteki alışverişlerinde o ürüne ilişkin marka bilgisi sayesinde yeniden satın alma 
davranışında bulunabilmektedirler (Pride ve Ferrel, 1983: 152; Bennett, 1998: 276; Kotler ve 
Armstrong, 2012: 256). Dolayısıyla, tüketiciler bir markaya ilişkin belirleyici özellikleri 
algıladıkları ve bu özelliklerden etkilendiklerinde o markaya duyacakları sadakat de artmaktadır 
(Uztuğ, 2003: 33-34). Markaya karşı yaratılan bu sadakat sonucunda ise işletmeler, yüksek pazar 
payı ve rakiplerine göre yüksek fiyat elde edebilmekte, bu sadakat arttıkça o markanın rakip 
işletmelerin faaliyetlerine karşı olan kırılganlığı da azalmaktadır (Baş, 2015: 95-97). 

 

Butik Otel İşletmeleri 

Günümüzde yaşam standartlarının değişmesi, turistik tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarının 
çeşitlenmesi ile konaklama işletmeleri, yalnızca konaklama gereksinimlerinin karşılandığı bir 
konaklama mekanı olmaktan çıkmışlardır (Serin Karacaer, 2013: 54-56). Butik otel işletmeleri de 
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konfor ve rahatlığın yanı sıra yeni konseptler ve farklı deneyimler arayan tüketiciler için yeni bir 
alternatif olarak turizm piyasasında gelişim göstermiştir (Akyüz, 2010: 34). Bu işletmeleri diğer 
konaklama işletmelerinden ayıran en temel işlevi, tüketici odaklı olmaları ve tüketicinin istekleri 
doğrultusunda kişiye özel hizmet sunmalarıdır (Çelik, 2010: 34).  

Butik kelimesi Fransızca kökenli olup (Babacan Çengel, 2013: 72), kelime anlamıyla küçük seriler 
halinde mal satan küçük ve lüks mağazaları belirtmek için kullanılmaktadır (Gazi, 2018: 9). Bu 
kavram oteller için kullanıldığında samimi, lüks ve ilginç otel ortamlarını ifade etmektedir 
(Geyik, 2010: 55). Butik otelin tanımına bakıldığında, Aggett (2007: 170) bu kavramın tanımını, 
“benzersiz şekilde kişiselleştirilmiş hizmet sunan, ileri teknoloji olanaklarına sahip, en fazla 100 odalı, 
çağdaş ve tasarım odaklı işletmeler” şeklinde yapmıştır. Albazzaz vd., (2003: 11) de bu otellerden, 
“belirli bir tema sahibi, mimari açıdan sıcaklık ve samimiyet sunan, dikkat çekici şekilde tasarlanmış, tipik 
otel işletmelerinden daha küçük ölçekli ve hedef pazar kitlesi 20-55 yaş arası tüketiciler olan konaklama 
işletmeleri” olarak bahsetmektedir. Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine 
İlişkin Yönetmelikteki tanıma göre ise butik oteller, “yapısal özelliği, mimari tasarımı, tefriş, 
dekorasyon ve kullanılan malzemesi yönünden özgünlük arz eden, işletme ve servis yönünden üstün 
standart ve yüksek kalitede, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile kişiye özel hizmet verilen ve en 
az on, en fazla altmış odalı” tesislerdir (KTBTKB, 2005). Bu tanımlamalara bakıldığında, butik 
otellerin, büyük otellerin sahip olduğu konfora sahip oldukları ve lüks konaklama hizmeti 
sundukları görülmektedir. Buna ilave olarak kişiselleştirilmiş konaklama hizmeti sundukları ve 
böylelikle konuklarına özel hizmet verdikleri de anlaşılmaktadır. 

Butik otellerin ilk örnekleri, zincir otellerin standartlığına karşı bir yaklaşım olarak 1980’lerde 
görülmeye başlamıştır (Oğlakçıoğlu, 2013: 43). Butik otel konsepti ile ilk olarak 1981 yılında 
Londra’da Blake’s Hotel açılmış, ardından aynı sene San Fransisco’da Bedford Hotel ve 1984 
yılında New York’ta Morgan’s Hotel hizmete girmiştir (Dursun, 2016: 167). Bu oteller daha 
sonraki yıllarda birçok ülkede sayıca artmış ve özellikle son yıllarda popülerlik kazanmıştır (Can 
ve Erman, 2015: 164). Türkiye’de de aynı yıllarda ortaya çıkmış ve 1987 yılında Sultanahmet’teki 
Yeşilev’in açılmasıyla Türkiye’de butik otel trendi başlamıştır (Dursun, 2016: 169). 2000’li yıllarda 
özellikle İstanbul, Çeşme, Nevşehir ve Safranbolu gibi bölgelerde hızla yayılmıştır (Babacan 
Çengel, 2013: 85). Günümüzde ise butik otellerin sayısı her geçen gün artmaktadır (Aslan ve 
Akova, 2018: 2331). Küçük ölçekli işletmeler olmalarına rağmen, hedef pazarlarını seçkin ve üst 
düzey tüketiciler oluşturmaktadır ve yüksek kalitede hizmet veren beş yıldızlı otel işletmelerinin 
bütün konforuna sahiptirler (Aggett, 2007: 176; Serin Karacaer, 2013: 51). Ancak büyük otellerde 
görülen kargaşa bu otellerde görülmemektedir (Aggett, 2007: 176). Aynı zamanda büyük 
otellerden farklı özelliklerle donatılmaktadırlar (Dursun, 2016: 165). Özgün tasarıma sahiptirler 
ve zevkli döşenmektedirler. Çoğunluğu yenilenmiş, tarihi değeri olan yapılardan oluşmaktadır 
(Can ve Erman, 2015: 165) ve şık, ayırt edici, sıcak ve samimidirler. Yenilik arayan tüketicileri 
etkileme imkanına sahiptirler (Rogerson, 2010: 428) ve otelciliğin özgün bir türünü meydana 
getirmektedirler (Akyüz, 2010: 34). McIntosh ve Siggs (2005) butik otelleri; a) işletmenin benzersiz 
olması, b) kişisel hizmet, c) konuklarına kendilerini evlerinde hissettirebilmesi, d) sunulan 
hizmetin yüksek kalitede olması ve e) bulunduğu yöreye değer katması, son olarak da eğitimli 
veya alanında tecrübeli personel istihdam etmesi özellikleri yönünden diğer otellerden 
ayırmaktadır (Rogerson, 2010: 428).  

Son yıllarda Türkiye’de de popülerleşen ve hızlıca artan butik oteller, turizmi çeşitlendiren 
unsurlardan biri olmuş, turizmin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılmasının ve ülke 
ekonomisinin turizm sektöründen daha fazla pay alabilmesinin sağlanmasında önemli bir rol 
üstlenmiştir (Bardakoğlu, 2006: 55-56; Akyüz, 2010: 40). Dolayısıyla, bu oteller, kendilerine has 
yapısı ve sunduğu hizmet özellikleri göz önünde bulundurulduğunda turizm sektörü içerisinde 
bir niş pazar olarak kabul edilmektedir (Çelik, 2018: 24). Niş pazar en yalın anlatımı ile, çok daha 
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geniş bir hedef pazar içerisindeki özel bir parçayı oluşturmakta ve özenle odaklanılmış, özel istek 
ve gereksinimleri olan bir hedef gruba sunulacak sınırlı sayıda ve kristalize niş ürün veya hizmet 
sunulacak bir piyasayı ifade etmektedir (Levinson ve Lautenslager, 2006: 72-73). Buradan 
hareketle bu otellerin, niş pazar yaratarak kendilerine özgü bir tüketici grubu yaratma imkanı 
elde ettikleri düşünülmektedir. Bu sayede pazarda rekabet üstünlüğü elde edebilecekleri, 
müşteri sadakati yaratarak kendi pazarlarına özgü sadık bir tüketici grubu oluşturabilecekleri ve 
böylelikle sektörde uzun yıllar var olabilme olanağına kavuşabilecekleri varsayılmaktadır. Bunu 
sağlayabilmek için ise günümüz şartlarına uygun pazarlama yaklaşımları benimseyerek 
markalaşma çabası içerisine girmeleri, ürün ve hizmetlerinde farklılık ve tüketiciler açısından 
üstünlük yaratarak kendi pazarlarına özgü sadık tüketiciler oluşturmaları gerektiği 
düşünülmektedir. 

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde; konaklama işletmelerinde markalaşma konusunun alan 
yazında sıklıkla işlenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Parker (1985,) çalışmasında, marka ismi 
pazarlama konseptini otel endüstrisi ile ilişkilendirerek açıklamakta ve bir otel zincirinin marka 
stratejisini değerlendirmektedir. Rounce (1987) de benzer şekilde uluslararası düzeyde zincir 
otellerinde ürün markalaşması konusunu incelemektedir. Başka bir çalışmada otel markalarının 
özellikleri incelenmekte ve İngiltere ve ABD otel sektörlerinin belirli yönlerinin kısa bir analizi 
yapılarak markalaşmanın otelcilik sektörü için gerekli olup olmadığı tartışılmaktadır (Slattery, 
1991). Diğer bir çalışmada Avrupa otelciliğinde marka tartışmalarının arka planı analiz edilmekte 
ve bu bağlamda 16 Avrupa ülkesindeki markalı oteller kapsamlı bir şekilde incelenmektedir 
(Sangster, 2000a). Bir diğerinde de İngiltere’deki en önemli otel markaları ele alınmakta ve bu 
markaların geleneksel şirket odaklı yaklaşımla karşılaştırması yapılmaktadır (Sangster, 2000b). 
Farklı bir çalışmada ise ekonomik bir otel incelenmekte, bu otelde marka oluşturmanın gerekliliği 
üzerinde durulmakta ve marka ile alakalı problemler araştırılarak karşı önlemler 
geliştirilmektedir (Kong, 2009). 

Literatürün Türkiye’deki uygulamaları değerlendirildiğinde; markalaşmayı turistik 
destinasyonlardaki pazarlama kararları açısından ele alan (Akpulat, 2017: 443), butik zeytin yağı 
üretimi yapan işletmelerde marka yönetimini inceleyen (Baş ve Yaman, 2015: 102) ve Türkiye’de 
kahve zinciri olan bir Kobi’nin markalaşma başarısını araştıran (Akalan vd., 2019: 787) 
çalışmaların yer aldığı görülmektedir. Diğer yandan, konuya turizm işletmeleri ve oteller 
açısından yaklaşıldığında, turizm işletmelerinde marka değerini konu edinen (Çetin, 2009: 6; 
Kaya, 2014: 597; Türkmendağ ve Köroğlu, 2018: 1121), otel işletmelerini marka değerleme 
yöntemleri çerçevesinde ele alan (Filiz, 2010: 1) ve konaklama sektöründe duyusal markalamanın 
önemini araştıran (Kara ve Temiz, 2018: 455) çalışmaların da olduğu dikkat çekmektedir. Bir 
çalışmada da zincir otellerin markalaşması bağlamında toplam kalite yönetimi incelenmektedir 
(Seilov, 2009: 143). Bu çalışmanın konusu ile alakalı olan araştırmalara bakıldığında, otel 
işletmelerinde markalaşmanın turistlerin satın alma tercihleri üzerindeki etkilerini inceleyen 
çalışmaların olduğu görülmektedir (Temeloğlu, 2006: 3-4; Yıldız, 2013: 3-4; Şener, 2016: 45-46). 
Fakat bu çalışmaların, beş yıldızlı oteller ve zincir oteller gibi büyük ölçekli otel işletmelerini konu 
edindikleri ve bu otellerdeki markalaşma faaliyetlerinin turistlerin satın alma davranışlarına 
etkilerini inceledikleri anlaşılmaktadır. Bu konunun büyük ölçekli otel işletmelerinde çalışılmış 
olmasına rağmen küçük ölçekli oteller bağlamında incelenmemiş olması dikkat çekmektedir. 
Ancak günümüzde büyük otellerin yanı sıra küçük ölçekli işletmeler olarak butik otellerin de 
konaklama sektöründe önemli bir yer edindikleri ve bir niş pazar yaratarak kendilerine özgü 
tüketici grubu oluşturdukları bilinen bir gerçektir. Bu işletmeler konuklarına, beş yıldızlı otel 
standartlarında lüks ve konforlu bir hizmet sunmakta, sundukları bu hizmet kişiselleştirilmiş bir 
hizmeti meydana getirmekte ve bu işletmeler bu yönüyle büyük otel işletmelerinden 
ayrılmaktadırlar. Dolayısıyla, bu çalışmada, butik otellerin markalaşma faaliyetleri için gerekli 
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potansiyele sahip oldukları varsayılmakta, yürütülecek olan markalaşma faaliyetlerinin bu 
işletmelerin konseptine uygun olduğu kabul edilmekte ve araştırma bu doğrultuda 
yürütülmektedir. Küçük ölçekli otellerde markalaşma faaliyetleri için butik otellerin uygun 
oldukları varsayıldığından, bu çalışmada butik otellerde markalaşma faaliyetlerinin 
uygulanabilirliği ve bu faaliyetlerin turistlerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri 
araştırılmaktadır. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar ile butik oteller, pazarlama çalışmalarına 
ve dolayısıyla markalaşma faaliyetlerine ona göre yön verebileceklerdir. Hali hazırda 
uyguladıkları veya gelecekte uygulayacakları markalaşma faaliyetleri sayesinde turistik 
tüketicilerin beklentilerinin karşılanmasında yeni boyutlar geliştirerek turistlerin tatil satın alma 
tercihlerini olumlu yönde etkileyebileceklerdir. Böylelikle, müşteri sadakati yaratarak 
kendilerine özgü bir tüketici grubu yaratacak ve pazarda rekabet üstünlüğü elde ederek sektörde 
uzun yıllar faaliyet gösterebileceklerdir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı, Modeli ve Hipotezleri 

Konu ile alakalı olarak yapılan açıklamalar ve alan yazında yer alan araştırmalar ışığında 
araştırmanın amacı, “markalaşan veya markalaşma çabası içerisinde olan butik otellerin, turistlerin tatil 
satın alma davranışları üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak” olarak belirlenmiştir. Bu temel amaç 
doğrultusunda araştırmanın hipotezlerine aşağıdaki gibi karar verilmiştir: 

H1: Turistlerin demografik özelliklerine göre konakladıkları butik otelin konuklarına sunduğu hizmet 
hakkındaki algıları arasında bir fark vardır. 

H2: Turistlerin demografik özelliklerine göre konakladıkları butik otelin fiziki yapısı hakkındaki algıları 
arasında bir fark vardır. 

H3: Turistlerin demografik özelliklerine göre konakladıkları butik otel hakkındaki marka algıları arasında 
bir fark vardır. 

H4: Turistlerin, konakladıkları butik otelin konuklarına sunduğu hizmet hakkındaki marka algılarının, 
butik otel hakkındaki marka algıları üzerinde bir etkisi vardır. 

H5: Turistlerin, konakladıkları butik otelin fiziki yapısı hakkındaki algılarının, butik otel hakkındaki marka 
algıları üzerinde bir etkisi vardır. 

H6: Turistlerin, konakladıkları butik otel hakkındaki marka algılarının, satın alma davranışları üzerinde 
bir etkisi vardır. 

H7: Turistlerin, konakladıkları butik otel hakkındaki marka algılarının, otele karşı geliştirdikleri marka 
sadakati üzerinde bir etkisi vardır. 

H8: Turistlerin, konakladıkları butik otele karşı geliştirdikleri marka sadakatinin, satın alma davranışları 
üzerinde bir etkisi vardır. 

Araştırmada toplam 8 adet hipotez test edilmiş olup bu hipotezlerin bir modele aktarılması ile 
araştırmanın izleyeceği model aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir. 
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                 H1                                            H4                                            H6 

                                                                           H3                                                              

                                                                                                                                             H8 

                                  H2                                             H5                                             

                                                                                                                                                                                                                                H7 

Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

 

Şekil 1’de verilen modele göre; araştırmada öncelikle turistlerin demografik özelliklerinin, 
konakladıkları butik otelin fiziki yapısı hakkındaki algı ve otelin konuklarına sunduğu hizmet 
algısı üzerine etkileri test edilmiştir. Sonrasında bu algıların marka algısına etkisi ölçülmüş; daha 
sonrasında ise marka algısı ile elde edilen bilgilerin, turistlerin marka sadakati ve satın alma 
davranışları üzerindeki etkileri analiz edilerek turistlerin marka sadakatinin satın alma 
davranışları üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. 

 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, İzmir ilinin Selçuk ilçesine bağlı, turistik bir belde olan Şirince 
mahallesinde faaliyet gösteren butik oteller oluşturmaktadır. Araştırmada evren olarak 
Şirince’nin seçilmesinin nedeni, Şirince’nin kendine özgü mimari yapıya sahip turistik bir bölge 
olması, bu bölgede yılın 12 ayı faaliyet gösteren butik otellerin olması ve bu otellerin butik oteller 
için gerekli karakteristik özellikleri taşıdığının düşünülmesi, bu otellerin de yıl boyunca hem yerli 
hem de yabancı turistlere hizmet veriyor olması, dolayısıyla butik otelciliğin gelişimi açısından 
önemli bir bölge konumunda olmasıdır. Örneklemi ise araştırmayı kabul eden butik otellerde 
konaklayan ve anket sorularını cevaplamayı kabul eden turistlerden meydana gelmektedir. 
Araştırmada öncelikle evreni oluşturan kitle hesaplanmıştır. Buna göre, araştırmanın yapıldığı 
dönemde Şirince’de butik otel sayısı 8 olup araştırmanın uygulandığı dönemde otellerden bir 
tanesi hizmet vermemekteydi. Kalan 7 otelin hepsi araştırmayı kabul etmiş, ancak bu otellerin bir 
tanesinden hiç veri alınamamış, veriler kalan 6 butik otelden toplanmıştır. Butik otellerin 
yöneticileri ile birebir görüşülüp, otel yatak kapasiteleri de öğrenilmiş, ardından bu otellerin 
yıllık yatak kapasiteleri hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda araştırma evreni ≈62.000 
olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla, araştırmada kullanılan anket formu için, α=0,05 güven düzeyi 
ve H=±0,05 örnekleme hatasına ilişkin 383 kişilik örneklem büyüklüğü dikkate alınmıştır (Can, 
2016: 28-29). Yapılan uygulama sonucunda 397 adet geçerli veriye ulaşılmıştır. 

 

Araştırma Verilerinin Güvenirliği 

Araştırmada kullanılan ölçek soruları, araştırmanın amacına uygun olarak araştırmacılar 
tarafından hazırlanmıştır. Bunun için öncelikle, araştırmanın konusuna ilişkin alan yazın 
incelenmiş, hazırlanacak sorular için hangi konuların değerlendirilmesi gerektiğine karar 
verilmiş ve hazırlanacak soruların formatı belirlenerek bir soru havuzu oluşturulmuştur. Bu soru 
havuzu için uzman görüşü alınarak hangi soruların ölçeğe dahil edilip edilmemesi gerektiğine 
karar verilmiştir. Böylelikle, araştırma için geliştirilen ölçeğin kapsam ve görünüm geçerliliği 
değerlendirilmiş (Karakoç ve Dönmez, 2014: 41-42), toplamda 30 soru olarak belirlenen anket 

Demografik 

özellikler 

Hizmet 

algısı 

Fiziki yapı 

algısı 

Marka 

algısı 

Satın alma 

davranışı 

Marka 

sadakati 
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soruları 5 ölçek şeklinde hazırlanmış ve bu ölçekler bir ön teste tabi tutulmuştur. Ön test için 150 
adet veri elde edilmiş ve bu veriler üzerinde işlem yapılmıştır. 

 

   Tablo 1. Ölçeklerin Güvenirliklerine Yönelik Bulgular 

 
Tablo 1’de görüldüğü üzere; “satın alma davranışı” ölçeğinin düşük düzeyde güvenilirlik 
sağladığı; buna karşın “sunulan hizmet hakkındaki algı”, “butik otel hakkındaki marka algısı” ve 
“geliştirilen marka sadakati” ölçeklerinin oldukça güvenilir olduğu; “fiziki yapı hakkındaki algı” 
ölçeğinin ise yüksek derecede güvenilirlik sağladığı ortaya çıkarılmıştır. Elde edilen sonuçlara 
göre, araştırmada kullanılan ölçeklerin yapısal geçerliliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Araştırma Verilerinin Analizi 

Veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek için verilerin Barlett’s Test 
ve KMO değerleri incelenmiştir. Ölçeklere ilişkin Barlett’s Test ve KMO değerleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, ölçeklerin Barlett’s Test sonuçları anlamlı (p=0,00) ve 
KMO değerleri (0,5<KMO<1) de istenilen aralıkta çıkmış, dolayısıyla bu veri setinin faktör analizi 
için uygun olduğuna karar verilmiştir. (Kalaycı, 2008: 321; Altunışık vd., 2012: 267-268; Can, 2016: 
325)  

Tablo 2. Ölçeklere İlişkin Barlett’s Test ve KMO Değerleri 

 

Faktör sayısını belirlemek için, anket formunda yer alan 30 soru tek ölçek olarak düşünülmemiş, 
sorular ölçme amaçlarına uygun olarak 5 gruba ayrılmıştır ve bu gruplarda faktör çözümünü 
ortaya koymak amacıyla uygun bir faktör oluşturma yöntemi seçilmiştir. Veri setine uygulanacak 
faktör analizi sonucunda kaç faktör elde edileceği ile ilgili olarak “açıklanan varyansa göre 
belirleme” yöntemi kullanılmış olup varyans seviyesi 0,60’ın üzerinde değer alan ifadeler, 
yerleştikleri faktör boyutlarında bırakılmış, bu seviyenin altında kalan ifadeler ise ölçeklerden 
çıkarılmıştır (Altunışık vd., 2012: 272-275). Buna göre, ölçeklerde yer alan 30 ifadeden 8 tanesi, 
açıklanan varyans seviyesinin altında (< 0,60) kaldıkları ve istenilen ifadeleri açıklamada yetersiz 

Cronbach's Alpha
SAD (Satın Alma Davranışı) 0,56
FYA (Fiziki Yapı Hakkındaki Algı) 0,831

HA  (Sunulan Hizmet Hakkındaki Algı) 0,727
MA (Butik Otel Hakkındaki Marka Algısı) 0,649

MS  (Geliştirilen Marka Sadakati) 0,609

Barlett's Test (Sig.) KMO Değeri

SAD 0 0,55

FYA 0 0,797

HA 0 0,684
MA 0 0,64
MS 0 0,5
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kaldıkları için ölçekten çıkarılarak, toplamda 22 soruya faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen 
veriler Tablo 3’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 3. Ölçeklere İlişkin Faktör Dağılımları 

 
 

Tablo 3’e göre; SAD ölçeği 2 faktör grubuna ayrılmış; SAD1, SAD2 ve SAD3 değişkenleri 1. faktör 
altında, SAD4 ve SAD5 değişkenleri ise 2. faktör altında toplanmıştır. SAD ölçeğinin 1. faktör 
grubunun varyansı açıklama oranı 29,516, faktör gruplarının ikisinin birlikte toplam varyansı 
açıklama oranı ise 58,504 düzeyindedir ve ölçek yeterli güvenilirlik düzeyine (α=0,424) sahiptir. 
FYA ölçeği de 2 faktör boyutuna ayrılmış; FYA1, FYA2, FYA3 ve FYA4 değişkenleri 1. faktör 
altında, FYA5, FYA6 ve FYA7 değişkenleri de 2. faktör atında toplanmıştır. FYA ölçeğinin 1. faktör 
boyutunun varyansı açıklama oranı 41,317, iki boyutun birlikte toplam varyansı açıklama oranı 
ise 70,575 düzeyinde ve güvenilirliği yeterli düzeydedir (α=0,818). HA ölçeğinde yalnızca üç adet 
soru bulunduğu için, bu ölçeğe ait değişkenler (HA1, HA2 ve HA3) tek faktörde kalmışlardır. 

İfa
de

ler

Or
tal

am
a

St
d.S

ap
m

a

Toplam Ölçeğin Ölçeğin
Varyansın Cronbach's KMO
Açıklanma Alpha Değeri

Oranı Değeri

1 2 1 2

29,516 28,988 58,504 0,424 0,55
SAD1 1,57 0,038 0,681
SAD2 1,51 0,036 0,733
SAD3 2,26 0,051 0,675
SAD4 3,35 0,053 0,848
SAD5 3,29 0,604 848

41,317 29,258 70,757 0,818 0,797
FYA1 1,95 0,045 0,818
FYA2 1,92 0,046 0,833
FYA3 2,02 0,05 0,855
FYA4 1,67 0,041 0,763
FYA5 1,55 0,037 0,805
FYA6 1,5 0,035 0,815
FYA7 2,03 0,047 0,71

64,935 64,935 0,729 0,684
HA1 1,89 0,043 0,799
HA2 2,23 0,046 0,816
HA3 2,07 0,042 0,802

34,771 34,087 68,858 0,702 0,64
MA1 2,38 0,047 0,883
MA2 2,18 0,041 0,812
MA3 2,95 0,052 0,804
MA4 3,1 0,053 0,671
MA5 3,25 0,054 0,761

79,223 79,223 0,736 0,5
MS1 1,79 0,037 0,89
MS2 1,8 0,04 0,89

Faktör Yükleri Faktörlerin Varyansı
Açıklama Oranları
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Buna göre, bu ölçek altındaki ifadelerin varyansı açıklama oranı 64,935 düzeyinde ve α=0,684 
olup, geçerli güvenilirlik düzeyindedir. MA ölçeği 2 faktör boyutuna ayrılmış; MA1 ve MA2 
değişkenleri 1. faktör altında ve MA3, MA4 ve MA5 değişkenleri ise 2. faktör altında toplanmıştır. 
MA ölçeğinin 1. faktör boyutunun varyansı açıklama oranı 34,771, iki boyutun birlikte toplam 
varyansı açıklama oranı ise 68,858 düzeyinde olup, ölçek yeterli düzeyde güvenilirlik 
sağlamaktadır (α=0,702). Yine, MS ölçeğinde de iki adet ifade yer almış olup, bu ifadeler, 
beklenildiği üzere, tek faktörde (MS1 ve MS2) yer almışlardır. Buna göre, bu ölçek altındaki 
ifadelerin varyansı açıklama oranı 79,223 düzeyindedir ve ölçek yeterli düzeyde güvenilirlik 
sağlamaktadır (α=,736).  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde öncelikle, araştırma kapsamına alınan ve veri toplama aracı geçerli olarak 
değerlendirilen turistlere ilişkin demografik özelliklere yer verilmiştir. Yapılan anket 
uygulamasına toplamda 397 katılımcı cevap vermiştir ve bu katılımcıların demografik 
özelliklerinin, ilgili değişkenlere göre dağılımları Tablo 4’te görülmektedir. 

   Tablo 4. Turistlerin Demografik Özelliklerinin Genel Frekans Dağılımları 

 
Tablo incelendiğinde, araştırmaya katılan 397 katılımcının %55,2’sini kadınların oluşturduğu 
görülmektedir. Yaş sorusuna toplamda 392 katılımcı cevap vermiştir. Buna göre; 392 katılımcı 
içerisinde %53,8 oranla 25-34 yaş arası yetişkinler en büyük dilimi oluşturmaktadır. Medeni 

Demografik Öz. Değişken Frekans TOPLAM Yüzde (%)

Kadın 219 55,2

Erkek 128 44,8

25-34 211 53,8

35-44 81 20,7

24 yaş ve altı 71 18,1

45-54 17 4,3

55 yaş ve üzeri 12 3,1

Bekar 221 55,7

Evli 176 44,3

Lisans 188 47,5

Lisansüstü 113 28,5

Ön Lisans 44 11,1

Lise ve Dengi 42 10,6

İlköğretim 9 2,3

Özel sektör çalışanı 155 39,1

Kamu personeli 130 32,8

Öğrenci 51 12,9

Serbest meslek sahibi 34 8,6

Diğer 26 6,7

4501 TL ve üzeri 88 23,4

1501-2500 TL 86 22,9

2501-3500 TL 78 20,7

1500 TL ve altı 66 17,6

3501-4500 TL 58 15,4

396Eğitim Durumu

396Meslek

376Gelir Bilgisi

Cinsiyet 397

392Yaş

397Medeni Durum
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durumları hakkındaki soruya da bütün katılımcılar eksiksiz bir şekilde cevap vermiş olup butik 
otellerde konaklayanların %55,7’sini bekar bireyler oluşturmuştur. Eğitim bilgileri hakkındaki 
soruya cevap veren 396 katılımcıdan 188’i, %47,5 ile en yüksek orana sahip olan lisans mezunları 
oluştururken, bu sayıyı %28,5 oranla 133 lisansüstü mezunları takip etmektedir. Yine, 
katılımcıların 396’sı mesleği hakkında bilgi vermeyi kabul etmiş ve meslek grupları içerisinde 
%39,1’lik ne yüksek katılım oranı ile grubu özel sektör çalışanları oluşturmuştur. Katılımcılar en 
çok, ortalama aylık gelirleri hakkındaki soruya cevap vermekten kaçınmışlar ve bu soruya 
toplamda 376 kişi cevap vermiştir. Bu grupta en yüksek dilimi, %23,4’lük oranla 4501 TL veya 
daha yüksek gelire sahip kişiler oluşturmaktadır.  

Hipotezlerin test edilmesinde öncelikle parametrik veya non-parametrik testlerin uygulanıp 
uygulanmayacağına karar vermek amacıyla araştırma verilerine normallik testi uygulanmıştır. 
Normallik testi sonucunda “Test of Normality” tablosu incelenmiş, gruplardaki gözlem sayısının 
(df değeri) 30’un üzerinde olup olmadığı kontrol edilmiştir. Bu tabloda, gözlem sayısının 30’un 
altında kaldığı durumlarda “Shapiro-Wilk” sütunundaki, 30 ve üzerinde olduğu durumlarda ise 
“Kolmogorov-Smirno” sütunundaki p değeri dikkate alındığından (Can, 2016: 89), bu çalışmanın 
verilerine ilişkin tablodaki gözlem sayıları 30’un üzerinde olduğu için “Kolmogorov-Smirno” 
sütunundaki p değerine bakılmıştır. Her bir ölçek grubundaki p değerinin “0” değeri aldığı 
(p<0,05) için bu verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmış ve hipotez testi için non-parametrik 
testlerin uygulanmasına karar verilmiştir. İki adet bağımsız değişken için Mann-Whitney U Testi, 
ikiden fazla bağımsız değişkenler için ise Kruskal-Wallis Testi uygulanmıştır. Ölçeklerde yer alan 
ifadelerin birbirleri üzerindeki etkilerini ölçmek amacı ile de verilere önce Kruskal-Wallis testi 
uygulanmış, daha sonra korelasyon analizi yapılmıştır (Ural ve Kılıç, 2013: 263-269). Burada 
öncelikle, ortaya atılan H1, H2 ve H3 hipotezleri test edilmiş ve test sonuçları Tablo 5’te 
gösterilmiştir.  

Yapılan testler sonucunda, H1 ve H2 hipotezleri desteklenmemiştir (p>0,05). Bu durumda; 
turistlerin demografik özelliklerine göre konakladıkları butik otelin konuklarına sunduğu hizmet 
hakkındaki algıları arasında ve konakladıkları butik otelin fiziki yapısı hakkındaki algıları arasında bir fark 
ortaya çıkmamıştır. H3 hipotezinin test sonucunda ise, “cinsiyet”, “yaş”, “medeni durum” ve 
“meslek” değişkenleri için (p>0,05) H3 hipotezi desteklenmemiştir. Buna göre; turistlerin cinsiyet, 
yaş, medeni durum ve meslek özelliklerine göre konakladıkları butik otel hakkındaki marka algıları arasında 
bir fark ortaya çıkmamıştır. Buna karşın, “eğitim durumu” ve “gelir” değişkenleri için (p<0,05) H3 
hipotezi desteklenmiştir. Bu durumda; turistlerin eğitim durumlarına ve gelir seviyelerine göre 
konakladıkları butik otel hakkındaki marka algıları arasında bir fark vardır. Böylelikle, turistik 
tüketicinin eğitim seviyesi ve gelir düzeyinde yaşanan değişikliklerin, butik otel hakkındaki 
marka algısında farklılık ortaya çıkardığı sonucu çıkmaktadır. Dolayısıyla bu sonucu; ‘turistik 
tüketicinin eğitim seviyesi yükseldikçe ve gelir düzeyi arttıkça, konakladığı butik otel hakkındaki marka 
algısı da değişmektedir’ şeklinde yorumlamak mümkündür. 
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Tablo 5. Turistlerin Demografik Özelliklerine Göre Butik Otel Algıları Arasındaki Farklılık 
Durumları 

 
 

H4, H5, H6, H7 ve H8 hipotezlerini test etmek üzere veri setine Kruskal – Wallis testi yapılmış ve 
hipotez testlerinin sonuçları Tablo 6’da gösterilmiştir. 

Test sonucunda; H4, H5, H6, H7 ve H8 hipotezlerinin hepsi kabul edilmiştir (p<0,05). Buna göre; 
turistlerin, konakladıkları butik otelin konuklarına sunduğu hizmet hakkındaki marka algılarının (H4) ve 
otelin fiziki yapısı hakkındaki algılarının (H5), butik otel hakkındaki marka algıları üzerinde etkilerinin 
olduğu saptanmıştır. Diğer yandan, butik otel hakkında geliştirdikleri marka algılarının da satın alma 
davranışları (H6) ve otele karşı geliştirdikleri marka sadakati (H7) üzerinde bir etkisinin olduğu, ayrıca bu 
marka sadakatinin de satın alma davranışları üzerinde bir etkisinin olduğu (H8) bulgularına ulaşılmıştır. 
Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, bu ifadeler arasındaki ilişkinin düzeyini belirlemek üzere 
korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçlarına göre öncelikle, hizmet algısı (HA) 
ifadeleri ile marka algısı (MA) ifadeleri ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına 
göre; HA ile MA-Faktör1 (r=0,276) ve MA-Faktör2 (r=0,150) alt boyutları arasında, ve HA ile MA 
arasında da (r=0,150) bir korelasyon mevcuttur (-1 ≤ r ≤ +1) (Ural ve Kılıç, 2013: 243; Can, 2016: 
369-370). 

Fiziksel Yapı algısına (FYA) ait ifadeler ve alt boyutları ile MA’na ait ifadeler ve alt boyutları 
arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre; FYA ifadeleri ile MA-Faktör1 (r=0,206), MA-
Faktör2 (r=0,101) ve MA (r=0,176) arasında bir korelasyon mevcuttur. Yine, FYA-Faktör1 ile MA-
Faktör1 (r=0,186), MA-Faktör2 (r=0,109) ve MA (r=0,168) arasında da bir korelasyon mevcuttur. 
FYA-Faktör2 ile MA-Faktör1 (r=0,144) ve MA (r=0,106) arasında bir ilişki bulunmasına rağmen, 
FYA-Faktör2 ile MA-Faktör2 (r=0,041) arasında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır (p=0,417). 

P Mann-Whitney U Chi-Square
Cinsiyet 0,746 19126,5 -
Yaş 0,507 - 3,312
Medeni Durum 0,422 18546,5 -
Eğitim Durumu 0,523 - 3,213
Meslek 0,417 - 8,17
Gelir Bilgisi 0,44 - 3,757
Cinsiyet 0,05 17272 -
Yaş 0,054 - 9,315
Medeni Durum 0,679 18980 -
Eğitim Durumu 0,961 - 0,617
Meslek 0,372 - 8,653
Gelir Bilgisi 0,246 - 5,431
Cinsiyet 0,741 19117,5 -
Yaş 0,571 - 2,92
Medeni Durum 0,18 17930,5 -
Eğitim Durumu 0,04 - 10,055
Meslek 0,143 - 12,186
Gelir Bilgisi 0,033 - 10,452

HA

FYA

MA
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MA ifadeleri ve alt boyutları ile SAD ifadeleri ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizi 
sonuçlarına göre; MA ile SAD-Faktör1 (r=0,179), SAD-Faktör2 (r=0,373) ve SAD (r=0,375) arasında 
bir korelasyon mevcuttur. MA ifadelerine ait alt boyutlar ile SAD ifadeleri ve alt boyutları 
arasındaki korelasyon incelendiğinde ise; MA-Faktör1 ile SAD-Faktör1 (r=0,197), SAD-Faktör2 
(r=0,232) ve SAD (r=0,290) arasında bir korelasyon vardır. Aynı şekilde MA-Faktör2 ile SAD-
Faktör1 (r=0,123), SAD-Faktör2 (r=0,364) ve SAD (0,331) arasında bir korelasyon bulunmaktadır. 

 

Tablo 6. Ölçeklerde Yer Alan İfadelerin Etkilerini Ölçmeye Yönelik Hipotez Testleri Sonuçları 

 
 

MA ve alt boyutları ile MS ifadeleri arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre; MS ifadeleri 
ile MA (r=0,193) ve MA-Faktör1 (r=0,314) arasında bir korelasyon bulunmaktadır. Buna karşın, 
MS ile MA-Faktör2 (r=0,090) arasında bir korelasyon mevcut değildir (p= 0,075). 

MS ifadeleri ile SAD ifadeleri ve alt boyutları arasındaki korelasyon analizi sonuçlarına göre de 
MS ifadeleri ile SAD-Faktör1 (r=0,226), SAD-Faktör2 (r=0,174) ve SAD (r=0,281) arasında bir 
korelasyon mevcuttur.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma bulgularına göre; butik otellerde konaklayanların çoğunluğunu kadınlar 
oluşturmaktadır. Yaş bağlamında genellikle 25-34 yaş arası yetişkinler tercih etmekte ve 
konaklayanların çoğunluğunu bekar bireyler oluşturmaktadır. Eğitim durumu incelendiğinde, 
konaklayanların çoğunluğu lisans ve lisansüstü mezunu iken özel sektör çalışanları da meslek 
grupları içerisinde çoğunluğu meydana getirmektedir. Gelir açısından ise en yüksek dilimi 4501 
TL ve üzerindeki gelire sahip kişiler oluşturmaktadır. Buna göre; butik otelde konaklayan 
turistlerin çoğunluğunu yüksek gelir grubu kişilerin oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu 
bulgulara göre butik otel müşteri profilini ‘genellikle kadınlardan’ oluşan, ‘en az lisans veya 

P Chi-Square P Chi-Square

MA 0 23,39 0,028 7,123

MA-Faktör 1 0 29,451 0 17,169

MA-Faktör 2 0,027 10,997 0,672 0,795

P Chi-Square P Chi-Square

SAD 0 53,196 0 37,849

SAD-Faktör 1 0,003 14,101 0 25,484

SAD-Faktör 2 0 48,386 0 21,148

P Chi-Square

MS 0 31,682

HA FYA

MA MS

MA
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lisansüstü’ eğitim seviyesine sahip, çoğunluğunu ‘özel sektör çalışanları’nın oluşturduğu ve bu 
bireylerin ‘yüksek gelir grubuna sahip’ turist grubunu oluşturdukları söylenebilir. 

Hipotez testi sonuçlarına göre; turistlerin demografik özelliklerine göre, konakladıkları butik 
otelin sunduğu hizmet hakkındaki algıları ve otelin fiziki yapısı hakkındaki algıları arasında 
herhangi bir fark yoktur. Buna karşın, turistlerin, eğitim durumlarına ve gelir seviyelerine bağlı 
olarak konakladıkları butik otel hakkındaki marka algıları farklılaşmaktadır. Bu durum, butik 
otellerde konaklayan turistlerin eğitim seviyeleri ve gelir düzeyleri arttıkça, butik otel hakkındaki 
marka algılarının da değiştiğini göstermektedir. Bu bilgilere göre, tatil satın alma davranışında 
bulunan kişilerde, eğitim seviyeleri yükselmesine ve gelir düzeylerinin artmasına bağlı olarak, 
satın alacakları otel konusunda farkındalık oluştuğu, kitle turizmine yönelik standartlaştırılmış 
bir konaklama hizmeti sunan büyük ölçekli otellerden ziyade, kaliteli ve kişiye özel hizmetin 
sunulduğu butik otelleri tercih ettikleri söylenebilir. Diğer yandan, turistlerin, butik otel 
hakkındaki hizmet algıları ve fiziki yapısı hakkındaki algıları otel hakkındaki marka algılarını; 
marka algıları da satın alma davranışlarını etkilemektedir. Aynı zamanda butik otel hakkındaki 
marka algıları, turistlerin o otele karşı olan sadakat düzeyini belirlemekte ve bu sadakat düzeyleri 
de satın alma davranışlarını yönlendirmektedir. Buradan anlaşılmaktadır ki, markalaşma 
faaliyetleri bir otel için yalnızca bir pazarlama aracı değildir; stratejik bir hamledir. Otel hakkında 
turistik tüketicide oluşan marka algısı, tüketicide marka sadakati yaratarak oteli tekrar satın 
almasında etkili olduğundan, otel işletmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Butik otellerin 
de sektörde az sayıda oda ile az sayıda turiste hizmet verdikleri ve katı rekabet koşullarında 
büyük ölçekli otellerle rekabet ettikleri göz önünde bulundurulduğunda, markalaşma 
faaliyetlerinin bu oteller için hayati önem taşıdığı söylenebilir.  

Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerek literatüre gerekse turizm sektöründe 
faaliyet gösteren butik otellere yönelik birtakım öneriler geliştirilmiştir. Buna göre, markalaşma 
çabası içerisindeki bir butik otel, öncelikle mevcut ve potansiyel turistik tüketicisine rasyonel 
fayda sunarak tüketicinin akıl ve zihinlerine; yaratacağı marka imajı ve marka duyguları ile 
tüketicinin kalbine seslenebilmelidir. Tüketiciye, turistik ürününe ait işlevsel özelliklerle rasyonel 
bir fayda ve markasına ilişkin soyut özellikler sayesinde de duygusal bir fayda sunan butik otel, 
aynı zamanda, bu iki fayda arasında organik bir bağ oluşturabilmelidir. Markalaşma konusunu 
bir bütün şeklinde ele alarak tüm pazarlama faaliyetlerini buna göre yapılandırmalı, böylelikle 
markalaşma çabalarına pazarlama faaliyetleri içerisinde yer vermeli ve bu faaliyetleri birbirleri 
ile bütünleştirerek etkin bir pazarlama stratejisi uygulamalıdır. Büyük ölçekli işletmeler için 
geliştirilen markalaşma stratejilerinden ziyade, kendi yapılarına, hizmet özelliklerine ve işletme 
hedeflerine uygun şekilde kendi markalaşma stratejilerini geliştirmelidirler. Öncelikle, butik 
otelde konaklayan turistik tüketici profilini analiz ederek, hangi profile uygun tüketici kitlesi 
butik otellerde konaklamayı tercih ediyorsa, bu tüketici grubunun arzu ve isteklerine uygun 
hizmet sunmalıdırlar. Turistlerin, otelde sunulan hizmet hakkındaki algıları, otelin fiziki yapısı 
hakkındaki algıları, otel hakkındaki marka algıları, otele yönelik satın alma davranışlarını ve 
otele karşı edindikleri marka sadakatlerinin düzeyini de analiz etmelidir.  
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Öz 

Bu çalışma; toplumsal ve kültürel etkilerin henüz turizmde genç bir yöre olan Kastamonu 
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Abstract 

This research is a quantitative study aimed at determining how social and cultural influences are 
formed in the destination of Kastamonu which is a young region in tourism and to determine the 
perspectives of local people on this issue. In this study, a questionnaire, which was prepared 
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by face-to-face interview method. Research results showed that the perception of the people of 
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social perceptions. It was also determined that these conditions changes depending on 
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GİRİŞ 

Turizm; öznesi insan olan, olaylar ve ilişkiler bütünüdür. Son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde 
gelişmiştir. Özellikle bu gelişmeler, II. Dünya savaşından sonra kendini göstermiş ve kitlesel bir 
özellik kazanarak devam etmiştir. Günümüzde endüstrileşmeyle birlikte birçok ülkede kişi 
başına düşen gelir artmış, gelişen teknoloji ile çalışma süreleri kısalmış, iletişim ve ulaşım ağları 
gelişmiş; boş zamanın artması, eğitim seviyesindeki yükselmeler, tatilin lüks değil bir ihtiyaç 
olarak görülmeye başlanması vb., ile turizmin; istihdamı artırması, döviz ve gelir sağlaması gibi 
doğrudan etkiler, turizmin güçlü bir ekonomik sektör haline gelmesini sağlamıştır (İlkin ve 
Dinçer, 1991: 38-39). Öte yandan, turizmin ekonomik etkisinin yanı sıra toplumsal bir olay 
olmasından kaynaklı sosyal ve kültürel olaylar üzerinde bir o kadar önemli etkilere sahip olduğu 
da fark edilmiştir. 

Yapılan araştırmalar hem turizm faaliyetine katılan bireylerde hem de özellikle onlara gittikleri 
yerde her türlü hizmeti sunan yerli toplumun yapısında değişmeler olduğunu göstermiştir 
(Doğan, 2004: 37). Her yıl milyonlarca kişinin gerek ülke içi gerekse ülke dışı seyahatler yapmakta 
olduğu ve çok büyük bir nüfus hareketliliğine yol açtığı göz önüne alındığında, turizmde 
ekonomik etkiler kadar, sosyokültürel etkileşimlerin de dikkatle izlenmesinin gereği 
kaçınılmazdır. Bu kapsamda; bir bölgenin turizm gelişimini izlemek ve turizmin etkilerini 
sorgulamak büyük önem arz etmektedir. 

Bir bölgede turizmin gelişmeye başlaması, bazı aşamalarla anlaşılır: İlk aşama (Başlama Dönemi), 
bölgenin keşfedilmesidir. Daha sonra (Gelişme Dönemi) bölgeye yapılacak olan bazı turizm 
yatırımlarının gelişidir. Devamında ise (Olgunluk Dönemi), çekicilik yüzdesi artış gösterir ve 
turist potansiyeli hızla artar. Yatırımlar bölgede bulunan ve yaşamlarını sürdürmekte olan halka 
da istihdam sağlar. Son aşamada ise (Düşüş Dönemi), bölgede ekonomik, çevresel, sosyal ve 
kültürel olumlu ve olumsuz değişiklikler görülmeye başlar (Olalı, 1990: 142). 

Turizmin gelişim aşamasında, toplumun üzerinde ki etkisi üç kategoride açıklanmıştır: İlk 
olarak; artan vergi gelirleri, artan iş imkânları yani istihdam sağlama ve ek olarak elde edilen 
gelirler ve diğer yandan da bazı ekonomik çarpan etkileridir. İkinci olarak, geleneksel törenlerin, 
el sanatlarının yeniden canlılık göstermesiyle kültürel etkileşimin artması, diğer yandan suç 
işlenme oranlarında artış, geleneksel kültürel değişimler gibi sosyo-kültürel etkilerin 
görülmesidir. Üçüncü ise hava, su ve gürültü kirliliğinin oluşması ve çevresel sorunların boy 
göstermesidir (Özgüç, 1984: 103-104). 

Turizmin bir bölgedeki gelişmişlik seviyesi, o bölgedeki yerel halk ile turistler arasındaki ilişkileri 
çok etkilemektedir. Örneğin; Turizmin fazlaca gelişmiş olduğu ve çok fazla sayıda turist çekme 
özelliğine sahip bölgelerde ekonomik, çevresel, sosyal ve kültürel bozulmalar 
gözlenebildiğinden, yerel halk bu duruma kayıtsız kalmayıp tepkiler gösterebilmekte ve bölgede 
bulunan turistlere kötü davranabilmektedirler. Turizmdeki gelişmeler; turist-yerel halk 
beklentilerini dikkate almalıdır (Doğan, 1987: 154-155). 

Turizm gelişmesi için yapılacak çalışmaların; turistin beklentilerini ve isteklerini göz ardı 
etmeden, sürdürülebilir bir biçimde, turistleri sadece bir ekonomik kapı olarak görmeden 
gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Doğal Hayatı Koruma Vakfı, 2000: 141-142). 

En çok dikkat edilmesi gereken durumlar ise, çevresel ve bunun yanında sosyokültürel 
etkenlerdir. Turizm gelişimindeki ilerlemeler, yerel halkın yaşamını olumlu etkileyecek şekilde 
olduğu sürece, oluşması muhtemel olan turist yerel halk çatışmasının önüne geçilebilir. Yerel 
halkın turisti kabullenmesi ilk öncelik olmalıdır. Bu durum sağlandığında bölgede turizm 
gelişimi başarı ile sonuçlandırılabilir (Erdoğan, 1995: 191). 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizmin etkilerini analiz etmek yani belirlemek oldukça zor ve zahmetli bir iştir. Çünkü turizm; 
gerek ekonomi gerekse çevre üzerinde derin izler oluşturan, toplumlardan etkilenme veya 
toplumları etkileme özelliğine sahip, gelenek ve görenekleri tesir altına alabilme kapasitesi 
taşıyan ve buna benzer birçok etkiyi bünyesinde barındıran ilişkiler ve olaylar bütünüdür. Bir 
başka ifadeyle; turizm, gelişme gösterdiği bir bölgede, olumlu ve olumsuz yönde, ekonomik, 
ekolojik, fiziksel ve sosyokültürel etkiler gösterebilmektedir (Seçilmiş, 2014: 212). 

Turizmin Ekonomik Etkileri: Birçok ülke, bölge ve yerleşim alanlarında turizme verilen önemin 
başlıca nedeni ekonomik olarak getirilerinin fazla olmasıdır. Şüphesiz ki turizmin böyle bir yönü 
olduğu inkâr edilemez bir gerçektir.  

Turist çeken bir ülke veya bölge ekonomik olarak yükselişe geçmektedir. Turistlerin 
gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler sırasında yapmış oldukları harcamalar, milli gelirin artmasını 
sağlamaktadır. Turizm gelişimi yerel ekonomiyi rahatlatıp büyütmekte ve bu alanda yapılan 
çalışmaların artmasını sağlamaktadır.  

Yapılan pek çok çalışmada turizmin gelişim süreci ve tanıtım faaliyetlerinde, sektörün insanları 
için yaratacağı yeni istihdam kaynağı, ülke ekonomisine sağlayacağı gelirler, yabancı 
farklılaşmalar ve toplumun alt yapısının gelişmesini sağladığı ve diğer endüstrileri de 
iştahlandırarak teşvik ettiği belirtilmiştir. Turizm, ekonomiye uyarıcı etkiler yapmasıyla birlikte 
ekonomik yapı değişimlerinin hızlanmasını sağlamıştır. Turizmin kırsal alanlara ekonomik 
etkileri ile birlikte bölgede olan iş alanlarında değişimler meydana gelmiş, farklı istihdam 
alanlarına eğilim artmıştır. Bunun turizm ile birlikte gelişimini başlatan bu bölgelerde arazi 
fiyatları artış göstermiştir (Sarı, 2014: 191). 

Turizm hareketinin döviz arzını yükselterek dışarıya yapılacak olan ödemeler dengesine etki 
etmesi, gelir etkisi ve tekrar dağılımı yoluyla ekonomiyi canlandırması, içerideki fiyatlar üzerine 
etkisi, devletin gelirinin çoğalması rolü gibi etkileri moneter etkileri, İstihdam üzerinde olan 
etkisi, diğer farklı sektörlerin üzerinde oluşturduğu etkisi, alt yapıya olan etkisi vb. etkileri de 
reel (gerçek) ekonomik etkiler olarak değerlendirilmiştir (Avcıkurt, 2009: 35-36). 

Turizm beklenenin aksine her zaman ekonomik katkı sağlamayabilir. Turizm ekonomik 
etkilerinin zararlı yönleri olarak; dışa bağımlılığın artması, üretilen ürün ve hizmetlerin 
pahalılaşması ve enflasyon artışı, toplumda belirli ve az sayıda bir kesimin turizm üzerinde fayda 
sağlaması sonucu oluşabilecek olan adaletsizliklerin artması gibi konular gösterilebilir. 

Turizmin Çevresel Etkisi: Turizm ve çevre birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiş, iç içe 
girmiş bir ilişki içerisindedir. Fiziksel çevre her alanda olduğu gibi turizmde de misafirlere 
çekicilik, cazibe sunmaktadır. Çünkü turizm olgusu fiziksel bir çevrede meydana gelmektedir. 
Turist hareketleri, fiziksel ve sosyal çevre olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Turizm olayının 
meydana geldiği fiziki ortam coğrafi çevredir ve turizm etkinlikleri bu bölgelerde yapılmaktadır. 
Turizmin varlık sebebi doğal ve kültürel çevredir. Turizmin gelişimi ve devamlılığı çevreye 
endekslidir. (Mansuroğlu, 2006:36). Sosyal, ekonomik ve kültürel birçok faydası bulunan turizm 
sektörü, aşırı fazla doğal kaynak kullanımı ve hatalı mekân seçimleriyle doğal alanlara, tarihsel 
değerlere zarar verebilmektedir. Turizmin ana temelini oluşturan bu tür değerlerin uzun süreli 
korunabilmesi için turizm alanlarında yapılması planlanan aşamalarının tüm bölümünde yerel 
halkın dâhil edilmesi oldukça önem arz etmektedir (Güney, 1992:144). 

Turizmin Sosyokültürel Etkileri: Turizm endüstrisinin ekonomik ve çevresel etkileri olduğu kadar 
göz ardı edilemeyecek ölçüde önemli olan sosyokültürel etkileri de vardır. Turizmin sağlamış 
olduğu ekonomik faydalar insanların yaşam kalitesini artırıyor olsa da, sosyokültürel faktörler 
göz önüne alındığında benzeri olumlu sonuçlar göstermeyebilir.  
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Sosyal ve kültürel varlıklar; dünyayı denge, düzen ve uyum içine koyan değerler ve inançlardan 
meydana gelmektedir. Her etken, insanların kimliklerini tanımlayan ve nasıl davranış biçimleri 
edinmesini gösteren bilgi kaynağıdır. Değerler, inançlar ve sosyal ilişkiler arasındaki bağlar 
sosyal ve kültürel konseptlerin de iç içe girmesine sebep olmaktadır (Demircan, 2011: 120).  

Turizmin, toplumlar ve toplum yapılarının üzerinde oluşturduğu etkilerin tam anlamıyla idrak 
edilebilmesi için; bireylerin, sosyal ve kültürel yapılar üzerinde ki etkilerinin bilinmesi gerekir. 
Sosyal yapı denildiğinde bir toplumda örgütlenmiş olan ilişkilerin tümü akla gelir. Gelişmiş, az 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeleri, kırsal alanda yaşayan veya kentsel alanda yaşayan 
toplulukları, farklı farklı coğrafyadan insanları bütünleştirip birleştiren turizmin, sosyal yapıyı 
etkilemesi son derece olağandır (Kozak vd., 2001: 96). 

Öte yandan bir toplumun üretmiş olduğu maddi ve manevi değerlerin tümü olarak bilinen 
kültürün de de değişimler olabilecektir. Kültür, turistik anlamda çekici olmanın en büyük 
parçalarından biridir. Turizmin kendisi için ise, turist ve yerel halk arasında bir uyum olması çok 
daha olumlu sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır (İncekara, 2001: 116). 

Çok sayıda yapılmış olan araştırmada yerel toplumun memnuniyeti ile turizm gelişimin 
arasındaki ilişki incelenmiş, böylelikle turizme yönelik davranış ve turizm etkileri idrak edilmeye 
çalışılmıştır. Turizmin, destinasyon bölgelerinde meydana getirmiş olduğu sosyokültürel etkiler 
üzerine Türkiye’de yapılan literatür taramasından bazı örnekler şöyle sıralanabilir: 

Mansuroğlu (2006) yapmış olduğu çalışmasında, turizm etkinliklerinin henüz yoğun olarak 
yapılmadığı, Antalya’nın Akseki İlçesi’nde yerli kesimin turizm gelişmelerine olan 
yaklaşımlarının ve fikirlerinin belirlemesini amaçlamıştır. Veri toplama tekniği olarak ölçümlü 
formlarla anket yöntemi kullanılarak değişik sosyoekonomik yapı içindeki insanlara anket 
çalışması uygulanmıştır. Ankete katılan Akseki halkının tamamına yakınının turizm olgusuna 
olumlu tepki verdiği tespit edilmiştir. Turizmin Akseki ve civarına faydalı olmayacağı fikrini 
savunanlar (%2,2) ise, turizmin işlenen suç oranlarında artışa neden olacağı ve var olan doğal 
yapıyı zedeleyeceğini düşündükleri ifade edilerek vurgulanmıştır. 

Uslu ve Kiper (2006) yapmış oldukları çalışmalarında, yerel halkın (Beypazarı) turizm 
hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçlamışlardır, araştırma sonucunda bölge halkının %91’i, 
turizmin pozitif yönde olan etkilerini hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu pozitif etkiler yüksek 
oranda, el sanatlarının yeniden canlanması ve meşhur yöresel yemeklerin özünün korunup 
devam etmesinde görülmüştür. Bölge halkının %10’luk kısmı ise, turizmin negatif durumlar 
oluşturduğunu bildirmiş; turizm olayının karşısında olup negatif yaklaşımlar içerisinde olanlar, 
turizmin adet, gelenek ve görenek gibi değerleri yozlaştırdığı görüşünü savunmuşlardır. 

Alaeddinoğlu (2008) Sivas şehrinde yaşamlarını sürdüren yerli kesimin turiste ve turizme bakış 
açısını incelemiştir. Araştırmanın sonucunda, yerel halkın, şehre gelen turiste ve de turizm 
olayına olumlu şekilde baktığı ve geliştirilecek yeni turizm fikirlerini destekledikleri bulgularına 
ulaştıklarını belirtmiştir. Bunun yanı sıra turizmin birçok sayıda nesneye bir talep oluşturarak, 
toplum içerisindeki insanların ahlaklarını bozacağına, giyim ve kuşam konusunda 
alışkanlıklarını farklılaştıracağına ve halkın tüketim konusunda sahip oldukları alışkanlıkları 
üzerinde de etkili olacağına inandıklarını tespit etmiştir. 

Gümüş ve Özüpekçe (2009) ise çalışmalarında, Foça ilçesinde yaşayan halkın turizmin 
etkilerinden olan (ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel) yönelik fikirlerini belirlemek; fikirlerin 
kırsal ya da kentsel, cinsiyet, öğrenim durumuna ve mesleğine göre farklılıklarını incelemişlerdir. 
Ulaşılan sonuçlar ışığında, Foça’da turizm etkinliklerine yönelik fikirlerin genel olarak pozitif 
yönde olduğu, kırsal ve kentsel yerleşimlerde yaşamaya, mesleğe, cinsiyete göre anlamlı 
değişiklikler içermediği tespit edilmiştir. Özellikle Foça’da yerli halkın turizm sayesinde bölgeye 
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yapılan göçlerin artış gösterdiği, kadınların çalışma hayatındaki varlıklarına katkıda bulunduğu 
ve özellikle genç kesimin etkilenme sonucu anadillerinin bozduğunu düşündüklerini 
belirtmektedir. 

Antalya Akseki, Ankara Beypazarı, Sivas ve İzmir Foça ilçesinde gerçekleştirilen alan 
araştırmaları sonuçlarına göre, destinasyon gelişiminde; sosyokültürel ve sosyoekonomik 
alanlarda, turizmin etkilerinin yerel halk üzerinde olumlu ve olumsuz boyutlarda olabildiği 
gözlemlenmiştir. Durumun, periyodik bir biçimde gelişmekte olan yörelerde de izlenmesi 
gerektiği düşüncesinden hareketle, konuyla ilgili olarak, turizmde genç bir yöre olan 
Kastamonu’da gelişme sürecinde, böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur. Bu çalışma, turizm 
olayının son yıllarda gelişmeye başlandığı ve birçok yönden etkilerinin hissedildiği bölgelerden 
biri durumuna gelen Kastamonu için gerçekleştirilmiştir. 

 

Kastamonu’nun Turistik Ürün Yapısında, Sosyokültürel Dokunun Yeri ve Önemi 

Turizm pazarlama karması elemanlarının temelini meydana getiren turistik ürün; turistin 
seyahati boyunca haz duyduğu doğal ve kültürel kaynaklar, yararlandığı ulaştırma, konaklama, 
yeme – içme ve diğer pek çok ürün ya da hizmetin birleşimden oluşmaktadır (Gürbüz, 2002:51). 

Kastamonu’nun turistik ürün yapısı içerisinde sosyokültürel dokusu incelendiğinde, merkez 
ilçenin öncelikli olarak tarihi ve kültürel yapısı ön plana çıkmaktadır. Bu donanım, kadim şehri 
2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti yapmıştır (Türksoy, 2018). Kastamonu geneli; anıtları ve 
müzeleri, konakları, külliyeleri ve camileri, kış turizmi için uygun alanları, deniz turizmine 
yatkın bölgeleri ve daha birçok doğal ve tarihi yapıtları ile kendine hayran bırakan bir il olma 
özelliğini taşımaktadır (Kuzey Anadolu Kalkınama Ajansı, 2018: 122-126). 

İnanç turizmi anlamında Kastamonu çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bünyesinde bulundurduğu 
tarihsel yapıların çoğu, Türk-İslam kültürünü yansıtan yapılardır. Bu yapılar günümüzde de 
kullanılmaya devam etmektedir. İnşa edilişleri, 650 yıl öncesine dayanan bu yapılar (Kasaba 
köyü Mahmutbey Camii-1366, diğer adıyla Çivisiz camii- Unesco Kültür Miras Listesi adayı) 
Kastamonu insanının geçmişle olan bağını her zaman diri tutmaktadır.  

Kastamonu bugün ki haliyle, Selçuklu, Candaroğulları ve de Osmanlı zamanlarından kalan çok 
sayıda yapıt (cami, medrese, han, hama vb.), ile din büyüklerinin bu yörede yaşamış olmaları ve 
türbelerinin bu topraklarda bulunmasından dolayı, kültür ve inanç turizmine ilgi duyan kesimin 
dikkatini çekmektedir. Burada bahsedilmesi gereken en önemli yapılardan biri de Hz. Pir Şeyh 
Şaban-ı Veli Türbesi ve Külliyesidir. Kastamonu’da en çok ziyaretçi çeken yerlerden biri olmakla 
birlikte çeşitli haftalık sohbetleri ve etkinlikleri ile yerli halka da hitap etmektedir (Avcı, 2019: 52-
56). 

Sahabe-i Kiramdan olduğu bilinen Kays-ül Hemedanî Asgar Hazretleri’nin bulunduğu 
Hepkebirler Camii ve Türbesi, Aşıklı Sultan, Hatun Sultan, Müfessir Alaattin, Karanlık Evliya, 
Abdülfettah-ı Veli türbeleri ilk olarak ziyaret edilen mekânların arasında yer almaktadır. Şehir 
merkezi ve İl’in bütününe yayılmış külliyeler, mimari sanat eseri olan cami ve türbeler 
Kastamonu’ya, kutsal bir atmosferin sahipliğini üstlendirir (Kastamonu Belediyesi, 2018). 

Her yılın Mayıs ayı birinci haftasında “Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası” 
etkinlikleri düzenlenmekte ve faaliyetlere yerli halkın yanı sıra, komşu ve diğer şehirlerden gelen 
ziyaretçiler büyük ilgi göstermektedirler. “Evliyalar Şehri” olarak nam salmış olan Kastamonu’da 
birçok âlimden geriye insanlığa miras kalan eserler ve hatıralar büyük ilgi görmektedir (Kuzey 
Anadolu Kalkınama Ajansı, 2018). 
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Kastamonu’da inanç turizmi adı altında düzenlemiş özel gün ve programlar bulunmaktadır. 
Bunlar; 

-Uluslararası Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası: Her senenin 
birinci Mayıs haftası, 

-Mehmet Feyzi Efendi’yi Anma Günü: Her yılın 9 Mart’tır. 

Yapımı Osmanlı Padişahlarından II. Beyazıt dönemine ait, 1506 yılında Nasrullah Kadı 
tarafından gerçekleştirilmiş olan cami, Kastamonu’nun en merkezi camisi olma özelliğine 
sahiptir. Milli mücadele döneminde İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah 
Camii’nde halka hitap etmiş ve Kurtuluş Savaşı için onları, yüreklendirmiştir. Cepheye 
kağnılarla mühimmat ve erzak taşınan İstiklal Yolu’nun (Günümüzde ki İnebolu-Kastamonu-
Çankırı ve Ankara kültür rotası) cesaretinin yüklendiği yer, bu mekândır. Hemen aynı bölgede 
bulunan ve adını Camii’nden alan, şadırvan, köprü, meydan ve çevresi, tarihi özellikleriyle 
birçok kişinin gelip görmeden geçmediği, camii içerisini ziyaret etmeden, şadırvanından su 
içmeden, köprüsünde fotoğraf çektirmeden gitmediği alanlardan biridir. 

Kastamonu ilinde sayıları bir hayli fazla olan sivil mimari somut kültürel mirasların başında 
konaklar gelmektedir. Yalnızca şehir merkezinde 350 adet konak bulunmakta ve bu konaklar, 
100 yıldan daha uzun süredir yıkılmadan ayakta durmaktadır (Kastamonu Valiliği, 2018:141). 
Merkez bölgesinin ardından Taşköprü ve İnebolu ilçelerinde de konak sayısı fazladır. Kastamonu 
Konakları olarak adlandırılan bu tarihi eserler, restorasyonları sonrası turizmde işlev 
kazandırılmasıyla bu yörenin kültür turizminde önemli etken olma yolundadır. 

Kastamonu bütün tarih dokusu ve manevi değerlerinin yanı sıra tabiat turizm için de son derece 
büyük bir potansiyele sahiptir. Küre Dağları Milli Parkı sürdürülebilir turizm alanında göstermiş 
olduğu faaliyetler ve gösterilen iyi yönetim sayesinde 2012 yılında PAN Park Sertifikası almıştır. 
Bu sonuç ile Türkiye’de bunu başaran ilk Panpark olmuştur. Avrupa bazında ise 13. Panpark 
ünvanını almıştır. Bunların yanında Kastamonu; dünyanın en derin 2. Kanyonu olan Valla 
Kanyonu, dünyanın en büyük 4. Mağarası olan Ilgarini Mağarası, Cam seyir terasları; Çatak ve 
İncekaya Kanyonları, 10 metrelik Ilıca Şelalesi ve yürüyüş parkurlarıyla Horma kanyonuna sahip 
bir doğa harikasıdır (Kuzey Anadolu Kalkınama Ajansı, 2018: 70-82). 

Kış turizmi anlamında bilinen en güzel bölge Ilgaz Dağı Milli Parkı’dır. Kış turizminin merkezi 
olma özelliğini taşır. İl merkezine olan uzaklığı 40 km’dir. Ilgaz Dağı içerisinde yer alan milli park 
içerisinde toplamda 7, dışında ise 1 adet kamu ve özel sektöre hizmet veren tesis bulunmaktadır. 
Kayak pisti olarak kullanılan 2 adet aktif kayak merkezi bulunmaktadır. Bunlar 800 mt ve 1500 
mt uzunluğundadır. Teleferikler vasıtasıyla kayak merkezlerinde ulaşım sağlanmaktadır (Öncü 
vd., 2018).  

Kastamonu İl’inde ki bir diğer turizm potansiyeli ise Deniz Turizm’dir. Kastamonu 170 km’lik 
sahil şeridi ile bu alanda Karadeniz’e sınırı bulunan iller arasında en geniş sahil alanına sahip 
şehirdir. Sahil şeridi içerisinde bulunan ilçeleri; Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve 
Çatalzeytin’dir. Bu ilçelerin en önemli avantajları içinde barındırmış oldukları doğal koy ve 
barınaklarla farklılık yaratmasıdır. Sahil boyunca uzanan dalış alanları, doğal plajlar ve limanlar 
bulunmaktadır. Yeşil ve mavinin buluştuğu Kastamonu sahil şeridi, çok doğal bir yapıya sahiptir.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın Problemi 

Turizmin ivme kazandığı 1990’li yılların ilk zamanlarından günümüze kadar geçen süre içinde 
turizmin sosyokültürel etkileriyle ilgili birçok araştırma yapılmış ve her zaman üzerinde durulan 
bir konu olmuştur. Böyle olmak zorundadır zira turistik bölgede yaşamını sürdürmekte olan 
halkla iletişim kurulmadığı takdirde, oluşabilecek değişimlerin gerçek anlamını belirlemek 
mümkün değildir. İşte, bu problem, çalışmanın temelini oluşturmuştur. Bu çalışmada, 
araştırmanın gerçekleştirildiği yöre, Kastamonu’dur. Bu il, turizmle yeni tanışmış olup yeterli 
araştırma da henüz mevcut değildir. Tüm bu sorunlar, böyle bir araştırmanın ele alınması 
gereğini ortaya koymuştur.  

Yürütülen bu araştırmayla öncelikli olarak; ‘’Yerel halkın hayat tarzı ile turizmin sosyokültürel etkileri 
arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?’’ sorusuna cevap aranmıştır. 

Bu kapsamda araştırma değişkenleri; a) “turizmin ahlaki ve kültürel değerleri tahrip ederek 
toplumsal hayatı olumsuz yönde etkilediği”, b) “turizm, farklı toplumları temsil eden bireylerin 
birbirleri ile olan etkileşimini hızlandırarak yerel toplumun ekonomik ve sosyal yönden hayat 
standardının artmasını sağladığı” şeklinde iki başlık altında gruplandırılmıştır. 

 

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışmanın amacı; güçlü doğal, kültürel ve sosyal turistik donanıma sahip olan Kastamonu 
yöresi ile burada yaşayan halkın hayat tarzını belirlemek ve daha işin başında turizminin 
sosyokültürel etkilerinin hayat tarzları üzerinde belirgin bir değişime neden olup olmadığını 
analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmaya ilişkin olarak geliştirilen hipotezler şu 
şekildedir: 

Temel hipotez; Katılımcıların demografik özellikleri ile araştırma faktörlerine yönelik algılama ve 
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1: Kadın ve erkek katılımcıların araştırma faktörlerine yönelik algılama ve değerlendirmeleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır.  

H2: Katılımcıların yaşlarının ve araştırma faktörlerine yönelik algılama ve değerlendirmeleri 
arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H3: Katılımcıların eğitim durumları ve araştırma faktörlerinden birinci faktöre (olumsuz etkiler) 
yönelik algılama ve değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H4: Katılımcıların eğitim durumları ve araştırma faktörlerinden ikinci faktöre (olumlu etkiler) 
yönelik algılama ve değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H5: Katılımcıların çalışma durumları ve araştırma değişkenlerine yönelik algılama ve 
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

H6: Katılımcıların aylık gelir düzeyi ve araştırma değişkenlerine yönelik algılama ve 
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. 

 

Araştırmanın Önemi 

Yerel halkın turizm konusundaki algılarını öğrenmeye yönelik araştırmalar planlamacılara 
önemli katkılar sunabilmektedir. Örneğin yerel halkın niçin sektöre destek verdiği veya karşı 
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çıktığı konusunda bilgi sahibi olunması durumunda; turizmin olumsuz sosyokültürel etkilerinin 
azaltılabilmesi veya bu etkilere karşı desteğin artırılabilmesine imkân tanınarak yerel halkın 
hayat kalitesi artırılabilecek veya en azından korunabilecektir. Araştırmanın ana hareket noktası, 
yerel halkın yaşam tarzlarının zaman içerisinde sosyokültürel yeniliklerle değişime uğrayıp, 
farklı sosyal ve kültürel alışkanlıklar edinilmesinde turizmin sosyokültürel yeniliklerinin önemli 
bir role sahip olması yatmaktadır. Yürütülen bu çalışma, hem akademik alandaki hayat tarzı 
araştırmalarına bir katkıda bulunmayı, hem de Kastamonu’da turizmin sosyokültürel 
yeniliklerinin hayat tarzları üzerine etkilerinin birlikte ele alındığı bilimsel bir araştırma olması 
ve böyle bir çalışmanın yörede bulunmaması nedeniyle alandaki boşluğu doldurmayı 
hedeflemektedir. 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmada yöntem olarak nicel araştırma modellerinde tarama modeli işe koşulmuştur. Veri 
toplama aracı olarak yazar tarafından anket formu geliştirilmiştir. Araştırmada veriler, 
Kastamonu’da ikamet eden ve gönüllü olarak ankete cevap verenlerden elde edilmiştir. Anket 
çalışması 389 kişi üzerinde yüz yüze görüşme yöntemiyle yapılmıştır.  

Anket formu iki bölümden ibarettir: Birinci bölümde katılımcılara ilişkin demografik sorular, 
ikinci bölümde ise Kastamonu halkının turizmin sosyokültürel etkilere bakış açılarını ölçmeye 
yönelik olarak hazırlanmış 13 adet soru yer almıştır. Konuyla ilgili 5 faktörel başlık 
bulunmaktadır. Ölçekte 5’li Likert tipi (1. Kesinlikle katılmıyorum, 2. Katılmıyorum, 3. 
Kararsızım, 4. Katılıyorum, 5. Kesinlikle katılıyorum) derecelendirme sistemi kullanılmıştır.  

 

Evren ve Örneklem 

Bu çalışmanın ana kütlesini, Kastamonu ilinde ikamet eden yerel halk oluşturmaktadır. 
Araştırma, Kastamonu ili merkezinde gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan kişiler, basit tesadüfî 
örnekleme yöntemine göre Kastamonu ili merkezinin nüfusu temel alınarak belirlenmiştir. 
Örnekleme alınan kişiler konuyla ilgili eğitilmiş anketörler tarafından bireylerin kendi rızası 
alınarak seçilmiştir. 

 

Veri Toplama ve Analiz 

Araştırmada ilk olarak, anahtar sözcüklerin açıklamaları ve ilgili konuda yapılmış çalışmaların 
neler olduğu tespit edilmiş olup bir anketle birincil veriler toplanmıştır. İkinci aşamada, 
formlardaki cevaplar kodlanarak “SPSS (Statistical Package For Social Sciences-Sosyal Bilimler 
İçin İstatistik Paketi) ile analiz edilmiştir (Sayım, 2017:247). Anket içerisinde yer alan 13 önermeye 
uygulanan güvenilirlik testi sonucunda güvenilirlik katsayısı Cronbach Alpha α=0.926 olarak 
belirlenmiştir. Bulunmuş olan değer kat sayısı güvenilirlik ölçütü kabul görülen 0.50 ila 0.90 
arasında bir değer olmasından dolayı ankette yer alan ifadelerin güvenilirlik oranların istatiksel 
bazda yeterli bir seviyede olduğundan yola çıkılarak, tutarlı ve güvenilir bir ölçek olduğu 
söylenebilir.  
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BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1’de faktör analizi sonucun da elde edilen 2 faktör ve bunlara ilişkin varyansı açıklama 
oranı, toplam varyansı ve her bir faktör içeriğine uygulanan güvenilirlik testi Cronbach Alfa ile 
ölçekte yer alan her bir maddenin hangi faktörle ilişkili olduğunu belirten faktör yük değerleri 
gösterilmiştir. Buradan yola çıkılarak; “Turizm ahlaki değerleri tahrip ederek toplumsal yaşamı 
olumsuz yönde etkiler”, Tablo 1’de ki faktör analizinin sonuçlarına bakıldığında, faktör 1’de yer 
alan araştırma önermelerinin açıklanan varyans oranı (%42,998) değerindedir. Toplam varyansa 
bakıldığında onun da (42,998) olarak bulunduğu görülmektedir. Turizm ahlakı değerleri tahrip 
ederek toplumsal hayatı olumsuz yönde etkiler sonucunda güvenilirlik kat sayısı Cronbach 
Alpha α= ,926 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1. Faktör Analizi 

Faktörler Faktör 
Yükleri 

Açıklanan 
Varyans (%) 

Toplam 
Varyans 

Cronbach 
Alfa 

Faktör 1: Turizmin ahlaki değerler üzerine 
olumsuz etkisi 

 42.998 42.998 ,926 

Turizm, yöre halkının yaşayış tarzını olumsuz 
etkiler.  

,828    

Turizm, toplum ahlakını tehdit etmektedir. ,823    
Turizmin gelişmesi, gelenek ve görenekleri 
kaybettirir. 

,810    

Turizmin getirdiği para, insanlar arasındaki 
güven ortamını tahrip etmektedir. 

,790    

Kastamonu’nun gelenek, örf ve adetleri 
turizmden negatif yönde etkilenmektedir. 

,780    

Turizm, özellikle gençlerin değer ve inanç yapısı 
üzerinde olumsuz etki bırakarak, giyim ve 
yaşam biçimlerinde değişimler meydana 
getirmiştir. 

,771    

Turizm, manevi değer ve inançlarımızı 
kaybetmemize yol açmaktadır. 

,770    

Turizmle birlikte alkol ve uyuşturucu benzeri 
zararlı alışkanlıklar, artış göstermiştir. 

,734    

Turizmin gelişimi ile birlikte insani ilişkiler, 
yerini ekonomik çıkarlara bırakmıştır. 

,717    

Faktör 2: Turizmin yerel topluma ekonomik 
ve sosyal yönden olumlu etkileri 

 20,706 63,703 ,849 

Turizmle başka toplumlara saygı duyma 
öğrenilmektedir. 

,788    

Turizm, yerel halka bir iş, ilgi ve faaliyet alanı 
oluşturmaktadır 

,756    

Turizmin etkisi ile Kastamonu’da, kimi sanat ve 
meslekler, el sanatları ve yerel kültürün diğer 
unsurları canlanmakta ve değer kazanmaktadır 

,747    

Turizm sayesinde farklı kültürler hakkında yeni 
şeyler öğrenmek mümkün olup bu durum yöre 
insanını mutlu etmektedir. 

,660    

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy  (KMO) 

,866 

Bartlett’s Test of Sphericity 3562,907; Sig: ,000 
Toplam varyansı açıklama oranı % %63,70 
Cronbach Alpha ,926 

 “Turizmin yerel halkın yaşam biçimi üzerine katkıda bulunarak olumlu etkiler yaratmıştır”, 
faktör analizi sonucunda bu başlık altında toplanan değişkenlerin açıklanan varyans oranı 
(%20.706) değerinde olduğu tespit edilmiştir. Toplam varyans ise (63.703) olarak görülmektedir. 
Turizmin yerel halk üzerinde olumlu etkiler yarattığına ilişkin faktörünün ele aldığı 
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değişkenlerin yapılan güvenilirlik testi sonucunda güvenilirlik oranı Cronbach Alpha α= 0.849 
olarak tespit edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonunda ulaşılan değişkenlerin ortak varyans 
(communality) değeri (69,84) olarak alınmıştır. Ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) değeri ise, 866 seviyelerinde tatminkâr bir değere ulaşılmıştır. KMO, 
örneklem yeterlilik ve uygunluğunun ölçüsü olarak kabul görülür ve 0,6’dan daha büyük bir 
değer olması arzu edilir. Bundan dolayı elde edilen istatistik grubunun faktör analizi için 
fazlasıyla tatmin edici ve iyi seviyede olduğu söylenebilir. Yapılan araştırmalar sonucu elde 
edilen verilerinden anlamlı faktörler veya değişkenler çıkarılabileceğini gösteren küresellik 
derecesi de (Bartlett’s Test of Sphericity) 3562,907 sig=0,00 şeklinde bulunuş ve bulunan bu 
değerin istatistiksel bazda anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Yapılan bu iki test sonucu elde edilen 
bulgular, faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışma yürütülen örneklem büyüklüğünün 
yeterli, verilerin de faktör analizi için uygun olduğunu göstermektedir. 

Tablo 2. Demografik Veriler 

 n % Geçerli % Birikimli % 
Cinsiyet 

Erkek 217 55.5 55.5 99.7 
Kadın 172 44.2 44.2 44.2 
Total 389 100,0 100,0  

Yaş 
15-24 yaş 59 15.2 15.2 15.2 
25-34 yaş 140 36.0 36.0 51.2 
35-44 yaş 114 37.0 37.0 88.2 
45 ve üzeri yaş 46 11.8 11.8 100.0 
Toplam 389 100,0 100,0  

Eğitim Durumu  
İlkokul 50 12.9 12.9 12.9 
Lise 124 31.9 31.9 44.7 
Ön lisans  51 13.1 13.1 57.8 
Lisans 143 36.8 36.8 94.6 
Doktora 14 3.6 3.6 100,0 
Toplam 389 100,0 100,0  

İş Durumu  
Öğrenci 
(Yüksek Öğrenim) 

51 13.1 13.1 13.1 

Çalışıyor 297 76.3 76.3 89.5 
Çalışmıyor 20 5.1 5.1 94.6 
Öğrenci (lise)  21 5.4 5.4 100.0 
Toplam 389 100,0 100,0  
Çalışma Alanı     
Kamu 95 24.4 24.4 24.4 
Özel 201 51.7 51.7 76.1 
Boş 389 100.0 100.0  
Aylık Gelir Düzeyi     

550 TL’den az 6 1.5 1.5 1.5 
551-1000 TL arası 32 8.2 8.2 9.8 
1001-1500 TL arası  29 7.5 7.5 17.2 
1501-2000 TL arası 114 29.3 29.3 46.5 
2001-3000 TL arası 119 30.6 30.6 77.1 
3001-4000 TL arası 58 14.9 14.9 92.0 
4001 TL ve üzeri 31 8.0 8.0 100.0 
Toplam 389 100.0 100.0 Toplam 
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Tablo 3. Kastamonu Halkının Turizme Karşı Olan Tutumu 

Faktör ve Faktör Önermeleri Ortalaması 
 

Standart Sapması 

Faktör 1: Turizm ahlakı değerleri tahrip ederek 
toplumsal yaşamı olumsuz yönde etkiler. 

  

Turizm yöre halkının yaşam biçimlerini olumsuz etkiler  3,51 1,37 
Kastamonu’nun gelenek, örf ve adetleri turizmden 
negatif yönde etkilenmektedir. 

3,40 1,16 

Turizmin gelişmesi, gelenek ve görenekleri kaybettirir. 3,34 ,989 

Turizm toplum ahlakını tehdit etmektedir. 3,31 1,00 
Turizm ile birlikte alkol ve uyuşturucu benzeri zararlı 
alışkanlıklar artış göstermektedir. 

3,29 1,30 

Turizmin gelişimi ile birlikte insani ilişkiler, yerini 
ekonomik çıkarlara bırakmaktadır. 

3,25 1,09 

Turizmin getirdiği para, insanlar arasındaki güven 
ortamını tahrip etmektedir 

3,24 1,08 

Turizm, manevi değer ve inançlarımızı kaybetmemize 
yol açmaktadır. 

3,21 ,990 

Özellikle gençlerin değer ve inanç yapısı üzerinde 
olumsuz etki bırakarak, giyim ve yaşam biçimlerinde 
değişimler meydana gelmiştir 

3,19 1,03 

Faktör 2: Turizm farklı toplumları temsil eden 
bireylerin birbirleri ile olan etkileşimini 
hızlandırarak yerel toplumun ekonomik ve sosyal 
yönden yaşam standardının artmasını sağlar 

  

Turizm, başka toplumlara saygı duymayı sağlar 2,64 1,07 
Turizmin etkisi ile Kastamonu’da kimi sanatlar, el 
sanatları ve yerel kültürün diğer unsurları canlanmakta 
ve değer kazanmaktadır 

2,55 1,18 

Turizm sayesinde farklı kültürler hakkında yeni şeyler 
öğrenmek insanı mutlu etmektedir. 

2,53 1,06 

Turizm, yerel halka bir iş, ilgi ve faaliyet alanı 
oluşturmaktadır 

2,34 1,01 

 

Tablo 3’de yer alan Kastamonu ilin de yaşayan yöre halkının turizmin sosyal ve kültürel 
etkilerine yönelik tutumlarının ayrıntılı olarak belirlenmesi amacıyla her bir faktörde yer alan 
önermelerin dağılımları ele alınmıştır. Bu bağlam sonucunda yöre halkının her bir önermeye 
verdiği cevapların ortalaması alınmıştır. 

“Turizm yöre halkının yaşam biçimlerini olumsuz etkiler.” Tablo 3’e bakıldığında Kastamonu 
halkının genel olarak turizm ahlaki değerleri ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilediği başlığı 
altında bulunan değişkenler konusunda kararsız oldukları görülmektedir. Bu başlık altındaki 
değişkenler irdelendiğinde; 

Turizm yöre halkının yaşam biçimlerini olumsuz etkiler değişkeni konusunda kararsız (x = 3,51) 
olduğu görülmektedir. Toplum ahlakı (x = 3,31), gelenek ve göreneklerin kaybedilmesi (x = 3,97), 
turizmden elde edilen gelirin bireyler arasındaki güven ortamını tahrip ettiği (x = 3,24), örf ve 
adetlerin negatif yönde etkilendiği (x = 3,40), gençlerin inanç ve yaşam şekilleri üzerinde olumsuz 
etkiler bırakması (x = 3,19), toplumun benimsemiş olduğu manevi değer ve inançların 
kaybedilmesi (x = 3,21), alkol, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıkların artış göstermesi(x = 3,29), 
turizmin gelişimi ile insani değerlerin kaybedilip ekonomik çıkarların arttığı (x = 3,25) 
görülmektedir. Tüm bunlara bakıldığında ahlakı değerleri tahrip ederek toplumsal yaşamı 
olumsuz etkilediği başlığı altındaki diğer tüm değişkenler de kararsız bir tutum içerisinde 
oldukları gözlenmektedir. 
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Tablo 4. T-Testi ve Varyans (Anova) Analizi Sonuçları 
Katılımcıların Tanıtıcı 
Özellikleri 

 Faktör 1 
Olumsuz etki 

Faktör 2 
Olumlu etki 

Cinsiyet n x ± ss x ± ss 
Erkek 217 3,38 ± 

,846 
2,72± 
,726 

Kadın 172 3,21 ± 
,938 

2,75± 
,651 

T Testi  p=,075 p=,667 
Yaş Dağılımı n x ± ss x ± ss 
15-24 yaş 59 3,61± 

,775 
3,54± 
1,24 

25-34 yaş 140 3,33± 
,831 

2,55± 
,299 

35-44 yaş 144 3,17± 
1,00 

2,74± 
,431 

45 ve üzeri 46 3,26± 
,703 

2,27± 
,262 

Anova Analizi  p=,015 p=,000 
Eğitim Durumu n x ± ss x ± ss 
İlköğretim 50 3,22± 

1,03 
2,64± 
,443 

Lise 124 3,33± 
,805 

3,01± 
1,03 

Önlisans 51 3,33± 
,965 

2,58± 
,299 

Lisans 143 3,29± 
,893 

2,65± 
,393 

Yüksek Lisans 7 2,96± 
1,02 

2,07± 
,237 

Doktora 14 3,57± 
,753 

2,33± 
,303 

Anova Analizi  p=,713 p=,000 
Çalışma Durumu n x ± ss x ± ss 
Öğrenci 51 3,71± 

,720 
3,72± 
1,25 

Çalışıyor 297 3,26± 
,914 

2,60± 
,368 

Çalışmıyor 20 2,99± 
,701 

2,60± 
,546 

Emekli 21 3,24± 
,848 

2,26± 
,348 

Anova Analizi  p=,003 p=,000 
Aylık Gelir Düzeyi n x ± ss x ± ss 
550 TL’den Az 6 3,74± 

,836 
2,62± 
,702 

551-1000 arası    32 3,74± 
,744 

4,39± 
1,08 

1001-1500 arası   29 2,90± 
,621 

2,52± 
,374 

1501-2000 114 3,50± 
,881 

2,67± 
,432 

2001-3000 arası 119 3,10± 
,983 

2,61± 
,354 

3001-4000 arası    58 3,22 
,866 

2,50± 
,347 

4001 ve üzeri 31 3,35 
,572 

2,33±,244 

Anova Analizi  p=,000 p=,000 
x ± ss: ortalama ± standart sapma; :p<0,05; 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 540-556. 

 553 

“Turizm farklı toplumları temsil eden bireylerin birbirleri ile olan etkileşimini hızlandırarak yerel 
toplumun ekonomik ve sosyal yönden yaşam standardının artmasını sağlar” Tablo 3’ de bulunan 
bu başlığın altındaki değişkenler incelendiğinde; turizmle başka toplum ve kültürlere saygı 
duymayı sağladığı konusunda görüş birliği içerisinde oldukları ve değişkeni destekledikleri (x = 
2,64) görülmektedir. Turizm yerel halka bir ilgi ve faaliyet alanı oluşturmaktadır noktasında 
kararlılık (x= 2,34) içinde oldukları görülmektedir. Bu şekilde yaşamaktan memnun oldukları (x 
= 2,23) gözlemlenmektedir. Turizmin etkisi ile Kastamonu’da sanat, el sanatları ve yerel kültürün 
diğer unsurları canlanmakta ve değer kazanmaktadır (x= 2,55), turizm sayesinde farklı kültürler 
hakkında yeni şeyler öğrenmek beni mutlu etmektedir (x=2,53) vb. gibi konularda Kastamonu 
halkı kararlılıklarını devam ettirmekte olduğu görülmektedir. 

 

Araştırma Hipotezlerinin Değerlendirilmesi 

Katılımcıların demografik özellikleri ile araştırma faktörlerine yönelik algılama ve 
değerlendirmeleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Temel sorusu, aşağıdaki analiz de ki gibi 
sonuçlanmıştır: 

H1: “Kadın ve erkek katılımcıların, araştırma faktörlerine yönelik algılama ve değerlendirmeleri 
arasında, anlamlı bir farklılık vardır” önermesi reddedilmiştir.   

Erkek ve kadın katılımcıların araştırma faktörlerine yönelik algılama ve değerlendirmelerinde 
anlamlı bir farklılık olduğu Tablo 4’de ki bağımsız örneklem t-testi sonuçlarından 
anlaşılmaktadır. Bağımsız örneklem t-testi tablosunun anlamlılık (Sig.) satırındaki faktörlerin her 
ikisinde söz konusu baz alınan değer olan 0,05’den büyük olması, cinsiyet ile araştırma 
faktörlerini anlama ve değerlendirme arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymaktadır.  

H2: “Katılımcıların araştırma faktörlerine yönelik algılama ve değerlendirmeleri yaşlarına göre 
bir farklılık gösterir” önermesi (Kabul)edilmiştir. 

Yaş gruplarının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmeleri arasında da 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılık olmadığı yapılan Varyans Analizi sonucunda belirlenmiştir. 
Yaş aralıklarının, birinci faktör de (p=0,015; p<0,05), ikinci faktör de (p=0,000; p<0,05) değerleri 
görülmektedir. Bu durumda yaklaşımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir.   

H3: “Katılımcıların araştırma faktörlerinden birinci faktöre yönelik olumsuz yönde algılama ve 
değerlendirmeleri eğitim durumlarına göre bir farklılık gösterir” önermesi (Red) edilmiştir. 

Kastamonu halkının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmelerinin eğitim 
durumlarına bağlı olarak istatistiksel açıdan faktör bir değeri (p=0,713; p>0,05) olduğu 
görülmektedir. Bağımsız örneklem Tekyönlü Anova Analizi sonucunda anlamlılık (Sig.) 
satırındaki değerin söz konusu değer olan 0,05’den büyük olmasından dolayı yaklaşımlar 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. 

H4: “Katılımcıların araştırma faktörlerinden ikinci faktöre yönelik olumlu yönde algılama ve 
değerlendirmeleri eğitim durumlarına göre bir farklılık gösterir” önermesi (Kabul) edilmiştir. 

 Kastamonu halkının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmelerinin eğitim 
düzeyine bağlı olarak istatistiksel açıdan faktör iki değeri (p=0,000; p<0,05) olduğu 
görülmektedir. Bağımsız örneklem Tekyönlü Anova Analizi sonucunda anlamlılık (Sig.) 
satırındaki değerin söz konusu değer olan 0,05’den küçük olmasından dolayı yaklaşımlar 
arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.  
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H5: “Katılımcıların araştırma değişkenlerine yönelik algılama ve değerlendirmeleri çalışma 
durumu göre bir farklılık gösterir” önermesi (Kabul) edilmiştir. 

Çalışma durumlarının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmeleri arasında da 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olmadığı yapılan Varyans Analizi sonucunda 
belirlenmiştir. Çalışma guruplarının, birinci faktör de (p=0,003; p<0,05), ikinci faktör de (p=0,000; 
p<0,05) değerleri görülmektedir. Bu durumda yaklaşımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmektedir.   

H6: “Katılımcıların araştırma değişkenlerine yönelik algılama ve aylık gelir düzeyine göre bir 
farklılık gösterir” önermesi (Kabul) edilmiştir.  

Aylık gelir düzeyinin araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmeleri arasında da 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olmadığı yapılan Varyans Analizi sonucunda 
belirlenmiştir. Aylık gelir düzeyi, birinci faktör de (p=0,000; p<0,05), ikinci faktör de (p=0,000; 
p<0,05) değerleri görülmektedir. Bu durumda yaklaşımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki olduğu görülmektedir.   

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm olgusu, yalnızca ekonomik anlamda bir aktivite olarak kalmayarak aynı zamanda sosyal, 
kültürel, siyasal ve coğrafi taraflarıyla da var olmayı sürdüren bir harekettir. Toplumda bulunan 
insanları, sosyal yapıyı etkisine alarak gerek yerel gerek ulusal ve de uluslararası alanlarda 
değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Bu nedenden dolayı turizmin, ekonomik anlamda getirilerinin 
değerlendirmesiyle beraber, sosyal yapı ve kültürel yapı üzerinde oluşturduğu olumlu ve 
olumsuz etkilerinde değerlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Turizmin sosyal yapı ve de 
kültürel yapı üzerindeki etkilerinden bahsedildiğinde, ilk başta insanların birbirleri arasında 
kurdukları ilişkileri ve turizmin insanların üzerinde oluşturduğu etkileri göz önüne gelir. Bu 
ilişkilerin ve etkilerin tümü insanlar üzerinde bunun dışında çevre üzerinde, toplumun kültürü 
ve gelenek-görenekleri üzerinde olumlu veya olumsuz neticeler oluşturabilmektedir. Turizm 
hareketi bulunduğu alandaki, bölge halkına ait yaşamsal döngünün bir parçası haline gelmiştir 
ve yerel halkın yaşam biçimini çok yönlü ve değişkenlik gösteren sosyo-kültürel bakımdan 
etkileyebilmektedir.  

Özellikle daha ufak yerleşim yerlerinde, sosyal yapıda ve kültürel dokuda önemli değişmeler ve 
etkiler gözlenmektedir Bu etkilerin aile içerisindeki iletişim kopukluğu, dini anlamda problemler, 
kültürel farklılaşmalar ve gelenek-görenekler üzerindeki değişimler olduğu yapılan araştırmalar 
sonucunda elde edilmiş bulgulardır. (Erkal, 1984: 57) Bu sebeple turizm olayının daha 
sürdürülebilir olması ve turizm bölgesine ait olan gelenekselleşmiş değerlerin korunabilmesi için 
turizmle ilgili belirlenecek önlemler ve bunun yanı sıra turizm ile ilgili alınacak kararlara yerel 
halkın da dâhil edilmesi, turizm bölgesine sosyo-kültürel açıdan avantajlar getirecektir.      

Bu çalışma, Kastamonu İl’inde turizmin ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz sosyo-kültürel 
etkilerin, bölgede yaşayan halk tarafından nasıl algılandığı ve nasıl değerlendirildiği ile ilgilidir. 
Yapılan araştırma sonucunda tespit edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir; 

• Kastamonu’da ikamet edenlerin, turizmin ahlakı değerleri ve toplumsal yaşamı olumsuz 
etkileyip etkilemediği hususunda genel anlamda kararsız kalarak çekimser bir tutum 
içinde olduğu tespit edilmiştir. 

• Turizm farklı toplumları temsil eden bireylerin birbirleri ile olan etkileşimini 
hızlandırarak yerel toplumun ekonomik ve sosyal yönden yaşam standardının artmasını 
sağlar noktasında yerel halkta olumsuz bir algı oluşturmadığı, yöre halkının kararlılık 
içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. 
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• Turizmle başka toplumlara saygı duymaya katkı sağladığı görüşüne yöre halkının sıcak 
bakmakta olduğu görülmüştür. 

• Turizm yerel halka bir iş, ilgi ve faaliyet alanı oluşturduğu noktasında görüş birliği 
içerisindedirler.  

• Turizmin etkisi ile Kastamonu’da sanat, el sanatları ve yerel kültürün diğer unsurları 
canlanmakta ve değer kazanmaktadır görüşüne katılarak kararlılık göstermişlerdir. 

• Erkek ve kadın katılımcıların araştırma faktörlerine yönelik algılama ve 
değerlendirmelerinde anlamlı bir farklılık vardır. 

• Yaş gruplarının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmeleri arasında da 
istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür. 

• Kastamonu halkının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmelerinin 
eğitim durumuna bağlı olarak istatistiksel açıdan anlamlı farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. Ancak turizm, farklı toplumları temsil eden bireylerin birbirleri ile olan 
etkileşimini hızlandırarak yerel toplumun ekonomik ve sosyal yönden yaşam 
standardının artmasını sağlar noktasında eğitim durumunun bu faktöre yaklaşımları 
arasında istatistiksel olarak anlamlılık arz ettiği, belirlenmiştir. 

• Çalışma durumlarının araştırma faktörlerine ilişkin algılama ve değerlendirmeleri 
arasında da istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar olmadığı görülmüştür. 

• Turizmin ahlakı değerleri bozarak toplumsal yaşamı olumsuz etkilediği konusunda 
çalışma durumlarının bu faktöre ilişkin farklılık göstermediği belirlenmiştir. 
 

Araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir: 

Kastamonu halkı genel itibariyle tam olarak turizm bilincine ulaşamamış durumdadır. Buna 
bağlı olarak turizme olan ilgisi düşüktür. Belirtilen sebeplerden dolayı Kastamonu halkını turizm 
açısından bilinçlendirmek maksadıyla halka açık ve düzenli olarak seminerler düzenlenebilir. 

Halk eğitimin bünyesinde turizm ve turizmle alakalı kurslar verilerek halkın, turizme yönelmesi 
sağlanabilir.  

Yine yapılan araştırmada Kastamonu’nun turizm açısından yeterli reklâmı yapılmadığı kanısına 
ulaşılmıştır. Bu konuda çalışmalar yürütülebilir.  
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Öz 

Çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi 
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diğer sonuçları arasındadır. 

Anahtar Kelimeler: Kadın, Turizm, Lisansüstü Tezler, Bibliyometrik Analiz. 
Makale Gönderme Tarihi: 13.10.2019  
Makale Kabul Tarihi: 09.01.2020 

Önerilen Atıf:  
Sarı, D. B. ve Akıncı, Z. (2020). Kadın ve Turizm Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik 
Analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 557-566. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 557-566. 

558 

Journal of Turkish Tourism Research 
2020, 4(1): 557-566. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.329 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

RESEARCH PAPER 

A Bibliometric Analysis of Graduate Theses on Women and Tourism 

Dilara Bahtiyar SARI, Ph.D. Student, Akdeniz University, Faculty of Tourism, Antalya, e-mail: 
dilarabahtiyar0790@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0645-0585 

Associate Prof. Dr. Zeki AKINCI, Akdeniz University, Faculty of Tourism, Antalya, e-mail: 
zakinci@akdeniz.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8643-3429 

Abstract 

The aim of this study is to evaluate bibliometric analysis of postgraduate theses on women and 
tourism from past to present through the National Thesis Centre on the website of Higher 
Education Council. In addition, determining the general characteristics of literature and revealing 
deficiencies in the field of women and tourism are among the other objectives of the research. The 
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publication, genre, university, institute, department and subject. Statistical content analysis 
method was used in the study. At the end of the research, the small number of postgraduate 
theses on women and tourism showed a gap in the field. In addition, it has been determined that 
the theses about women and tourism have increased in general terms and are mostly prepared in 
the Department of Tourism Management of the Institute of Social Sciences. On the other hand, 
the problems faced by women in the tourism sector, glass ceiling syndrome, women's 
employment and entrepreneurship in the sector are among the other results of the study. 
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GİRİŞ 

Cinsiyete bağlı ayrımcılık geçmişten günümüze gerek sosyal hayatta gerekse iş hayatında 
kendini göstermeye devam etmektedir. Günümüzde cinsiyete bağlı ayrımcılığın minimal 
düzeyde olduğu bilinse de bu durum ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Örneğin Latin Amerika’da son 3 yılda Şile, Kosta Rika, Arjantin’de yönetime 
kadın başkanlar getirilmiş, sosyal programlar, çocukların eğitimine katkı ve annelere destek 
konularında kayda değer ilerlemeler yapılmıştır. Avrupa ve ABD’de ise kadınların sadece % 5’i 
erkeklerin ise %3’ü hala bu konuda sorun olduğu düşüncesindelerdir. Çok uluslu şirketlerin 
başındaki kadın % 3, United Nation % 10’dur. ABD ilk 500 şirketin başındaki kadın oranı 
%13,5’tir. Afrika ve Batı Asya ülkelerinde ise geçmiş yıllara oranla kadın erkek eşitliği konusunda 
ilerleme görülebilmektedir. 16-24 yaş arasındaki kızların okuldan iş yaşamına geçişleri 
sağlanmakta ve kadınların çalışma yaşamına girmeleri amacıyla zirai, teknoloji alanlarında 
ekonomi planları hazırlanmakta kredi ve yapılaşmaya imkân sağlanması hedeflenmektedir. 
Etiyopya’da ise 2010 yılı başında IDA (International Development Agency fakir ülkelere yardım 
için dünya bankası içindeki kuruluş) başkan ve yardımcıları, kadın erkek eşitliğinin “ana” 
temalardan biri olmasına karar vermişlerdir ve bu da kadının yükselişinde rol oynamıştır (Güleç, 
2015: 2). 

Geçmişte başlayan cinsiyet ayrımcılığı kendini sosyal yaşamdaki iş bölümünde de 
göstermektedir. Bir zamanlar kadınlar toplayıcılık görevini üstlenirken erkekler avcılıkla 
uğraşmıştır. Bu durumun yansıması olarak günümüzde ev işleri kadınlara bırakılırken evin 
geçimi ve mali konularla ilgili işlemlerden erkekler sorumlu olmuştur. Görev paylaşımı bir 
yandan erkeklere stresli bir sorumluluk yüklerken öte yandan kadınların yaptığı işler ikincil iş 
olarak görülmüştür. Bu anlayış, kadının çalışma hayatında sürekli ikinci planda yer almasına ve 
bu bağlamda ev düzenini sağlamada ikincil olarak görülen işleri yapan kadınlar kendilerini iş 
hayatında gösterebilmek için bir dizi zorluklarla karşı karşıya kalmasına sebep olmuştur (Haşit 
ve Yaşar, 2015:3).  

Turizm sektöründe kadının rolü, kendisine yüklenen sorumluluklarla başlamaktadır. Bu amaçla 
kadınlar ilk başlarda turizm sektöründe daha çok temizlik, ütü ve yemek gibi kadın işi olarak 
isimlendirilen hizmetleri veren housekeeping, F&B gibi departmanlarda yer alırken yönetim ve 
mali konulardan uzak tutulmuştur (Tükeltürk ve Perçin, 2008:120). Yıllara göre bakıldığında ise, 
2013 yılında Türkiye turizminde istihdam edilen erkeklerin oranı %70 iken kadınların oranı %30 
civarında yer almıştır. Ancak, turizmde istihdam edilenlerin içerisinde erkeklerin oranı 2006’da 
%74,3 iken 2013’de %70,1’e düşmüş, kadınların oranı ise %25,7’den %29,9’a yükselmiştir. Bu 
artışla birlikte, turizm işletmelerinin kadın istihdamının giderek arttığı söylenilebilir. Ayrıca 
Birleşmiş Milletler’in iki birimi, Birleşmiş Milletler Kadın (United Nations Women, UN Women) 
ve Dünya Turizm Örgütü (World Tourism Organization) 2010 yılında ortaklaşa Turizmde Kadın 
Küresel Raporu (Global Report on Women in Tourism) hazırlayarak, turizm sektörünün 
kadınların ücretli işe ulaşmalarında ve kadının güçlendirilmesinde taşıdığı potansiyele dikkat 
çekmiştir (Karatahta, 2017:3).  

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının 
katıldığı G20 zirvesi kapsamında Antalya’da toplanan G20 ülkelerinin Turizm Bakanlarının 
katıldığı T20; raporda belirlenen çerçeveye göre turizm istihdamında çalışma koşullarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için belirlenen hedef ve göstergeler doğrultusunda 
çalışmak konusunda işbirliği içinde olduklarını duyurmuşlardır. Bu bağlamda, turizmde kadın 
istihdamı küresel düzeyde ele alınan ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında da öncelikli 
olarak program üretilmesi gereken bir alan olarak belirlenmiştir (Kaya, 2017: 3). 
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Dünya genelinde kadın istihdamına yönelik sektör incelemesi yapıldığında ise hizmet 
sektöründe yıllar içinde kadınların sayısının arttığı 2015 yılında % 55,1 oranla 695.804.000 kadının 
çalıştığı hizmet sektöründe 2016 yılında bu oran % 55,5’oranla 708.176.000 olmuş ve 2017 yılında 
% 55,9 oran ile kadının çalıştığı bir alana dönüştüğü Tablo 1’de görülmektedir.  

 

Tablo 1. Kadın İstihdamına Yönelik Sektör Oranları (x1000) 

Cinsiyet  Yıl  Toplam  Tarım Sanayi Hizmet  Tarım(%) Sanayi(%) Hizmet(%) 

Toplam  2015  3215810  949186  692942  1573682  29,5  21,5  48,9  

Erkek  2015  1952820  555619  519324  877878  28,5  26,6  45,0  

Kadın  2015  1262989  393567  173618  695804  31,2  13,7  55,1  

Toplam  2016  3253400  946794  700705  1605900  29,1  21,5  49,4  

Erkek  2016  1977370  553214  526431  897724  28,0  26,6  45,4  

Kadın  2016  1276030  393580  174274  708176  30,8  13,7  55,5  

Toplam  2017  3289895  946122  708627  1635147  28,8  21,5  49,7  

Erkek  2017  2001039  552874  533165  915000  27,6  26,6  45,7  

Kadın  2017  1288856  393247  175462  720147  30,5  13,6  55,9  

Kaynak: International Labour Organization Statistics (https://data.worldbank.org/)  

 

İlgili alanyazında; Çakır ve arkadaşları (2017) turizm sektöründe çalışan kadınların karşılaştığı 
sorunları belirlemeye yönelik yaptıkları araştırma sonucunda, kadınların cinsiyet ayrımcılığı 
düşüncesinde olduklarını saptamışlardır. Kaya (2017) ise, turizm sadece kadının istihdama 
kazandırılması güçlendirilmesi için değil modern dünyanın bağımsız bir bireyi olması için fırsat 
sahası olabileceği görüşünde olduğu sonucuna varmıştır. Demir (2011), iş yerinde ayrımcılık 
üzerine yaptığı araştırmada turizm sektöründe karşılaşılan en önemli ayrımcılığın cinsiyet, yaş 
ve hemşericilik olduğu sonucuna ulaşmıştır. Uğuz ve Topbaş (2016), kadın istihdamı ve ücret 
ayrımcılığına ilişkin yaptıkları çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hazırlanan 2011 
Hanehalkı İşgücü Anketi göre Türkiye genelinde 77058 ve konaklama işletmelerinde 1120 
çalışana ait verilerden yola çıkarak ayrıştırma analizi yapmış ve cinsiyetler arasındaki ücret 
farkının yaklaşık % 6’sının ayrımcılıktan kaynaklandığı tespit etmiştir. Tükeltürk ve Perçin 
(2008), turizm sektöründe kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engelleri ve cam tavan 
sendromu üzerine yaptıkları çalışmada işletmelerin bu tür sorunları ortadan kaldırabilmek 
adına, kadın çalışanlara eşit kariyer fırsatı sağlayabilecek şekilde bir esnek çalışma saati 
uygulaması gerçekleştirmek, tüm çalışanlara kariyer basamaklarını planlamakta eşit imkânlar 
sunmak, başarıların ödüllendirilmesinde kadınların göz ardı edilmemesini sağlamak, eşit ücret 
ve eşit eğitim olanakları sağlamak gibi tedbirlerle kadın çalışanlara da terfi basamaklarında eşit 
şartlar sağlamak, önyargılara dayalı bir ayrımcılığı ortadan kaldırarak terfi sisteminde liyakate 
esas almak gibi tedbirleri almalarının yararlı olacağı sonucuna ulaşmışlardır. 
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Cinsiyete bağlı gerçekleşen ayrımcılığın turizm sektöründen bir kesit sunmak adına başlanılan 
araştırmada turizm sektöründe kadının yer aldığı çalışmalar yer almıştır. Bu bağlamda 
çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi 
üzerinden geçmişten günümüze kadın ve turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz 
yöntemi ile değerlendirmektir. Ayrıca kadın ve turizm konusunda alanyazının genel özelliklerini 
belirlemek ve eksiklikleri ortaya koymak ve bu alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara 
kolaylık sağlamak da araştırmanın diğer amaçları arasındadır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, yöntemi, deseni ve örneklemine ilişkin veriler aşağıda sırasıyla 
sunulmuştur. 

Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Çalışmanın amacı Yüksek Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi 
üzerinden geçmişten günümüze kadın ve turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik analiz 
yöntemi ile değerlendirmektir. Ayrıca kadın ve turizm konusunda alanyazının genel özelliklerini 
belirlemek ve eksiklikleri ortaya koymak ve bu alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara 
kolaylık sağlamak da araştırmanın diğer amaçları arasındadır. Araştırma doğrultusunda 
belirlenen turizm alanında kadın konusunu içeren, 1996-2017 yılları arasında yazılan 14 tez 
çalışmasının bibliyometrik olarak analizi amaçlanmıştır. Çalışmada tezler, yayınlandığı yıl, tür, 
üniversite, enstitü, ana bilim dalı ve konu açısından incelenmiştir. Çalışmada istatistiksel 
analizlerden faydalanılmış ve içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu kapsamda Yükseköğretim 
Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet adresinde kayıtlı olan lisansüstü tezler 
bibliyometrik bazı özellikler açısından incelenmiştir. 

 

Araştırmanın Deseni 

Çalışma, Türkiye’deki tüm üniversitelerde turizm alanında yazılan lisansüstü tezlerde turizm ve 
kadın konularına olan ilgiyi görmek amacıyla yapılan bibliyometrik analizi içeren bir 
araştırmadır. 

 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini Türkiye’de tüm üniversitelerde, turizm konusu adı altında yazılan turizm ve 
kadınları tez konusu olarak seçen ve tez isminde bu konuların yer aldığı yüksek lisans ve doktora 
tezleri oluşturmaktadır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş tam sayım yapılmıştır. Bu 
bağlamda Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi'nde bulunan basılı bütün tezler taranmış ve 
belirtilen konu başlığını içeren 1996–2017 yılları arasındaki dönemi kapsayan toplam 14 tez 
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. 

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri 20–25 Eylül 2018 tarihleri arasında toplanmıştır. Tezlere ilişkin verilerin 
toplanmasında öncelikle www.yok.gov.tr internet adresinden “Ulusal Tez Merkezi” ne ulaşılmış, 
sistemde öncelikle tarama butonlarından ‘detaylı tarama’ tıklanmış ve sonrasında konu olarak 
‘Turizm = Tourism’ seçilmiş, dizin olarak ise “kadın” yazılmış ve bul seçeneği tıklanmıştır. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 557-566. 

 562 

Bundan sonraki aşamada tez no, yazar, yıl, tez adı (orijinal/çeviri),tez türü ve konu başlıkları 
altında ilgili tezlere ulaşılmıştır. Çalışmada bibliyometrik veri analiz tekniği kullanılmıştır. 
Bibliyometrik veri analizi için temel istatistik paket programlarından biri olan SPSS paket 
programının 20.00 versiyonundan faydalanılmıştır. 

 

BULGULAR 

1996–2017 yılları arasındaki dönemi kapsayan 4 doktora tezi ve 10 yüksek lisans tezi olmak üzere 
toplamda 14 teze ulaşılmıştır. Emek-yoğun olan bir sektör olan turizm alanında kadınlara yönelik 
hazırlanan tezlerin sayıca az olması, bu alanda bir boşluk olduğunu açıkça göstermektedir. 

 

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Türüne İlişkin Kümelenmiş Çubuk Grafiği  

 
 

Lisansüstü tezlerin yıllara ilişkin pasta grafiğine bakıldığında ise, lisansüstü tezler 1996 yılında 
%7’lik dilime sahipken 2017 yılında %22’lik bir dilime yükselmiştir. Genel anlamda lisansüstü 
tezlerin 1996, 1997, 2008, 2011, 2012 yıllarında %7’lik dilime sahip olmuştur. En büyük yüzdelik 
dilim ise %22 ile 2017 yılına aittir. Ara yılların olmamasının sebebi o yıllarda kadın ve turizm 
konulu tezlerin yapılmamasından veya Ulusal Tez Merkezi’ne yüklenmemiş olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

 

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Yıllara İlişkin Pasta Grafiği 

 
 

Lisansüstü tezlerin üniversitelere göre dağılımı Tablo 3’te sunulmuştur. Hazırlanan lisansüstü 
tezlerin büyük çoğunluğu Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı’nda gerçekleşmiş olup farklı 
olarak Sosyoloji Ana Bilim Dalı ve Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda da yapılmıştır. Kadın ve 
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turizm konu alanın birçok bilim dalı üzerinde çalışılması gereken derin bir konudur. 
Üniversiteler bazında lisansüstü tezlere bakıldığında; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 
2 yüksek lisans, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 1 yüksek lisans tezi, 1 doktora tezi, Gazi 
Üniversitesi’nde 1 yüksek lisans tezi, 1 doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi’nde 1 yüksek lisans 
tezi, Mersin Üniversitesi’nde 2 yüksek lisans tezi, Muğla Üniversitesi’nde 1 yüksek lisans tezi, 
Mustafa Kemal Üniversitesi’nde 1 yüksek lisans tezi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 
‘nde 1 doktora tezi hazırlanmıştır. 

 

Tablo 3. Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı 

Tezin Hazırlandığı Üniversite/Ens./ABD Yüksek 
Lisans 
Tezi 

Doktora 
Tezi 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm 
İşletmeciliği Anabilim Dalı 

2  

Dokuz Eylül Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı / Turizm İşletmeciliği Bilim Dalı 

1 1 

Gazi Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü 1 1 
Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Antropoloji Anabilim 
Dalı 

1  

Mersin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve 
Otelcilik Anabilim Dalı 

2  

Muğla Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği 
Anabilim Dalı 

1  

Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Seyahat 
İşletmeciliği Anabilim Dalı 

1  

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / 
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı 

 1 

Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji 
Anabilim Dalı 

 1 

Süleyman Demirel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm 
İşletmeciliği Anabilim Dalı 

1  

 

Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

1996–2017 yılları arasındaki dönemi kapsayan 14 lisansüstü tezlerin genel itibariyle konu 
dağılımları şu şekildedir; kadın turizm akademisyenlerinin işyeri arkadaşlıkları, turizmde kadın 
istihdamı, özellikleri ve kadın girişimciliği, kadın çalışanların karşılaştığı sorunlar, cam tavan 
sendromu ve algılamaları, kadınların estetik emek ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri, yalnız 
seyahat eden kadın turistlerin seyahat kısıtlayıcıları, kadın çalışanların/yöneticilerin kariyer 
engellerinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi, kadın yöneticilerin yönetsel davranışları ile etkinlik 
algılamaları. Lisansüstü tezlerde konu olarak daha çok kadınların turizm sektöründe 
karşılaştıkları sorunlar (kariyer engeli, cam tavan sendromu), kadınların sektördeki istihdamı ve 
girişimciliği irdelenmiştir. 
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Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Konularına Göre Dağılımı 

• Kadın turizm akademisyenlerinin işyeri arkadaşlıkları 
• Turizmde kadın istihdamı, özellikleri ve kadın girişimciliği 
• Kadın çalışanların karşılaştığı sorunlar, cam tavan sendromu ve algılamaları 
• Kadınların estetik emek ve tükenmişlik arasındaki ilişkileri 
• Yalnız seyahat eden kadın turistlerin seyahat kısıtlayıcıları 
• Kadın çalışanların/yöneticilerin kariyer engellerinin örgütsel bağlılık üzerine etkisi 
• Kadın yöneticilerin yönetsel davranışları ile etkinlik algılamaları 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Emeğin yoğun olarak gerçekleştiği turizm sektöründe kadınların yer alması gerektiği zamanla 
ortaya çıkmış ve belirli departmanlarda kadınların yer alması sağlanmıştır. İlk zamanlarda 
toplumun kadına atfettiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde çalışabildiği turizm alanları 
zamanla genişlemiş ve artık günümüzde kadınların yönetici olmalarının önü açılmıştır. Elbette 
ki kadınlara yönelik kariyer engelleri halen devam etmekte ve bunun için birtakım stratejiler 
belirlenmektedir. 

Yapılan araştırmada turizm ve kadın konusunu içeren, 1996-2017 yılları arasında yazılan, Yüksek 
Öğretim Kurulu internet sayfasında yer alan Ulusal Tez Merkezi üzerinden erişilebilen 14 
lisansüstü tez çalışması ele alınmıştır. Lisansüstü tezlerin yıllara ilişkin sonuçlarına bakıldığında, 
en büyük yüzdelik dilimin 2017 yılına ait olduğu bulunmuştur. Kadın ve turizm üzerine 
gerçekleşen çalışmaların 1996 yılından itibaren arttığını söylemek mümkündür. Kadın ve turizm 
üzerine gerçekleşmiş tez çalışmaların 2017 yılına kadar 14 tane yapılmış olması alanda bir boşluk 
olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Turizm ve kadın üzerine gerçekleşmiş tez çalışmaların büyük bir çoğunluğu Turizm İşletmeciliği 
Ana Bilim Dalı’nda hazırlanmıştır. Ayrıca Sosyoloji Ana Bilim Dalı ve Antropoloji Ana Bilim 
Dalı’nda da hazırlanan tezler bu konunun ne kadar derin ve zengin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Kadın ve turizm konulu tezlere üniversiteler bazında değerlendirildiğinde ise, 
Mersin Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde 2’şer adet yüksek lisans tezi 
gerçekleşmiştir. Konu dağılımlarına göre ise, daha çok turizm sektöründe kadınların karşılaştığı 
sorunlar, cam tavan sendromu ve sektördeki kadın istihdamı ve girişimciliği ağırlık kazanmıştır. 
Öte yandan kadın turizm akademisyenlerin arkadaşlık ilişkileri, yalnız seyahat eden kadın 
turistlerin seyahat kısıtlayıcıları gibi konular alanda farklılık yaratmıştır. 

İleriki çalışmalar için turizm ve kadın konulu alanın zengin bir potansiyele sahip olduğunu 
söylemek mümkündür. Birçok bilim dalı üzerinden çalışılabilecek olması alanın ne denli zengin 
ve derin olduğunu açıkta ortaya koymaktadır. Turizm çerçevesinde hazırlanacak bir çalışmanın 
konaklama, ulaşım,  yiyecek ve içecek, seyahat işletmelerinde yapılabildiği gibi sonuçlarının da 
karşılaştırılması başka bir çalışmanın konusu olabilir. Ayrıca son zamanlarda popülerliği artan 
gastronomi turizmi alanında spesifik olarak bayan aşçılara kıyasla bayan aşçı başlarının sayıca 
çok az olmasının nedenlerini araştırmak alanyazında çalışılmadığı için değerli bir tez çalışması 
sayılabilir. Yapılacak olan araştırmanın yöntemi olarak nicel, nitel ve karmada yapılabilir.  
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Öz 

Turist rehberleri hizmet ettikleri ülkenin kültür elçileri olarak görülmektedirler. Yemek kültürü de 
genel kültür içinde bir alt kültür olarak değerlendirildiğinde turist rehberlerinin hizmet ettikleri yabancı 
grupla olan gastronomi iletişimleri büyük önem arz etmektedir. Paket turlarda ya da günübirlik 
turlarda turist rehberlerinin grupları yeme içme etkinlikleri için nasıl yönlendirdikleri bu noktada 
önemli ve dikkate değer bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma bu keşifsel yönüyle 
gastronomi literatüründe kritik bir boşluğu dolduracaktır; buna ek olarak turist rehberlerinin 
gastronomi yaklaşımlarının anatomisini ortaya çıkaracağı için turist rehberliği pratiğinin gastronomi 
yapısının anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla tasarlanmıştır. Araştırma 
alanı 32 turist rehberinden oluşmaktadır. Veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinden 
faydalanılmıştır. Toplanan veri içerik analizine tabi tutularak belirli temalar altında sınıflandırılmıştır. 
Sonuç olarak turist rehberinin bir turda grubu yönlendirmesi grubun büyüklüğüne bağlıdır. Büyük 
gruplarda açık büfe yemek olanakları veya kapasitesi büyük ve hızlı hizmet sunan restoranlar tercih 
edilmektedir. Bunların yanında turistlerin öncelikli kriteri temizlik ve hijyendir. 
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GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı ve radikal gelişmelerle birlikte insanların yaşam 
biçimlerinde farklılıklar meydana gelmeye başlamıştır (Okul ve Şimşek, 2018). Yemek yemek insanların 
yaşamsal fonksiyonlarını gerçekleştirebilmeleri açısından hayati bir önem taşımaktadır. Günümüz 
toplumları, büyük boyutlara ulaşmış olan yiyecek içecek hizmetleri endüstrisinin ürettiği ürün ve 
hizmetleri giderek artan oranlarda tüketmektedirler. Ayrıca hangi yemeğin hangi malzemeleri 
içereceği, hangi araç gereçle hazırlanıp nasıl pişirileceği toplumdan topluma farklılık gösteren bir 
durumdur (Albayrak, 2013). 

Her milletin, ülkenin yapısı ve alışkanlıklarına göre kendi mutfağı vardır. Orta Asya’nın sade 
yemeğinden zengin Selçuklu ve Osmanlı Mutfağına yol açılmış, Çin ve Fransız Mutfağı ile birlikte Türk 
Mutfağı da dünyanın en önemli, bol çeşitli ve çok beğenilen mutfaklarından birisi haline gelmiştir 
(Şanlıer, 2005). Türk mutfağı, gerek zengin içeriği, gerekse sahip olduğu kültürel özellikleri ile turizm 
endüstrisi için kritik öneme sahiptir (Cömert, 2014). Misafirperverlik ve gastronomi arasında bir 
akrabalık ilişkisi bulunmaktadır çünkü yiyecek ve içecekler insanlar arasındaki iletişim araçlarıdır 
(Santich, 2007).  

Turistleri bir ülkeyi, bölgeyi veya yeri ziyaret etmeye motive eden ana faktörler o yerin çekicilik 
unsurlarından oluşmaktadır. Bir bölgeyi diğer bölgelerden ayıran çekicilik unsurlarına o ülkenin genel 
kültürü, doğal güzellikleri, toplumsal özellikleri, tarihi değerleri, sanat faaliyetleri, spor faaliyetleri, 
eğlence ve alışveriş olanakları ve mutfağı örnek gösterilebilir (Selwood, 2003).  

Bu çalışmada turist rehberlerinin gözünden turistlerin yeme içme tercihleri incelenmiştir. Paket turlarda 
ya da günübirlik turlarda turist rehberlerinin grupları yeme içme etkinlikleri için nasıl yönlendirdikleri 
önemli ve dikkate değer bir araştırma sorusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtlanması 
ülkemiz turizmi açısından gastronomi tercihlerin hangi motivasyonlarla yapıldığının anlaşılması ve 
turistlerin yeme içme deneyimlerinin niteliğinin saptanması noktasında büyük bir öneme sahiptir. 
Çalışma bu keşifsel yönüyle gastronomi literatüründe kritik bir boşluğu dolduracaktır; buna ek olarak 
turist rehberlerinin gastronomi yaklaşımlarının anatomisini ortaya çıkaracağı için turist rehberliği 
pratiğinin gastronomi yapısının anlaşılmasını sağlayacaktır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yemek, bir toplumun kendisini ve yaşama tarzını ifade etmekle birlikte kültürün en önemli 
unsurlarından biridir. İnsanlar farklı bölgelerin farklı kültürlerini öğrenirken o bölgenin kültürünü 
yansıtan farklı lezzetleri de tatmak ve öğrenmek istemektedir (Özer, 2018: 16). Bir bölgeye özgü 
yemekler, o bölge için diğer bölgelere göre fark yaratmaktadır. Turistler için sunulan yiyecek ve içecek 
türleri, turizm destinasyonları için ekonomik, kültürel ve çevresel sürdürülebilirlik içerisinde yer 
almaktadır (Sims, 2009: 321, Canbolat, Keleş ve Akbaş, 2016: 83, Girgin, 2018: 794). Günümüzde insanlar 
sadece açlık duygusunu gidermek için değil aynı zamanda o yemek sürecinde farklı deneyimleri 
yaşamak amacıyla evlerinden dışarıda yemek yemektedirler (Gülen, 2017).  

Turist tercihlerinde değişimler yaşandığı ve geleneksel deniz-kum-güneş odaklı ürünler dışında farklı 
arayışlar olduğu görülmektedir (Zağralı ve Akbaba, 2015). Tüketiciler artık bilgi arayışından öte 
deneyim arayışı içerisine girmişlerdir. Turistler ürün ve hizmet almanın yanında tüketilen ürün ve 
hizmetlerle ilgili deneyimleri elde etmek için çaba harcamaktadırlar (Eryılmaz ve Şengül, 2016) ve bu 
çabaya bağlı olarak turistik deneyimlerinde artışlar olmaktadır (Özdemir, 2010). 

Turistler gittikleri bölgede ister zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak isterse de haz duymak için olsun 
yemek-içmek zorundadır. Dolayısıyla haz almak isteyenlere gastronomi rehberleri tarafından özel 
gastronomi turlarında, diğerleri için de farklı turlarda (kültür, doğa, şehir, müze vb.) gastronomiye 
ihtiyaç vardır (Akay ve Özöğütçü, 2018). Turistlerin destinasyon seçimini yerel yemekler etkilemektedir 
(Fields, 2002: 37). Turistler genellikle ziyaret ettikleri yerlerin yerel yemeklerini denerler. Bazı turistler, 
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yöresel yemek deneyimleri için tur rehberleri bile isteyebilir. Bu turistler için, yerel yemeklerin tadını 
çıkarmak, seyahat etmenin en büyük motivasyonudur ve yöresel yemeklerin tadına varan turistler 
kendi kültürlerinden farklı bir kültür deneyimi yaşayabilir (Yuan, 2015). Semerci ve Akbaba (2018: 52)’e 
göre; “Kültürel Deneyim” faktörünün, yabancı turistlerin yerel yemek tüketiminde en çok etkili olan 
faktör olduğu görülmektedir. 

Gastronomi; gıda bilimini, yemek sanatını ve lezzet yaratıcılığını birleştirerek beslenme zevkini ortaya 
çıkaran ve bunlara ek olarak kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplin olarak 
tanımlanabilir (Gökdeniz vd, 2015). Gastronomi sözcüğü ilk kez Fransız şair ve yazar Joseph Berchoux 
tarafından kullanılmıştır ve köken olarak Yunanca’daki gastro (mide) ve nomos (kural) sözcüklerinin 
birleşimiyle meydana gelmiştir. İnsanlara neyin, nerede, ne zaman, hangi şekilde, hangi 
kombinasyonlarla yenilebileceği ve hangi içeceklerin bu kombinasyona eşlik edeceği ile ilgili bir 
rehberdir (Santich, 2004). Bu bağlamda gastronomi, “insan refahı ve gıdasını ilgilendiren her konuda 
sağlanmış kapsamlı bilgi birikimi” olup; sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, hoş ve lezzetli mutfak, yemek 
düzeni ve sistemini ifade etmektedir (Altınel, 2009). Turizm açısından gastronomi, gerek iç gerekse dış 
turizmin vazgeçilmez bir unsurudur (Aslan, 2010). Turistik çekiciliklerden biri olan yöresel mutfak 
unsurları, turizm destinasyonunun pazarlanmasında ve diğer turizm destinasyonlarından 
ayrılmasında önemli bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır (Mak, Lumbers, Eves and Chang, 2012; Aksu, 
Gezen ve Özcan, 2017). 

Bir ülkenin mutfak kültürü o ülkeyi ziyaret eden yabancı turistlerin tatil deneyimleri içerisinde önemli 
yer tutmaktadır. Bu nedenle farklı milletlerden ülkemize gelen turistlerin Türk mutfağına ilişkin 
görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak turizm endüstrisine önemli katkı sağlayacaktır (Albayrak, 
2013). Her şeyden öte turistler katıldıkları turlarda turist rehberleriyle beraber dolaşmaktadırlar ve 
buna bağlı olarak öncelikle turist rehberinden bahsetmek gerekmektedir.  

Çolakoğlu, Efendi ve Epik (2014: 157) tarafından yapılan araştırmada, turist rehberleri üç gruba 
ayrılmaktadır: Genel kültür rehberi, uzman rehber ve nokta rehber. Genel Kültür rehberi, “faaliyette 
bulundukları ülke ve bölge ile ilgili her konuda derinlemesine olmamakla birlikte, bilgi sahibi olan, 
birçok güzergâhta kullanılabilecek rehberlerdir”. Uzman rehber, “daha çok özel ilgi turizmi 
kapsamında düzenlenen turlarda görev alan ve belli konuları çok derinlemesine özümsemiş kişilerdir”. 
Nokta rehber ise “grupla birlikte yolculuk etmeyen, yalnızca belli bir noktada grupla buluşup, onlara o 
yer hakkında rehberlik hizmeti sunan kişilerdir.”  

Turist rehberliği mesleği, bir ülkenin kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin tanıtımını yapma ve kültür 
elçisi olarak ulusal ve uluslararası ilişkilerde etkili olma açısından oldukça önemli bir konuma sahiptir 
(Ap ve Wong, 2001; Başoda, Aylan, Kılıçhan ve Acar, 2018). Ayrıca turist rehberleri yeme ve içme 
kültürü hakkında turistlere doğru bilgi aktarmakla yükümlüdürler (Köroğlu, 2013). Bunun yanında 
gastronomi zenginliğinin uzman rehberler tarafından tanıtılması, ülke turizmi için oldukça önemlidir 
(Köroğlu ve Güdü Demirbulat, 2017). Bu bağlamda çalışmanın önemi bir kez daha dikkat çekmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışma nitel araştırma yaklaşımı ile tasarlanmıştır. Turistlerin gastronomi deneyimleri ile ilgili turist 
rehberlerinin gözlemleri ve olası yönlendirmelerinin neler olabileceği araştırma sorusunu 
oluşturmaktadır. Bu yönüyle keşifsel bir özelliğe sahiptir ve gastronomi araştırmaları yazınında daha 
önceden girilmemiş bir alanı incelemektedir. Araştırma alanı 32 turist rehberinden oluşmaktadır. 
Çalışma için yapılan görüşmelerde turist rehberleri seçilirken kolayda örneklem yöntemi seçilmiştir. 
Turist rehberlerinin seçiminde ayrıca yıl içerisinde 2019 eylemli olmaları dikkate alınmıştır. Rehberlerin 
11’i kadın 21’i erkektir ve ortalama yaş düzeyi 35’tir ve % 76’sı 10 ve daha fazla yıllık deneyime sahiptir. 
Aydın Turist Rehberleri Odası’na (ATRO) bağlı olarak aktif görev yapan katılımcılara ulaşılarak 
gönüllülük esası ile çalışmaya katılmaları rica edilmiştir. Veri toplamada yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniğinden faydalanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin seçilme nedeni, araştırmacıların 
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hazırlamış olduğu soruların yanında ek sorular sorabilme imkânı bulması ve araştırmanın daha derine 
inmesine olanak sağlamasıdır. Görüşmeler yaklaşık olarak 45 dk. süre almış ve veriler içerik analizi 
yöntemiyle düzenlenmiştir.  

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde rehberlere yöneltilen sorular şunlardır: 

1. Turlarda serbest zamanda grubunuzu götüreceğiniz yere karar verirken nelere dikkat 
ediyorsunuz? (Ek soru: Grubunuz gidilecek yer konusunda sizi yönlendiriyor mu? Bu yönlendirmede 
turistler neleri gözetiyor?) 

2. Yemeğe götürdüğüz grupları gidilen yerde neler memnun ediyor, neler tatminsizlik yaratıyor? 
3. Turistler yiyecek/yemek tercihlerini nasıl yapıyor?  
4. Turistin bir yemeği beğenmesi veya beğenmemesinin nedenleri nelerdir? 
5. Yemek yenilen yerlerde yaşanılan sorunlar nelerdir? (Ek soru: Ufak çaplı krizlere yol açan 

sorunlar oluyor mu? Büyük çaplı krizlere yol açan sorunlar oluyor mu?) 

Yukarıdaki sorulara verilen yanıtlardan elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak belirli temalar 
altında gruplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgulara bakıldığında sorulan ilk soruya göre (Turlarda serbest zamanda 
grubunuzu götüreceğiniz yere karar verirken nelere dikkat ediyorsunuz?) turist rehberleri gruplarını 
bir yeme içme tesisine götürmeye karar verirken tesisle ilgili önem sırasına göre en çok hijyene, 
temizliğe, fiyatların ekonomik olmasına, servisin hızlı ve kaliteli olmasına, yemek lezzetinin memnun 
edici olmasına, gidilen yerin yöresel ve otantik olmasına, çalışan davranışlarının kalitesine, makul 
düzeyde bir komisyon verilmesine, lavabo ve market kalitesine, tesisin büyük grupları kaldırma 
kapasitesine dikkat etmektedirler. Turist rehberleri bu soruya birden fazla cevap vermişlerdir ve bu 
cevaplar aynı önem derecesine göre sıralanmıştır. Tablo 1’de ilk soruya verilen yanıtların daha ayrıntılı 
bir dökümü yer almaktadır: 

 

Tablo 1. Yemek Yenecek Yerin Seçiminde Turist Rehberlerinin Gözettiği Unsurlar 

Gözetilen Unsur Frekans 

Mekanın hijyenik olması 8 

Mekânın temiz olması 7 

Fiyatların ekonomik olması 7 

Servisin hızlı ve kaliteli olması 6 

Çalışanların tutum ve davranışlarının profesyonel olması 4 

Memnun edici lezzet 3 

Makul düzeyde bir komisyon verilmesi 3 

Lavabo ve market kalitesi 3 

Tesisin büyük grupları kaldırma kapasitesi 3 
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Tablo 1’de verilen cevaplarda frekans ayrımı yapılırken sorulan soruya verilen birkaç cevapların tümü 
dikkate alınmıştır. Bu bağlamda ilaveten yapılan görüşmelerde turist rehberlerinin verdikleri ek 
bilgilere göre, turist rehberleri eğer büyük gruplara hizmet ediyorlarsa daha çok açık büfe hizmet veren 
ve büyük gruplara sorunsuz hizmet edebilecek tesislere yönelmektedirler. Eğer grup küçükse daha çok 
otantik ve yöresel/butik tesisler tercih edilmektedir. Ayrıca gidilen yerin revaçta olması, kaliteli vakit 
sunma olanakları sağlaması, araç otopark ve yararlanılan araç için manevra alanları, turistin milliyeti, 
yemek çeşitliliği, işletme sahibinin mekânda grubu karşılaması ve sürekli mekânda bulunabilmesi, 
gidilen yerin konumu da turist rehberlerinin yemek yeme yeri seçimine etki eden diğer faktörler olarak 
saptanmıştır.  

Birinci soruya ek olarak sorulan “Grubunuz gidilecek yer konusunda sizi yönlendiriyor mu? Bu 
yönlendirmede turistler neleri gözetiyor?” sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında turist rehberlerinin 
büyük çoğunluğunun (21 turist rehberi) bu noktada iki kriteri olduğu saptanmıştır. Buna göre turist 
rehberleri eğer grup küçükse ve yemek ücreti turist tarafından ödenecekse (tur fiyatına dahil 
edilmemişse) turistlerin yemek yenecek yerin seçiminde karar vermesine olanak sağlamaktadırlar. 
Turist rehberlerinden elde edilen bulgulara göre turistlerin yemek yenecek yer seçiminde dikkate 
aldıkları kriterler Tablo 2’de görülmektedir: 

 

   Tablo 2. Turistlerin Yemek Yenilecek Yer Seçiminde Dikkate Aldıkları Unsurlar 

Gözetilen Unsur Frekans 

Yöresellik ve otantiklik 3 

Vejetaryen ve vegan beslenme olanağı, glüten alerjisi 2 

Turistin bütçesi 1 

Mekânın sosyal medyada popüler olması 1 

Turistin damak tadına uygunluk 1 

Önceden araştırılmış olan tanınmış şeflerin varlığı 1 

Lezzet ve hijyen 1 

Türk mutfağı ve etli ev yemeklerinin servis edilmesi 1 

 

Müşterinin rehberi yönlendirmesi grubun büyüklüğü ile çok yakından ilişkilidir. Grubun göreli olarak 
küçük olduğu ve ücretin turist tarafından ödendiği (tur fiyatına dahil olmadığı) durumlarda rehberler 
turistin yönlendirmesine daha fazla imkan tanımaktadırlar. Böyle durumlarda turistlerin en çok dikkat 
ettiği unsur tesisin yöreselliği ve otantikliğidir. Bundan başka vejetaryenlik, veganlık ve glüten alerjileri 
seçimde etkin olmaktadır. Ayrıca turistlerin bütçesi, mekanın sosyal medya popülerliği, mekandaki 
şefin ünlü olması, turistin damak tadı (kendi yemek kültürüne yakın tatlar arama), lezzet ve hijyen, 
mekanda Türk ev yemeklerinin olması (kebap ve balık ağırlıklı) tercih edilmektedir.   

Yemek için gidilen tesiste turistleri memnun eden ve etmeyen unsurlarla ilgili bulgular Tablo 3’te yer 
almaktadır: 
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   Tablo 3. Yemek İçin Gidilen Tesiste Turistleri Memnun Eden/Etmeyen Unsurlar 

Memnun Eden Unsurlar Memnun Etmeyen Unsurlar 

Turist rehberinin yemek sırasında ya da 
sonuna doğru masaları dolaşıp herhangi bir 
ihtiyaç olup olmadığını sorması ile müşteri 
memnuniyeti artmakta  

Yemek için gidilen restoranda, restoran yöneticisinin 
ve turist rehberinin turistlere karşı ilgisiz tavırları, 

Yemek düzeninin standartlara uyması 
(uluslararası kriterler)  

Turistin beklentilerinin çok yüksek olması (örneğin 
ülkesinde yediği yemeğin aynısını bulma isteği) 

Fiyatların uygun olması Fiyat/kalite orantısızlığı 

Yaz aylarında klimalı ve kışın sıcak bir 
restoran 

Yaz aylarında sıcak ve kışın soğuk restoran, 

Personelin turistin konuştuğu dili bilmesi İlgisiz personel (dil bilmeyen ve lakayit personel) 

Doğal ve taze malzemeler kullanılması Çeşit bol görünsün diyerek abur cubur ile doldurulan 
ve bayat malzeme kullanılan açık büfeler (mide 
rahatsızlığına yol açmakta) 

Eski/otantik Türk yemeklerinin sunulması Açık büfenin dağınık olması ve çok sıra beklenmesi, 
ayrıca yemeklerin bayat görünmesi, soğuk servis 
edilmesi ve düşük kalite malzeme kullanımı 

Çay ve tatlı ikramı İkramların olmaması 

Lüks restoranlardan daha ziyade aile 
restoranı olması 

Aşırı kalabalık restoranlar 

Güzel dekorasyon Mekânın iç ve dış görünümünün kötü olması 

 

Tablo 3’te de görüldüğü gibi turistleri otantik, küçük ve güler yüzlü/ilgili personelin olduğu mekânlar 
memnun etmektedir. Açık büfenin özensiz olduğu, ilgisiz personeli olan ve yüksek fiyata düşük 
kalitede servis veren tesisler de tatminsizlik yaratmaktadır.  

Turistlerin yemek tercihlerinin milliyetlerine göre değişip değişmediğine yönelik sorulan soruya 
verilen yanıtlardan elde edilen bulgular şöyledir. Asyalı turistlerin kendi mutfaklarını, ayrıca balık ve 
et ürünlerini tercih ettikleri anlaşılmaktadır. İngilizlerin kızarmış balık ve patates tercih ettikleri, 
Amerikalıların alakart restoran ve kaliteli şarap tüketmeyi tercih ettikleri, Hintlilerin bol baharatlı ve 
vejetaryen yemekleri tercih ettikleri, Latin Amerikalıların kırmızı et tercih ettikleri, Malezya ve 
Endonezyalı turistlerin acılı baharatlar ihtiva eden yemekler tercih ettikleri saptanmıştır.  

Bir turistin yemeği beğenip beğenmeme sebepleri ayrıca bir soru olarak sorulmuştur. Bu sorunun 
sorulma amacı turistin tesise yönelik genel tutum ve görüşlerinden yemeklere yönelik daha mikro 
ölçekte veriler elde etmektir. Bu soruda herhangi bir yemek çeşidi dikkate alınmamış olup rehberlerin 
bu yöndeki genel izlenimleri dikkate alınmıştır. 
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  Tablo 4. Turistlerin Yemeği Beğenip Beğenmeme Sebepleri 

Yemeği Beğenme Sebepleri Yemeği Beğenmeme Sebepleri 
Yemeğin iyi bir sunuma sahip olması Yemeğin iyi bir sunuma sahip olmaması 
Yemeğin hijyenik olması Yemeğin hijyen kurallarına uygun pişirilmemesi 

(bonesiz ve kirli önlük) 
Restoranın atmosferi Restoranın kirli ve düzensiz olması 

 Yemeğin daha önceden denenmiş olması 
 Yemeğin damak tadına uymaması 
 Fazla hamurlu yiyecekler (börek, gözleme vb.) 

sevilmeyip yarım bırakılıyor 
 Tatlıların çok şerbetli ve şekerli olması 

 

Tablo 4’te de görüldüğü gibi hijyenik, göze hitap eden ve iyi bir sunumu olan yemekler beğeni 
kazanırken; fazla pişen, zamanında servis edilmeyen, fazla yağlı, hamurlu ve tuzlu yemekler beğeni 
kazanmamaktadır.  

Yemek yenilen yerde yaşanan büyük çaplı kriz yaratan sorunlar veya ufak çaplı kriz olaylarının olup 
olmadığına yönelik sorulan soruya verilen yanıtlardan elde edilen bulgular şunlardır: 

 

   Tablo 5. Yemek Yenilen Yerde Sorun Yaratan Unsurlar 

Yaşanılan Sorun Frekans 
Yetersiz ve hijyenik olmayan tuvaletler 4 
Servis için uzun süre sıra beklenmesi 4 
Yabancı dil konuşan eleman bulunmaması (özellikle kasada) 3 
Porsiyonların küçük olması 2 
Masa konumunun kötü olması veya müşterinin istediği yere oturamaması 2 
Restoranın kalabalık olması (restoranın değişmesine neden olabiliyor) 2 
Vejetaryen yemeğinden et çıkması 1 
Servis personelinin sert ve kaba tutumları 1 
Temiz tabakların içine kirli tabak-çatal karışması 1 
Restoranda sadece alaturka tuvalet bulunması 1 
Yemekten kıl çıkması 1 
Otelde verilen yemeğin kaçırılması 1 
Yemeklerin alerjen içeriklerinin (et, süt, yumurta, un, susam, fındık, fıstık vs.) 
yeterince açık belirtilmemesi 

1 

Masaların temizlenmemiş olması 1 
Grup tarafından paylaşılması istenen ortaya sunum yemekler 1 
Cevap vermeyen turist rehberleri 6 

 

Tablo 5’te de görüldüğü gibi yemek yenilen yerde sorun yaratan (küçük çaplı kriz yaratan) unsurların 
başında yetersiz ve hijyenik olmayan tuvaletler, uzun süre servis sırası beklenmesi, servis personelinin 
kaba davranışları, yabancı dil bilen eleman eksikliği, porsiyonların küçük olması, masa konumunun 
kötü olması, masaların temizlenmemiş olması, restoranın kalabalık olması gibi unsurlar tekrarlanma 
sıklığı açısından dikkat çekmektedir. Bunun yanında büyük çapta kriz yaratan sorunlar, vejetaryen 
yemeğinden et çıkması, sunulan yemekten kıl çıkması, otelde verilen yemeğin kaçırılması (saatin hatalı 
hesaplanıp otele geç girilmesi), grup tarafından paylaşılması istenen ortaya sunum yemekler ve 
yemeklerin alerjen içeriklerinin bulunmasıdır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Turizm, farklı kültürlerin ve yöresel lezzetlerin tanıtılması için önemli bir araçtır (Serçeoğlu, 2014: 44). 
Destinasyonların kültürünü yansıtan yerel yemeklerin turist tercihlerini etkileyen bir etken olarak her 
geçen gün daha fazla önem kazandığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, bir turist çekicilik etkeni 
olarak yerel yemeklerin önemi ve rolünün iyi tanımlanması gerekmektedir (Fox, 2007, Zağralı ve 
Akbaba, 2015: 6641). Farklı bir ülkeye seyahat eden turistlerin birçoğu seyahatler sırasında sadece açlık 
hissini gidermeye yönelirken, diğer turistler ise seyahat amaçları içerisinde gastronomi bulunmaktadır. 
Bu bağlamda, dünyada gastronomi deneyimi yaşamak ve belli yörelerdeki ünlü şeflerin yemeklerinden 
yemek için seyahat eden insanların sayısı her geçen gün artmaktadır (Hall ve Mitchell, 2000: 445, Özer, 
2018: 23). Türk mutfağının çeşit zenginliği ve kültürel değişiklikleri yansıtması bakımından köklü 
dünya mutfakları arasında yer aldığı düşünüldüğünde, ülkemizin de gastronomi turizminde önemli 
bir pay elde edebileceği söylenebilir (Yetiş, 2015: 17). 

Müşteri ile birebir ilişki halinde olan turist rehberlerinin gastronomi turizmi olgusunun Türkiye’de 
geliştirilmesi bakımından iki farklı rolünden bahsedilebilir. Birincisi, gelişim evresinde bu turizm 
çeşidinin potansiyel olarak var olduğunu turiste hissettirmek; ikincisi ise, bu alanda kendisini 
geliştirerek gastronomi turizmi kapsamında hizmet verirken mutfak zenginliğini ve çeşitliliğini doğru 
biçimde karşı tarafa aktarmaktır (İrigüler ve Güler, 2017: 15). Turist rehberinin bir turda grubu 
yönlendirmesi grubun büyüklüğüne bağlıdır. Büyük gruplarda daha çok açık büfe yemek olanakları 
veya kapasitesi büyük ve hızlı hizmet sunan restoranlar tercih edilmektedir. Küçük gruplarda rehber 
seçimi gruba bırakabilmektedir. Böyle durumlarda turistlerin öncelikli kriter temizlik ve hijyendir. 
Ayrıca restoranın otantik olması ve yöreselliği önem arz etmektedir.  

Bunların yanında yöresel yiyecek ve içeceğin turizmde kültürel öğe olarak değer kazanması, yerel 
halkın bilinçlenerek gelenek göreneğine sahip çıkmasına, kültürel mirasın korunup yaşatılması ve 
gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunar. Yöresel yemekler, insanların destinasyon tercihinde 
önemli rol oynamaktadır. Turistlerin güzel bir tatil deneyimi kazanmalarına yardımcı olur ve daimi bir 
harcama yapmalarına olanak sağlayarak bölge ekonomisine de katkıda bulunur (Çapar ve Yenipınar, 
2016: 110). 

Yerel mutfak kültürüne yönelik deneyim; bilinmeyen lezzetleri tatma, keşif; lezzetlere yönelik tüm 
süreçleri yaşama, katılma; etkinliklerde yer alma ve ziyaret ise özel alanlara/yerlere ziyaret odaklı 
faaliyetleri kapsamaktadır (Başoda vd., 2018, 1822). Diğer yandan bazı turistler de kendi kültürlerine 
yakın yemeklerin olduğu restoranları tercih etme eğilimindedirler. Turistlerin bazı yemek çeşitleri ve 
tatlılar hakkındaki olumsuz düşünceleri Türk yemeklerine alışık olmamaları, yemek ve tatlıların aslına, 
reçetesine uygun olarak yapılmamasından kaynaklanabilir (Şanlıer, 2005: 222). Bununla beraber yemek 
tercihleri turistin milliyetine göre değişmektedir. Birdir ve Akgöl (2015: 66) gastronomi turizminin 
geliştirilmesi açısından yiyecek içecek işletmelerinin; yiyecek içecek işletmelerinde sunulan Türk 
mutfağına özgü yiyecekler yağ şeker miktarı yönünden dengelenip; kalite, çeşit, görünüş, temizlik, 
besin değeri açısından geliştirilmeli ve lezzet ve porsiyon açısından beğenilen Türk yemeklerine bu 
özellikler konusunda standart kazandırılması; Türk mutfak kültürüne özgü eşsiz mutfak değerlerine ve 
Türkiye’deki destinasyonlarda, bölgelere has yiyecekler ve hazırlama-pişirme yöntemlerine sahip çıkıp 
ve bu değerlerin korunması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Turist rehberlerine göre Avrupa, Amerika, Japon ve özellikle Güney Afrikalı müşteriler yeni tatlara 
açıklar. Bu bağlamda, gastronomi turizmi amacıyla ziyaret edilme isteği konusunda potansiyeli yüksek 
olan bu bölgelerin ve şehirlerin mutfak kültürü konusunda ön plana çıkartılması Türk turizmi için 
oldukça önem arz etmektedir (Şengül, 2017: 393). Diğer yandan Hint ve Uzakdoğulu turistler kendi 
damak tadından vazgeçmemekte ve çoğu kez yiyeceklerini yanlarında getirmektedirler. Bunun 
yanında Hintli turistlerin Türk yiyeceklerini ve mutfağını en çok beğenen millet oldukları, aynı şekilde 
Türkiye’deki gastronomi tecrübesinden en çok tatmin olan turist grubu olduğu belirlenmiştir (Birdir ve 
Akgöl, 2015: 66). Milliyetle birlikte dini inançlar da yemek tercihlerini etkilemektedir. Veri toplama 
sürecinde bu yönde bir soru sorulmasa da bazı katılımcılar özellikle Hintli turistlerin vejetaryen 
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mutfağa yönelmesinde din faktörünün önemine dikkat çekmişlerdir. Ayrıca Hıristiyan turistlerin sebze 
ağırlıklı yemeklere yöneldikleri belirtilmiştir. Özellikle Hintli Jainlerin toprak altından gelen hiçbir şeyi 
yememeleri tesis seçiminde ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Grup Avrupalı ise yemeklerin baharatlı 
olmasından Asyalı ise baharatlı olmamasından şikâyet edebilmektedir. 

Yemek yenilen tesisteki servis elemanlarının tutumları, güler yüzlü ve ilgili olmaları yabancı dil 
bilmeleri çok büyük önem arz etmektedir. Yabancı dil bilmeyen personel çalıştırılması ufak çaplı 
krizlere neden olabilmektedir. Turistlerin yerel gıda tüketmelerinde etkili olan motivasyonlardan biri 
de “Kişilerarası İlişki” olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yiyecek-içecek hizmeti veren 
işletmelerde turistler için rahat bir iletişim ortamının oluşturulmasına önem verilmelidir (Girgin, 2018: 
806). Tesiste çıkan sorunlar bazen turistin milliyetine bağlı olarak da şekillenebilmektedir. Örneğin bir 
Alman turist için tuvaletlerin mutfağa yakın olması kabul edilemez bir hijyen ihlalidir. Benzer bir 
şekilde turist rehberlerinin bir motto gibi tekrarladıkları Hintli ve Malezyalı aynı yerde yemek yiyemez 
görüşü buna bir örnektir.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular hem hali hazırda mesleğini icra etmekte olan turist rehberlerine 
hem de geleceğin turist rehberi olacak olan aday öğrencilere pratik açıdan son derece değerli bilgiler 
sunmaktadır. Elde edilen bulguların yaşanmış deneyimlerden oluşması hem turistik restoran 
sahiplerine hem de turist rehberlerine meslek kalitelerini daha da arttırmaya yarayacak bilgiler 
sunmaktadır. Bu çerçevede turist rehberlerine, restoran sahiplerine, turizm planlayıcılarına ve 
araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulabilir: 

 

Restoran Sahiplerine Öneriler: 

• Restoran ve turistik tesis sahibi olan yöneticiler tesislerinin taşıma kapasitesini göz önüne alarak 
hizmet sunmaya dikkat etmelidirler. Servis süresinin uzun sürdüğü ve oturma düzeninin uygunsuz 
olduğu restoranlar tepki çekmekte ve müşteriyi kaçırmaktadır. 

• Yabancı dil bilmeyen personel çalıştırmamaya dikkat edilmelidir. Turiste kaba ve ters 
davranmaması için iyi bir akademik eğitim almış veya hizmet içi eğitime tabi tutulmuş personel 
çalıştırılmalıdır.  

• Menüde fiyat ve kalite dengesine dikkat edilmelidir. Servisin ve yemek sunumunun göze hitap 
etmesine, yemek malzemelerinin temiz ve taze olmasına, hijyene gereken önem verilmelidir. 

• Yöresel ve otantik yemeklerin sunumuna önem verilmelidir. 

 

Turist Rehberlerine Öneriler: 

• Turist rehberleri hizmet ettikleri grubun milliyetine, kültürüne ve damak tadına bağlı olarak en 
uygun restoranı veya tesisi seçmeye özen göstermelidirler. 

• Özellikle vejetaryen ve vegan beslenen müşterilerin hassasiyetlerini göz önüne alarak önceden 
tesisle iletişime geçip herhangi bir sorun yaşanması ihtimalini ortadan kaldırmalıdırlar.  

• Turistlerin daha önceden deneyimlemediği yöresel ve otantik mutfaklara ziyaret etmeyi gözeterek 
Türk mutfağının daha iyi tanınmasına yardımcı olmalıdırlar.  

• Gidilen yerin hijyenik ve temiz olmasına özen göstermelidirler. 

 

Turizm Planlayıcılarına Öneriler 

• Ülke tanıtımına katkıda bulunacak olan yerel yemeklerin aldığı ve yemek özelliklerini belirten 
broşürlerin hazırlanması ve ülke tanıtımında gidilen ülkelerde dağıtılması gastronomi merakları 
olan turistlerin ülke tercihlerinde etkili olacaktır. 

• Turistlerin yoğun veya düşük sezonda tercih ettikleri restoranların kontrollerinin daha dikkatli ve 
sıklıkla yapılması, ayrıca restoranlarda turistlerin rahatsız oldukları hijyen koşullarının 
düzeltilmesi ile birlikte turistlerin tercihlerinde ve ülke tanıtımında etkili olacağı düşünülmektedir.  
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• Ülke içerisinde düzenlenen festivallerin tanıtımında yabancı turistlerin bulunduğu alanlarda 
yapılması hatta özel gastronomi festivallerinin hazırlanması ile birlikte turistlerin tercihlerinin 
artacağı ve ülke ekonomisine katkının artacağı unutulmamalıdır.  

 

Araştırmacılara Öneriler 

• Bu araştırmada turist rehberlerinin gözünden turistlerin gastronomi tercihleri dikkate alınmıştır. 
Bu bağlamda gelecekte yapılacak araştırmalar için turistlerle görüşmeler yapılması ve turistlerin 
birebir tercihlerinin kendilerinden bilgi toplanarak hazırlanan bir çalışmanın da verimli bilgilere 
sahip olacağı düşünülmektedir. 

• Bu çalışma nitel veri toplama yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda gelecekte yapılacak 
araştırmalarda nitel yöntemlerden odak grup görüşmesi turistlerin daha fazla cevap vererek daha 
farklı bulguların toplanmasına etkili olacaktır.  
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Abstract 

Servicescapes are an important factor to create customer satisfaction by managing consumer 
expectations and perceptions. One of the main goals of the hotel businesses is to provide 
consumer satisfaction. One way to achieve this is to optimize servicescapes. From this point of 
view, the purpose of the research is to determine the relationship between servicescapes 
perceptions and satisfaction levels of consumer in hotel businesses. For this purpose, a survey 
was conducted to 368 domestic tourists staying in three and more star hotel businesses within the 
boundaries of Çanakkale province. According to the research results, the perception level of 
servicescapes of consumers staying in the hotel business is high. In addition, in-hotel variables, 
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do not have a statistically significant effect on consumer satisfaction. 
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GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından başlayarak ekonomik değerinin fark edilmesiyle önem 
kazanan turizm, günümüzde en hızlı büyüyen sektörler arasında yer almaktadır (Bahar ve 
Kozak, 2013: 5). Konaklama işletmeleri, bu hızlı gelişimin ve küreselleşmenin etkisiyle oluşan 
rekabet ortamında talep görebilmek için sahip oldukları turistik ürünleri ilgi çekici, yeni ve farklı 
hale getirerek turistlere benzersiz deneyimler yaşatmayı amaçlamaktadır (Aslan ve Akova, 2018: 
2331). Bu noktada konaklama işletmelerinin karşısına hizmet uzantıları kavramı çıkmaktadır. 
Hizmet uzantıları, müşterinin satın alma davranışını olumlu etkileyebilen ve kişiye özgü 
duygusal tepkiler oluşturabilen satın alma çevresi düzeni yaratmaktır şeklinde açıklanmaktadır 
(Kotler, 1973). Bitner (1992) hizmet işletmelerindeki hizmet uzantılarını servicescape olarak ifade 
etmekte ve ortam koşulları, mekansal düzen ve işlevsellik, işaretler, semboller ve eserler olmak 
üzere üç boyutta sınıflandırmaktadır. Hizmet uzantılarının insan davranışları üzerinde bir 
etkisinin olduğu mimarlar, tasarımcılar ve otelciler tarafından uzun süredir onaylanmış 
durumdadır (Baker vd., 1992). Belirli bir otelde bulunan misafirler, deneyimlerini 
değerlendirirken hizmet çevresinde bulunan görünen ya da görünmeyen faktörler 
doğrultusunda beş duyusuna güvenmektedirler (Bitner, 1992; Chang, 2000). Aslında otel 
işletmelerinde misafirler hizmet uzantıları ile iç içe bulunmaktadır. Örneğin, lobide bulunan 
misafir sadece otel görevlileri ile bağlantıda olmaz, bunun yanında lobinin sıcaklığı, kokusu, 
çalınan müzik ve otelde bulunan diğer misafirler ile de bağlantı halinde olmaktadır (Lin, 2004).  

Hizmet uzantıları, tüketici beklentilerini ve algılarını yöneterek müşteri memnuniyet 
değerlendirmelerinin oluşturulmasında önemli bir etki taşımaktadır (Hoffman ve Turley, 2002: 
36). Konaklama işletmeleri, hizmeti değerlendirirken zorlanan misafirleri memnun edebilmek 
için hizmet uzantılarından farkında olarak veya olmadan faydalanmaktadır (Akkuş Karkın, 2009: 
168). Diğer işletmelerden farklı bir ortam yaratmak, hizmet sektöründe işletmelerin rekabette 
üstünlüğe sahip olmasına yardımcı olan bir etkendir. Buna ek olarak hizmet uzantıları tüketiciyi 
etkileyerek memnun kalmasını sağlamakta ve işletmenin kazançlarının artmasına katkıda 
bulunan bir unsur olmaktadır (Han ve Back, 2009; Ryu ve Han, 2011). Hizmet uzantıları, müşteri 
memnuniyetini önemli derecede etkilemekte ve müşteri memnuniyetini belirlemede önemli bir 
rol oynamaktadır (Chang, 2000). Araştırmacılar, otel işletmelerinde hizmet uzantılarının firma 
hakkında belirli bir imaj oluşturduğunu (Nguyen ve LeBlanc, 2001) ve müşteri memnuniyetini 
artırdığını bulmuşlardır (Ariffin vd., 2013; Chang, 2000; Lam vd., 2011).  

Çanakkale sahip olduğu doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile her mevsim turizm 
faaliyetlerinin yürütüldüğü ve bu bakımdan otel sayısının çoğunlukta olduğu bir şehirdir. Bu 
bağlamda çalışmanın amacı, Çanakkale ilinde yer alan üç yıldız ve üzeri otel işletmelerinde 
konaklayan tüketicilerin hizmet uzantısı algılamaları ile memnuniyet düzeyleri arasındaki 
ilişkiyi belirlemektir. Literatür incelendiğinde otel hizmet uzantılarının müşteri memnuniyetine 
etkisini doğrudan ölçen çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve aynı zamanda Çanakkale ilinde de 
bu konuda bir çalışmanın yapılmadığı görülmektedir. Bu gibi sebeplerle çalışmanın literatüre 
katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Hizmet Uzantıları 

Hizmet uzantıları kavramı, Kotler (1973) tarafından yapılan çalışmada “atmosfer” terimi olarak 
kullanılmış ve alıcılarda belirli etkiler yaratmak için mekanın bilinçli tasarımı şeklinde 
tanımlanmıştır. Daha spesifik olarak atmosfer, alıcıda satın alma olasılığını arttıran duygusal 
etkiler üretmek için satın alma ortamları tasarlama çabasıdır. Kotler (1973)’ e göre atmosfer, duyu 
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yoluyla kavranmaktadır. Atmosfer için ana duyusal kanallar ise görme, ses, koku ve dokunuştur. 
Diğer bir çalışmada ise hizmet uzantıları ziyaretçilerin ve çalışanların davranışlarını iyileştirmek 
amacıyla işletmenin yönetiminde olan fiziksel etkenlerin tamamı olarak tanımlanmaktadır. 
Hizmet uzantısı boyutları ise ortam koşulları (hava kalitesi, ısı derecesi, ses, müzik, koku), 
mekânsal düzen/işlevsellik (düzen, ekipman, mobilya) ve işaret/sembol/yapay dokular şeklinde 
sınıflandırılmıştır (Bitner, 1992). Baker (1987), yaptığı çalışmada hizmet uzantılarını üç boyutta 
ele almıştır. Bunlar; ortam faktörleri, tasarım faktörleri ve sosyal faktörlerdir. Hoffman vd., (2003) 
ise çalışmalarında boyutları tesis içi (iç dizayn, ekipman, işaret, konum, hava kalitesi, ısı), tesis 
dışı (dış dizayn, işaretler, park alanı, peyzaj) ve diğer somut varlıklar (kartvizit, faturalar, 
raporlar, personel görünümü, üniformalar) şeklinde ayırmışlardır. Yapılan diğer çalışmalar 
incelendiğinde farklı olarak şu boyutlar ele alınmıştır; tesis estetiği, ışıklandırma, 
konumlandırma, yemek ile ilgili ekipmanlar, personel ve ambiyans (Ryu ve Jang, 2008), mimari 
dizayn, iç dizayn ve dekor (Lam vd., 2011), fiziksel boyut, sosyal boyut, sosyal sembolik boyut 
ve doğal boyut (Rosenbaum ve Massiah, 2011), hava kalitesi, ısı derecesi, koku/aroma, müzik ve 
ses/ses seviyesi (Suh vd., 2015). 

Oteller, misafirlere çok yönlü hizmet ve konfor sunmaya uygun olarak tasarlanmaktadır. Buna 
rağmen otel yöneticileri iç hava kalitesi gibi önemli bir konuyu göz ardı etmektedirler. 
Otellerdeki teknolojik altyapı daha çok konfor sağlamak amacıyla kullanılır (Bohdanowicz ve 
Martinac, 2002). Fakat bu Kuo vd., (2008)’e göre misafirlerin tam anlamıyla memnun 
kalabilmeleri için yeterli olamamaktadır. Çalışmalarında misafirlerin, pahalı ve oldukça konforlu 
otellerde bile hava kalitesinin oluşturduğu rahatsızlıklarından şikayetçi olduklarını 
belirtmişlerdir. 

Otelin sıcaklık derecesi otelle ilgili intiba oluşturmada oldukça etkili olmaktadır. Örneğin 
müşteriler aşırı derecede sıcak bir otelde kalmak istemeyecekleri gibi soğuk bir oteli de sıcak ve 
içten bir otel olarak görmeyeceklerdir. İyi bir hizmet uzantısı yaratılabilmesi için otellerin yazları 
serin, kışları ise sıcak bir ortam haline getirilmesi gerekmektedir (Arslan ve Bayçu, 2006: 209). 
Müşteriler otel tercih ederken genellikle otellerde modern havalandırma ve klima sistemlerinin 
yer almasına dikkat etmektedirler. Bunun nedeni ise modern klimaların temiz, konforlu ve 
sağlıklı bir ortam oluşturmasıdır (Aksu, 2012). Baker (1987), aşırı derecede rahatsız edici bir 
sıcaklık yaşamadıkça, müşterilerin sıcaklık derecesinin farkına varmalarının kolay olmadığını 
belirtmiştir. Bundan farklı olarak, müşterilerin hizmet faktörlerine cevap verme konusundaki 
araştırmalarında Wakefield ve Blodgett (1999), sıcaklığın müşteriler arasında olumlu duygular 
yaratmada kilit bir rol üstlendiği sonucuna ulaşmışlardır. Daha yakın tarihli bir çalışma, 
sıcaklığın müşterilerin bir firma hakkındaki algılarını ve değerlendirmelerini etkileyebileceği 
görüşünü ele almış ve hoş bir sıcaklığın konuklara bir otelde daha keyifli bir fiziksel çevre 
deneyimi sağlayabileceğini öne sürmüştür (Walls, 2013). 

Bilimsel çalışmalar duygularımızın % 75'inin kokular tarafından üretildiğini göstermektedir. Beş 
duyumuzdan en etkileyici olanı kokudur ve doğrudan duygulara hitap ederek hatıraları 
canlandırmaktadır (Hussain, 2014). Gueguen ve Petr (2006) yaptıkları çalışmada kokuların insan 
davranışlarında etkili olduğunu dolayısıyla tüketici davranışlarını da etkilediğini 
belirtmektedirler. Aromaların insan davranışı, duygular ve biliş üzerinde olumlu bir etkisi vardır 
ve satış alanında tüketiciyi olumu etkilemektedir. Davies vd., (2003) perakende işletmelerinde 
ortam kokusunun kullanımına odaklanmışlardır ve davranışsal tepkileri şekillendirmeye 
yardımcı olan faktörleri incelemişlerdir. Araştırmanın bulguları kokunun tüketici anılarını 
hatırlatarak, tüketici ile işletme arasında güçlü bir bağ oluşturma sırasında kullanılabileceğini 
ortaya çıkarmıştır. 

Yalch ve Spangenberg (1990) müziğin hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla kullanılan en 
yaygın hizmet uzantısı faktörlerinden biri olduğunu belirtmişlerdir. Birçok perakendeci ve 
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hizmet örgütü hizmet uzantısını geliştirmek ve müşteri davranışlarını etkilemek amacıyla müziği 
kullanmaktadır. Maginini ve Parker (2008)’e göre müzik doğru bir şekilde kullanıldığında otel 
işletmecileri için faydalı bir araç olabilmektedir. Yaptıkları çalışmada müziğin, bir işletmede 
misafirlerin daha fazla para ve zaman harcamalarını sağlamaya, bekleme sırasında müşterilerin 
tutumlarını iyileştirmeye, çalışanların verimliliğini arttırmaya ve alıcı ile satıcı arasındaki ilişkiyi 
etkilemeye yardımcı olduğunu, ayrıca müziğin misafirlerin marka kişiliğini ve dekor algılarını 
değiştirdiğini gözlemlemişlerdir. Demoulin (2011) yaptığı çalışmada bir hizmet ortamında müzik 
uyumunun tüm hizmet uzantılarına olan etkisini değerlendirmiştir. Yaptığı çalışma sonucunda 
müziğin zevki önemli ölçüde etkilediğini, dolayısıyla müşterilerin çevre ve hizmet kalitesini 
değerlendirmelerinde artış sağladığını ve sonuçta restoranlarda tekrar ziyaret etme niyetlerini 
gözden geçirdiklerini ortaya koymuştur. 

Gürültü ve ses, müşterilerin memnuniyet düzeyleri üzerinde etkili olabilmektedir. Örneğin, sesin 
bileşenlerinden biri olan ses seviyesinin, özellikle ses beklenmedik bir anda ortaya çıktığında 
veya istenmeyen bir unsur olarak algılandığında negatif bir faktör olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 
ses seviyesinin çok yüksek olması veya ortamın devamlı olarak sessiz olması da dikkatin 
dağılması, gerginliğin artması gibi sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Ses ve gürültü, kontrol 
edildiğinde oteller için keyifli bir ortam oluşturmada önemli roller üstlenebilmektedir. Bu 
nedenle, otel pazarlamacıları müşterilerine daha keyifli bir ortam sunabilmek için otellerdeki ses 
/ ses seviyelerinin uygunluğuna dikkat etmelidirler (Kryter, 1985).  Müşterilere ek olarak 
çalışanların fiziksel rahatlıkları (sıcaklık seviyesi, aydınlatma) ve ses seviyesine veya müziğe olan 
tepkileri üretkenliklerini ve memnuniyetlerini etkilemektedir (Bitner, 1992). 

Gifford (1988) yaptığı çalışmada aydınlatma seviyesinin ve oda dekorunun kişilerarası etkileşimi, 
rahatlığı ve uyarılmayı nasıl etkilediğini araştırmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, aydınlık 
ortamda genel iletişimin oluşma ihtimalinin daha fazla olduğu belirlenmişken yumuşak ışığın 
olduğu ortamlarda daha samimi konuşmaların ortaya çıktığını gözlemlenmiştir. Çalışmanın 
diğer bir sonucu aydınlatmanın ortamdaki mobilya ve aksesuarlarla uyumlu biçimde 
tasarlandığı otellerin diğerlerine göre daha hoş algılandığını göstermiştir. Park vd., (2010) 
yaptıkları çalışmada bir otel misafirhanesinde farklı aydınlatma koşulları için Kuzey Amerika ve 
Güney Kore tercihlerini incelemiştir. Çalışmanın bulgularına göre otel odası aydınlatmasının 
kültüre göre farklılık gösterdiğini ve aydınlatmanın belirgin kültürel farklılıkları dikkate alacak 
şekilde tasarlanması gerektiğini öne sürmüştür. Areni ve Kim (1994) aydınlatmanın tüketicilerin 
ruh halini değiştirdiğini, heyecan yarattığını ve mağaza imajına bir takdir kazandırdığını 
saptamışlardır. Bu sebeple müşterilerin parlak ışıkta mı yoksa yumuşak ışıkta mı daha rahat 
hissettiğini bilmenin önemli olduğundan bahsetmişlerdir. 

İşaretler otel müşterilerinin ulaşmak istedikleri mal ve hizmetleri zorlanmadan ve zaman 
kaybetmeden bulabilmeleri için iyi bir şekilde konumlandırılmalı, karmaşık ve rastgele 
yerleştirilmemelidir (Demirci, 2000). Medabesh ve Upadhyaya (2012), Hindistan’daki oteller 
üzerine yaptıkları çalışmalarında hizmet uzantılarını ambiyans koşulları, mekânsal 
düzen/işaretler, semboller/tabelalar olarak üç boyutta değerlendirmişlerdir. Bu unsurların 
müşteri devamlılığına etkilerini ölçtükleri çalışmalarında mekânsal düzenin devamlılığı en fazla 
etkileyen olduğunu, bunu işaretler, semboller ve tabelaların takip ettiğini, en az etkileyenin ise 
ambiyans koşullarının olduğunu keşfetmişlerdir. Ayazlar ve Artuğer (2015) in beş yıldızlı oteller 
üzerinde yürüttükleri çalışmalarında müşteriler için en etkili olan atmosferik unsurların tasarım 
boyutu ile işaretler ve sanat eserleri boyutu olduğu görülmektedir. 

Dong ve Siu (2013) çalışmalarında sosyal faktörleri, iletişimsel hizmet uzantıları olarak ele 
almışlar ve içerisinde çalışanları ve kültürel öğeleri taşıdığına değinmişlerdir. Çalışanlar, otel 
hizmet uzantılarının yaratılmasında dış görünüşleri ve davranışları ile etkili olan unsurlar 
arasında yer almaktadır (Akaydın, 2007). Çalışanların müşterilerle kurdukları iletişimde istekli 
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ve nazik olmaları olumlu bir hizmet uzantısı oluşturmada etkili olmaktadır (Dong ve Siu, 2013). 
Aynı şekilde otelde bulunan müşterilerin dış görünüşleri ve davranışları da otel hizmet 
uzantılarını etkilemekte ve diğer müşterilerin düşüncelerini olumlu ve olumsuz şekilde 
değiştirebilmektedir (Arslan, 2004). Yapılan bir çalışmada hizmet uzantılarının hem müşteriler 
hem de çalışanlar üstünde önemli etkilere sahip olduğu üzerinde durulmuştur (Bitner, 1992). 
Bunu destekleyen bir başka çalışmada Akkuş Kargın (2009), otel hizmet uzantılarını fiziksel ve 
sosyal çevre olarak ele almış ve bu unsurların çalışanlar ve müşteriler üzerinde etkili olduğuna 
değinmiştir. 

 

Hizmet Uzantıları ve Memnuniyet Düzeyi Arasındaki İlişki 

Kotler (1997)’e göre müşteriyi uzun vadede kazanabilmenin ilk şartı müşteri memnuniyetinin 
oluşturulmasıdır. Son zamanlarda emeğin ön planda olduğu konaklama işletmelerinde müşteriyi 
hedef alan pazarlama düşüncesi ve müşteri memnuniyeti önemli konuları oluşturmaktadır 
(Kozak, 2007). Heide ve Gronhaug (2006), otel ve restoran yöneticileri ile yaptıkları 
çalışmalarında hizmet uzantılarının işletmelerde büyük bir rol üstlendiğine ve müşteri 
memnuniyetinde önemli etkilerinin olduğuna dikkat çekmişlerdir. Karkın (2008)’a ait çalışmada 
otellerin sahip olduğu aydınlatma, renk, koku, gürültü düzeyi, diğer müşteriler, otel personeli 
gibi hizmet uzantıları değişkenleri ile müşteri memnuniyet düzeyi arasında anlamlı bir ilişki 
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Loureio vd., (2013), kaplıca otelleri üzerinde yürüttükleri 
çalışmalarında hizmet uzantıları ögelerinin, müşterilerin memnuniyet düzeylerini etkilediğini 
ortaya koymuşlardır. Buna benzer şekilde Adyozi ve Klutse (2015), çalışmalarında müzik, 
sıcaklık, aydınlatma, koku, tasarım gibi hizmet uzantıları değişkenlerinin müşteri 
memnuniyetini ve sadakatini etkilediği sonucunu elde etmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen araştırmalarda görüleceği üzere, otel işletmelerinde hizmet uzantıları farklı 
boyutlarla incelenmektedir. Otel işletmelerinde konaklayan tüketiciler için hizmet uzantılarının 
önemi yadsınamaz bir gerçektir. Hizmet uzantılarının beklentileri karşılaması tüketicilerin 
memnuniyetini arttırdığı gibi tüketici sadakatini oluşturmada ve satın alma davranışlarını 
olumlu yönde etkilemede etkilidir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu araştırmanın ana amacı, otel işletmelerinde tüketicilerin hizmet uzantısı algılamaları ile 
memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın 
evrenini Çanakkale ilinde yer alan üç yıldız ve üzeri otel işletmelerinde konaklayan yerli turistler 
oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşmanın zorluğu nedeniyle sonuçları tüm evrene 
genellenebilir hale getirmek için örneklem sayısı daha ulaşılabilir sayıya çekilerek veri elde 
edilebilmektedir (Ural ve Kılıç, 2006). Bu nedenle çalışmada olasılığa dayalı olmayan örnekleme 
yöntemlerinden “kolayda örnekleme” kullanılmıştır. “Bu yöntemde amaç isteyen herkesin 
örneklem içerisine ve örnekleme dahil edilmesidir. Denek bulma işlemi belirlenen örneklem 
hacmine ulaşıncaya kadar devam etmektedir. Bu örnekleme yönteminde gerek zaman gerekse 
ekonomik açıdan çok büyük tasarruf sağlamaktadır.” (Ural ve Kılıç, 2006: 38).  Bu çalışma gibi 
nicel yöntemlerin tercih edildiği çalışmalarda veri analizinin başarılı şekilde 
gerçekleştirilebilmesi için gereken soru formu sayısının 300-400 aralığında olması uygun 
bulunmaktadır (Kozak, 2015). Bu nedenle toplam 400 anket formu dağıtılmıştır ve 368 anket 
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değerlendirmeye alınmıştır. Anket çalışması 06 Nisan – 06 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
yürütülmüştür.  

Çalışma nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bir çalışmadır. Nicel desenli araştırmalar, 
verilerin sayısal hale getirilebildiği veri toplama yöntemlerini içermektedir (Kozak, 2015). Bu 
çalışmada nicel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan anket tekniğinden yararlanılmıştır. 
Sistematik bir veri toplama aracı olan anket tekniği az zamanda çok sayıda kişiye 
uygulanabilmesi nedeniyle araştırmalarda sıklıkla tercih edilmektedir (Karagöz, 2017). 
Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan anket üç bölüme ayrılmıştır. Anketin ilk bölümünde, 
otel hizmet uzantıları ile ilgili ifadelere yer verilmiştir. Çalışmada, tüketicilerin hizmet uzantıları 
algılarını ölçmek için Cronin ve Taylor (1992) tarafından geliştirilen ve Aksu (2012) tarafından 
uyarlanan SERVPERF ölçeğinden yararlanılmıştır. Otel hizmet uzantıları, beş boyut ve bu 
boyutların altında yer alan 51 ifadeden oluşmaktadır. Anketin ikinci bölümünde, müşteri 
memnuniyetini tespit etmek amacıyla beş ifade yer almaktadır. Anketin son bölümünde, 
katılımcıların demografik özelliklerini ve otelde konaklama sıklıklarını belirlemek amacıyla iki 
adet açık uçlu ve altı adet kapalı uçlu soru yer almaktadır. 

Yapılan literatür taraması ve belirlenen amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

H1: Hizmet uzantılarının genel otel dışı değişkenler boyutu müşteri memnuniyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H2: Hizmet uzantılarının genel otel içi değişkenler boyutu müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

H3: Hizmet uzantılarının otel içi yerleşim değişkenleri boyutu müşteri memnuniyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H4: Hizmet uzantılarının otel kayıt yeri değişkenleri boyutu müşteri memnuniyetini olumlu 
yönde etkilemektedir. 

H5: Hizmet uzantılarının otel çalışanları ile ilgili değişkenler boyutu müşteri memnuniyetini 
olumlu yönde etkilemektedir. 

Araştırmanın amacı ve hipotezleri doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli aşağıdaki 
gibidir.  

  Şekil 1. Araştırma Modeli 

OTEL HİZMET UZANTISI BOYUTLARI 
Otel Dışı Değişkenler 
Otel İçi Değişkenler 
Otel İçi Yerleşim Yeri Değişkenleri 
Otel Kayıt Yeri Değişkenleri 
Otelde Çalışanlar İle İlgili Değişkenler 

 

Araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizi kapsamında otel hizmet uzantısı algılarının 
belirlenmek istendiği anketin birinci bölümü ve memnuniyet düzeyinin belirlenmek istendiği 
anketin ikinci bölümü için aritmetik ortalama ve standart sapma analizi uygulanmıştır. Ayrıca, 
hizmet uzantıları algıları ile memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için korelasyon 
analizi, aralarındaki ilişkinin boyutunu ölçmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Son olarak 

Tüketici Memnuniyet 
Düzeyi 
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demografik özellikler ve otelde konaklama sıklığı ile ilgili sorulara frekans ve yüzde analizi 
yapılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de katılımcıların demografik özelliklerine ve konaklama durumlarına ilişkin soruların 
yüzde ve frekans analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Demografik Özellikler f % 

Cinsiyet 
Kadın 158 42,9 
Erkek 210 57,1 

Yaş 

19 ve altı 27 7,3 
20 – 29 153 41,6 
30 – 39 84 22,8 
40 – 49 72 19,6 
50 ve üzeri 32 8,7 

Medeni Durum 
Bekar 184 50,0 
Evli 184 50,0 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 40 10,9 
Lise 114 31,0 
Önlisans/Lisans 156 42,4 
Lisansüstü 58 15,8 

Meslek 

Memur 58 15,8 
Serbest Meslek 82 22,3 
Esnaf 24 6,5 
İşçi 62 16,8 
Ev Hanımı 20 5,4 
Emekli 16 4,3 
Öğrenci 56 15,2 
Diğer 50 13,6 

Aylık Gelir Düzeyi 

1000 TL’den az 38 10,3 
1001 – 2200 TL 56 15,2 
2201 – 4000 TL 172 46,7 
4001 – 6000 TL 66 17,9 
6001 TL ve üzeri 36 9,8 

Yılda Kaç Kez 
Otellerde 

Konaklıyorsunuz? 

Bir kez 100 27,2 
İki kez 108 29,3 
Üç kez 42 11,4 
Dört kez ve üzeri 116 32,1 

Şu An Kaldığınız 
Otele Kaçıncı 

Gelişiniz? 

İlk kez 222 60,3 
İkinci kez 90 24,5 
Üçüncü kez 30 8,2 
Dördüncü kez ve üzeri 26 7,1 
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Tablo 1’e göre, katılımcıların %57,1’i erkeklerden %42,9’u kadınlardan oluşmaktadır. 
Katılımcıların %41,6’sı 20-29 yaş aralığındayken, %22,8’i 30-39, %19,6’sı 40-49, %8,7’si 50 ve üzeri 
ve %7,3’ü 19 ve altı yaş aralığındadır. Ayrıca, katılımcıların yarısı bekar, diğer yarısı ise evli 
grubunda yer almaktadır. Eğitim düzeyleri incelendiğinde, %42,4’ü önlisans/lisans, %31’i lise, 
%15,8’i lisansüstü ve %10,9’u ilköğretim düzeyindedir. Katılımcıların %22,3’ü serbest meslek 
grubunda yer alırken %16,8’i işçi, %15,8’i memur ve %15,2’si öğrenci grubunda yer almaktadır. 
Katılımcıların gelir düzeyi incelendiğinde %46,7’si 2201-4000 TL, %17,9’u 4001-6000 TL, %15,2’si 
1001-2200 TL, %10,3’ü 1000 TL’den az ve %9,8’i 6001 TL ve üzeri gelir grubundadır.  

Katılımcılar, yılda kaç kez otellerde konaklıyorsunuz sorusuna %32,1’i dört kez ve üzeri, %29,3’ü 
iki kez, %27,2’si bir kez ve %11,4’ü üç kez cevabını tercih etmişlerdir. Son olarak, şu an kaldığınız 
otele kaçıncı gelişiniz sorusuna katılımcıların %60,3’ü ilk kez, %24,5’i ikinci kez, %8,2’si üçüncü 
kez ve %7,1’i dördüncü kez ve üzerini tercih etmişlerdir. 

Tablo 2: Otel İşletmelerinde Hizmet Uzantıları Boyutlarına İlişkin Yüzde ve Standart 
Sapma Düzeyleri 

Otel İşletmelerinde Hizmet Uzantıları Boyutları  s.s. 

Otel Dışı Değişkenler 3,79 0,64 
Otel İçi Değişkenler 3,93 0,65 
Otel İçi Yerleşim Değişkenleri 3,92 0,65 
Otel Kayıt Yeri Değişkenleri 3,45 0,83 
Otelde Çalışanlar İle İlgili Değişkenler 4,05 0,64 

Tablo 2’de katılımcıların otel işletmelerinde hizmet uzantıları ile ilgili görüşlerinin boyutlar 
bazında yüzde ve standart sapma düzeyleri yer almaktadır. Bu sonuçlar genel olarak 
incelendiğinde, hizmet uzantısının tüm boyutlarına yönelik katılımcı algılamaları yeterli 
düzeyde önemlidir. Otel işletmelerinde konaklayanların en yüksek algıladığı hizmet uzantısı 
“otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler”dir. Bunu sırasıyla, otel içi değişkenler, otel içi yerleşim 
yeri değişkenleri, otel dışı değişkenler ve otel kayıt yeri değişkenleri takip etmektedir. Aksu ve 
Bozok (2012)’un yaptıkları çalışmada otel dışı değişkenler, otel içi değişkenler ve otel kayıt yeri 
değişkenlerinin beklentileri karşıladığı; diğer taraftan otel çalışanları ile ilgili değişkenler ve otel 
içi yerleşim yeri değişkenlerinin beklentileri karşılamadığı sonucuna varılmıştır.  

 

Tablo 3: Katılımcıların Otel İşletmelerinden Memnuniyet Düzeyleri 

Otel Tüketicileri Memnuniyet Düzeyi  s.s. 

Memnuniyet Düzeyi 3,77 0,76 
 

Tablo 3’te katılımcıların araştırmanın yapıldığı andaki otel işletmesinden memnuniyet düzeyleri 
yer almaktadır. Buna göre, otelde konaklayanların memnuniyet düzeyi iyi düzeyindedir. 

Tablo 4’te otel işletmelerinde hizmet uzantılarının alt boyutları ile tüketici memnuniyet düzeyi 
arasındaki ilişkiyi gösteren korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. 

 

 

 

C

C
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Tablo 4: Otel İşletmelerinde Hizmet Uzantıları Alt Boyutları ile Tüketici Memnuniyet Düzeyi 
Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Matrisi 

Boyutlar 
Pearson 

Korelasyon 
Katsayısı 

Genel: 
Memnuniyet 

Düzeyi 

Belirtme 
Katsayısı 

R² 

Otel Dışı Değişkenler 
r 0,496 

0,246 
p 0,000*** 

Otel İçi Değişkenler 
r 0,591 

0,349 p 0,000*** 

Otel İçi Yerleşim Değişkenleri 
r 0,612 

0,374 p 0,000*** 

Otel Kayıt Yeri Değişkenleri 
r 0,286 

0,081 
p 0,000*** 

Otelde Çalışanlar İle İlgili 
Değişkenler 

r 0,570 
0,324 p 0,000*** 

***:p<0,001   **:p<0,01    *:p<0,05 

 

Tablo 4’te yer alan sonuçlar değerlendirildiğinde, otel işletmelerinde hizmet uzantılarının alt 
boyutları olan “otel içi yerleşim değişkenleri” ve “otel içi değişkenler” ile tüketici memnuniyet 
düzeyleri arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki vardır. Ayrıca, “otelde çalışanlar ile ilgili 
değişkenler” ve “otel dışı değişkenler” ile tüketici memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü 
normal bir ilişki vardır. Diğer taraftan, otel işletmelerinde hizmet uzantılarının alt boyutu olan 
“otel kayıt yeri değişkenleri” ile tüketici memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir 
ilişki vardır. Bu sonuçlara göre, otel işletmelerinde hizmet uzantılarının tüm boyutları ile tüketici 
memnuniyet düzeyi arasında bir ilişki vardır. Hizmet uzantısı ile memnuniyet düzeyi arasındaki 
ilişkide en yüksek etkili olan boyutlar otel içi yerleşim yeri değişkenleri ve otel içi değişkenlerdir.  

Araştırmada gösterilen hipotezlerde otel işletmelerinde hizmet uzantıları ve tüketici 
memnuniyet düzeyi olmak üzere iki değişken incelenmektedir. Otel işletmelerinde hizmet 
uzantıları otel dışı değişkenler, otel içi değişkenler, otel içi yerleşim değişkenleri, otel kayıt yeri 
değişkenleri ve otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler olmak üzere beş boyutludur. Tablo 5’te 
gösterilen otel işletmelerinde hizmet uzantıları alt boyutları bağımsız değişken ve tüketici 
memnuniyet düzeyi ise bağımlı değişken olarak incelenmiştir. 

Hair vd., (2003)’a göre, bir regresyon modeline birden fazla değişken dahil edilirse bu değişkenler 
arasında çoklu doğrusal bağlantı (multicollinearity) probleminin olup olmadığı incelenmelidir. 
Bunun için Tolerans ve VIF değerlerinin incelenmesi yeterli olacaktır. Eğer çoklu bağlantı 
problemi yoksa, tolerans değerleri sıfırdan uzaklaşmalı ve VIF değerleri de yukarıdan 1’e doğru 
yaklaşmalıdır. Ayrıca, tolerans değerlerinin 0,10’un altında olması ve VIF değerlerinin 10’dan 
büyük olması çoklu doğrusal bağlantı probleminin var olduğunu gösterir (Bezirgan ve Koç, 2014: 
925). Tablo 5 incelendiğinde, bağımsız değerlere ilişkin tolerans değerlerinin 0,10’un üzerinde ve 
VIF değerlerinin 10’dan küçük olduğundan dolayı çoklu bağlantı probleminin olmadığı 
görülmektedir. 
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Tablo 5: Otel İşletmelerinde Hizmet Uzantıları Boyutlarının Tüketici Memnuniyet Düzeyi 
Üzerindeki Etkisi 

    Çoklu Doğrusal 
Bağlantı 

 

Model 
Standardize 

Edilmiş β t p Tolerans VIF 
Regresyon Modeline 
İlişkin Değerler 

Otel Dışı Değişkenler -0,020 -0,271 0,787 0,405 2,467 Adj.R²=0,435 
 
F=57,596 
 
P=0,000*** 

Otel İçi Değişkenler 0,321 4,487 0,000*** 0,405 2,466 
Otel İçi Yerleşim 
Değişkenleri 

0,314 4,038 0,000*** 0,345 2,900 

Otel Kayıt Yeri 
Değişkenleri 

0,043 1,046 0,286 0,777 1,287 

Otelde Çalışanlar İle 
İlgili Değişkenler 

0,229 3,145 0,002** 0,410 2,438 

Bağımlı Değişken: Memnuniyet Düzeyi 

***: p<0,001   **: p<0,01    *: p<0,05 

 

Tablo 5’te otel işletmelerinde hizmet uzantıları alt boyutlarının tüketici memnuniyet düzeyleri 
üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu sonuçlara göre, oluşturulan regresyon modelinin anlamlı 
olduğu (F ve P değerleri) ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni açıklama oranının 0,435 
düzeyinde olduğunu göstermektedir. Bu noktadan hareketle, otel içi değişkenler (β=0,321; 
p=0,000), otel içi yerleşim değişkenleri (β=0,314; p=0,000) ve otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler 
(β=0,229; p=0,002) hizmet uzantılarının tüketici memnuniyet düzeyi üzerinde etkileri olduğu 
ortaya çıkarılmıştır. Diğer taraftan, otel dışı değişkenler (β=-0,020; p=0,787) ve otel kayıt yeri 
değişkenleri (β=0,043; p=0,286) hizmet uzantılarının tüketici memnuniyet düzeyi üzerinde 
etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Belirtilen tüm bu sonuçlara göre, “hizmet uzantılarının genel 
otel içi değişkenler boyutu müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir” şeklindeki H2, 
“hizmet uzantılarının otel içi yerleşim değişkenleri boyutu müşteri memnuniyetini olumlu yönde 
etkilemektedir” şeklindeki H3 ve “hizmet uzantılarının otel çalışanları ile ilgili değişkenler 
boyutu müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir” şeklindeki H5 kabul edilmektedir. 
Diğer taraftan, “hizmet uzantılarının genel otel dışı değişkenler boyutu müşteri memnuniyetini 
olumlu yönde etkilemektedir” şeklindeki H1 ve “hizmet uzantılarının otel kayıt yeri değişkenleri 
boyutu müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemektedir” şeklindeki H5 reddedilmektedir. 
Bu sonuç, Loureio vd., (2013)’in yaptıkları çalışmada otel işletmelerinde hizmet uzantılarının 
müşteri memnuniyetini arttırdığı sonucu ile örtüşmektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Otel işletmelerinin temel amacı, tüketicilerin konaklama ihtiyacını karşılamaktır. Tüketiciler 
konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için otel işletmesi seçerken birçok alternatif önlerine 
çıkmaktadır. Bu alternatifler içerisinden tercih yaparken kendilerine göre bir takım kıstasları 
kullanırlar. Bu kıstaslardan bir de hizmet uzantılarıdır. Hizmet uzantıları bir otel işletmesinde ne 
kadar iyi olursa tüketici memnuniyeti artacak ve bu durum tüketici tercihlerini olumlu yönde 
etkileyecektir. Bu bakış açısı doğrultusunda çalışma şekillenmiştir. 

Araştırma sonucunda, tüketicilerin otel işletmelerinde hizmet uzantıları boyutlarını algılamaları 
yüksektir. Otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler, otel içi değişkenler ve otel yerleşim yeri 
değişkenleri tüketicilerin en yüksek algıladıkları hizmet uzantısı boyutlarıdır.  
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Ayrıca, otel işletmelerinde hizmet uzantılarının alt boyutları olan “otel içi yerleşim yeri 
değişkenleri” ve “otel içi değişkenler” ile tüketici memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü 
güçlü bir ilişki vardır. Ayrıca, “otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler” ve “otel dışı değişkenler” 
ile tüketici memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü normal bir ilişki vardır. Diğer taraftan, 
otel işletmelerinde hizmet uzantılarının alt boyutu olan “otel kayıt yeri değişkenleri” ile tüketici 
memnuniyet düzeyleri arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki vardır. 

Otel içi değişkenler, otel içi yerleşim yeri değişkenleri ve otelde çalışanlar ile ilgili değişkenler 
tüketici memnuniyet düzeyini etki etmektedir. Diğer taraftan, otel dışı değişkenler ve otel kayıt 
yeri değişkenleri tüketici memnuniyet düzeyi üzerinde istatistiki olarak etkisi yoktur. 

Sonuç olarak, otel işletmelerinde hizmet uzantıları tüketici memnuniyeti üzerinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu etkileme müşteri sadakatine giden yolu açan kapılardan birini 
oluşturmaktadır. Bundan dolayı otel işletmesi sahiplerinin otel hizmet uzantılarının olumlu 
algılanmasına yönelik konulara çok dikkat etmesi gerekmektedir. Özellikle araştırmanın 
gerçekleştirildiği Çanakkale ilinde faaliyet gösteren otel işletmeleri, tüketici algılamalarının 
diğerlerine göre düşük çıktığı “otel kayıt yeri değişkenleri” ve “otel dışı değişkenler” hizmet 
uzantısı boyutlarını geliştirmek için çaba içerisine girmelidirler.  

Bu çalışmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Bunlardan ilki çalışmanın sadece Çanakkale ilinde 
faaliyet gösteren üç ve üzeri yıldıza sahip otel işletmelerinde yapılmasıdır. Bu çalışmanın farklı 
bölgelerde yapılması akademisyenlere önerilmektedir. Ayrıca, otel işletmelerinde hizmet 
uzantılarının müşteri sadakatini oluşturmada ne derecede etkili olduğu üzerine yapılacak 
çalışmalar literatüre kazandırılması açısından önemlidir. 
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Öz 

Çağımızın en önemli sorunlarından biri çevre kirliliğidir. Çevre kirliliği, ulusal bir sorun olmaktan ziyade 
küresel bir sorun haline gelmiştir. Artık günümüzde ulusal ve uluslararası düzeyde çevrenin korunmasına 
ilişkin önlemler alınması gerektiği konusunda fikir birliği oluşmuştur. Bu konuda toplumsal duyarlılık 
gittikçe artmaktadır. En çok enerji tüketen sektörlerinden biri olan turizm sektöründe de çevresel konulara 
önem verilmesi gerekmektedir. Turizm ve çevre birbiriyle yakından ilişkisi olan kavramlardır. Turizmin 
sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için doğal, kültürel ve tarihi değerlere sahip çıkmamız gerekmektedir. Bu 
yüzden işletmelerin çoğu çevreye duyarlı uygulamaları yaygınlaştırarak çevreyi korumaya yönelik 
çalışmalar başlatmışlardır. Bu işletmelerin başında konaklama işletmeleri gelmektedir. Konaklama 
işletmeleri kullandığı kaynaklar neticesinde en çok tüketim yapan işletmelerdendir. Bu doğrultuda, 
çalışmada sosyal pazarlama kapsamında Kuşadası’nda bulunan 5 yıldızlı otellerin uyguladığı çevreye 
duyarlı uygulamalar araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, otel işletmelerinin çevre duyarlılığına sahip olup 
olmadıklarını, çevre konusunda uyguladıkları uygulamaları ve beklentilerini öğrenmektir. Araştırmanın 
verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, toplam 10 otel yöneticisiyle görüşme yapılarak 
elde edilmiştir. Verilerin analizi için nitel araştırma analiz tekniklerinden betimsel analiz yöntemi 
kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre otellerde çevreye duyarlı uygulamalar yürütülmekte ve çevre 
bilincinin önemine yönelik eğitimler gerçekleşmektedir. Otel yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, 
çevreye duyarlı uygulama yapan otel sayısının artması için devletin ve yerel yönetimlerin desteğinin 
artması gerekmektedir.  
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Abstract 

One of the most important problems of our age is environmental pollution. Environmental pollution has 
become a global problem rather than a national one. Nowadays, there is a consensus that national and 
international environmental protection measures should be taken. There is increasing social awareness in 
this regard. In the tourism sector, which is one of the most energy consuming sectors, environmental issues 
need to be given importance. Tourism and environment are closely related concepts. In order for tourism to 
be done in a healthy way, we need to protect natural, cultural and historical values. Therefore, most of the 
enterprises have started to work for protecting the environment by spreading environmentally sensitive 
practices. Accommodation businesses are at the top of these businesses. As a result of the resources it uses, 
accommodation enterprises are among the most consuming enterprises. In this context, within the scope of 
social marketing, environmentally sensitive practices applied by 5-star hotels in Kuşadası were investigated. 
The aim of this study is to find out whether the hotel establishments have environmental sensitivity, their 
applications and expectations about the environment. The data of the research were obtained by 
interviewing a total of 10 hotel managers by using semi-structured interview technique. Descriptive analysis 
method, one of the qualitative research analysis techniques, was used for data analysis. According to the 
results of the study, environmentally sensitive practices are carried out in the hotels and trainings are carried 
out for the importance of environmental awareness. With hotel managers as a result of the interviews, the 
support of the government and local administrations should be increased in order to increase the number 
of hotels that implement environmentally sensitive practices. 

Keywords: Environment, Tourism, Social Marketing, Hospitality Industry, Kuşadası. 
Received: 25.10.2019 
Accepted: 13.01.2020 

Suggested Citation:  
Topçu, Ş. and Yazıcı Ayyıldız, A. (2020). Environmentally Sensitive Practices Applied by Accommodation 
Companies in the Scope of Social Marketing: A Research On 5-Star Hotels in Kuşadası, Journal of Turkish 
Tourism Research, 4(1): 595-605. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Şafak TOPCU ve Ahu YAZICI AYYILDIZ 

 597 

GİRİŞ 

Günümüzde küresel ısınmanın beraberinde getirdiği olumsuz durumlar (su, hava, göl, deniz ve 
nehirlerin kirlenmesi, asit yağmurlarının neden olduğu orman ve bitki türlerinin yok olması, 
iklim değişikliği, ozon tabasında oluşan sorunlar gibi çevre sorunlarının artış göstermesine sebep 
olmuştur. Bundan dolayı tüm dünyada çevre dostu uygulamalara olan eğilim giderek 
artmaktadır. İşletmelerin bu bağlamda toplumsal duyarlılık için toplumun çıkarına yönelik 
olarak uyguladıkları faaliyetler sosyal pazarlama anlayışı ile ilgilidir. 

Sosyal pazarlama anlayışına göre, işletmelerin görevi; hedef pazarın istek ve ihtiyaçları ile birlikte 
ilgi alanlarını da belirleyip bunları rakiplere göre daha etkili ve etkin bir biçimde tatmin etmek 
ve bunu yaparken de tüketicilerin ve toplumun refahını korumaya ve yükseltmeye çalışmaktır 
(Kotler ve Roberto, 1989:17). 

Çevre konusu turizm işletmelerini yakından ilgilendirmektedir. Çünkü turizm faaliyetleri doğal 
ve temiz bir çevreyi gerektirmektedir. Turizm faaliyetlerinin doğal çevreye zarar vermeyecek 
şekilde planlanıp uygulanması çok önemlidir. Bunu uygulaması gereken işletmelerin başında da 
konaklama işletmeleri gelmektedir. Değişen ve gelişen dünyada konaklama işletmeleri 
misafirlerin tutumlarını göz ardı edemezken misafirlerin çevresel sorunlara karşı bakış açıları ve 
bu konulara karşı hassasiyetlerini de dikkate almak zorundadırlar. Nitekim birçok turistin 
çevreye karşı duyarlı olan işletmeleri tercih etmesi bu konunun hassasiyetini göstermektedir. 

Bu çalışmada sosyal pazarlama kapsamında konaklama işletmelerinin çevre duyarlı 
uygulamalarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde gerekli literatür 
bilgileri verilmiş, sosyal pazarlama kavramı, çevre duyarlı uygulamalar, konaklama 
işletmelerinde çevre duyarlı uygulamalardan bahsedilmiş, bulgular kısmında ise otel yöneticileri 
ile yapılan görüşme bilgilerine yer verilmiştir. 

 

SOSYAL PAZARLAMA KAVRAMI 

Sosyal pazarlama kavramı ilk kez 1970’li yıllarda Philip Kotler ve Gerald Zaltman öncülüğünde 
yapılmış çalışmalar neticesinde literatüre kazandırılmıştır (Eser ve Özdoğan, 2006:5; Kaplan, 
2018: 8). Sosyal pazarlama, ticari amaçlara ek olarak sosyal açıdan topluma yararlı olacak duygu, 
düşünce ve hedeflerin pazarlanması sırasında pazarlamanın kavram ve yöntemlerine başvurarak 
gerekli faaliyetlerin üretilmesini içeren bir süreçtir (Kotler ve Roberto, 1989:24). 

Sosyal pazarlama ile ilgili birçok tanıma yer verilse de genel olarak, toplumsal bir olgunun, hedef 
yahut ilkeleri belirlenen amaçlar doğrultusunda bireylerin sahiplenmesini hedeflemek amacıyla 
süregelen sürecin gelişim, uygula ve düzenli kontrolünün sağlanma süreci sosyal pazarlama 
olarak adlandırılmaktadır (Zikmund ve Damico, 1999:364). İşletmeler sosyal pazarlama 
bağlamında yapılan çalışmalar ile hem müşterilerini memnun eder hem de sosyal sorumluluk 
kapsamında üzerlerine düşen görevleri de yerine getirmiş sayılırlar (Sezer, 1999:53; Toker, 
2007:37; Güleç, 2018:11;).  

Yeni bilgilerin öğrenilmesi ve uygulamaların bilinirliğinin arttırılması, karşı pazarlama 
stratejisinin gerekli olduğu (zararlı alışkanlıklardan kurtarıp iyiye yönlendirmesi) durumlarda 
ve insanların yapmak isteyip de yapamadıkları şeyler için harekete geçirme amaçlı sosyal 
pazarlama kullanılmaktadır (Yılmaz, 2006:44). 

Sosyal pazarlamanın başarıya ulaşması için Kotler ve Lee (2008) belli başlı ilkeler belirlemiştir. 
Bunlar; uygulanmış başarılı kampanyalardan faydalanmak, değişimi özümseyecek bireylere 
yönelik çalışma yapmak, tek hamlelik davranışların yapılmasını sağlamak, sosyal pazarlamada 
hedef kitleye yönelik gerçeklikleri kullanmak, hedefleri ve gerçekleri karşılaştırıp sonuçları 
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değerlendirmek, belli bir amaca yönlendirilmiş davranışlar için mal ya da hizmet tanıtımı, maddi 
gerçeklik yansıtmayan davranışların oluşmasını sağlamak, ulaşılabilirlik,  verilen mesajların 
eğlence içerikli olması, iletişim ve medya araçlarını etkin kullanımı, hedef kitle tutumuna karşı 
sözler almak (sözleşme kaydıyla), sonuçların sürekli kontrol edilip gerekli düzenlemelerin 
yapılmasıdır. Sosyal pazarlamanın etkin bir şekilde başarıya ulaşması için belirlenen bu ilkeler 
ışığında gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

 

ÇEVRE DUYARLI UYGULAMALAR 

Çevre sorunları, 21.yüzyılın sonlarında başlayan giderek artış gösteren ve bu sorunlara karşı 
doğanın olumsuz yöndeki değişime yetememesi ile oluşan sorunlar bütünüdür. Çevre sorunları 
bu şekilde devam etmesi ve etkili bir önlem alınmaması sonucunda gelecek kuşaklara aktarılacak 
doğal çevreye dair herhangi bir unsurun olmayacağı söylenebilir (Baykal ve Baykal, 2008: 4).  

Çevresel sorunlar neticesinde bilinçlenmek zorunda olan insanoğlu çevre duyarlı uygulamalar 
konusundaki gelişmelere açık olmak zorunda olduğu söylenebilir. Çevre duyarlı uygulamalar, 
genel itibari ile yeşil pazarlama kapsamında değerlendirilmektedir. Literatürde yeşil pazarlama 
tanımlanırken herhangi bir kurum kuruluş yahut işletmenin pazarlama aksiyonlarının doğayı 
koruma ve temiz çevrenin sürdürülebilirliği kapsayan süreçler bütünü olduğu söylenmiştir 
(Özata, 2006:1).  

Çevrenin korunması hususunda başta turizm olmak üzere bütün sektörlerin devamlılığını 
sağlayabilmesi konusunda alınması gereken hayati derece de önemli olan tedbirler mevcuttur 
(Pak, 2018:32). Çevrenin korunmasına yönelik çevre duyarlı uygulama önlemleri başlıca 
şunlardır; mavi bayrak, yeşil yıldız, beyaz yıldız, gren key, gren globe, greening hotel, ecotel, 
travelife, çevre fuyarlı işletme plaketleri, eko-label, ISO 14001. Bu uygulamalar sayesinde 
insanoğlu daha duyarlı bir toplum ve gelecek kuşakların bırakılan doğal mirasın 
sürdürülebilirliği konusunda belli başlı görevleri tamamlamış olacaktır (Gökdeniz, 2017: 72). 

 

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVRE DUYARLI UYGULAMALAR 

Çevre duyarlı işletmecilik kavramı ilk kez sürdürülebilir kalkınma adı altında düzenlenen 
Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi Konferansının yapıldığı Stockholm’de 1970li yıllarda ortaya 
atılmıştır (Srivastava, 2018: 180). Zaman içerisinde yapılan konferans, toplantı ve etkinliklerde 
çevrenin sürdürülebilirliği konusuna dikkat çekmek amaçlanmıştır. Türkiye 1955’de tarihinde 
bir ilk kez “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği” ile konuya dikkat çekmiş, resmi düzeyde de 
üçüncü kalkınma planında konu hakkında detaylı işlemlere başlanılmıştır. Zaman içerisinde 
değişen düzenlemelerle konu önem kazanmış ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında ulusal 
düzeyde ele alınmıştır (Podubnii, 2019: 9).  

Çevreye karşı var olan duyarlılığın en üst düzeyde sağlanması için otel işletmeleri 
gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde değerlendirme, ölçme, gözlem yapma, uygulama ve kontrol 
aşamalarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Konaklama işletmelerinin etkinliklerinin yer 
aldığı doğal çevre, ekolojik ortamının topluma yansıyan etkileri, bölgesel, ülkesel ve dünya 
çapındaki tesirleri araştırılmalıdır (Stabler ve Goodall 1997: 20).  

Konaklama işletmelerinde çevreye yönelik yapılan koruma faaliyetleri genel itibari ile enerji, atık 
azalımı, su kaynaklarının korunup hava kalitesini arttırmaya yönelik uygulamalar olduğu 
söylenebilir. Konaklama işletmelerinin yapım aşamasında sürdürülebilir enerji kullanımına 
uygun, doğal kaynakları kullanmadan kendi kendine yetebilen bir yapı göre inşa edilmesi 
önerilmektedir. Bu yapıya uygun inşa edilmemiş işletmeler ise, çevre duyarlı uygulamalar 
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kapsamında yapacakları yatırımlar kısa dönemde ek maliyet yaratsa da uzun dönemde ise kar, 
tüketimin azalması ve işletmenin imajına büyük oranda katkı sağlayıp işletmenin bilinirliğini ve 
karlılığı arttıracaktır (Ayala 1995: 351-353). 

Konaklama işletmelerinde çevre duyarlı uygulamalar konusunda; işletme binasının dış cephe 
boyasının açık renklerle boyanıp oluşacak aşırı ısınmaların önlenmesi, kış aylarında ısı kaybını 
önlemek için uygun yerlerin cam duvarlarla çevrilmesi, yalıtım sistemlerinin uygulanması, 
yağmur suyunun biriktirilip sulama sistemlerinde kullanılması, güneş ışığından faydalanacak 
yere konumlandırılan pencereler, otelin güneş alan dış cephe alanında “kışın yaprak döken” 
ağaçlandırma çalışması yapılması, işletmenin çatısında ya da uygun yerlere güneş enerji panelleri 
kurulması, işletme çevresinin bitki örtüsü korunup harici müdahaleler önlenmeli, işletme de 
oluşan atık suların arıtılması ve bu suların sulama işlemlerinde kullanılması kapsamında gri su 
formatına dönüştürülmesi, organik ve gıda atıklarının birleştiren makine kullanılması, atıkların 
geri dönüşümü için gerekli işletmelerle iletişime geçilmesi, farklı çöp kutularıyla atıkların 
ayrıştırılması (Yusof ve Jamaludin, 2013: 428), gibi çabalar konaklama işletmelerinin 
sürdürülebilir çevre duyarlılığı kapsamında yerine getirebileceği önlemlerdir (Karadoğan ve 
Sakınç 2007: 41).  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ 

Çevreye karşı duyarlı olan bireyler, çevreye karşı duyarlı bir tutum sergileyen işletmeleri tercih 
etmektedir. Bu yüzden konaklama işletmelerinin çevreye karşı duyarlı olması son derece 
önemlidir.     

Bu araştırmanın amacı, sosyal pazarlama kapsamında Kuşadası’nda faaliyette bulunan 5 yıldızlı 
otel işletmelerinin çevre duyarlılığına sahip olup olmadıklarını, çevre konusunda uyguladıkları 
uygulamaları ve bu konuda ki beklentilerini öğrenmektir.  

Bu araştırma, otel işletmelerinin uyguladığı çevre duyarlı uygulamaların diğer otel işletmelerine, 
farklı sektörde ki işletmelere ve topluma örnek teşkil etmesi bakımından önem arz etmektedir. 
Araştırma evrenini Kuşadası’nda faaliyette bulunan 5 yıldızlı otel işletmeleri oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak, toplam 10 otel yöneticisiyle 
görüşme yapılarak elde edilmiştir. Araştırmada nitel yöntemden yararlanılmasının nedeni, 
araştırmanın konusu ve amacının buna uygun olması, yönetici konumundaki kişilerin 
görüşlerinin nicel yöntemle elde edilmesinin zorluğu, araştırmaya dahil edilen otel işletmelerinin 
sınırlı olmasıdır. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme tekniğinin kullanılmasının 
temel nedenlerinden biri görüşmeciye görüşülen kişinin konu ile ilgili görüşlerinin derinlemesine 
elde etmesine olanak vermesidir. Araştırmada kullanılan görüşme formu Molla (2016), Otel 
İşletmelerinde Yöneticilerin Çevre Yönetiminden Algıladıkları Faydanın Çevreye Duyarlı 
Uygulamalara Yönelmelerinin Değerlendirilmesi, Mercan (2018), Otel İşletmeleri Çevre 
Uygulamalarının AB Çevre Uygulamaları Kapsamında Değerlendirilmesi: 5 Yıldızlı Zincir 
Oteller Üzerine Bir Araştırma, Yıldırım (2019), İstanbul’da Beş Yıldızlı Otellerde Yeşil Yıldız 
Uygulamasının Otellerin İşletmeciliğine Sağladığı Avantajların Analizi başlıklı çalışmalarından 
yararlanılarak oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında 10 yönetici ile görüşme yapılmıştır. 
Görüşmeler 01.08.2019-20.09.2019 tarihleri arasında önceden otel yöneticilerinden randevu 
alınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sırasında yöneticilerin sorulara yönelik cevapları 
yöneticilerin izniyle not alınmıştır. Verilerin analizi için nitel araştırma analiz tekniklerinden 
betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 
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BULGULAR 

Görüşülen otellerin görüşlerine yer verilen bu bölümde görüşmecilere kod adı verilerek veriler 
açıklanmaya çalışılmıştır. Birinci otelin yöneticisi Katılımcı 1 (K1) olacak şekilde bilgiler 
aktarılmıştır. Görüşme yapılan kişiler ile ilgili cinsiyet, eğitim durumu, yaş, çalıştıkları 
departman gibi genel bilgilere ilişkin tablo aşağıda verilmiştir. 

Tablo1. Görüşme Yapılan Kişilerin Demografik Özellikleri 

Kişi Departman Eğitim Durumu Cinsiyet Yaş 
K1 Misafir İlişkileri Müdürü Lisans Kadın 47 
K2 Gıda Mühendisi Lisans Kadın 35 
K3 Teknik Servis Şefi Lise Erkek  48 
K4 Kalite Müdürü Lisans Erkek  38 
K5 Kalite Müdürü Lisans Kadın - 
K6 Gıda Mühendisi Lisans Kadın 34 
K7 Kalite Mühendisi Lisans Kadın 23 
K8 Gıda Kalite Kontrol Lisans Kadın 30 
K9 Yalın Yönetim Sistemleri Yöneticisi Lisans Kadın 43 
K10 Gıda Mühendisi Lisans Kadın 25 

 

Araştırmaya katılan yöneticilerin çevre kirliliğinin sebebine ilişkin görüşleri tabloda verilmiştir. 

Tablo 2. Çevre Kirliliğinin Nedenlerine İlişkin Bulgular 

K1 İnsanlar 
K2 Kanalizasyon atıkları 
K3 Sanayi atıkları 
K4 İnsanlar 
K5 Bilinçsiz insanlar 
K6 İnsanların duyarsızlığı ve eğitimsizliği 
K7 Bilinçsiz insanlar 
K8 İnsanlar 
K9 Toplumun eğitim eksikliği 
K10 İnsanların konu hakkındaki duyarsızlığı 

 

İşletme olarak çevre duyarlılığı sizin için neyi ifade eder? sorusuna genel olarak temiz çevre, 
temiz ortam, sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir çevre ve çevrenin korunması şeklinde yanıt 
verilmiştir. Katılımcı 8; atıkların ayrıştırılması, enerji kaynaklarının tasarrufu, atık yağ prosedürü 
uygulaması şeklinde yanıt verirken, Katılımcı 9; kaynakları etkin kullanmayı, doğal yaşamla 
mücadele etmeyi, sürdürülebilir çevre/dünya için çevreyi kullanmayı, çevre sorunlarının 
çözümünün bir parçası olmayı, çevre değerlerini korumaya aktif olarak katılmayı ifade eder 
şeklinde yanıt vermiştir.  

İşletmenizin herhangi bir uluslararası çevre yönetim sertifikası var mıdır? Çevresel sertifika 
almaya başvurmanızın temel sebeplerini anlatabilir misiniz? Neden böyle bir sertifika almaya 
gereksinim duydunuz? sorusuna katılımcıların çoğunluğu sertifika alma sebeplerini misafirleri 
bilgilendirmek, prestij sahibi olmak, rekabet ortamında pazarlama aracı olarak kullanmak ve 
toplumsal sorumluluğu yerine getirmek olarak yanıtlamışlardır. Katılımcı 9; İSO 14001 Çevre 
Yönetim Sistemi, Mavi Bayrak, Yeşil Yıldız, Yeşil Anahtar, Travelife sertifikaları olduğu 
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belirtirken, Katılımcı 1 ise, İSO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 9001 Çevre Yönetim Sistemi ve 
22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahip olduklarını, sertifikaları pazarlama 
aracı olarak kullandıklarını ifade etmiştir. Katılımcı 3 ise, Mavi Bayrak sertifikasına sahip 
olduklarını, bu sertifikanın turistlerin otel tercihinde çok önemli olduğunu vurgulamıştır. 
Katılımcı 8 ise, çevre yönetim sertifikasına sahip olmadıklarını ama almak için hazırlık 
yaptıklarını belirtmiştir. “Misafir memnuniyeti, çevremize karşı duyarlı olabilmek, gelecek nesillere 
temiz çevre bırakabilmek amacıyla bu sertifikaları edinmek istiyoruz. Aynı zamanda bu sertifikalar işletme 
açısından pazarlama aracı olarak da kullanılacaktır” ifadelerini kullanmıştır. 

Tesiste çevre etiketli eşyaları kullanmayı tercih ediyor musunuz? Eko etiketli ürünler hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? Bu ürünlerin otelde kullanım durumundan bahseder misiniz? sorusuna 
Katılımcı 1, işletmede kullanımının tercih edildiğini belirtmiştir. Eko etiketli ürünleri kullanma 
sebeplerinin ise genel olarak çevre duyarlılığına katkı sağlamak, çevreyi korumak ve 
sürdürülebilir bir turizm yaratmak gibi nedenlerle yapıldığını ifade etmiştir. Katılımcı 2, eko 
etiketli parlatıcılar, yumuşatıcılar kullandıklarını, Katılımcı 3, tasarruflu ampuller, led ampuller, 
temiz içerikli temizlik maddeleri kullandıklarını, Katılımcı 6, daha az elektrik tüketimi yapan 
aletler tercih ettiklerini, Katılımcı 7, plastik bardak, çatal, kaşıt, poşet gibi tek kullanımlık üründen 
kaçındıklarını, led ampuller gibi tasarruflu ürünler kullanılmaya çalıştıklarını, Katılımcı 9, 
özellikle düşük enerjili elektrikli ekipmanlar kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcı 6, “Eko etiketli 
ürünler çok maliyetli olduğu için çok fazla yönelemiyoruz”, Katılımcı 8, “Çevre etiketli eşyaları 
kullanmayı tabi ki de tercih ediyoruz. Boyalarda, gıdalarda, birçok üründe tercih ediyoruz. Ama şunu da 
belirtmeliyim ki eko etiketli ürünler eşittir maliyet. Bu gerçeği atlamamak gerek. Maliyet açısından eko 
etiketli ürünler gerçekten birçok kişiye ya da işletmeye sorun oluşturabileceğinden dolayı maalesef tercih 
edilmiyor” vurgularını yapmışlardır. 

İşletmenizde enerji ve su kullanımına yönelik hangi uygulamalar yapılmaktadır? sorusuna, 
katılımcılar genel olarak güneş enerjisi panelleri ve su tasarrufu için perlatör kullanıldığını, su 
arıtmada ozmos kullanıldığını belirtmişlerdir. Katılımcı 9 ise, su kullanımına yönelik atık suların 
arıtıldıktan sonra bahçe sulama alanlarında kullanıldığını ve susuz pisuvarlar, duş ve 
lavabolarda perlatör kullanıldığını belirtmiştir. Katılımcı 8, “Bu konuda şöyle bir uygulamamız var. 
Odada misafir yokken klimaların çalışmamasını sağlıyoruz. Böylece tasarrufa gidiyoruz. Boşa elektrik 
tüketilmemiş oluyor. Ayrıca kimyasalların kullanımın en düşük seviyeye indirilmesi ve güneş enerji paneli 
kurulması yönünde çalışmalarımız var. Katılımcı 9, A plus düşük enerji tüketen ekipmanlar, led 
ampül kullanımı, odalarda switch kullanımı, tüm ortak alanlarda ve misafir odalarında konuya 
ilişkin bilgilendirme yazıları bulundurmak, günlük, haftalık, aylık kullanılan enerjinin takip 
edilmesi, su kullanımına yönelik, atık sular arıtıldıktan sonra bahçe sulama alanlarında 
kullanılması, susuz pisuvarlar, duş ve lavabolarda perlatör kullanmak gibi uygulamaları 
olduklarından bahsetmiştir. 

Uyguladığınız çevre politikalarının ve uygulamalarının misafirlere duyurumunu yapıyor 
musunuz? Misafirlerinizi çevre politikalarınıza nasıl dahil ediyorsunuz? sorusuna tüm 
katılımcılar misafirlere bu konu hakkında bilgi verildiği yönünde yanıt vermişlerdir. Katılımcı 8, 
misafir otele girdiğinde, katlarda, asansörlerde, merdivenlerde, odalarda ve genel alanlarda 
çevre ile ilgili duyurular asılıp, çevreye duyarlılıkla ilgili yazılar yayınlanmaktadır ifadesini 
kullanmıştır. Katılımcı 10, “Misafire girişte verilen broşürlerde ilgili bilgilendirmeler bulunmaktadır. 
Ayrıca misafir alanlarına görsel materyaller ile farkındalık çalışması yapılmıştır.” Katılımcı 5, “Misafiri 
dahil etmezsek bir anlamı kalmıyor. Odalarda su ve atıklar konusunda duyurular düzenli bir şekilde 
yapılıyor. Ortak alanlarda ve mini barlarda bulunan panolarda asılı duyurular var. Ayrıca personele 
plastik geri dönüşüm konusunda da bilgilendirme yapılıyor.” 

Atık yönetimi konusunda hangi uygulamaları yapmaktasınız? sorusuna tüm katılımcılar 
atıkların ayrıştırıldığı vurgusunu yapmışlardır. Katılımcı 3, “Pil atıkları Bursa’da bulunan bir 
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firmaya gönderiliyor, diğer atıklar belediye ile işbirliği içinde geri dönüşüme veriliyor, ampul atıkları ise, 
ayrı bir firmaya veriliyor.” Katılımcı 9, atıkları yerinde ayrıştırdıklarını, tehlikeli atıkların geri 
dönüşüme gönderdiklerini, e-atıkların lisanslı firmalara gönderdiklerini, büfeden geri dönen 
ürünlerin ölçüldüğünü ve bütün atıkların türüne göre ayrıştırıldığını belirtmiştir. Katılımcı 7 ve 
Katılımcı 10 ise, büfeden dönen yemek artıklarının barınaklara gönderildiğini ifade etmiştir. 
Katılımcı 10, “Tesis geneli atıkların düzgün ayrıştırılması için personel eğitimi veriliyor, ayrıştırılan 
atıklar çevre kanunu gereği lisanslı firmalara teslim edilmektedir, ayrıca büfeden dönen yemek artıkları 
barınaklara gönderilmektedir.” 

 

Tablo 3. İşletmede Çevre Politikası Konusunda Yapılan Uygulamaların Kimler Tarafından 
Uygulandığına ilişkin Bulgular 

K1 Kalite Yönetim Görevlisi tarafından uygulanıyor. 
K2 Kalite Birimi tarafından uygulanıyor, çevre danışman firmasından ayrıca destek 

sağlanıyor. 
K3 Çevre Mühendisi tarafından uygulanıyor. 
K4 Tüm personel ve misafir tarafından uygulanıyor. 
K5 Otel yönetimi ve tüm otel personeli tarafından uygulanıyor. 
K6 Kalite müdürü tarafından uygulanıyor. 
K7 Kalite mühendisleri tarafından uygulanıyor. 
K8 Gıda mühendisi tarafından uygulanıyor. 
K9 Teknik müdür ve kalite müdürü tarafından uygulanıyor. 
K10 Otelin tüm personeli ve yöneticileri tarafından uygulanıyor. 

 

Otelinizde personelin çevre konusunda bilinçlenmesi ve uygulamaları benimsemesi için ne tür 
çalışmalar yapılıyor? sorusuna tüm katılımcılar bu konuda tüm otel personeline eğitim verildiği 
yanıtını vermişlerdir. Katılımcı 3, yılda 3 kez eğitim verildiğini belirtirken, Katılımcı 4 ise, her ay 
düzenli eğitim verildiğini belirtmiştir. Katılımcı 9 ise, personel eğitiminde dış kaynaklardan da 
faydalanıldığını belirtmiştir.  

 

Tablo 4. Çevresel Uygulamaların Otel İşletmesine Olan Katkılarına İlişkin Bulgular 

K1 Müşteri memnuniyetini artırması, işletmenin pazar payının büyümesi 
K2 İşletmenin pazar payını artırması, misafir memnuniyetini artırması, rekabet 

gücünü artırması. 
K3 Devlet desteğinden yararlanıp, pazar payını artırması. 
K4 Olumlu imaj sağlaması. 
K5 İşletmeye tasarruf sağlaması, müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı sağlaması. 
K6 Rekabet avantajı ve misafir memnuniyeti sağlaması, devlet desteği sayesinde daha 

çok yatırım yapma imkanına destek vermesi. 
K7 Müşteri memnuniyeti sağlaması. 
K8 Pazar payının yükselmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve işletme olarak 

da gelişim göstermemize destek vermesi. 
K9 Rakiplerden ayrılıp, fark yaratmamızı sağlaması. 
K10 Kaliteyi artırarak, misafir memnuniyeti sağlaması. 
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Çevre politikalarınız açısından çeşitli kişi ve kuruluşlardan beklentileriniz nelerdir? sorusuna; 

Katılımcı 1, “Çevre Yönetim Sistemi belgesinin alımı ucuz olmalı, kamu kurumlarından buna yönelik bir 
çalışma yapılmasını bekleriz. Sayıca ülkemizde bu kuruluşlar az, yeterli değil. Bu konularda da çalışmalar 
yapılması gerektiğini düşünüyorum.”  

Katılımcı 4, “Belediye ile iş birliği yapılmasını, belediyenin bu konuda çalışmalar yapmasını isteriz. 
Diğer otellerle birlikte çalışmalar yaparak okullarda eğitim vermenin faydalı olacağını düşünüyorum.”  

Katılımcı 5, “Diğer otel işletmeleriyle birlikte projeler yapılmasını isteriz. Diğer otellerle yapılacak 
etkinliklerin faydalı olacağını düşünüyorum. Birlikte çalışılması gereken konular var. Bu konularda bencil 
olmanın çevreye bir faydası yok. Herkes bu ülkede yaşıyorsa, bu bölgede nefes alıyorsa, elimizi taşın altına 
koymalıyız. Koyar gibi yapmadan elimizi taşın altına koymalıyız. Yapılacak olan proje, faaliyet için birlikte 
organize olmalıyız.” 

Katılımcı 7, “Yoğun sezonda atık konusunda belediyeden yeterli destek alamıyoruz. Bu konuda 
belediyeden destek bekliyoruz. Diğer otellerle birlikte çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sıfır 
atık için reklam ve bilinçlendirme gibi aksiyonlar başlatılmalıdır.”  

Katılımcı 8, “Orman Bakanlığının ağaç dikmesini istiyoruz. Belediyeler bu konuda bizlere yer 
göstermiyorlar.”  

Katılımcı 9, “Yerel idarelerin çok daha aktif çalışması, yerel idare ve özel idarelerin ortak çalışmalarının 
arttırılması, altyapı yetersizliklerinin giderilmesi (arıtma), atıkları teslim edebilecek lisanslı firmaların 
arttırılması (cam atıklar, bio atıklar) beklentilerimiz arasında, atıkları verebilecek yer bulamıyoruz, bu 
konuda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz.” 

Sektörde ki tüm paydaşlar arasında gerekli işbirliği yapılırsa ve yerel yönetimler ihtiyaç duyulan 
desteği sağlarsa çevre konusunda daha bilinçli ve sürdürülebilir adımlar atılabilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gün geçtikçe artan çevre bilinci ve duyarlılığı sonucunda sadece çevre koruması 
uygulamalarının yapılıp yapılmadığı değil aynı zamanda bu uygulamaların sürdürülebilirliği de 
önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle turizm işletmelerinin ve konaklama işletmelerinin 
varlıklarını devam ettirmesi açısından bu kavram daha da önemlidir. Doğaya sahip çıkmadan ve 
korumadan sürdürülebilir bir turizmden bahsetmek mümkün değildir. Günümüzde işletmeler 
çevresel duyarlılığı ön planda tutan çalışmalar yapmak zorundadır. Devlet baskısı, misafir 
beklentileri ve bunun rekabet avantajı sağlaması, maliyet ve tasarruf sağlaması gibi birçok 
nedenden dolayı otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarının arttığı ortaya çıkmıştır.  

Bu çalışmada sosyal pazarlama kapsamında Kuşadası’nda bulunan 5 yıldızlı otellerin uyguladığı 
çevreye duyarlı uygulamalar araştırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, otellerde çevreyle ilgili 
uygulamalar genellikle teknik servis çalışanları ve gıda mühendisleri tarafından 
yürütülmektedir. Otellerde çevre kirliliğine en başta bilinçsiz insanların neden olduğu ortaya 
çıkmıştır. Görüşme yapılan otellerin çevre konusunda gerekli belgelere sahip olduğu, eksikler 
için de başvuru yaptıkları belirlenmiştir. Ayrıca otel yöneticileri, çevreye duyarlı uygulamalar 
yaparken yerel yönetimlerden ve diğer kuruluşlardan yeterli desteğin gelmediğini ifade 
etmişlerdir.  

Sürdürülebilir bir çevre için çevre duyarlı uygulamaların geliştirilip uygulanması gerekmektedir. 
Bu konuda bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu öneriler; 
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• Sürdürülebilir çevre için işletmeler belirli maliyetleri göze almalıdır. Sürdürülebilir 
çevrenin oluşturulması için günü kurtarmanın ötesine geçilmesi hem çalışan hem de 
misafirlerin yönelik eğitim çalışmaları yapılarak bilinçlendirmesi gerekmektedir. 
Eğitimler esnasında çalışanlar ve misafirler sürece dahil edilmelidir. İyi uygulama 
örnekleri baz alınarak işletme kapsamında gelişim sağlanmalıdır. 

• İşletmelerde kalite birimi kurulması gerekmektedir. Kalite biriminin bir kolu olarak 
çevre mühendisi ya da alanında eğitim almış yetkili kişi tarafından bütün 
uygulamaların sıkı biçimde denetimden geçmesi gerekmektedir. 

• İşletmeler atıkların yerinde ayrıştırmasını sağlamalıdır. 
• İşletmeler gıda atıklarının organik gübreye dönüştürmeli, gıda atığını azaltmak adına 

Kompost makinesi kullanarak doğal çevreye zararının minimum düzeye 
indirilmesini sağlamalıdır. 

• Tekstil atıklarını geri dönüşüm kapsamına alıp, lisanslı firmalarla anlaşmalar yaparak 
geri dönüşümü sağlanmalı ve işletme bünyesinde yeniden kullanılabilir hale 
getirilmelidir. 

• Atık ayrıştırma konusunda misafirlere bilgi verilip, otel koridorlarına atık ayrıştırma 
kutuları konmalıdır.  

• Odalardaki enerji tüketimini azaltmak için tasarruf sistemleri geliştirilmeli, akıllı oda 
kavramı dikkate alınarak uygulanmalıdır. 

• Gıda atıklarını değerlendirilerek hayvan barınağına verilmesi hususunda belediye ile 
işbirliği yapılmalıdır.  

• Arıtma sistemi olmayan işletmelerin bir an önce bu sistemi kurması gerekmektedir.  
• Bölge olarak güneşli gün sayısını çok olmasını avantajına çevirip güneş enerji 

panellerinin yaygın bir şekilde kullanılması ve otel içerinde enerji tüketen cihazların 
düşük enerjili olanların tercih edilmesi gerekmektedir. 

• Gri su (Yağmur Suyu) ve deniz suyundan içme suyu elde edilecek sistemin kurulması 
önerilebilir. 

• Belediyelerin işletmelerle olan iş birliği geliştirilmelidir. Atıkların toplanması ve atık 
kutuların temini konusunda ortak çalışmalar yapılmalıdır. 

• Yerel halkın çevre duyarlı uygulamalar konusunda bilinçlendirilmesi adına çalışma 
başlatmalıdır.  

• Denetim yapan özel çevre danışmanlık firmaların devlet tarafından denetlenmesi 
gerekmektedir. 
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Öz 

Sakin şehirlerin sürdürülebilirliği ile yöreye has değerler arasındaki ilişkinin yerel halk tarafından 
anlaşılması ve benimsenmesi arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bu ilişki anlaşıldıkça sakin şehir 
hareketinin daha çok benimseneceği, benimsendikçe sakin şehirlerin sürdürülebilirliğinin daha da 
artacağı ileri sürülebilir. Bu kapsamda çalışmanın amacı Taraklı ve Yalvaç halkının sakin şehir 
anlayışına yönelik algısını sürdürülebilirliğin boyutları bağlamında metaforik açıdan ölçmektir. Ntel 
araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışamada durum araştırması yaklaşımı benimsenmiş olup amaçlı 
örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. Araştırma verileri 
yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle 12 kişi üzerinden toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre 
sakin şehir anlayışı konusunda Taraklı halkında kayda değer bir farkındalık oluştuğu buna karşın 
Yalvaç’ta bu anlayışın yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı görülmüştür. Ayrıca sakin şehir anlayışıyla 
geleneksel el sanatlarının ve yerel ürünlerin değer kazanmaya başlandığı Taraklı’da sürdürülebilir yerel 
kalkınma, tüm boyutları açısından olumlu yönde seyretmektedir. Buna karşın Yalvaç’ta zorunlu olan 
ve yöre için önem arz eden sakin şehir kriterlerinin yeteri kadar yaygınlaştırılmadığı ve uygulanmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Yalvaç’ta yöreye özgü değerlerin kaybolmaya yüz tuttuğu tespit 
edilmiştir.  
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Abstract 

As the relationship between sustainability and local values is understood in cittaslows, the movement 
is more embraced. The more this understanding is adopted, the greater the sustainability of cittaslows. 
This study, which aims to measure the perception of Taraklı and Yalvaç people in terms of metaphorical 
on Cittaslow Movement and dimensions of sustainable development, was carried out with qualitative 
research method.  In this study, where case study research approach is adopted, easy-accessible case 
sampling is preferred among purposeful sampling methods. The data of the study were collected from 
12 people by semi-structured interview technique. According to the findings, it was concluded that 
there was a considerable awareness among the people of Taraklı about Cittaslow movement, but this 
movement was not sufficiently expanded in Yalvaç. In addition, sustainable local development for all 
dimensions in Taraklı, where traditional handicrafts and local products have started to gain value 
through cittaslow approach, has a positive course. On the other hand, it was concluded that in Yalvaç, 
the criteria of Cittaslow, which are essential and important for the region, were not sufficiently extended 
and applied. It was also found that the values of the region are disappearing in Yalvaç. 
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GİRİŞ 

Endüstri devrimiyle birlikte insanları etkisi altına alan ve yaşam tarzına gözle görülür biçimde yön 
veren olgulardan bir tanesi de küreselleşmedir. Bu gelişme tek tipleşmeyi zorunlu kılmış ve yerel 
kültürel değerlerin hızlı bir şekilde ortadan kaybolmasına neden olmuştur (Şahin, 2017: 5). 
Küreselleşmenin etkileri insanlar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı ve değişimi kolaylaştırsa da 
farklılıkları ortadan kaldırarak tek tip bir insan modeli ortaya koymakta hatta şehirleri de tek 
tipleştirerek homojen bir yapıya büründürmektedir (Sırım, 2012: 120). Buna bağlı ortaya çıkan 
problemler; kültürel değerlerin yozlaşması, tarihi ve yöresel öğelerin yok olmaya yüz tutması, çevre 
kirliliği, doğal kaynakların tükenmesi, sosyal adaletsizlik ve ekonomik istikrarsızlık şeklinde 
sıralanabilir. Bu unsurların yarattığı etkileri ortadan kaldırmanın yolu; sürdürülebilir gelişimi 
sağlayabilen, çekicilik unsurlarını çeşitlendiren, kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren, yenilik ve 
yaratıcılığı faaliyetlerine yansıtabilen destinasyonları yaratmak (Ekincek, 2014: 2) ya da mevcut olanları 
bu amaçlar doğrultusunda dönüştürebilmektir.  

Sakin Şehir Hareketi kendine özgü sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerleri bünyesinde taşıyan ve 
bu dönüşüme ihtiyacı olan yerleşim yerleri için güncelliğini koruyan önemli bir toplumsal harekettir. 
Çünkü sakin şehir hareketi; küreselleşmeye karşı sürdürülebilir, adil ve özgün kentsel gelişimi teşvik 
eden (Semmens  Freeman, 2012: 357) yerel ve geleneksel kültürü koruyan, yaşamın rahat ve keyifli bir 
tempoda devam etmesini savunan, çevresel değerlere sahip çıkan (Tranter, 2010: 158) ve aynı zamanda 
şehirlerin modernleşme yolunda özlerini kaybetmeden ilerlemesini öngören alternatif bir akımdır 
(Dogrusoy ve Dalgakiran, 2011: 127). 

Sürdürülebilirliğin her boyutu Sakin Şehir kavramına uyarlandığında bu hareket sürdürülebilir 
kalkınma, sürdürülebilir şehircilik ve sürdürülebilir turizm anlamına gelmektedir. (Karadeniz, 2014: 
85). Sürdürülebilir turizm uygulamasının, turistik yerlerin kalkınmasında somut bir kanıt olması 
sebebiyle yerele dönük uygulamalara daha fazla odaklanma ihtiyacı doğmuştur (UNEP, 2003: 7). Bu 
şekilde bölgesel kalkınmayı ve gelişmeyi destekleyen ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ulusal ve 
uluslararası uygulamalarla turizme yön vermek amaçlanmaktadır. Uluslararası bir ağ olan Sakin Şehir 
Hareketi de sürdürülebilir turizme katkı sağlayabilecek türden uygulamalar arasında yerini almıştır 
(Dinçer vd., 2015: 327).  

Sakin şehirlerde sürdürülebilir yerel kalkınmanın geldiği noktayı araştırmak sakin şehir uygulamasının 
etkisini ortaya çıkarmak adına büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla ilgili alanda yapılan 
araştırmalara bakıldığında sürdürülebilir turizm ilkeleriyle sakin şehir kriterlerinin paralellik 
gösterdiğini ortaya koyan kavramsal çalışmalara rastlanmıştır (Karadeniz, 2014; Güneş, 2015). Bununla 
birlikte sakin şehir uygulamasının çeşitli açılardan destinasyona etkisini yerel halkın algısı üzerinden 
inceleyen çalışmaların olduğu da görülmüştür (Andarabi, 2012; Coşar, 2013; Aslan ve Güneş, 2016). 
Ancak sakin şehir kriterlerini sağlamış destinasyonları sakin şehir felsefesi ve sürdürülebilir yerel 
kalkınma bağlamında karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte sakin şehir felsefesi 
ve sürdürülebilir kalkınma boyutları açısından yerel halkın algısını doğrudan metaforik bir öğe olan 
sakin şehir logosunu kullanarak belirleyen bir çalışmaya da rastlanmamıştır.  
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Teknoloji ve kitle iletişim araçlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak ekonomik ve kültürel unsurlar 
sınır tanımadan serbest bir şeklide dünyaya yayılmaktadır. Küreselleşme şeklinde ifade edilen bu süreç 
hızlı bir yaşamı da beraberinde getirmiştir. Bu durum günümüz toplumları için ekonomik, politik ve 
kültürel açıdan dikkati çeken bir dönüşüm ve değişime neden olmuştur. Bu gelişmeler ışığında 
ürünlerini tüm dünyaya sunabilen Starbucks ve McDonald’s gibi küresel işletmeler faaliyete geçmeye 
başlamıştır. Bu işletmeler hızlı yaşam için tasarlanmış ürünlerini yerel pazarlara sunarak yerel ürünler 
ve kültürleri tehdit eder bir konuma gelmiştir (Yurtseven, 2010). Yerel değerleri yok eden bu tehdide 
karşı uluslararası düzeyde ilk tepki İtalyan gastronomi yazarı Carlo Petrini önderliğinde 
gerçekleşmiştir. McDonal’s’ın İtalya’nın tarihi bir bölgesinde restoran açma girişimini İtalyan 
mutfağına karşı bir tehdit olarak gören Carlo Petrini ve çevresi bu durumu protesto ederek uluslararası 
bir hareketin temellerini atmışlardır. Başlattıkları hareketin adı Yavaş Yemek Hareketidir (Sander-
Regier, 2004). Yavaş Yemek Hareketi, yerele ait gastronomi kültürünün ortadan kalmasına ve hızlı 
yaşamın etkisine karşı koymak için, insanların yediklerinin nereden geldiği ve tercihlerinin dünyayı 
nasıl etkilediği konusunda oluşan duyarsızlıkla mücadele etmek için ortaya çıkan bir halk hareketidir 
(www.slowfood.com).   

Günümüzde yüz binden fazla üyesi ve yüzden fazla ülke temsilcisiyle küresel bir harekete dönüşen 
Yavaş Yemek Hareketi, Yavaş Hareketi (Slow Movement) altında yeni yavaş akımlarının ortaya 
çıkmasına öncülük etmiştir (Ünal ve Zavalsız, 2016). Yavaş Hareketi de benzer şekilde küreselleşmenin 
ve hızlı yaşamın, sosyo-kültürel ve çevresel ilişkiler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortaya çıkmıştır 
(Markwell, Wilson ve Fullagar, 2012). Seyahatten ekonomiye, sosyal ilişkilerden hayat tarzına, yeme 
içme biçiminden kent yaşamına kadar hızlı tüketim alışkanlıklarını her alanda sorgulayan bu hareket, 
yerelliği, doğallığı ve insan doğasıyla uyumlu olan yavaşlığı destekleme amacı taşımaktadır (Güven, 
2011). Buna göre yaşamın diğer alanlarında gelişmeye başlayan; yavaş işletmecilik, yavaş para, yavaş 
eğitim, yavaş ticaret, yavaş seyahat, yavaş yemek, yavaş turizm ve sakin şehir gibi yeni akımlar ortaya 
çıkmaya başlamıştır (Ünal ve Zavalsız, 2016). 

Yavaş Yemek Hareketinin kurucusu Carlo Petrini, Yavaş Hareketi anlayışının bir ağ üzerinden 
kasabalar için de uygulanabileceği fikrini 1997 yılında ilk kez ortaya atmış (Miele, 2008: 136) ve 1999 
yılında küçük bir İtalyan kasabasının belediye başkanı Paolo Saturnini, Sakin Şehir Hareketini 
başlatmıştır (www.cittaslow.org). Sakin Şehir Hareketinin temel amacı, Yavaş Yemek Hareketinin 
felsefesinde yer alan ekogastronomi konseptini gündelik yaşama uygulayarak yerel topluluklara ve 
kentsel boyuta taşımaktır (www.cittaslow.org). Çevrenin korunması, sürüdürülebilir kalkınmanın 
desteklenmesi, kentsel yaşamın iyileştirilmesi üzerine geliştirilen kapsamlı fikirlerle Sakin Şehir 
Hareketi doğal ve çevre dostu gıda üretiminin teşvik edilmesine katkı sağlar (www.cittaslow.org). 

Bir kentin Sakin Şehir Hareketine katılabilmesi için sağlaması gereken kriterler Sakin Şehir 
Yönetmeliğinde geçen Mükemmelliyet Koşulları başlığı altında belirlenmiştir. Harekete dahil olan bir 
kent, mükemmelliyet koşullarındaki 7 temel alanı kapsayan 72 kriterin en az %50’ni ve her temel 
alandan en az bir kriteri yerine getirmesi gerekmektedir (www.cittaslow.org). Sakin Şehir Logosu, bir 
kentin evlerini ve kulelerini taşıyan sola doğru yönelmiş turuncu renkli bir salyangozdur. Uluslararası 
Koordinasyon Komitesinin yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan ve kullanılabilen logo aynı zamanda 
birliğin tescilli bir markası ve mirasıdır. Sakin Şehir Hareketinin bir de sloganı vardır. “Yaşamanın güzel 
olduğu şehirlerin küresel ağı: Sakin Şehir” şeklinde Türkçe’ye çevirilebilen slogan ve logo aşağıda yer 
almaktadır (www.cittaslow.org).  
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Şekil 1. Sakin Şehir Sloganı ve Logosu 

Kaynak: www.cittaslow.org 

Sakin şehir hareketinde bölgesel planlama yerel kimlik açısından ele alınmakta ve her kentin kendine 
özgü niteliklerinin korunduğu bir yerleşim yeri tasarlanmaktadır (Radstrom, 2011). Günümüzün 
ihtiyaçlarını gelecek nesillerin ihtiyaçlarını engellemeden karşılamayı amaçladığı için hareketin özü 
sürdürülebilir kalkınma ekseninde oluşmaktadır (Pink, 2008). Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet 
gösteren Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan Brundtland raporuna göre 
sürdürülebilir kalkınma en genel haliyle “gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi olanağından 
ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarının karşılanabilmesi" şeklinde ifade edilmiştir (Dinçer ve Can, 
2016). Bu kavram, nüfus, kaynaklar, çevre ve kalkınma arasındaki karşılıklı ilişkilerin tam olarak 
bilinmesi, uygun şeklide düzenlenmesi ve bunlar arasında uyumlu, dinamik bir denge kurulması 
gerektiğini savunmaktadır. Bu açıdan sürdürülebilir kalkınma; çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları 
olan bir anlayıştır (Kahraman ve Türkay, 2011).  

Sürdürülebilirliğin her boyutu sakin şehir kavramına uyarlandığında bu hareket sürdürülebilir 
kalkınma, sürdürülebilir şehircilik ve sürdürülebilir turizm anlamına gelmektedir. Çünkü bu hareket 
aynı zamanda ekonomik kaynaklarını koruyan, sosyal açıdan güçlü ve çevreye duyarlı bir şehircilik ve 
turizm anlayışına sahiptir (Karadeniz, 2014: 85). Sürdürülebilir turizm ve sakin şehir uygulamaları 
sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimleri adına kasabalar için yerel kalkınma stratejisi olarak gün geçtikçe 
önem arz etmektedir (Yılmaz, 2016). Sakin Şehir Hareketi, sürdürülebilir turizmin gelişimi için alternatif 
bir yaklaşım olarak tasarlanmıştır (Jung vd., 2014). Sakin Şehir üyeliği için çevre politikaları, altyapını 
sağlanması, kent dokusunun korunması, yerel üretimin ve ürünlerin desteklenmesi ve konukseverlik 
gibi koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizmin amacı da önceliklerin yerel 
halka verilerek turizm planlamasının çevreye, topluma, tarihsel, doğal ve kültürel varlıklara zarar 
vermeden yöre ekonomisine ve bölge sakinlerinin yaşantısına katkı sunacak şekilde geliştirilmesidir. 
Bu açıdan sürüdürülebilir turizmin ilkeleriyle Sakin Şehir Hareketinin kriterleri paralellik 
göstermektedir (Karadeniz, 2014; Güneş, 2015).  

Bu bilgiler ışığında sakin şehir unvanı alabilmek için belirli kriterleri yerine getiren şehirlerin aynı 
zamanda turizm açısından sürdürülebilir yerel kalkınma yolunda da ilerleme kaydetmiş olmaları 
beklenmektedir. Bu bağlamda 2009 yılından bu yana belediyelerin girişimiyle sakin şehir unvanını alan 
yerleşim yerlerinde bu girişimin yansımalarını ortaya çıkarmak, sakin şehir hareketinin turizm 
açısından şehirlerin sürdürülebilirliğine olan etkisini belirlemede büyük önem arz etmektedir. Bu 
açıdan çalışma sürdürülebilirliğin boyutları bağlamında Taraklı ve Yalvaç halkının sakin şehir 
hareketinin yansımaları konusundaki düşüncelerini metaforik açıdan ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu 
sayede hereketin amacına ulaşıp ulaşmadığı noktasında fikir edinilmesi beklenmektedir.   
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YÖNTEM  

Nitel araştırma yöntemiyle yürütülen bu çalışmada durum çalışması araştırma yaklaşımı tercih 
edilmiştir. Durum çalışması araştırma yaklaşımı, araştırmacının gerçek yaşam, güncel sınırlı bir durum 
ya da belli zamanda dilimindeki çoklu durumlar hakkında bilgi kaynakları aracılığıyla detaylı ve 
derinlemesine bilgi topladığı bir durum betimlemesi ya da durum temaları ortaya çıkardığı nitel bir 
yaklaşımdır (Creswell, 2013). Bu çalışmada sakin şehir unvanına sahip Taraklı ve Yalvaç 
destinasyonlarının sürdürülebilir yerel kalkınma yolunda geldiği noktayı karşılaştırmalı olarak ortaya 
çıkarmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda sakin şehir logosu olan salyangoz metaforu 
kullanılarak yerel halkın algısı üzerinden veri toplanmıştır. Metafor “insanların hayatı, çevreyi, olayları 
ve nesneleri nasıl gördüklerini farklı benzetmeler kullanarak açıklamaya çalışırken kullandıkları bir 
araç” şeklinde tanımlanabilir (Aydın, 2010: 1295). Araştırmaya ilişkin verilerin toplanabilmesi için nitel 
araştırma yöntemi kapsamında yer alan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğinde görüşmeci genel hatlarıyla bir yol haritasına sahiptir ancak 
katılımcının ilgi ve bilgisine göre bu genel çerçeve içerisinde farklı sorular sorarak konunun farklı 
boyutlarını da ortaya çıkarabilecek esnekliğe sahiptir (Altunışık, 2010). Bu açıklamalar ışığında sakin 
şehir logosunu ve sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını içeren açık uçlu sorular 
ile katılımcılara ait demografik verileri içeren kapalı uçlu soruların yer aldığı görüşme formu 
hazırlanmıştır.   

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi tercih edilmiştir. 
Buna göre araştırmacı yakın ve erişilmesi kolay olan bir durumu seçer. Ayrıca nitel araştırmalarda 
maliyet ve ulaşılabilirlik örneklem tercihinde dikkate alınması gereken etkenlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 
2018). Bu koşullar altında araştırmacıya en yakın sakin şehirler olan Sakarya’nın Taraklı ve Isparta’nın 
Yalvaç ilçeleri araştırmanın yapılacağı yerler olarak tercih edilmiştir. Ayrıca Taraklı’nın 2011 ve 
Yalvaç’ın 2012’de sakin şehir unvanını alarak en eski sakin şehirler arasında yer almaları da diğer bir 
tercih sebebidir. Çünkü sakin şehirler, kriterlere uygun hareket edip etmediklerini tespit etmek 
amacıyla 5 yılda bir denetlenirler (www.cittaslow.org). Bu durum Taraklı ve Yalvaç’ın kriterler 
doğrultusunda hareket eden iki sakin şehir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kapsamda Taraklı’da 
16.11.2019 tarihinde 6 kişi, Yalvaç’ta 17.11.2019 tarihinde 6 kişi olmak üzere toplamda 12 kişiden ses 
kayıt cihazıyla veri toplanmıştır. Katılımcı sayısının bu şekilde belirlenmesinin sebebi de yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniğine uygun olarak genel kabul gören kişi sayısının 12 kişi olmasıdır 
(Onwuegbuzie ve Collins, 2007). Ayrıca etik açıdan sorun olmaması için “katılımcı gönüllülük formu” 
oluşturulmuş ve görüşülen 12 kişiden araştırmaya gönüllü olarak katıldıklarına dair form doldurmaları 
istenmiştir. Taraklı’da yapılan görüşmelerde katılımcılar T1, T2, …, T6 şeklinde kodlanırken Yalvaç’ta 
yapılan görüşmelerde katılımcılar Y1, Y2, …, Y6 şeklinde kodlanmıştır. Ses kayıt cihazıyla elde edilen 
veriler bilgisayar ortamında deşifre edilip düzenlenerek betimsel analize tabi tutulmuştur. 

 

BULGULAR 

Demografik Yapıya İlişkin Bulgular 

Araştırmada sorulan ilk soru “Sakin şehir logosunu tarif edebilir misiniz?” şeklinde olmuştur. Bu soruya 
olumlu cevap veren katılımcılarla görüşmeye devam edilirken, olumsuz yanıt verenlerle görüşme 
sonlandırılmıştır. Böylece her bir şehirde 6 olarak belirlenen katılımcı sayısına ulaşmak için toplamda 
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kaç kişiyle görüşme yapıldığı da önemli bir veri olarak kaydedilmiştir. Bu durum sakin şehir olma 
kriterleri arasında zorunlu olarak yerine getirilmesi gereken “şakin şehir konusunda kent sakinlerinin 
sürekli ve sistematik bir şekilde bilgilendirilmesi” kriterinin ne seviyede yerine getirildiğine de oransal 
olarak ışık tutmaktadır. Buna göre sakin şehir konusunda fikri olan 6 katılımcıya ulaşmak için 
Taraklı’da 9 kişiyle görüşülmüş buna karşın Yalvaç’ta 17 kişiyle görüşülmüştür. Araştırma sonunda 
görüşülen 12 kişiye ilişkin demografik veriler Tablo 1’de sunulmuştur.   

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Verileri 

 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde katılımcıların 8’i erkek, 4’ü kadın olduğu görülmektedir. Farklı yaş 
gruplarını temsil eden katılımcıların 1’i ortaokul, 6’sı lise, 2’si önlisans, 3’ü lisans mezundur. Yine farklı 
meslek gruplarında yer alan katılımcıların ortalama bir gelire sahip olduğu görülmektedir. Son olarak 
11 katılımcı yaşadığı şehre o şehrin sakin şehir unvanını almasından çok daha uzun bir süre önce 
yerleşmişken sadece1 katılımcı bulunduğu şehre sakin sakin şehir olduktan bir yıl sonra yerleşmiştir.  

Demografik bulguları yorumlamak gerekirse cinsiyet açısından en çok dikkati çeken nokta Taraklı’da 
görüşmelere katılım eşit dağılım sergilerken Yalvaç’ta sadece bir kadın katılımcıyla görüşme 
yapılabilmiştir. Bu açıdan kadınların sosyal hayata dâhil olması noktasında Taraklı’nın daha iyi bir 
noktada olduğu ileri sürülebilir. Katılımcıların yaşları açısından Taraklı’da yaş ortalaması yaklaşık 
değerlerle 33 iken Yalvaç’ta 48 olarak tespit edilmiştir. Bu açıdan Yalvaç’ın göç veren bir şehir olduğu 
ileri sürülebilir. Meslek açısından her iki şehirdeki katılımcıların daha çok ticari faaliyetler kapsamında 
istihdam edildikleri tespit edilmiştir. Bu bağlamda şehirlerde ticaretin geliştirilmesi ve ekonomik 
sürdürülebilirliğin sağlanması yereldeki halklar için büyük önem arz etmektedir. Çalışmanın bulguları 
yerel halkın şehirde yaşadığı sürenin, Yalvaç’taki katılımcıların yaşları ile yakın seviyelerde olduğunu 
göstermektedir. Buna karşın Taraklı’daki katılımcıların yaşları ile şehirdeki yaşam süreleri arasında 

Kod İsim Cinsiyet Yaş 
Eğitim 

Durumu 
(Mezun) 

Meslek 
 

Aylık Gelir 
Taraklı/Yalvaç’ta 

yaşadığı süre 

T1 Kadın 21 Lise İşçi 2020 TL 7 yıl 
T2 Erkek 28 Lisans Pazarlama 2500 TL 28 yıl 
T3 Kadın 46 Lise Esnaf 6000 TL 12 yıl 

T4 Erkek 27 Önlisans 
Satış 

Temsilcisi 
2020 TL 20 yıl 

T5 Erkek 31 Lisans Turizm 3000 TL 12 yıl 

T6 Kadın 43 Lise 
Serbest 
Meslek 

-  10 yıl 

Y1 Erkek 43 Önlisans Esnaf - 43 yıl 
Y2 Erkek 57 Lise Emekli 2400 TL 16 yıl 

Y3 Erkek 48 Lise 
Devlet 

Sanatçısı 
- 48 yıl 

Y4 Erkek 40 Lisans Esnaf 3500 TL 36 yıl 
Y5 Erkek 65 Ortaokul Emekli - 65 yıl 
Y6 Kadın 38 Lise İşçi 2020 TL 38 yıl 
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belirgin bir fark olduğu görülmektedir. Bu açıdan Taraklı’nın göç alan bir sakin şehir olduğu iddia 
edilebilir.   

 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik Boyutuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan kişilerden öncelikle sakin şehri logosuyla yereldeki ekonomik faaliyetleri 
ilişkilendirmeleri ve daha sonra bu durumun yaşadıkları şehirdeki ekonomik faaliyetleri yansıtıp 
yansıtmadığını dile getirmeleri istenmiştir. “Sakin şehir logosuyla ilişkilendirerek bir şehrin ekonomisini nasıl 
tasvir edersiniz? Bu durum sizin şehrinizi yansıtıyor mu?” sorusuna katılımcılardan gelen dikkati çeken 
cevaplar aşağıda sıralanmıştır: 

T5: “Salyangoz bana göre çeşitliliğin az, sabit ürünlerin üzerinden yürüyen bir ekonomiyi ifade ediyor. İstihdam 
açısından ise personel devir hızının yavaş olduğu tabi bu da nüfusa dayalı bir şey. Yani aslında işin ve üretimin 
daha organik ve doğal ancak üretimin daha az devirde ve seri üretimin olmadığını söyleyebilirim.” “Aynı şekilde 
bu durumun Taraklı’yı yansıttığını düşünüyorum. Çünkü sakin şehir ilan edildikten sonra kültürel ve yöresel 
ürünlerin değerlerin daha çok önemsendiğini ve ön plana çıktığını söyleyebilirim.”  

T6: “Yani birçok sorumluluğu taşıyor gibi geliyor. Yani ekonomi günümüzde çok hızlı hep bir koşturmaca ama 
Taraklı’da daha yavaş sakin gidiyor bu işler. Bu açıdan Taraklı salyangozun sakinliğini yansıtıyor.” 

T1: “Yani ben bu şekilde sessiz olarak seçilen yerlerin ekonomisinin çok ileri seviyede olduğunu düşünmüyorum. 
Turizm açısından zamanla gelişebilir çünkü artık Cittaslowa dâhil olmuş. Yani Taraklı gibi küçük yerler tercih 
ediliyor. Yani ekonomik açından büyük şehirlere oranla daha düşük bir gelişim var diyebiliriz. Yerel üretimin 
artması açısından mesela burada haftada 10 paket tereyağı yapan bir insan şuanda 30 paket yapıyor olabilir. Yani 
bu açıdan yerel ürünlerin üretiminde de bir artış oldu.” 

Y3: “Sakin şehir logosu Yalvaç’ı yansıtmıyor. Bizim Yalvaç Akdeniz bölgesinde tek. Semercisi, keçecisi, el 
sanatları, kalaycısı, halı dokumacısı, dericisiyle Akdeniz’de tek olan bir yer burası. Bunu bile değerlendiremedik 
yani. Hepsi unutuldu mesela sakin şehir unvanını aldığımızda Yalvaç’ta 12 tane keçeci vardı şimdi tek keçeci ben 
kaldım. Bu sakin şehir unvanı alan şehirlerin yıllık aidat ödemesi gerekirmiş. Bizim başkan o aidatı da ödememiş. 
Belki de bugün yarın bizi çıkarabilirler yani.” 

Y1: “Bura da bir antik kent var haberin var mı senin? Ha! Burada bir antik kent var. Roma zamanından. Yani 
burası sakin şehir unvanını alırken bu tip değerlerle almıştır bence şimdi kültürel tarihsel değerlerimiz var bizim. 
Ta Romalılardan kalma hamamlar, pazar yerleri. Kiliseye Kore’den Japonya’dan 2-3 otobüs geliyor. Orada birkaç 
saat durup ayin yapıyorlar sonra da otobüse binip gidiyorlar. Eskiden çarşıya inerlerdi benden sigarasını, 
dondurmasını alırlardı. Böyle bir sıkıntı var onu fark ediyorum son 8-10 yıldır. Yani ne hikmetse sakin şehir 
olduktan sonra burası geriledi.”  

Y2: “Bence Yalvaç bu değil. Tabi bu yönetimle de alakalı burada liderlik vasfı yok. 20 bin nüfusu olan bir yerde 
ticaret odası olan bir yer. Bir esnaf ağırlığımız var. Yani burada her şeyde bir durgunluk bir yavaşlama var. Ben 
memleketime 2003’te geri döndüm. 35bin nüfus vardı şimdi 20 bin nüfus var. Bizim sakin şehir denilen bir 
yaşamımız yok burada böyle bir logonun altına girmişiz ama boş yaşıyoruz burada. Ne artısı var ne eksisi var.”  

Yukarıdaki açıklamalar ışığında iki şehir arasında hem sakin şehir logosunun yarattığı algı hem de 
ekonomik sürdürülebilirlik açısından gözle görülür bir fark olduğu ileri sürülebilir. Bu bakımdan 
Taraklı’da yaşayan halk sakin şehir hareketinin özellikleri açısından Taraklı’daki ekonomik faaliyetleri 
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yansıttığını düşünmektedir. Ayrıca yöredeki ekonomik faaliyetlerden faydalandıklarını ve bu duruma 
bağlı olarak memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Buna karşın Yalvaç halkı sahip olduğu değerlere 
rağmen olumsuz anlamda ekonomik bir durgunluk içinde yaşadıklarını dile getirmektedir. Şehirler 
arasındaki bu farklılığın sakin şehir unvanının alınmasından sonra hareketin etkilerinin ortaya çıkması 
adına gerekli olan politikaları üretme ve uygulama noktasında ilçe belediyelerinin yaklaşımlarından 
kaynaklandığı ileri sürülebilir.   

 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Çevresel Boyutuna İlişkin Bulgular 

Katılımcılardan sakin şehri logosuyla bir yerelin doğal çevresini ilişkilendirmeleri ve daha sonra bu 
durumun yaşadıkları şehri temsil edip etmediğini ifade etmeleri istenmiştir. “Sakin şehir logosuyla 
ilişkilendirerek bir şehrin doğal çevresini nasıl tasvir edersiniz? Bu durum sizin şehrinizi yansıtıyor mu?” 
sorusuna katılımcılardan gelen ve önemli görülen açıklamalar aşağıya aktarılmıştır. Buna göre:  

T1: “Yani kasaba gibi daha küçük ve sessiz yerler, toprak yani bitki örtüsünün belki daha çok olduğu yerler olabilir. 
Yani turuncu rengiyle toprak rengi belki anlatılıyor. Yani evet ben bu açılardan salyangozun Taraklı şehrini 
yansıttığını düşüyorum.” 

T2: “Şimdi çok fazla yatırım yapılmayan sanayisi olmayan bir yer olduğu için ve yavaş ilerleyen bir yer olduğu 
için de baktığınız zaman doğayla barışık bir kasaba. Çünkü havası çok temiz yani en yakın çevre yolu bile buraya 
30 km uzaklıkta bu sebeple arabanın egzoz gazı bile doğanın kirlenmesine müsaade etmeyen bir yer. Temiz bir 
doğaya sahip olması yani ilk başta aklıma bu geliyor.“ 

T5: “Yani yerleşke ve bina olarak az, doğanın daha ön planda olmasından dolayı özdeşleştirebilirim. Bu açıdan, 
ben Taraklı’yı da yansıttığını düşünüyorum.” 

Y1: “Yani bence ne olumlu ne olumsuz değişen bir şey yok. Eskinden nasılsa şimdi de aynı. Bu işi buraya getiren 
belediye başkanıdır ama o bile bu işi halka anlatmadı. Ama Yalvaç’ta halkın yaptığı güzel bir şey var. Burada imza 
toplandı doğalgazı getirdi.” 

Y2: “Ya bak bizim burada dünyada tek olan Hristiyanlığın ilk vaazının verildiği yere biz çöp döküyoruz hala. 
Turist geliyor buraya bizim belediyenin çöpü kilisenin kapısının önünde duruyor. Belediye oraya çöp döküyor. 
Yani ben daha bir şey demek istemiyorum bu kadar da olmaz ya.” 

Bulgular sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu açısından incelendiği zaman iki şehir arasında 
farklılıkların olduğu görülmektedir. Taraklı’daki katılımcıların metaforik açıdan salyangozu doğal 
çevreyle doğru bir şekilde ilişkilendirebildiği ve Taraklı’da çevresel bir bozulmanın olmadığını dile 
getirdikleri görülmektedir. Buna karşın Yalvaç’taki katılımcılar hem doğal çevre hem de kültürel 
çevrenin korunması adına yerel otoritenin çevre bilinciyle hareket etmediğini ve bu durumdan kaynaklı 
duydukları rahatsızlığı ifade etmektedir. Her iki şehirde bu tür bir farklılığın oluşması ilçe 
belediyelerinin çevreyle ilgili sakin şehir kriterlerini hayata geçirme konusunda sergilediği 
yaklaşımdan kaynaklandığı ileri sürülebilir.  
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Sürdürülebilir Kalkınmanın Sosyal Boyutuna İlişkin Bulgular 

Araştırmaya katılan kişilerden sakin şehri logosunu yereldeki sosyal adalet, eşitlik ve kadınların iş 
gücüne katılması şeklindeki konularla ilişkilendirmeleri ve daha sonra bu durumun yaşadıkları 
şehirdeki sosyal durumu yansıtıp yansıtmadığını dile getirmeleri istenmiştir. “Sakin şehir logosuyla 
ilişkilendirerek bir şehrin sosyal adalet, eşitlik ve kadınların iş gücüne katılmasını nasıl tasvir edersiniz? Bu 
durum sizin şehrinizi yansıtıyor mu?” sorusuna katılımcılardan gelen kayda değer cevaplar şu şekildedir: 

T3: “Ağır adımlar, emin adımlar ve biraz da güç. Tabi birde üzerindeki evlerle tarihi dokuyu vermişler. Yani bakın 
bundan 5-6 sene önce Taraklı’da alt çarşı kavramı çok azdı. Yani kadınların çalıştığı yer. Ama bugün kadınlar 
evde değil artık dışardalar. İşte yöresel ürünlerini satıyorlar genel anlamda ama bu da sakin şehirle birlikte geldi.” 

T1: “Yani buralarda biri asgari ücret alırken bir başkası 15bin maaş almaz yani bana bu açıdan eşitliği ifade ediyor. 
Ayrıca adli olayların düşük olması mesela dikkate alınabilir. Ancak kadınların iş sahibi olmasına yönelik çok 
katkısının olduğunu düşünmüyorum.” 

T4: “Şimdi bakıldığı zaman herkesin eşit gelirlere sahip olduğunu ifade ediyor. Taraklıda da herkes bu duruma 
uyuyor. Yani halk eşit ne çok zengini var ne de çok fakiri var. Yani ya esnaftır ya hayvancılıkla ve tarımla uğraşır.” 

T5: “Belirli bir kesim için geçerli olabilir çünkü birisi bir işe başlayıp kendini geliştirmişse o iş o kişilerin elinde 
kalmış. Tekrar ona rakip olacak kişiler ortaya çıkmamış. Yani bir sürdürülebilirlik söz konusu, pazar rekabeti çok 
yok.” 

Y1: “Yani birilerini kayırma ben böyle bir şey Yalvaç’ta görmüyorum. Yani sakin şehir unvanını almışsak bir 
şeyler vardır burada. Bir özelliğimiz var demek ki bizim.” 

Y3: “Yani bu açıdan da bize bir katkısı olmadı. Kadınların istihdam edilmesine de etkisi olmadı. Biz sakin şehir 
logosunu aldık. Şehrin bir girişine taktık diğer girişinde o da yok. Bak bu işe gireli biz 7-8 sene oldu. Daha bir tane 
bir faaliyetimiz olmadı.” 

Y4: “Yani burada faaliyet gösteren mahalle fırınları var. O mahalle kadınlarında da kadınlar imece usulüyle 
çalışırlar. Yani kadınlar fırında para karşılığı çalışmaz karşılığında ihtiyacı olan ekmeği alır giderdi. Eskiden beri 
böyledir bu iş. Dışarıya da pek bir satış yoktu eskiden ama şimdi biraz satmaya başlamışlar. Ayrıca halkın bir 
pazarı var pazara gittiğinizde de yine kadınları görürsünüz. Bu tür yerlerde kadınların yeri hep vardı. Ama bunun 
sakin şehir olmasıyla bir ilgisi yok eskiden beri vardı.” 

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu açısından dikkati çeken en önemli bulgu şehirlerde sınıfsal 
açıdan büyük bir farklılığın oluşmaması ve katılımcıların gelir düzeyi bakımından benzer bir yaşam 
standardına sahip olduğunu dile getirmesidir. Kadınların iş gücüne dâhil olması konusunda ise 
Taraklı’daki katılımcılar sakin şehir hareketinin olumlu bir etkisi olduğunu ifade ederken, Yalvaç’taki 
katılımcılar kadın istihdamı açısından sakin şehir hareketinden faydalanamadıklarını dile 
getirmektedir. Bu durum Yalvaç’ta geleneksel el sanatlarının ve yöresel lezzetlerin yeniden günümüze 
kazandırılması için ilgili otorite tarafından gereken girişimlerin yapılmadığını ortaya koymaktadır.    

Son olarak şehirlerin özelliğini ve ihtiyaçlarını kendi sakinlerinin gözünden belirlemek amacıyla 
katılımcılardan yaşadıkları şehri, ekonomik faaliyetler, doğal çevrenin durumu ve sosyal özelliği 
bakımından tasvir etmeleri istenmiştir. “Tüm bu açılardan siz yaşadığınız şehri hangi hayvanla tasvir 
ederdiniz?” sorusuna katılımcılardan gelen dikkati çeken cevaplar şu şekildedir: 
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T5: “Kaplumbağa olabilirdi. Çünkü rengi biraz daha yeşili ve doğayı anımsattığı için yine keza o da yavaş ve 
sakin, kalabalıktan uzak ve sürü şeklinde yaşamayan bir hayvan olduğu için kaplumbağa ile bağdaştırabilirim.” 

T4: “Yani yavaş olmasından dolayı kaplumbağa ile özdeşleştirirdim.” 

T1: “Ben olsam Taraklı için salyangoz aklıma ilk gelen hayvan olmazdı. Yani Taraklı’yı doğasıyla düşündüğüm 
zaman Sincap aklıma geliyor. Yani daha mütevazı ve masum bir hayvan geliyor. Yani bu tür yerlerde yırtıcı bir 
hayvan kullanmak olmaz bence.” 

Y1: “Salyangoz bunu temsil ediyordur tabi yani kaplumbağa olur salyangoz olur ama biz bunu değerlendiremedik. 
Bak Yalvaç İncil’in 12. sayfasında geçer. Hristiyanlığın Avrupa’ya yayılma merkezi burası. Aziz Paulos burada 
yaşamış. Ama bunu duyuramıyorlar işte.” 

Y2: “Ben çalışma ve üretimden yanayım. Üretime hangi hayvan uyuyorsa ben o logoyu isterim. Bu anlamda bizim 
önümüzü açacak bize önderlik edecek kimse yok. Elini taşın altına koyacak kimse yok. Bizim meşhur camızımız 
var. Onun ürettiği şekilde onun ürettiği kaymak da tek. Hala eski yöntemlerle doğal bir şekilde üretilir.” 

Y5: “Ben olsam ceylan olsun isterdim. Çünkü atak bir hayvandır. Yalvaç insanı da hep ataktır.”  

Taraklı ve Yalvaç’taki katılımcılardan gelen cevaplar incelendiğinde kaplumbağanın ön plana çıktığı 
görülmektedir. Kaplumbağanın salyangoz kadar yavaş olmasının yanı sıra yeşil renkte bir hayvan 
olması sebebiyle doğayı da yansıttığını düşünmeleri bu durumun nedeni olarak görülebilir. Sonuç 
olarak araştırmaya dâhil olan katılımcılar kaplumbağanın sakin şehirleri daha çok yansıttığını 
düşünmektedirler.    

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Araştırma bulguları demografik açıdan sakin şehirler arasındaki farkı açıkça ortaya koymaktadır. Buna 
göre araştırmanın yürütüldüğü her şehirde 6 katılımcıya ulaşmak için görüşülen kişi sayısı bakımından 
Taraklı’da yaşayan halkın sakin şehir hareketi konusunda çok daha fazla bilgi sahibi olduğu 
görülmektedir. Yalvaç’taki Y1 ve Y2 kodlu katılımcıların bu işin yürütücü olan belediyenin ilgisizliğini 
dile getirmesi de bu sonucu destekler niteliktedir. Buna göre sakin şehir kriterleri arasında zorunlu 
kriter olarak yer alan “şakin şehir konusunda kent sakinlerinin sürekli ve sistematik bir şekilde bilgilendirilmesi” 
konusunda Taraklı belediyesinin yeterince çaba sarf ettiği ileri sürülebilir. Demografik yapıya ilişkin 
diğer dikkati çeken bir konu ise şerhirlerdeki kadın katılımcı sayılarıdır. Buna göre Taraklı’daki 
katılımcıların yarısı kadınken Yalvaç’taki katılımcıların sadece bir tanesi kadındır. Nitekim Yalvaç’ta 
araştırma süresince cinciyet bakımından dengenin sağlanması için gösterilen çaba görüşülen kişi 
sayısının da artmasına neden olmuştur. Bu açıdan kadınların iş hayatına atılmaları, karar alma 
süreçlerine dahil edilmeleri gibi sosyal konularda Taraklı şehrinin çok daha ileride olduğu ileri 
sürülebilir. Demografik yapı konusunda bir diğer göze çarpan bir diğer farklılık ise katılımcıların 
yaşları olmuştur. Buna göre Taraklı’da araştırmaya dahil olan katılımcıların Yalvaç’a kıyasla daha genç 
olduğu görülmektedir. Y2 kodlu katılımcının Yalvaç’ın uzun zamandır göç verdiğini dile getirmesi bu 
durumun nedeni olarak görülebilir. Ayrıca Y3 kodlu katılımcının bir çok geleneksel mesleğin artık 
kalmadığını da dile getirmesi göçün bir başka nedeni olarak ele alınabilir.  

Sakin şehir anlayışıyla sürdürülebilir turizm arasındaki ilişki bakımından bu araştırmanın bulguları 
Karadeniz (2014) ve Güneş (2015)’in yaptıkları çalışmayı destekler nitelikte sonuçlar ortaya koymuştur. 
Y2 kodlu katılımcının Yalvaç’ta kilisenin etrafına çöp döküldüğünü dile getirmesi ya da Y3 kodlu 
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katılımcının geleneksel el sanatlarının yok olmaya başladığını söylemesi sakin şehir kriterlerinin yerine 
getirilmediği anlamına gelmektedir. Aynı zamanda bu durumların bir destinasyon için çekicilik unsuru 
olması ve olumsuz şekilde seyretmesi destinasyonun sürdürülebilirliğini de tehlikeye sokmaktadır.  

Araştırma sürdürülebilir yerel kalkınmanın boyutları bakımından sakin şehirler arasında farklılıkların 
oluğunu göstermektedir. Buna göre sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu açısından Yalvaç’ta uzun bir 
süredir durgunluk olduğu saptanmıştır. Y1, Y2 ve Y3 kodlu katılımcıların ekonomik boyuta ilişkin 
Yalvaç’ta süre gelen olumsuzlukları dile getirmesi aynı zamanda sakin şehir kriterleri arasında yer alan 
“Kentsel canlılığın sağlanması” ve “El yapımı ve etiketli zaanat üretiminin korunması” gibi önem arz eden 
kriterlerin de dikkate alınmadığı anlamına gelmektedir. Yalvaç’ın aksine Taraklı’da yöresel ürünlere ve 
el sanatlarına dayalı yerel ekonomik faaliyetlerden halkın oldukça memnun olduğu görülmektedir. T1 
ve T5 kodlu katılımcıları sakin şehir süreciyle birlikte yerel ürünlerin daha çok önemsendiğini ve 
satışında da bir artış olduğunu dile getirmeleri bu durumun olumlu yansımalarını ortaya koymaktadır.  

Sürdürülebilir kalkınmanın çevresel boyutu bakımından T1 ve T2 kodlu katılımcıların Taraklı için 
yapmış olduğu açıklamalar doğal çevrenin Yalvaç’a kıyasla Tarak’lının daha iyi durumda olduğu ileri 
sürülebilir. Bununla birlikte Y2 kodlu katılımcının “Turist geliyor buraya bizim belediyenin çöpü kilisenin 
kapısının önünde duruyor.” şeklindeki açıklaması hem turizmin sürdürülebilirliğinin olumsuz yönde 
seyrettiğine hem de çevreyle ilgili sakin şehir kriterlerinin sağlanmadığına işaret etmektedir.   

Sürdürülebilir kalkınmanın sosyal boyutu bakımından Yalvaç’taki katılımcıların yapmış olduğu 
açıklamalar ortak bir düşünceyi yansıtmamakta buna karşın Taraklı’daki tüm katılımcılar halkın eşit 
şartlarda yaşadığını, kadınların sosyal hayata dahil olduğunu ve suç oranlarının düşük olduğunu dile 
getirerek ortak bir düşünceyi savunmaktadırlar.  

Son olarak “Ekonomik faaliyetler, sosyal yaşam ve doğal çevre bakımından siz yaşadığınız şehri hangi hayvanla 
tasvir ederdiniz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde Taraklı için doğayla 
özdeşleştirilen ve yine sakin şehir felsefesiyle uyumlu olarak yavaş hareket eden kaplumbağa ön plana 
çıkmıştır. Buna karşılık Yalvaç’ın ataklığı ve üretkenliğiyle ön plana çıkan bir hayvanla tasvir edilmek 
istendiği görülmüştür. Bu tür bir benzetmenin sebebi Yalvaç’taki gerek sosyal yaşamın gerekse 
ekonomik faaliyetlerin durgunluk gösteriyor olmasına ve eski dönemlerin özlenmesine bağlanabilir. 
Yalvaç açısından dikkati çeken bir başka sonuç ise zorunlu olan ve şehir için önem teşkil eden sakin 
şehir kriterlerinin yeteri kadar uygulanmamış olmasına rağmen Yalvaç’ın 5 yıllık denetimden başarıyla 
geçmiş olmasıdır. Bu açıdan denetimlerin sıklaştırılması veya halkın da görüşleri alınarak bu 
denetimlerin yapılması daha doğru kararların verilmesine ışık tutacaktır. Yöre halkına böyle bir imkân 
tanınması halinde yöredeki otorite açısından doğal bir denge denetleme mekanizmasının oluşması 
sağlanacaktır.  

Yalvaç belediyesi tarafından sakin şehir anlayışının halka daha çok anlatılması ve halkın sürece dâhil 
edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda geleneksel el sanat sanatları ve yöresel yiyeceklerin sunulmasına 
imkân veren pazarların kurulması hem yerel ekonominin hem de sosyal yaşamın hareketlenmesini 
sağlayabilir. Bu sayede her iki şehirde yaşayan yöre halkı arasında sosyo-ekonomik açıdan bir denge 
oluşması sağlanabilir. Taraklı açısından araştırmanın sonuçları açık bir şekilde göstermektedir ki sakin 
şehir hareketi Taraklı halkına doğru bir şekilde aktarılmış ve halk bu anlayışla yöresel ürünlerine ve 
geleneksel el sanatlarına sahip çıkarak bu durumdan fayda sağlamayı başarabilmiştir. Taraklının 
göstermiş olduğu bu başarı kendine özgü değerleriyle sakin şehir olma kriterlerini taşıyan bölgelerin 
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bu unvana sahip olması için teşvik edici bir unsur olarak gösterilebilir. Böylece bu hareketin Türkiye’de 
faydalı çıktılar elde edecek şekilde yaygınlaştırılması sağlanabilir.  

Sürdürülebilirliğin boyutları bağlamında sakin şehirler Yalvaç ve Taraklı’nın karşılaştırıldığı bu 
çalışma, diğer sakin şehirlere de uyarlanarak Türkiye’de sakin şehir anlayışının geldiği nokta oraya 
çıkarılabilir. Aynı şekilde sakin şehir olmaya uygun diğer şehirlerin de bu unvana sahip olması için alan 
araştırmaları yapılarak gerekli girişimler hayata geçirilebilir. Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş yöreye 
özgü tarihi ve kültürel mirasın geleceğe aktarılması sağlanabilir. Bu durum aynı zamanda ülke genlinde 
kadınların iş gücüne ve sosyal hayata katılımı için önemli bir gerekliliktir. Bunun yanı sıra gerek sakin 
şehirlerde gerekse aday şehirlerde sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması için yöreye özgü tüm 
değerlerin yeniden işletilmesi gerekmektedir. Bu sayede iş imkânlarının yetersiz olmasından kaynaklı 
şehirden göç eden gençlerin yöreye has değerlerden faydalanarak kendilerine bir hayat kurması 
sağlanabilir. Ayrıca aday şehirlerde sakin şehir unvanına sahip olmak için girişimlerde bulunurken 
Taraklı’nın kaydettiği ilerleme dikkate alınmalı ve sakin şehir süreci bu başarı örnek alınarak 
yürütülmelidir. Bu açıdan tüm sakin şehirlerde arzu edilen sonuçlara ulaşmak adına belediyelerin 
başarılı uygulamalarını birbirlerine aktarabilmeleri için belediyeler arası bir koordinasyon süreci 
başlatılabilir. Yine bu süreçte yerel halkın karar alma süreçlerine dâhil olmaları sağlanarak halkın sürece 
daha fazla sahip çıkması ve bu sayede daha verimli çıktıların alınması sağlanabilir.   
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GİRİŞ 

Sosyal kimlik kuramı sosyal psikoloji içerisinde grup üyeliği, grup oluşma süreci ve gruplar 
arasındaki ilişkiyi konu alan önemli bir kavramdır. Sosyal kimlik kuramı ilk olarak Muzaffer 
Sherif’ in (1967) yapmış olduğu grup içi ve gruplar arası etkileşimleri gözlemleme çalışmalarıyla 
başlamıştır. Daha sonra 1980’li yıllarda Tajfel (1978), Tajfel ve Turner, (1979) ve Turner (1982) 
tarafından sosyal kimlik teorisi başlığı altında çalışılmaya devam edilmiştir. Grup yapısı ve 
dinamikleri hem sosyal psikolojinin hem de sosyolojinin konusu olmasıyla birlikte bu çalışmada 
sosyal psikoloji içerisinde yer alan sosyal kimlik kuramı açısından açıklanmaya çalışılacaktır. 

Sosyal kimlik kuramına göre kişi kendisini grup üyelikleri açısından tanımlamaktadır. Bu 
tanımlama, bir gruba olan aidiyet algısıdır ve başarıların ve başarısızlıkların doğrudan veya 
dolaylı deneyimini içermektedir (Ashforth ve Mael, 1989; Green ve Jones, 2005; Cruwys, Haslam, 
Dingle, Haslam ve Jetten, 2014). Aynı zamanda sosyal kimlik kuramı, başlangıcından bu yana, 
insanların ne zaman ve neden düşünebildiğini, hissettiğini, insanların kendilerini daha geniş bir 
sosyal yapıya nasıl bağladıklarını tahmin etmeye yardımcı olan temel bilişsel süreçleri ve sosyal 
koşulları içermektedir (Hogg ve Abrams, 1998; Haslam, Jetten, Postmes ve Haslam, 2009; Swann 
ve Bosson, 2010; Ellemers, 2012). Diğer taraftan sosyal kimlik kuramının temelinde insanların, 
grup üyelikleri açısından davranış eğilimlerini belirleyen, belirli bir sosyal grupla özdeşleşmesi 
yer almaktadır. Bu anlamda sosyal kimlik, öncelikle, farklı sosyal kategori (bilişsel bileşen) 
üyeleri arasında ayrım yapma olasılığından ziyade, gruba duyuşsal bağlılık hissini (duygusal 
bileşen) ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle bireyin grup üyeliğine olan bilişsel farkındalığını 
(değerlendirici bileşen), söz konusu gruba duygusal olarak hissettiği bağlılık düzeyinden 
(duygusal bağlılık) ayırt etmenin önemli olduğu düşünülmektedir (Ellemers, Kortekaas ve 
Ouwerkerk, 1999).  

Araştırmacılar sosyal kimliğin üç temel boyutu üzerine odaklanmaktadır (Tajfel, 1981; Jones, 
2000; Deaux, 2002). Bunlar: bilişsel (grup üyeliği bilgisi, farkındalığı ve kendini sınıflandırma) 
duygusal (grup üyeliğinin önemi, etkisi ve bağlılığı) ve değerlendirici (grup üyeliğine verilen 
değer, üyelerin birbirine ve gruba bağlılığı) özelliklerdir. Bilişsel yön, bireyleri tanımlamak için 
kullanılan grupların ve onların diğer gruplarla ilişkilerinin içsel temsilidir (Hogg ve Williams, 
2000). Bununla birlikte bilişsel yön, insanların kendilerini belirli bir grubun üyesi olarak 
sınıflandırması veya gruba ait bilgisi anlamına gelmektedir (Tajfel, 1978; Tajfel, 1981). Duygusal 
yön, gruba duyulan bağlılığa odaklanır ve bağlılık nispeten yüksek bir statüye sahip 
olunduğunda ortaya çıkar (Ellemers vd., 1999). Aynı zamanda duygusal yön, insanların gruptaki 
üyelikleri hakkında sahip oldukları duyguları ifade eder ve gruba duyuşsal bağlılık duygusunu 
yansıtır (Packer, 2008). Değerlendirici yön ise, diğer gruplarla ilişkili özelliklerin niteliğini içeren 
sosyal bağlam aracılığıyla ortaya çıkar (Tajfel, 1982). Ayrıca değerlendirici yön, bireyin grup 
tabanlı veya kolektif benlik saygısı olarak ölçülür ve topluma aidiyet temelinde öz değer olarak 
tanımlanır (Deaux 2002). 

Literatürdeki sosyal kimlik çalışmalarına bakıldığında gruplar arası davranışlar (Tajfel ve Turner, 
1979), sosyal kimlik kazanımları (Green ve Jones, 2005), sosyal kimliğin depresyonla başa 
çıkmada rolü (Cruwys vd., 2014) ve gruba bağlılığın sosyal kimliğe etkisi (Ashforth ve Mael, 1989; 
Swann ve Bosson, 2010; Ellemers, 2012; Hogg, Abrams ve Brewer, 2017) gibi konulara 
odaklanılmıştır. Rekreatif gruplara üye kişilerin sosyal kimlikleri üzerine yapılan çalışmalar ise 
sınırlıdır (Harris, 2016). Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, serbest zamanlarında motosiklet ile 
seyahat eden ve bir motosiklet grubuna üye olan kişilerin sosyal kimliklerini ortaya çıkarmaktır. 
Ayrıca çalışmanın diğer bir temel amacı motosiklet kullanıcılarına özgü sosyal kimlik ölçeğini 
geliştirmektir. 
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LİTERATÜR TARAMASI 

Sosyal Kimlik 

Sosyal kimlik, “bireylerin kendi benlik kavramlarının bir parçası olarak, sosyal bir gruba (veya gruplara) 
üyeliği hakkındaki bilgisi ve bu üyeliğe verilen değer ve duygusal önem ile ilişkisi” olarak 
tanımlanmaktadır (Tajfel, 1978: 63; Tajfel ve Turner, 1979: 40; Tajfel, 1981: 255). Bununla birlikte 
sosyal kimlik farklı anlamlar içerisinde kullanılmıştır. Sosyal kimlik ilk olarak, benzerliklerimizin 
ve başkalarıyla olan farklılıklarımızın bir fonksiyonu olarak kim olduğumuzu tanımlayan 
ilişkisel bir terimdir. İkincisi, sosyal kimlik başkalarıyla paylaşılır ve paylaşılan sosyal eyleme bir 
temel sağlar. Üçüncüsü, herhangi bir sosyal kimlikle ilişkili anlamlar, kolektif tarihimizin ve 
günümüzün ürünleridir. Dolayısıyla sosyal kimlik, bizi sosyal dünyaya bağlayan bir kavramdır. 
Sosyal kimliğin, birey ve toplum arasındaki dengeyi sağladığı söylenebilir (Reicher, Spears ve 
Haslam, 2010). 

Bir sosyal grup, aynı sosyal kimliğe sahip iki kişiden oluşan bir koleksiyondur ve kişilerin sosyal 
kimliği, sahip oldukları kişisel kimlikleri ve belirli dış gruplardan nasıl farklılaştıklarıyla 
belirlenmektedir. Grup üyeliği, kolektif bir kendilik kurgusunun, “biz”, “bize” ve “onlar” 
ölçeğinde değerlendirilmesi olarak kabul edilebilir. Diğer taraftan sosyal kimlik, kişisel kimlikten 
oldukça farklıdır. Kişisel kimlik, diğer insanlarla paylaşılmayan kendine özgü kişilik özellikleri 
(“ben”) ve tamamen ikili ilişki (“biz” ve “siz”) içindeki diğer kişiye bağlı olan yakın kişisel 
ilişkiler açısından bir benlik kurgusudur (Hogg, Abrams, Otten ve Hinkle, 2004). Örneğin birey, 
grup içindeki diğer kişilerden farklı olarak kendisini bireysel bir kişi olarak kategorize edebilir 
veya kendisini dış gruptan farklı bir ana grup olarak kabul edebilir (Turner, Reynolds, Haslam 
ve Veenstra, 2006). 

Grup üyeleri aynı zamanda kendilerini sosyal kimlik açısından tanımlayacaklarından diğer grup 
üyelerini kendileri gibi görmeye başlamaktadır (Swann, Jetten, Gomez, Whitehouse ve Bastian, 
2012). Ayrıca sosyal kimlik göze çarpan bir şekilde belirgin olduğunda, kişinin yaşamının diğer 
yönlerini (sosyal yükümlülükler ve aile) gölgede bırakmaktadır (Packer, 2008; Jetten, Haslam, 
Haslam, Dingle ve Jones, 2014; Harris, 2016). Bu nedenle sosyal kimlik, bireyin sosyal gruplara 
üyeliği ile o kadar sıkı sıkıya ilişkilidir ki, “ben” in “biz” den ayırt edilebilmesinde büyük 
güçlükle karşı karşıya kalınabilmektedir (Hogg ve Williams, 2000). Bu durum ben ve diğerleri 
arasındaki ilişkinin yeniden formüle edilmesini gerektirmektedir (Jetten, O’Brien ve Trindall, 
2002). 

Sosyal kimlik kuramı orijinal olarak iki tür benlik ve kimlik arasında ayrım yapmıştır. Burada 
benlik, bireyi tanımlayan bir sosyal kategorinin (sosyal kimlik) diğer üyeler ile paylaşılan 
nitelikler açısından tanımlanması ve değerlendirilmesi olarak kabul edilmektedir (Tajfel ve 
Turner, 1979; Arkonaç, 2008; Hogg vd., 2017). Bu nedenle sosyal kimlik, bir bireyin grup üyeliğine 
(ör., "Demokrat", "Amerikan"), kişisel kimlik ise grup üyeliğinden bağımsız kişinin özelliklerine 
(ör., “akıllı”, “sosyal”) odaklanmaktadır (Packer, 2008; Swann vd., 2012).  

Sosyal kimlik kuramı, benliğin bir teorisidir (Brewer ve Gardner, 1996; Hogg ve Williams, 2000; 
Hogg ve Vaughan, 2007). Grup üyeliği; grup süreçleri ve gruplar arası davranış ile ilişkili olan 
kolektif benlik (sosyal kimlik) ile kişinin yakın kişisel ilişkileri ve özverili özellikleriyle ilişkili 
bireysel benlik (kişisel kimlik) arasındaki ayrımı konu almaktadır (Tajfel ve Turner, 1979). Ayrıca 
sosyal kimlik kuramı, birçok sosyal bağlamda insanların grup üyelikleri açısından benlik 
algılarını tanımladıklarını varsaymaktadır. Bu, bir kişinin psikolojisinin, genellikle kendini 
tanımlayan grupların durumuna bağlı olduğu anlamına gelmektedir. Eğer bu gruplar istikrar, 
anlam, amaç ve yön sahibi bir kimlik sağlıyorsa, bireyin ruh sağlığının olumlu etkileneceği 
varsayımında bulunulabilir (Haslam vd., 2009). Sosyal kimlik kuramı aynı zamanda kişilerin 
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olumlu benlik saygısına erişmek ve sürdürmek arzusuyla motive olduğu önemli ve geniş 
kapsamlı bir öneri ortaya koymaktadır (Tajfel ve Turner, 1979; Hoyle ve Crawford, 1994; Hogg 
ve Abrams, 1998). 

Sosyal psikolojideki sosyal kimlik perspektifi, sosyal grup ve grup üyeliğinin bilişsel ve öz-
kavramsal tanımına dayanan büyük ölçekli sosyal kategoriler arası ilişkilerin bir analizi olarak 
görülür (Hogg vd., 2004). Sosyal kimlik yaklaşımı, bireylerin düşüncelerini, inançlarını ve 
eylemlerini anlamak için, kendilerini başkalarına göre nasıl kategorize ettiklerini anlamamız 
gerektiği varsayımıyla başlar. Dolayısıyla sosyal kimlik, paylaşılan sosyal kategorik benliğe 
("bize" karşı "onlar", grup dışı karşı grup, kadınlar, erkekler, beyazlar, siyahlar, vb.) atıfta 
bulunmaktadır (Turner, Oakes, Haslam ve McGarty, 1994; Deaux, 2002; Jetten vd., 2014; Hogg 
vd., 2017). 

Sosyal kimlik kuramı, olumlu sosyal kimliğin, insanların kendi kendini değerlendirme, 
geliştirme veya sürdürme anlamında motive edici olduğunu vurgulamaktadır (Karasawa, 1991; 
Demirtaş, 2003). Olumlu bir sosyal kimlik arzusu, iç grup ve dış grup arasında olumlu 
karşılaştırmalar yapılarak elde edilmektedir (Tajfel, 1982; Amiot ve Sansfaçon, 2011). Kişinin 
kendi grubu ile başka bir grup arasında ayrım yaparken, kişi kendi grubunu diğer gruplardan 
daha olumlu olarak değerlendireceğinden kişinin olumlu bir sosyal kimlik kazanacağı 
düşünülmektedir (Deaux, 2002; Van Knippenberg, Van Knippenberg, Monden ve De Lima, 2002). 
Olumlu bir sosyal kimlik, olumlu benlik saygısı ile ödüllendirilmekte, negatif bir sosyal kimlik 
ise sürekli rekabet, sosyal hareketlilik gibi davranışları içermektedir (Trepte ve Loy, 2017).  

 

Motosiklet Kullanıcılarının Sosyal Kimlikleri 

Sosyal grup üyeliği insanlara sosyal kimlik kazandırarak kim olduğunu tanımlayabilmektedir. 
Bir kişi bir grupla ilişkili olduğunda, kendini bir grubun üyesi olarak sınıflandırmaktadır 
(Broughton ve Walker, 2009; Veno, 2009). Bazı bireyler motosiklet kulüplerine sosyal kimlik 
kazanmak amacıyla girebilmektedir.  Motosiklet kulübüne üyelik ve hatta alt kültür üyeliği statik 
değildir; ancak üyelik sırasında alt kültür normlarına uyum ve bağlılık, kulüplerin faaliyetlerinde 
önemli bir rol oynamaktadır (Harris, 2016). Motosikletçi, üyesi olduğu motosiklet kulübünü 
temsil ettiği gibi tüm motosiklet gruplarını da temsil etmektedir. Bu nedenle pek çok motosikletçi, 
büyük motosiklet gruplarına ait olduklarını düşünmektedir. Bu duyguyu tanıdığı veya 
tanımadığı diğer motosiklet sürücülerine far ya da farların parıltısı ile (selam vererek) 
göstermektedir (Broughton ve Walker, 2009). Özellikle yeleklerinde %1 sembolü olan motosiklet 
kulüplerinin üyeleri, grubun sahip olduğu norm, görev ve sorumlulukları hayatlarında kendileri 
için öncelik taşıması gereken iş, sosyal yükümlülük ve ailelerinin önüne geçirebilmektedir 
(Harris, 2016).  

Kişilerin seçtikleri motosiklet türleri ve sürüş tarzları da sosyal bir kimlik tarzını temsil 
etmektedir (Austin ve Gagne, 2008). Grupla birlikte sürüş yapan motosiklet kullanıcısının normal 
sürüş tarzından farklı bir şekilde ve grubun sahip olduğu sürüş normlarına uyarak sürüş 
yapması gerekmektedir. Bununla birlikte bir motosiklet kullanıcısı kendini bir motosiklet 
grubuna ait hissediyorsa tek başına yaptığı seyahatlerde dahi güvenli bir sürüş yaparak daha az 
sollama yapma eğiliminde olacaktır. Bu davranış şekli kişinin söz konusu grup üyeliği 
sonucunda grup normlarını kabul etmesinin bir yansımasıdır. Diğer taraftan grubun sahip 
olduğu normların üyeler üzerinde baskı yaratması ve motosiklet kullanıcısının kısıtlandığını 
hissetmesi üyeliğin sonlanmasına neden olabilmektedir (Broughton ve Walker, 2009). Ellemers 
ve diğerleri (1999) sosyal kimlik oluşumunda grup bağlılığının önemli bir belirleyici olduğunu 
belirtmektedir. Birbirine önemli bir bağlılığa sahip motosiklet gruplarına üye olan bireyler bu 
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bağlılık sayesinde ortak hareket etmeye, grupla aynı düşüncelere sahip olmaya ve aynı şekilde 
düşünmeye başlamaktadır. Böylece grup üyelerinin sosyal kimlikleri bu bağlılık ve aidiyetten 
etkilenmektedir. Birlikte hareket etme, benzer kıyafetler giyme, benzer istek ve ihtiyaçlara sahip 
olma, ortak bir akıl yürütme gibi nedenler ayrıca sosyal hayatlarında yapılan bütün aktivitelerin 
motosiklet ve motosiklet grubuna özgü olması sosyal kimliğin etkilendiğinin en önemli 
sonuçlarıdır (Ertaş ve Aktaş, 2017). 

Motosiklet kullanıcıları kendilerine özgü sosyal kimliklere sahiptir. Bu sosyal kimlikler her 
motosiklet kullanıcısı için değişmekle birlikte farklı motosiklet gruplarına üye olan motosiklet 
kullanıcıları için de değişebilmektedir. Örneğin içinde katı kuralları olan ve güçlü bağlılık olan 
gruplara üye olan bireylerin sosyal kimlikleri grubun sahip olduğu normlardan daha fazla 
etkilenebilmektedir. Bunun yanında sadece belirli rotalar doğrultusunda aynı grup içinde 
seyahat eden motosiklet kullanıcılarının sosyal kimlikleri ise grup etkisinden ziyade bireysel 
etkiler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Serbest zamanlarında motosiklet ile seyahat eden ve bir gruba üye olan bireyleri konu alan bu 
çalışmanın amaçları; 

1. Motosiklet kullanan ve bir gruba üye olan bireylerin sosyal kimliklerini ortaya çıkarmak, 
2. Motosiklet kullanıcılarına özgü sosyal kimlik ölçeğini geliştirmektir. 

Çalışmanın örneklemini serbest zamanlarında motosiklet ile seyahat eden ve bir motosiklet 
grubuna üye bireyler oluşturmaktadır. Örneklem olarak motosiklet kullanıcılarının seçilmesinin 
nedeni hem bireysel hem de grup olarak rekreatif aktivitelere katılım sağlayan bireylerin hedef 
alınmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda motosiklet kullanıcıları üzerine sosyal kimlik 
çalışmalarının sınırlı olması, bu örneklem grubunun seçilmesinin başka bir nedenini 
oluşturmaktadır. Bununla birlikte çalışma günlük hayatlarında motosikleti yalnızca bir ulaşım 
aracı olarak kullanan bireyleri kapsamamaktadır. Araştırmanın örneklemini, uzun yol 
seyahatlerini motosikletleriyle yapan, en az bir yıldır bir motosiklet kulübüne üye olan, 
motosiklet ile uzun yol seyahat yapan, uzun yolda motosiklet gruplarıyla seyahat eden ve bu 
seyahatlerini iş amaçları dışında serbest zamanlarında gerçekleştiren bireyler oluşturmaktadır.  

Araştırma ölçek geliştirme çalışması olduğundan nitel ve nicel yöntemlerden yararlanılarak 
karma yöntem kullanılmıştır. Ölçek geliştirme çalışmalarında tek bir yöntem sorunun 
çözümünde yeterli olmadığından karma yöntemler kullanılması önerilmektedir (Patton, 2018). 
Punch (2016), nicel araştırmaların sıkıca yapılandırılmış olduğunu ve önceden belirlenmiş 
araştırma sorularını içerdiğini ifade ederken, bu araştırma desenine ulaşmak için yol gösterici 
genel sorulardan ve esnek yapılandırılmış nitel araştırma tasarımından faydalanılabileceğini 
belirtmektedir. Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş (2014), ölçek geliştirme sürecinde ilk olarak 
nitel yöntemler ile başlanmasını (ör., mülakat, odak grup, vb.) ve bu yöntem doğrultusunda 
madde havuzunun oluşturulması gerektiğini belirtmektedir. Erkuş (2012), alan yazında var olan 
kaynaklarla yetinilmemesini, bu sürecin bir gömülü teori süreci olduğunu, gözlem, mülakat, vb. 
her türlü yola başvurulması gerektiğini belirtmektedir. Bu nedenle çalışmada ilk önce nitel 
yöntemlerle veri toplanmış daha sonra nicel yöntem kullanılmıştır. Ölçek geliştirme süreci şekil 
1’de gösterilmektedir.  



Mehmet ERTAŞ 

 627 

 
Şekil 1. Ölçek Geliştirme Süreci 

 

Çalışmada ilk üç aşama nitel son aşama nicel olmak üzere dört aşamada veri toplanmıştır. Nitel 
verilerin toplanması ve analizi aşamasından Guba (1981)’ın güvenirlik, aktarılabilirlik, tutarlılık 
ve doğrulanabilirlik temel ölçütlerinden oluşan “güvenirlik modeli” temel alınarak veriler 
toplanmış ve analiz edilmiştir. Nitel yöntemlerle toplanan verilerde katılımcıların sosyal 
kimlikleri yaptıkları rekreatif aktiviteye ve grup üyeliklerine dair sorular üzerinden elde 
edilmiştir. Katılımcılara direk olarak sosyal kimliklerine etki eden unsurlar nelerdir gibi sorular 
sorulmamıştır. 

Veri toplama sürecinin birinci aşaması yarı yapılandırılmış soru formu kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Mülakatlar, 03.07.2017-09.12.2017 arasında aktif olarak motosiklet kullanan 
ve bir gruba üye olan 27 motosiklet kullanıcısıyla yapılmıştır. Araştırmada görüşme yapılacak 
kişilere kartopu örnekleme yöntemi ile ulaşılmıştır. Lincoln ve Guba (1985), toplanan verilerden 
elde edilen cevapların doygunluk noktasına ulaşılıncaya kadar veri toplamaya devam edilmesi 
gerektiğini belirtmektedir. Bu tür mülakatlar ayrıca, araştırmacının önceden belirlediği araştırma 
sorularına alternatif yanıtlar elde etmesine ve önemli olduğunu düşündüğü yanıtları 
keşfetmesine yardımcı olmaktadır (Malhotra, 2006; Longhurst, 2010). Bununla birlikte toplanan 

Ölçeğin Nicel Yöntemlerle Analiz Edilmesi

Açıklayıcı faktör analizi Geçerlik ve güvenirlik analizleri

Nicel Yöntemlerle Veri Toplanması

Geliştirilen ölçek anket haline getirilerek verilerin toplanması

Oluşturulan Maddelerin Uzman Görüşüne Sunulması

Uzman görüşüyle maddelerin kapsam geçerliliğinin 
sağlanması Madde sayısının belirlenmesi

Madde Havuzunun Oluşturulması

Nitel yöntemlerle elde edilen verilere dayandıralarak madde havuzunun oluşturulması 

Nitel Yöntemlerle Birincil Verilerin Toplanması
1. Aşama: Yarı yapılandırılmış soru 

formu ile görüşmeler yapılarak 
verilerin toplanması

2. Aşama: Tam yapılandırılmış soru 
formu ile görüşmeler yapılarak 

verilerin toplanması

3. Aşama: Odak grup çalışması 
yapılarak verilerin toplanması

Araştırma Sorularının Hazırlaması

İncelenen kaynaklardan araştırma sorularının belirlenmesi

Literatür Taraması

İkincil kaynakların incelenmesi Varolan ölçeklerin incelenmesi ve 
ölçek eksikliğinin tespit edilmesi Örneklemin belirlenmesi
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verilerin güvenirlik ve geçerliklerini sağlamak amacıyla görüşmeler araştırmacı tarafından 
gerçekleştirilmiş ve görüşme esnasında bazı sorular katılımcılara tekrar sorularak verilen 
cevapların doğruluğu test edilmiştir (Shenton, 2004). Görüşmeler 47 ila 110 dakika arasında 
sürmüştür ve tüm görüşmelerin ortalaması 76 dakikadır. Mülakatlar yapılmadan önce görüşme 
yapılacak kişiler aranarak uygun oldukları gün ve saatler için randevu alındıktan sonra 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sırasında katılımcılardan izin alınarak ses kayıt cihazı ile 
görüşmeler kayıt altına alınmıştır. 

Veri toplama sürecinin ikinci aşaması tam yapılandırılmış soru formu kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Soru formu bir önceki aşamada elde edilen verilerden oluşturulmuştur. 
Oluşturulan soruların alanında uzman üç farklı araştırmacı tarafından kontrolleri sağlandıktan 
sonra veri toplama süreci başlamıştır. Bir önceki aşamada elde edilen verilerden ortaya çıkan 
temalar olan; “Motosiklet ile seyahat etme”, “Motosiklet gruplarına üyelik” ve “Motosiklet 
gruplarına üyeliğin devamlılığı” açık uçlu soru haline getirilerek serbest zamanlarında 
motosiklet ile seyahat eden ve bir motosiklet grubuna üye olan bireylerden toplanmıştır. Bu 
aşamada veriler, 15.12.2017-14.01.2018 tarihleri arasında amaçlı örneklem doğrultusunda sosyal 
medya üzerinden ulaşılan 33 katılımcıdan toplanmıştır. 

Veri toplama sürecinin üçüncü aşamasında, odak grup yöntemi kullanılmıştır. Kümbetoğlu 
(2015), odak grup görüşmelerinin doğrudan veri toplama tekniği olarak kullanılacağı gibi, 
çalışma içinde kullanılan diğer veri toplama tekniklerine destek olarak da kullanılabileceğini 
belirtmektedir. Bu araştırmada, odak grup görüşmeleri diğer nitel veri toplama tekniklerinden 
elde edilen verilere destek olması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla üç farklı odak grup 
çalışması yürütülmüştür. 1. odak grup çalışması, 03.02.2018 tarihinde altı kadın motosiklet 
kullanıcısıyla 75 dakika sürmüştür. 2. odak grup çalışması, 09.03.2018 tarihinde beş erkek 
motosiklet kullanıcısıyla 105 dakika sürmüştür. 3. odak grup çalışması ise 30.03.2018 tarihinde 
dört erkek motosiklet kullanıcısıyla 115 dakika sürmüştür. Bu aşamada, odak gruba katılacak 
bireylere iki soru sorulmuştur. Aynı zamanda bu aşamada birinci ve ikinci aşamada toplanan 
verilere uygulanan içerik analizi sonucunda oluşturulan tema, kategori ve alt kategoriler odak 
gruba katılan motosiklet kullanıcılarının onayına sunulmuştur. Sorular, odak gruba 
başlanmadan önce alanında uzman üç farklı araştırmacının görüşleri alınarak oluşturulmuştur. 
Odak grup çalışmalarında ilk olarak katılımcılara sırasıyla “Motosiklet gruplarıyla seyahat 
etmenizin nedenleri nelerdir?” ve “Motosiklet gruplarıyla seyahat etmeye devam etmenizin 
nedenleri nelerdir?” soruları sorulmuştur. Katılımcılara kendi aralarında tartışarak sırasıyla bu 
sorulara verecekleri cevapları, araştırmacı tarafından verilen cevap formuna doldurmaları 
istenmiştir. 

Araştırmanın veri toplamasının ilk üç aşamasında elde edilen veriler bir araya getirilerek nitel 
veri analizi yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bu 
araştırmada, tema, kategori ve alt kategorileri belirlemek amacıyla, verilerin analiz sürecinde 
önce açık kodlama sonrasında ise eksenel kodlama yapılmıştır (Corbin ve Staruss, 1990). İçerik 
analizi sonucunda, iki farklı araştırmacı tarafından yapılan analizlerde tutarlı bulunan tema, 
kategori ve alt kategoriler oluşturulmuştur. Elde edilen tema, kategori ve alt kategoriler içerik 
analizini yapan araştırmacılardan farklı olarak alanında uzman iki araştırmacının kontrol 
etmesinden sonra son halini almıştır. 

Dördüncü aşamada ilk üç veri toplama aşamasında elde edilen verilerden madde havuzu 
oluşturulmuştur. Bu aşamada araştırmacı tarafından motosiklet ile seyahat eden ve bir gruba üye 
olan bireylerle yapılan görüşmelerde söyledikleri cümleler yardımıyla madde havuzu 
oluşturulmuştur. Toplamda 139 tane madde oluşturulmuştur. Tablo 1 madde oluşturma 
sürecinde uygulanan yöntemi göstermektedir. İlk madde havuzu oluşturulduktan sonra, kapsam 
ve dil geçerlilikleri sağlamak amacıyla bazı uygulamalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak iki farklı 
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uzman tarafından maddeler incelenmiş ve birbirinin aynı olduğunu düşündükleri maddeleri 
madde havuzundan çıkarmışlardır. Daha sonra aktif olarak motosiklet kullanan bireylerden 
maddeleri incelemeleri istenmiştir. Madde azaltımının üçüncü aşamasında alanında uzman üç 
farklı araştırmacıdan görüş alındıktan sonra dördüncü aşamada maddelerin tek tek 
tartışılmasına olanak sağlamak amacıyla odak grup yapılmıştır. Odak grup, alanında uzman beş 
araştırmacı ile 21.06.2018 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 115 dakika sürmüştür. Son olarak, 
maddeler motosiklet ile seyahat eden 10 kişiye gönderilmiştir. Motosiklet ile seyahat eden 
katılımcıların da tavsiyeleri alındıktan sonra madde havuzu son haline getirilmiştir. Son haline 
getirilen maddelerin oluşturduğu anket formu 30 maddeden oluşmaktadır.  

Tablo 1: Madde Oluşturma Süreci Örneği 

Tema Kategori  Alt Kategori Alıntı İfade 

Sosyal 
Kimlik 
 

Yaşam Tarzı Grubun 
Değiştirdiği 
(Arkadaşlıklar) 

Şu andaki arkadaşlarımın 
hepsi bu motosiklet 
grubunda tanıdığım insanlar. 
Başka hiç kimse yok. Ne eski 
üniversite arkadaşları ne eski 
iş arkadaşları hiç kimse 
kalmadı sadece grupta 
tanıdığım insanlar var 
hayatımda. (Katılımcı 4) 

Motosiklet 
grubundan sonra 
arkadaş ortamım 
değişti. 

Motosiklet 
Kullanmanın 
Kazanımları 

Disiplin Motosiklet kullandığım için 
vücudum dirençli. Soğuğa, 
sıcağa belli bir süre sonra 
alışıyorsun. Motosiklet 
dayanıklılığı arttırır. Bir kere 
sinirlerinin çelik gibi kuvvetli 
olmasını sağlıyor. Disipline 
ediyor. (Katılımcı 27) 

Motosiklet ile 
seyahat ettiğim 
için disiplinli bir 
bireyim. 
 

Güvenliğe 
Önem 

Tam koruma  Her şeyden önce motosikletçi 
tam donanım ile motosiklet 
sürüşü yapmalı çünkü tam 
donanımın beni gerçekten 
kurtardığını bildiğim için 
özellikle kask hikâyesinin 
çok önemli olduğunu, 
kasksız hiçbir 
motosikletçinin bakkala bile 
gitmemesi gerektiğini 
bilirim. (Katılımcı 16). 

Motosikletçi 
koruma sağlayan 
donanım (kask, 
dizlik vb.) ile 
seyahat eder. 
 

Özgürlük  Cesur kararlar 
alma 

Motosikletçi hem yolda 
kararlı olmalı yola bakmada 
hem de öz güvenli olmalıdır. 
Kararlarının arkasında 
durmalı, cesur olmadır, bir 
yerden geçmesi gerekiyorsa 
kararlılıkla geçmeli tereddüt 
etmemelidir.  (Katılımcı 23) 

Motosikletçi 
aldığı kararlarda 
cesurdur. 
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Grubun 
Sağladığı 
Kazanımlar 

Zindelik Grupla gittiğimde kendimi 
daha zinde hissediyorum, 
çünkü iş ortamı değil bu 
resmi bir şey de değil bu 
gönül birlikteliği beraber 
aynı zevki paylaşıyoruz aynı 
sürüşü yapıyoruz. (Katılımcı 
6) 

Motosiklet grubu 
sayesinde 
stresim azalır. 
 

Bağlılık Öncelik Motosiklet grubu ve 
arkadaşlarım silahın önüne 
geçebilecek kadar değerlidir. 
Onlar vurulacağına ben 
vurulayım, ben vurulacağım 
zaman onlar da aynısını 
düşünür, o kadar bağlıyız 
biz. (Katılımcı 2) 

Motosikletçi için 
motosiklet grubu 
her şeyden önce 
gelir. 

Kendini 
Geliştirme 

Sürekli 
eğitimler 

Grup içinde olduğun zaman 
bugün bu eksiğim var 
diyorum yarına onu 
tamamlıyorum başka bir 
eksikliğim çıkıyor. Meslek 
gibi düşünün. Devamlı 
kendinizi geliştirmeniz 
gerekiyor. Grup içinde 
eğitimlerimiz oluyor. 
(Katılımcı 14) 

Motosikletçi 
grup içinde her 
anlamda kendini 
geliştirme 
imkânı bulur. 

 

Veri toplama sürecinin son aşamasını nicel yöntem oluşturmaktadır. Bu aşamada aktif olarak 
motosiklet kullanan ve motosiklet grubuna üye olan bireylerden 486 adet anket toplanmıştır. Bu 
anketlerin 293 tanesi, 2-6 Ağustos 2018 tarihleri arasında Balıkesir Cunda’da düzenlenen 8. 
Balıkesir Motosiklet Festivali’nde toplanmıştır. Festival süresince 400 anket dağıtılmasına karşın, 
314 anket geri toplanmıştır. Bu anketlerden kullanılabilir olan 293 anket analize dâhil edilmiştir. 

193 tane anket ise, 8-25 Ağustos 2018 tarihleri arasında Google Formlar üzerinde oluşturulan 
anket formu ile motosiklet kullanıcılarına ve motosiklet gruplarına sosyal medya hesaplarından 
ulaşılarak elde edilmiştir. Bu aşamada da 198 anket elde edilmiş olmasına karşın kullanılabilir 
olduğuna inanılan 193 anket analize dâhil edilmiştir. İki aşamada toplanan toplam 486 anket ile 
analizler gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada, örneklem sayısı G*Power 3.1 örneklem hesaplama 
robotu ile belirlenmiştir (Faul, Erdfelder, Lang ve Buchner, 2007). Bu program örneklem sayısını, 
%5 güven aralığında 472 olarak belirlemektedir. Bu nedenle araştırmada, 486 adet anket 
toplanmıştır. Anketlerin tamamı araştırmacı tarafından toplanmıştır. Motosiklet festivalinde 
olasılıklı örnekleme türlerinden biri olan basit rastgele örneklem türü ile katılımcılardan veriler 
toplanmıştır. Anketler katılımcılara verilmeden önce bir motosiklet grubuna üye olup 
olmadıkları ve aktif olarak motosiklet kullanıp kullanmadıkları sorulmuş, bu ölçütleri sağlayan 
kişiler araştırmaya dâhil edilmiştir. Ayrıca anketler katılımcılara verilmeden önce ankete 
katılmak isteyip istemedikleri de sorulmuş ve katılmak isteyenlere anket formu verilmiştir. 
Araştırmada Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Bu amaçla araştırmada 5’li likert ölçeği kullanılmıştır 
(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 
4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum). Anketin son bölümünde motosiklet ile seyahat eden 
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bireylerin profillerini belirlemeye yönelik tanımlayıcı sorulara yer verilmiştir. Verilerin 
analizinde ise SPSS 24 veri analizi programı kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde çalışmada kullanılan ankete katılan kişilerin demografik özelliklerine yer verilmiştir 
(Tablo 3). Ankete katılan motosiklet kullanıcılarının önemli bir kısmının 18-50 yaş aralığında 
(%84,4) ve 5 yıldan fazladır aktif olarak motosiklet kullandığı (%63,7), grupla birlikte seyahat 
yıllarının 1 ila 5 aralığında olduğu (%68,7), grupla birlikte ortalama yılda 5 seferden fazla seyahat 
ettikleri (%70,6) ve yılda 5000 Km’den fazla yol yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır (%77,5).  

Sosyal kimlik ölçeğinin yapısal geçerliğini test etmek ve ölçeğin kaç faktör olduğunu belirlemek 
amacıyla, Horn’ un (1965) Paralel Analizi (HPA), Velicer’in (1976) Kısmi Minimum Ortalama 
Analizi (Minimum Average Partial [MAP]) ve Cattell’in (1966) Çizgi Grafiği (Scree Plot) 
kullanılmıştır. Horn’un (1965) paralel analiz testi ve Cattell’in (1966) çizgi grafiği analizleri, 
ölçeğin yedi faktör olduğunu, Velicer’s (1976) kısmi minimum ortalama analiz testi ise ölçeğin üç 
faktör olduğunu belirtmiştir. Sosyal kimlik ölçeği, anket haline getirilmeden önce nitel veri 
toplama yöntemleriyle elde edilen verilerin içerik analizinde sekiz kategori elde edilmiştir. Bu 
sekiz kategoriden biri olan “kişilik özellikleri” için oluşturulan ifadelerin tamamı madde havuzu 
oluşumunda uzman görüşmeleri sonucunda araştırmadan çıkarıldığından ölçeğin anketi yedi 
kategori üzerinden tasarlanmıştır. İçerik analizinde de yedi kategori olması nedeniyle konuyu 
açıklamaya en uygun olanın yedi faktör olacağı düşünüldüğünden, açıklayıcı faktör analizinde 
(PAF) ölçek yedi faktör ile sınırlandırılmıştır.  

Açıklayıcı faktör analizinde, faktörlerin yapısını belirlemek amacıyla, temel eksen faktör çıkarım 
yöntemi kullanılmıştır. Döndürme yöntemi olarak ise “promax” döndürme yöntemi 
kullanılmıştır. Temel eksen faktör çıkarım yöntemi, ölçekteki bazı ifadelerin basıklık ve çarpıklık 
değerlerinin istenilen düzeyde olmamasından dolayı kullanılmıştır (Fabrigar, Wegener, 
MAcCallum ve Strahan, 1999; Fabrigar ve Wegener, 2012; Karaman, Atar ve Çobanoğlu-Aktan, 
2017).  Promax döndürme yöntemi kullanılmasının nedeni ise sosyal kimlik ölçeğinde ortaya 
çıkan faktörler arasındaki korelasyonun istenilen düzeyde olmasıdır (Mvududu ve Sink, 2013; 
Hair, Black, Babin ve Anderson, 2014; Tabachnick ve Fidell, 2015). 

Sosyal kimlik ölçeğine yapılan faktör analizi sonucunda ölçeğin geçerliği için kullanılan KMO 
değeri, ,90 olarak bulunmuştur. Bu değer, Kaiser (1974)’in KMO için yaptığı sınıflandırma temel 
alındığından mükemmel olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca ölçeğin yakınsak ve ayrımsama 
geçerlikleri de sağlanmıştır. Bununla birlikte ölçeğin güvenirliği için kullanılan Cronbach’ın alfa 
değeri ise ,91 olarak bulunmuştur. Bu değer, Hair ve diğerleri (2014)’in Cronbach alfa için 
belirttiği düzeyin üstünde çıkmıştır. Bu nedenle sosyal kimlik ölçeği güvenilir ve geçerlidir. 
Ölçeğin faktör analizi Tablo 2’de gösterilmektedir. 
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Tablo 2. Ankete Katılan Kişilerin Demografik Özellikleri 

 

 

Demografik Özellikler Sayı Ortalama 
Motosiklet Kullanma Yılı   
1-5 164 36,3 
6-10 96 21,3 
11-15 63 14,0 
16 ve üzeri 128 28,4 
Toplam 451  100 
Grupla Seyahat Yılı   
1-5 284 68,7 
6-10 84 20,3 
11 ve üzeri 45 11,0 
Toplam 413  100 
Son Grupla Seyahat Yılı   
1-5 320 78,8 
6-10 61 15,0 
11-15 25   6,2 
Toplam 406  100 
Motosiklet Grubu ile Ortalama Yıllık Seyahat   
1-4 117 29,4 
5-10 177 44,6 
11 ve üzeri 103 26,0 
Toplam 397  100 
Motosiklet ile Yapılan Ortalama Yıllık Kilometre   
1000-5000 Km 97 22,5 
5001-10000 Km 148 34,4 
10001-15000 Km 80 18,6 
15001 Km ve üzeri 105 24,5 
Toplam 430  100 
Yaş   
18-30 (1) 164 34,0 
31-40 (2) 142 29,6 
41-50 (3) 100 20,8 
51 ve üzeri (4) 75 15,6 
Toplam 481  100 
Motosiklete İlgi   
Çocukluğumda Başladı 263 54,6 
Ailemden Gelmekte 58 12,0 
Merak 151 31,3 
Başkalarına Özenme 10   2,1 
Toplam 482  100 
Cinsiyet   
Kadın  85 17,6 
Erkek 399 82,4 
Toplam 484  100 
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Tablo 2. Sosyal Kimlik Ölçeği Faktör Analizi 

FAKTÖRLER Faktör 
Yükü 

Öz 
Değer 

Açıklanan 
Varyans 

Ort. 

Faktör 1: Yaşam Tarzı  7,975 31,902 3,62 
Motosiklet grubundan sonra arkadaş ortamım değişti. ,921    
Motosiklet grubundan sonra daha sosyal bir insan 
oldum. 

,748    

Motosiklet grubundan sonra görünümüm (saç, sakal, 
giyim tarzı) değişti. 

,696    

Motosiklet grubundan sonra daha fazla seyahate 
çıkmaya başladım. 

,638    

Motosiklet grubundan sonra yaşam tarzım değişti. ,503    
Faktör 2: Motosiklet Kullanımının Kazanımları  2,561 10,245 4,36 
Motosiklet ile seyahat ettiğim için disiplinli bir bireyim. ,900    
Motosiklet ile seyahat ettiğim için sorumluluk sahibi bir 
bireyim. 

,888    

Motosiklet ile seyahat ettiğim için dengeli bir bireyim. ,686    
Motosiklet ile seyahat ettiğim için dikkatli bir bireyim. ,645    
Faktör 3: Güvenliğe Önem  1,339 5,355 4,62 
Motosikletçi koruma sağlayan donanım (kask, dizlik 
vb.) ile seyahat eder. 

,911    

Motosikletçi kurallara uyar. ,762    
Motosikletçi seyahatlerde güvenliğe önem verir. ,542    
Motosikletçi yolda kalmış birine yardım eder. ,421    
Faktör 4: Özgürlük  ,886 3,545 4,64 
Motosikletçi aldığı kararlarda cesurdur. ,856    
Motosikletçi kendine güvenir. ,825    
Motosikletçinin ruhunda özgürlük vardır. ,572    
Faktör 5: Grubun Sağladığı Kazanımlar  ,716 2,863 4,14 
Motosiklet grubu sayesinde stresim azalır. ,801    
Motosiklet grubu sayesinde pozitif enerji depolarım. ,755    
Motosiklet grubu sayesinde işime daha çok konsantre 
olurum. 

,558    

Faktör 6: Bağlılık  ,560 2,240 3,40 
Motosikletçi için motosiklet grubu her şeyden önce gelir. ,834    
Motosikletçi için motosiklet ile seyahat etmek her 
şeyden önce gelir. 

,624    

Motosikletçi her zaman bir grup içinde olma ihtiyacı 
duyar. 

,409    

Faktör 7: Kendini Geliştirme  ,481 1,923 4,42 
Motosikletçi grup içinde her anlamda kendini geliştirme 
imkânı bulur. 

,747    

Motosikletçi tecrübelerini arkadaşlarıyla paylaşır. ,626    
Motosikletçi hayat boyu sürüş eğitimi almaya devam 
eder. 

,350    

Faktör çıkarım yöntemi: Temel Eksenler Faktör Yöntemi 

Faktör çıkarım yöntemleriyle sosyal kimlik ölçeğinin toplam açıklanan varyans değeri, ,69 olarak 
bulunurken, paylaşılan toplam varyans değeri, ,58 olarak bulunmuştur. Bu değerler, Comrey ve 
Lee (1992) için çok iyi düzeyde, Hogarty, Hines, Kromrey, Ferron ve Mumford (2005)’e göre geniş 
düzeyde, Hair ve diğerleri (2014) ve Tinsley ve Tinsley (1987)’e göre ise kabul edilebilir düzeyde 
olduğu söylenebilir.  
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Sosyal kimlik ölçeğinin faktör yüklerinin sınırını belirlemek amacıyla, Norman ve Streiner 
(1998)’in formülü (𝑥 = #,%#&

√()&
) kullanılmıştır (N: örneklem sayısı). Bu formül, ,23’ün üstündeki 

ifadelerin araştırmadan çıkarılmamasını önermektedir. Ölçekteki tüm ifadelerin faktör yükleri 
istenilen düzeyin üzerindedir (Hair vd., 2014; Tabachnick ve Fidell, 2015). 

Sosyal kimlik ölçeğinde veriler 30 ifade üzerinden toplanmıştır. Ancak açıklayıcı faktör analizi 
sonucunda, 5 ifade araştırmadan çıkarılmıştır. Araştırmadan çıkarılan ifadeler:  

S8: Motosikletçi grubunun yaptığı seyahatlere katılmadığında üzülür.  

S9: Motosikletçi grubuyla seyahat etmekten mutluluk duyar.  

S21: Motosiklet ile seyahat etmek sağlıklı bir birey olmamı sağlar.  

S22: Motosiklet ile seyahat etmek dayanıklı bir birey olmamı sağlar.  

S23: Motosiklet ile seyahat etmek reflekslerimi geliştirir.  

 

Bu ifadelerin araştırmadan çıkarılma nedenleri, S8, S9, S21 ve S23 ifadelerinin tek başına faktör 
olarak ortaya çıkması ve S22 ifadesinin birden fazla faktöre birbirine yakın faktör yükü 
vermesinden kaynaklanmaktadır. Araştırmacılar, her ortak faktörü temsil eden en az üç ila beş 
ölçüm değişkeninin olması gerektiğini belirtmektedir (Velicer ve Fava, 1998; Fabrigar vd., 1999; 
MacCallum, Widaman, Zhang ve Hong, 1999).  Diğer taraftan faktör analizinde birbirine yakın 
faktör yükleri veren ifadelerin çıkarılması önerilmektedir (Büyüköztürk, 2005). 

Açıklayıcı faktör analizinden önce sosyal kimlik ölçeği yedi faktör 30 ifade olarak tasarlanmıştır. 
Bazı ifadeler açıklayıcı faktör analizi sonucunda çıkarılmış olsa da ölçek tasarlandığı şekildeki 
faktör sayısına ulaşmıştır. Analizler sonucunda, sosyal kimlik ölçeği yedi faktör 25 ifade olarak 
gerçekleşmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Motosiklet ile seyahat eden ve bir motosiklet grubuna üye olan bireylerin sosyal kimliklerinin 
motosiklet ile seyahat etme aktivitesi, motosiklet grubuna üyelik ve motosiklet gruplarına 
bağlılık ve aidiyet motosiklet kullanan bireylerin sosyal kimliklerinin önemli belirleyicileri 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Motosiklet kullanımının kazanımları, güvenliğe önem, özgürlük, 
grubun sağladığı kazanımlar, kendini geliştirme, bağlılık ve yaşam tarzı motosiklet 
kullanıcılarının sosyal kimliğini etkilemektedir.  

Serbest zamanlarında motosiklet ile seyahat etme aktivitesine katılımın, motosiklet 
kullanıcılarının sosyal kimliğini önemli bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, 
Jones (2000) ve Green ve Jones (2005) araştırmalarında ulaşılan sonuçlarla benzerlik taşımaktadır. 
Araştırmacılar, ciddi serbest zaman aktivitesinin katılımcılara güçlü bir sosyal kimlik sağladığını 
belirtmektedir. Bununla birlikte motosiklet ile seyahat eden bireylerin bu rekreatif aktiviteyi 
gerçekleştirmeleri sonucunda sosyal kimliklerini özgürlük duygusunun etkilediği ortaya 
çıkmıştır. Motosiklet kullanıcılarının motosiklet ile seyahat etmelerinin de nedenleri arasında 
olan özgürlük duygusu motosiklet kullanıcılarının daha özgüvenli olmasını ve aldığı kararlarda 
cesur bir şekilde davranmasını sağlamaktadır. Özgüven ve kararlılık motosiklet kullanıcıları için 
seyahat sırasında olması gereken en önemli özelliklerden bazılarıdır. Seyahat sırasında sürüş 
halinde ortaya çıkacak bir sorunda özgüven eksikliği ve kararsızlık kazalara sebep 
olabileceğinden, motosiklet kullanıcısının sürüş esnasında özgüvenli ve kararlı olmasını 
gerektirmektedir. Bu durum motosiklet kullanıcılarının sosyal kimliğine yansıyarak sadece 
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motosiklet ile sürüş esnasında değil aynı zamanda yaşamlarının farklı alanlarında da özgüvenli 
ve kararlı olmalarını sağlamaktadır. 

Motosiklet kullanıcılarının sosyal kimliklerini etkileyen diğer bir önemli unsur güvenliğe 
verdikleri önem olarak ortaya çıkmıştır. Motosiklet kullanıcılarının, motosiklet ile seyahatlerinde 
tam koruma ile yola çıktıkları, kurallara uydukları, seyahatlerinde güvenliğe önem verdikleri ve 
yolda kalmış bir motosiklet kullanıcısına yardım ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bunları yerine 
getirmeyen diğer motosiklet kullanıcılarını ise motosikletçi olarak tanımlamamaktadırlar. Bazı 
motosiklet kullanıcıları, kasklarını kollarına takarak seyahat etmekte ve güvenlikleri için gerekli 
donanımları kullanmamaktadır. Bu şekilde seyahat eden motosiklet kullanıcıları, toplum 
arasında farklı algılara neden olduğundan, motosikleti gerekli tedbirleri alarak ve kurallara 
uyarak kullanan kişiler tarafından motosikletçi olarak görülmemektedir. 

Motosiklet kullanıcılarının grup içinde kendilerini geliştirme imkânı bulması sosyal kimliklerini 
etkilemektedir. Motosiklet kullanıcılarının grup içinde diğer motosiklet kullanıcılarıyla sürekli 
fikir alışverişi yapabilmesi, deneyimlerini birbirlerine aktarabilmesi ve sürekli eğitimler yoluyla 
kendilerini geliştirebilmeleri sosyal kimliklerini etkilemektedir. Bu nedenle motosiklet 
kullanıcıları, grup sürüşlerinde diğer arkadaşlarıyla sürüş anlamında aynı seviyeye gelmek, 
motosikletin mekanik donanımları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve daha fazla seyahat 
rotası öğrenebilmek adına kendini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Serbest zamanlarını motosiklet grupları içinde değerlendiren motosiklet kullanıcıları, grupları 
sayesinde daha sağlıklı bir hayat yaşamaktadır. Grup arkadaşlarıyla yaptıkları etkinlikler ve 
seyahatler motosiklet kullanıcılarına pozitif enerji vermekte ve streslerini azaltmaktadır. Bu 
durum motosiklet kullanıcılarının sosyal kimliğini etkileyen başka bir unsurdur. Jetten ve 
diğerleri (2014), sosyal gruba üye olan bireylerin iyi bir psikolojiye sahip olduklarını, bir gruba 
üye olmayan bireylerden daha sağlıklı ve daha uzun yaşadıkları belirtmektedir.  Cruwys ve 
diğerleri (2014), sosyal kimlik süreçlerinin kişilerin depresyonla başa çıkmasında önemli rolü 
olduğunu belirtmektedir. Bu araştırmada ise benzer şekilde, grup üyeliği motosiklet 
kullanıcılarının sosyal kimliklerini etkileyerek daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerine 
yardımcı olmaktadır.  

Motosiklet kullanıcılarının sosyal kimliğini, bireyin motosikletine ve motosiklet grubuna 
duyduğu bağlılık ve motosiklet grubundan sonra değişen yaşam tarzı etkilemektedir. Hoyle ve 
Crawford (1994), bir gruba bağlılığın grup üyelerinin yaşamlarına etkisinin olduğunu 
belirtmektedir. Harris (2016), motosiklet grubu üyelerinin grup normlarını hayatlarında öncelik 
haline getirdiklerini ve üyelerin belirgin bir sosyal kimlik kazandıklarını belirtmektedir. Özellikle 
bazı motosiklet grubu üyelerinin gruplarına bağlılığı, sosyal yükümlülükleri ve ailelerinin önüne 
geçebilmektedir. Motosiklet kullanıcılarının büyük çoğunluğu motosiklet ile seyahat etmeyi 
oldukça önemsemektedir. Bu nedenle bireyler serbest zamanlarının neredeyse tamamını 
motosiklet ile seyahate ayırmaktadır. Bununla birlikte motosiklet kullanıcıları, motosikletlerine 
duydukları kadar motosiklet gruplarına da bağlılık hissetmektedir. Bu bağlılık sonucunda, 
motosiklet kullanıcılarının arkadaş ortamının değiştiği, motosiklet grubuyla daha fazla seyahate 
çıktığı, daha fazla sosyalleştiği ve özellikle yaşam tarzlarının önemli ölçüde değiştiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Benzer şekilde Harris (2016), motosiklet gruplarına üye bireylerin sergiledikleri 
davranışlar ve giydikleri kıyafetler ve sahip oldukları ritüellerle farklı bir yaşam tarzına sahip 
oldukları sonucuna ulaşmıştır. 

Sosyal kimlik konusunda yapılan araştırmalarda sosyal kimliğin oluşmasında grup üyeliğinin 
etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Cruwys, 2014; Jetten vd., 2014). Aynı zamanda geçmiş 
araştırmalarda, gruplara bağlılık ve aidiyet duygusunun da sosyal kimliği etkilediği görülmüştür 
(Ashforth ve Mael, 1989; Swann ve Bosson, 2010; Ellemers, 2012; Hogg vd., 2017). Bu araştırmada, 
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önceki araştırmaların ulaştığı sonuçlara ek olarak, yapılan rekreatif faaliyetin, deneyim 
paylaşmanın ve grubu temsil etmenin de sosyal kimliği etkilediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca önceki 
araştırmalardan farklı olarak, sosyal kimliğin kişilerin psikolojik iyi oluşlarını ve sağlıklarını 
olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bir gruba üye bireyler olumlu bir sosyal kimlik arayışı içindedir. Olumlu bir sosyal kimliğe sahip 
bireyler gruplarında kalmaya devam etmekte ve bunu karşılayamadığı zamanlarda ise grup 
üyeliğinden ayrılmaktadır (Tajfel, 1981). Bu araştırmada, motosiklet kullanıcılarının grup üyesi 
olma ve grup üyeliklerinin devamlılıklarının nedenleri arasında sosyal kimlik arayışı ortaya 
çıkmamıştır. Ancak grup üyeliğinin önemli bir nedeni, sosyal kimlik arayışı, grup üyeliğinin 
devamlılığının nedeni ise elde edilen olumlu sosyal kimliği kaybetmeme isteği olabilmektedir. 
Bununla birlikte araştırma tek bir rekreatif grup üzerinden yürütülmüştür. Bu nedenle sosyal 
kimliğin her rekreatif grup üzerinde farklı olacağı düşünüldüğünden sosyal kimlik ölçeğinin tüm 
rekreatif gruplar üzerinde aynı sonuçları vermeyeceği varsayılmaktadır. Ayrıca motosiklet ile 
seyahat etme özelinde, kadın motosiklet kullanıcılarının sayısının erkek motosiklet kullanıcısı 
sayısından daha az olduğu belirlenmiştir. Bu nedenlerle ileride yapılacak araştırmalarda sosyal 
kimliğin grup üyeliği ve devamlılığına etkisi, diğer rekreatif grupların grup üyeliği, grup 
üyeliğinin devamlılığı ve sosyal kimliklerinin ortaya çıkarılması ve kadın motosiklet 
kullanıcılarının sayısının azlığının nedenleri üzerine araştırmaların gerçekleştirilebileceği 
düşünülmektedir. 

Motosiklet ile seyahat eden bireylerin bu aktiviteyi hayat tarzı haline getirmeleri ve bunun 
sonucunda sosyal kimliklerini geliştirmeleri araştırmanın önemli somut çıktıları arasındadır. 
Bununla birlikte motosiklet ve gruplarıyla seyahat etmenin kişinin hem mental hem de fiziksel 
sağlığına olumlu etkileri olduğu ortaya çıkmıştır. Kişilerin motosiklet ile seyahat etmeleri ve bir 
motosiklet grubuna üye olmaları stresten uzaklaşmalarını, pozitif enerji almalarını, işlerine olan 
konsantrelerinin artmasını, disiplinli, sorumluluk sahibi, dengeli ve dikkatli bireyler olmalarını 
sağlamaktadır. 
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Öz 

Turizm alanında gastronominin değer kazanması, eğitim alanında da gastronomi üzerine 
çalışmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dünyada 1800’lü yıllarda başlayan gastronomi ve 
mutfak eğitimleri, Türkiye’de 1950’li yıllarda başlamıştır. Daha önce uygulanan ahilik sistemi baz 
alınırsa çok daha erken tarihlere gitmek mümkündür. Gastronomi eğitiminin artması, mutfak 
kalitesinin ve çeşitliliğinin artmasına katkıda bulunmuştur. Çalışma Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrenim görmekte olan toplam 284 
öğrenciye kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. 
Ankete katılan kişilerde gönüllülük şartı aranmıştır. Gastronomi öğrencilerinin sektöre bakışları, 
mutfağa yönelik tutumları ve gelecek algıları tespit edilerek alınması gereken önlemler 
belirlenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda aşçılık mesleği ve sektöre bakış açılarının genel 
ortalamalarının yüksek olduğu anlaşılmıştır. Mutfakta kullanılacak sunum teknikleri, Türk 
mutfağına ait öğelerin kullanılması, yeteneklerin mutfakta uygun şekilde kullanılmasına yönelik 
davranış ve tutumlar tespit edilmiştir. Sorulan sorular arasında en düşük ortalamayı almasından 
dolayı, mutfakta belirlenen çalışma koşullarının genel olarak bireylere zor geldiği, sosyal 
hayatlarına yeterince zaman ayıramadıkları anlaşılmaktadır.  
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Abstract 

The appreciation of gastronomy in the field of tourism necessitates studies on gastronomy in the 
field of education. Gastronomy and culinary education began in the 1800s at the Worlds, began 
in the 1950s in Turkey. It is possible to go to much earlier dates based on the previously applied 
Akhism system. The increase in gastronomy education has contributed to the increase in kitchen 
quality and diversity. A total of 284 students studying at the Department of Gastronomy and 
Culinary Arts of Konya Necmettin Erbakan University were interviewed by face-to-face 
questionnaire. Volunteering requirement was sought in the participants. The views of the 
gastronomy students, their attitudes towards the kitchen and their perceptions of the future were 
determined and the necessary precautions were taken. As a result of the research, it was 
understood that the general average of the profession of cookery and their perspectives to the 
sector was high. Presentation techniques to be used in the kitchen, the use of elements of Turkish 
cuisine, the proper use of skills in the kitchen behavior and attitudes were determined. Among 
the questions asked, it is understood that working conditions determined in the lowest average 
kitchen are generally difficult for the individuals and that they cannot devote enough time to 
their social lives. 
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GİRİŞ 

Bir bölgeye turistik amaçlı gerçekleştirilen ziyaretlerde mutlaka yapılması gereken faaliyet 
yemek yemedir. Gezi, eğlence gibi amaçlar dışında asıl amacın yeme içme olduğu seyahatlerde 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu seyahatler, gıda üretim firmalarının üretim alanlarını gezmek, 
yiyecek-içecek festivallerine katılmak, yöresel yemek yarışmalarına katılmak, isim yapmış 
lokanta, restoran gibi alanları ziyaret etmek, yöresel yiyecek ve içeceklerin sergilendiği alanları 
gezerek tadımlar yapmak olarak sıralanabilir (Hall ve Mitchell, 2005: 93). Turizmde kişiye özel 
hizmetlerin sunulması ve yerel kültürün yaşatılması turisti çeken temel içeriklerdir. İnsanları 
gastronomi turizmine çeken en önemli etken ise bir ülke, bölge veya etnik grubun yeme-içme 
kültürünü tanıma isteğidir (Denizer, 2008).   

Gastronominin kökeninde eğitim öğretim faaliyetleri ilk günden beri bulunmaktadır. İlk öğrenim 
faaliyetleri çalışanlar arasındaki usta-çırak ilişkisi ile açıklanabilir. Devlet erkânı, yöneticiler ve 
statü sahibi kişilerin yaptıkları toplantı ve görüşmeler esnasında sunulan yemekler ve yemeklerin 
kalitesi aşçılık ve gastronomi sektörünü günümüze kadar zenginleştirerek taşımıştır. Usta çırak 
arasındaki ilişki günümüzde gastronomi ve mutfak sanatlarının açılması ile bilimsel anlamda 
devam etmektedir (Öney, 2016: 196; Şengün, 2017: 174).     

Dünyada gastronomi eğitiminin kökenleri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Dünyada önde 
gelen kurumlar arasında 1882 yılında Londra’da faaliyete başlayan National Institute of Cookery 
(Brown, 2013:49), 1883 yılında Paris’te faaliyete başlayan l’Ècole Professionnelle de Cuisine et des 
Sciences Alimentaires ve 1895 yılında faaliyete geçen ve hala günümüzde varlığını devam ettiren 
Le Cordon Bleu gösterilebilir. Fransa’da Lisans düzeyinde eğitim ise 1990 yılında aktif hale 
gelmiştir (Görkem ve Sevim, 2016: 978). 1990’lı yıllarda Adelaide ve Boston üniversitesinde 
gastronomi yüksek lisans programı açılmıştır. 1996 yılında ise New York üniversitesinde doktora 
programı açıldığı bilinmektedir (Allen, 2003: 17).  

Türkiye’de gastronomi eğitimi liseden başlayarak doktora eğitimine kadar verilmektedir. 2003 
yılı öncesinde meslek liselerinin orta kısmında aşçılık eğitimleri verilmiştir. Ancak günümüzde 
lise düzeyinde eğitim başlangıcı olduğu ifade edilebilir. Ankara’da 1961 yılında Otelcilik meslek 
lisesi açılarak ilk aşçılık eğitimi verilmeye başlanmıştır. Ardından Bolu’nun Mengen ilçesinde 
1985 yılında başka bölüm olmadan sadece aşçılık eğitimi veren ilk lise açılmıştır. Ön lisans eğitimi 
yine Bolu Mengen, Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde aşçılık programı ismi ile açılmıştır. Lisans 
eğitimi veren ilk kurum ise 2003 yılında gastronomi ve mutfak sanatlarını açan Yeditepe 
Üniversitesi’dir. Günümüzde ise pek çok devlet üniversitesi ve özel üniversitede gastronomi ve 
mutfak sanatları faal haldedir (Akgün, 2013; Şengün, 2017: 73). Açılan lisans bölümleri ile yemek 
kültürü, aşçılık tarihi, yemek ve kültür arasındaki ilişki, medya ve gastronominin ilişkisi gibi 
konularda dersler verilmektedir (Santich, 2004: 18). Ayrıca bölümün yaygınlaşması sonrası 
yüksek lisans ve doktora eğitimi veren üniversitelerin sayısı da hızla artmaktadır (Akgün, 2013; 
Şengün, 2017: 73).  Liseden başlayarak verilen eğitimlerin yanı sıra özel mutfak eğitimi veren 
mutfak akademileri de bulunmaktadır. Hem profesyonel hem de hobi amaçlı eğitimler için bu 
işletmeler tercih edilebilmektedir (Yılmaz ve Ekincek, 2016: 117).    

Alternatif turizm çeşitleri arasında hızlı bir gelişim gösteren gastronomi turizmi, insanları 
ekonomik, ruhsal ve sosyal yönden de tatmin edebilmektedir. Bu denli etkileri sonucunda 
Türkiye’de Gastronomi ve mutfak Sanatları bölümleri açılmış ve gençler tarafından bu bölümler 
talep görmüştür. Ancak bölümü bilinçli seçenlerin yanı sıra bilinçsiz olarak; puanı tuttuğu için, 
ailesi istediği için ya da yanlış yönlendirmeler sonrasında tercih yapanlar da bulunmaktadır. 
Gastronomi, yiyecek ve içeceklerin tarihsel süreçle iç içe geçirilerek bir bütün halinde sunulması 
olarak tanımlanabilir. Gastronomi turizmi ise, yaşanmak istenen deneyimlerin gerçeğe 
dönüştürüleceği en önemli araçtır. Bu sebeple Türkiye’de son yıllarda gençler tarafından kabul 
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gören gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde verilen eğitimler yemek ve kültürü bir bütün 
halinde sunmaktadır. Türkiye’de gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ÖSYM (Öğrenci Seçme 
ve Yerleştirme Merkezi) (2019)’nin verilerine göre 23 devlet üniversitesi ve 17 vakıf 
üniversitesinin bünyesinde yer almaktadır. Bu durum çeşitlenmenin artması ve gastronominin 
gelişmesinin yanı sıra ihtiyaç duyulan yeterliliğe (alet, ekipman, hoca vb.) ulaşamaması 
sonucunda bazı problemleri de beraberinde getirmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları 
bölümünde öğrenim gören öğrencilerin beklenen çalışma sektörleri yiyecek-içecek alanı, 
akademisyenlik, öğretmenlik gibi meslek alanlarında çalışmaları beklenmektedir. Ancak 
yetersizlikler nedeniyle bölümün benimsenememesi sonucunda tamamen farklı alanlarda 
çalışma eğilimi görülmektedir. Görkem ve Sevim (2016: 980), gastronomi alanında iyi bir eğitim 
verilebilmesi için eğitimin en önemli unsurlarını atölye, öğretim elamanı ve uygulama malzemesi 
olarak bildirmiştir. Hegarty (2011: 55) ise gastronomi eğitiminde iyi bir eğitim verebilmek için 
kullanılan alet ekipmanın modern ve geleneksel özellikler taşıması, ülkelerin veya bölgelerin 
gıda çeşitliliği ve yemek kültürünün incelenmesi, farklı disiplinlerin gastronomi ile birlikte 
kullanılması ve yeni teorilerin geliştirilmesi gerektiğini bildirmiştir.   

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ  

Çalışmanın evrenini Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Bölümü’nde öğrenim görmekte olan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma 30 Eylül-30 
Ekim tarihlerinde kolayda örnekleme yöntemi ile 284 öğrenciye yüz yüze anket uygulanarak 
gerçekleştirilmiştir. Anket formundaki soruların oluşturulmasında, Tekin ve Çidem (2015)’in 
hazırlamış olduğu geçerlik ve güvenirliği tespit edilmiş çalışmadan faydalanılmıştır. Öğrencilere 
sektörden beklentileri; otellerdeki mutfak departmanları, müşteri memnuniyetinde mutfağın 
etkisi, gelecekte mutfak departmanında istedikleri pozisyon, mutfak departmanının sürekliliği, 
mutfakta kariyer, çevrenin desteği gibi konular hakkında sorular yöneltilmiştir. Ankette 5’li 
Likert Ölçeği” kullanılmıştır (5: Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3: Ne katılıyorum ne 
katılmıyorum 2: Katılmıyorum, 1: Kesinlikle katılmıyorum). Elde edilen veriler SPSS programı 
kullanılarak frekans ve yüzde analizi olarak analiz edilmiştir. 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan anket sonucunda gastronomi ve mutfak sanatlarında okuyan öğrencilerin %66,9’luk 
kısmının kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Bu durum aşçılık mesleğine olan ilginin kadınlarda 
daha fazla olduğunu kanıtlamaktadır. Öğrencilerin okuduğu sınıflarda 3. sınıfların sayısının az 
olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi ise 3. sınıfta iş başı eğitim uygulanması ve sınıfın 
ikiye bölünerek bir bölümünün dönem boyunca okula gelmeyerek işletmelerde çalışmasıdır. Son 
sınıflarda ise geçmişe dönük kontenjanın az olmasından sayı düşük çıkmıştır. Bölümde okuyan 
öğrencilerin mezun olduğu liseler arasında en az oranın turizm liselerinde olduğu belirlenmiştir. 
Düz liseden mezun olan öğrenci sayısının ise diğer gruplardan daha yüksek olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin daha önce turizmde çalışma oranlarına bakıldığında büyük bir 
bölümünün (%61,7) çalışmadığı görülmüştür. 
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Tablo 1. Demografik Bilgiler 
  n % 
Cinsiyet Kadın  222 66,9 

Erkek 110 33,1 
 
Okuduğu Sınıf 

1.sınıf 98 29,5 
2. sınıf 102 30,7 
3. sınıf 55 16,6 
4. sınıf 77 23,2 

 
Mezun Olunan Lise 

Turizm Lisesi 14 4,2 
Düz Lise 140 42,2 
Meslek Lisesi 68 20,5 
Diğer 110 33,1 

Daha Önce Turizmde Çalıştınız mı? Evet 127 38,3 
Hayır 205 61,7 

Çalışma sonucunda, “Mutfak departmanı bir otelin başarı ya da başarısızlığında büyük öneme 
sahiptir” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların büyük çoğunluğu (%73,2) 
kesinlikle katıldığını beyan etmiştir. Diğer cevapların ise toplam oranı %27 civarında kalmıştır 
(Tablo 2). Bilindiği gibi mutfak departmanı bir işletmenin en yüksek maliyet oranına sahiptir bu 
nedenle işletme iyi bir gelir elde etmek ve gelen müşterilerin memnuniyetini üst düzeyde 
tutabilmek için mutfağa yatırımı artırmaktadır. Ayrıca gelen turistlerin temel ihtiyacı beslenme 
olmasından dolayı iyi bir yemek beklentisi tahmin edilen bir sonuçtur. Bu nedenle çıkan sonuca 
bağlı olarak mutfağın işletmelerin kalitesini artırmasında veya azaltmasında etkisinin önemli 
olduğu düşünülmektedir.  

“Mutfak bir otelin marka imajını doğrudan etkiler” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%77,3) kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum cevaplarını 
verdikleri görülmektedir. Ortalama değer ise 4,42 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Aynı sorunun 
sorulduğu Kutukız vd., (2018: 133) tarafından ortaöğretim öğrencilerine uygulanan çalışmada 
ortalama değer 3,94 olarak belirlenmiştir. Her iki değerinde birbiri ile yakın olduğu 
görülmektedir. Verilen cevaplar sonucunda otelin marka imajını etkileyen önemli etmenlerden 
birinin mutfak olduğu anlaşılmaktadır.   

Çalışmada “Mutfakta sunulan ürünler ülke kültürünün tanıtımına katkı sağlar” sorusuna 
katılımcıların %88’i katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermiştir (Tablo 2). Kutukız 
vd., (2018: 133) tarafından aynı sorunun ortalama değeri 4,03 olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada 
bulunan değer ile benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bu durum ülke kültürünü tanıtma açısından 
mutfak kültürünün büyük önem taşıdığını göstermektedir. İnsanların tatile duyduğu ihtiyaç 
sonucunda, gittikleri destinasyonlarda yaşayan yerel halkı tanıma isteği yöresel ürünlere olan 
ilgiyi artırmıştır. Aynı zamanda bir toplumun kültürünü en iyi yansıtan konulardan bir tanesinin 
mutfak kültürü olduğu bilinmektedir. 

Müşteri memnuniyetinde mutfağın katkısının sorulduğu soruda, gastronomi öğrencilerinin 
%91’i katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. Testin ortalaması ise 4,66 olarak 
belirlenmiş ve en yüksek orana ulaşan soru olmuştur (Tablo 2). Tatile giden her turistin yemek 
ihtiyacı olduğu düşünüldüğünde yemek üretimi ve kalitesinin önemi daha iyi 
anlaşılabilmektedir. Gastronomi okuyan öğrencilerin yemeğin turistin tercihlerini etkileme 
konusundaki öngörüleri beklenen bir sonuç olarak ortaya çıkmıştır.       

Otellerde bulunan mutfak departmanlarının oteller arası rekabete etkisi hakkında sorulan soruya 
öğrencilerin %80’inden fazlası katılıyorum veya kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir (Tablo 
2). Son yıllarda otel sayısının çoğalması oteller arasındaki rekabetin de artmasına sebep olmuştur. 
Oteller farklı özellik ve konseptleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu özelliklerden biri ise yemek 
çeşitliliği ve otel içerisinde bulunan alakart hizmet sunan belirli bir konsepte sahip alanlardır. 
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Otel içinde farklı konseptler ile oluşturulan restoranlar (Çin mutfağı, Meksika mutfağı, Vegan 
mutfak, Osmanlı mutfağı vb.) otele oda geliri dışında bir gelir getirmesinin yanı sıra çeşitliliği de 
geliştirerek turistlerin ilgisini çekmektedir.    

 
Tablo 2. İşletme Mutfaklarına Yönelik Tutumlar 

SORULAR 1 2 3 4 5  
x ̄ n % n % n % n % n % 

Mutfak departmanı bir otelin başarı ya da 
başarısızlığında büyük öneme sahiptir. 

9 2,7 6 1,8 17 5,1 57 17,2 243 73,2 4,56 

Mutfak bir otelin marka imajını doğrudan etkiler.  10 3,0 3 0,9 29 8,7 83 25,0 207 62,3 4,42 
Mutfakta sunulan ürünler ülke kültürünün 
tanıtımına katkı sağlar. 

 
8 

 
2,4 

 
9 

 
2,7 

 
23 

 
6,9 

 
74 

 
22,3 

 
218 

 
65,7 

 
4,46 

Mutfağın müşteri memnuniyetinde çok önemli bir 
katkısı vardır. 

 
9 

 
2,7 

 
6 

 
1,8 

 
14 

 
4,2 

 
76 

 
22,9 

 
226 

 
68,1 

 
4,66 

Mutfak departmanının, otellerin birbiri ile rekabet 
etmesinde önemli bir etkisi vardır 

 
7 

 
2,1 

 
12 

 
3,6 

 
40 

 
12,0 

 
119 

 
35,8 

 
154 

 
46,4 

 
4,20 

Misafirlerin aynı oteli tekrar tercih etmesinde 
mutfak departmanının önemli etkisi vardır 

 
8 

 
2,4 

 
9 

 
2,7 

 
58 

 
17,5 

 
113 

 
34,0 

 
144 

 
43,4 

 
4,13 

Mutfak, en çok gelir getiren departmanlardan 
biridir.  

 
6 

 
1,8 

 
23 

 
6,9 

 
82 

 
24,7 

 
97 

 
29,2 

 
124 

 
37,3 

 
4,05 

Mutfak departmanı, yeni mutfak kültürleri 
öğrenme imkânı sunar.  

 
9 

 
2,7 

 
8 

 
2,4 

 
24 

 
7,2 

 
92 

 
27,7 

 
199 

 
59,9 

 
4,39 

Mutfak departmanında öğrenebileceklerim, 
gelecekte kendi işletmemi kurabilme imkânı sunar. 

 
7 

 
2,1 

 
3 

 
0,9 

 
23 

 
6,9 

 
99 

 
29,8 

 
200 

 
60,2 

 
4,45 

Mutfak departmanında çalışanlar zaman geçtikçe 
daha kıymetli hale gelir. 

 
11 

 
3,3 

 
12 

 
3,6 

 
55 

 
16,6 

 
99 

 
29,8 

 
155 

 
46,7 

 
4,12 

Mutfak departmanında mesleki tecrübe diğer 
departmanlara göre daha önemlidir.  

 
6 

 
1,8 

 
16 

 
4,8 

 
61 

 
18,4 

 
106 

 
31,9 

 
143 

 
43,1 

 
4,09 

Mutfak departmanı çalışanları diğer 
departmanların çalışanlarına göre daha kolay iş 
bulabilirler. 

 
13 

 
3,9 

 
26 

 
7,8 

 
110 

 
33,1 

 
101 

 
30,4 

 
82 

 
24,7 

 
3,64 

Mutfak uzun yıllar çalışmak için diğer 
departmanlara göre daha uygun bir departmandır. 

 
19 

 
5,7 

 
32 

 
9,6 

 
100 

 
30,1 

 
91 

 
27,4 

 
90 

 
27,1 

 
3,60 

Mutfak departmanında yapılan birçok işten yüksek 
düzeyde doyum almak mümkündür. 

 
6 

 
1,8 

 
28 

 
8,4 

 
87 

 
26,2 

 
118 

 
35,5 

 
93 

 
28,0 

 
3,79 

Mutfak departmanının daha iyi kariyer imkânları 
sunduğunu düşünüyorum.  

 
9 

 
2,7 

 
19 

 
5,7 

 
54 

 
16,3 

 
118 

 
35,5 

 
132 

 
39,8 

 
4,03 

Mutfak departmanında yapılan işler ilgi çekicidir. 7 2,1 8 2,4 43 13,0 97 29,2 177 53,3 4,43 
Mutfak departmanında çalışmak diğer 
departmanlara göre daha zevklidir. 

 
11 

 
3,3 

 
13 

 
3,9 

 
51 

 
15,4 

 
92 

 
27,7 

 
165 

 
49,7 

 
4,16 

Mutfak departmanında çalışmak istesem, yakın 
çevrem bundan memnun olur.  

 
13 

 
3,9 

 
20 

 
6,0 

 
74 

 
22,3 

 
98 

 
29,5 

 
127 

 
38,3 

 
4,06 

Yakın çevrem mutfak departmanını tercih 
etmemde beni destekler.  

 
18 

 
5,4 

 
24 

 
7,2 

 
66 

 
19,9 

 
97 

 
29,2 

 
127 

 
38,3 

 
3,87 

Mutfak departmanında çalışmak yakın çevremde 
saygınlık uyandırır.  

 
19 

 
5,7 

 
20 

 
6,0 

 
92 

 
27,7 

 
105 

 
31,6 

 
96 

 
28,9 

 
3,71 

Mutfak departmanının çalışma koşulları aile 
yaşantıma daha uygundur. 

 
38 

 
11,4 

 
49 

 
14,8 

 
99 

 
29,8 

 
83 

 
25,0 

 
63 

 
19,0 

 
3,25 

Çevremden duyduklarım, mutfak departmanı 
hakkında düşüncelerimi olumlu etkilemiştir. 

 
32 

 
9,6 

 
32 

 
9,6 

 
93 

 
28,0 

 
86 

 
25,9 

 
89 

 
26,8 

 
3,50 

Mutfakta gerekli olan sanatsal beceriye sahip 
olduğumu düşünüyorum. 

 
11 

 
3,3 

 
18 

 
5,4 

 
63 

 
19,0 

 
115 

 
34,6 

 
125 

 
37,7 

 
3,97 

Yeteneklerimin mutfaktaki kariyerime katkısı 
olacağını düşünüyorum. 

 
7 

 
2,1 

 
10 

 
3,0 

 
45 

 
13,6 

 
119 

 
35,8 

 
151 

 
45,5 

 
4,19 

Türk mutfağına olan ilgim mutfak departmanını 
seçmemde etkilidir. 

 
16 

 
4,8 

 
28 

 
8,4 

 
71 

 
21,4 

 
92 

 
27,7 

 
125 

 
37,7 

 
3,84 

1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3: Ne katılıyorum ne katılmıyorum, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle katılıyorum 
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Tatile gelen bir konuğun aynı oteli yeniden tercih etmesinde mutfak departmanının etkisi 
konusunda sorulan soruya katılımcıların %75’den fazlası katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum 
yanıtını vermiştir. Çalışmada sorunun ortalama değeri 4,13 olarak tespit edilmiştir (Tablo 2). 
Kutukız vd., (2018: 133) tarafından yapılan çalışmada aynı sorunun ortalama değeri 3,83 olarak 
verilmiştir. Her iki çalışmanın değeri de yakın sonuçlara ulaşıldığını göstermektedir. Müşterinin 
aynı oteli ikinci kez veya daha fazla tercih etmesinde personel, kullanılan malzemelerin kalitesi, 
otel yönetimi, lokasyon ve temizlik gibi pek çok etkeni saymak mümkündür. 

Otelin mutfak departmanı işletmenin en fazla gelir getiren alanıdır sorusuna, ankete katılanların 
%66,5’i katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını verirken, %24,7’si ise kararsız olduklarını 
bildirmişlerdir (Tablo 2). Ankete katılanların %61,7’sinin daha önce turizmde çalışmamış olması, 
kararsızların sayısını artırdığı tahmin edilmektedir (Tablo 1). Daha önceki sorularda da 
bildirildiği gibi otellerde en fazla gider mutfak departmanına aittir, bu nedenle işletmede en fazla 
gelir getiren alanın da mutfak departmanı olması beklenen bir durumdur.   

Ankete katılanlar tarafından mutfak departmanında çalışan kişilerin yeni mutfak kültürlerini 
öğrenme imkânı sunar sorusuna, 87,6’lık geniş bir kesim katıldığını bildirmiştir. Mutfaklar pek 
çok farklı malzeme ile farklı yemek yapan alanlar olması nedeniyle mutfakta çalışan personelin 
yeni mutfak kültürlerini tanıması, anlaması ve uygulamasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca 
ülke mutfağı konseptine sahip işletmeler bütünüyle ülkenin mutfak kültürüne, hatta zaman 
zaman diline hâkim olabilmektedir.  

Öğrencilere yöneltilen “mutfak departmanında edindikleri donanımın, gelecek zamanda 
kendilerine ait bir işletmeyi kurmada fayda sağlar mı?” sorusuna, katılımcıların %90’ı fayda 
sağlayacağı yönünde görüş bildirmiştir. Kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum cevaplarının 
oranı ise %3 oranında kalmıştır (Tablo 2). Çemrek ve Yılmaz (2010: 216) tarafından otel 
işletmeciliği ve aşçılık programı öğrencilerine uygulanan çalışmada, ankete katılanların %70’den 
fazlasının okulda aldıkları deneyimin gelecekte iyi bir iş deneyimi olacağını bildirdiği 
aktarılmıştır. Yapılan çalışma ile bu çalışma arasında geçmişte alınan dersler veya iş deneyiminin 
gelecekte kullanılacağı algısı yüksek oranda ifade edilmiştir.  Bu sonuçlar ışığında, işletmelerde 
edinilen deneyimin gelecekteki hayat planlarına katkıda bulunacağı anlaşılmaktadır. Mutfakta 
temel işler olarak nitelenen bulaşık yıkama, temizlik yapma ve kesme gibi işlemler birçok çalışana 
ilk etapta zor gelse dahi sonrasında büyük faydalar sağladığı bilinmektedir. Airey ve Frontistis 
(1997: 153) tarafından yapılan çalışmada ise tam aksi bir sonuç çıkmıştır. Ankete katılanların 
büyük çoğunluğu gelecekte kendi işini kurmayı düşünmediğini bildirmiştir. Bu durumun ise 
anketin farklı ülkede yapılmasından kaynaklandığı düşünülebilir.   

Mutfakta çalışanların deneyim kazandıkça kıymetli hale geldiğini bildiren soruya verilen 
cevaplar incelendiğinde, katılımcıların %76,5 katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını 
verirken, %6,9’u ise tam tersi olan katılmıyorum ve kesinlikle katılmıyorum yanıtlarını vermiştir 
(Tablo 2). Arman ve Şahin (2013: 22) tarafından turizm lisesinde öğrenim gören öğrencilere 
sorulan benzer bir soruda, öğrencilerin aşçılık eğitimi almalarının neticesinde gelecekte 
saygınlıklarının artacağı yönünde görüş bildirdiklerini aktarmıştır. Bildirilen bu sonuç ile benzer 
sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın sonucundan da anlaşılacağı üzere 
mutfakta çalışan personel zaman geçtikçe yaptığı işte profesyonel hale gelmekte ve deneyimini 
artırmaktadır. Deneyimi artan eleman ise işletme için önemli bir kimlik kazanmaktadır. Aynı 
işletmede uzun yıllar çalışan kişilerin aşçıbaşı veya yönetici pozisyonuna getirilmesi bu durumu 
desteklemektedir.  

Mutfakta çalışan personelin meslek açısından deneyimli olmasının diğer departmanda 
çalışanlardan daha önemli olduğu sorusuna, gastronomi öğrencilerinin %75’i katılıyorum ve 
kesinlikle katılıyorum cevaplarını vermiştir. Kararsızların oranı ise %18,4 olarak belirlenmiştir 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 641-652. 

 648 

(Tablo 2). Elde edilen sonuçlara göre her ne kadar mutfakta deneyim sahibi olmanın diğer 
departmanlardan daha önemli olduğu sonucu çıksa da otellerde bulunan kat hizmetleri ve ön 
büro gibi departmanlarda çalışanlarında alanların da deneyim sahibi olmaları büyük önem 
taşımaktadır. 

Yiyecek içecek sektöründe özellikle mutfak departmanında çalışan personelin daha kolay iş 
bulabileceği sorusuna, katılımcıların %33,1’i kararsız, %30,4’ü katılıyorum, %24,7’si kesinlikle 
katılıyorum yanıtını vermiştir (Tablo 2). Yiyecek-içecek sektöründe mutfak sektöründe 
çalışmanın en büyük avantajlarından biri iş bulma konusunda büyük avantaj sağlamasıdır. 
İnsanoğlunun hayatta kalmak için yemek zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde aşçılık 
mesleğini icra edenlerin iş bulma konusunda problem yaşamayacakları düşünülebilir. 

Mutfaklarda çalışan personelin diğer alanlarda çalışanlara göre daha avantajlı olduğu 
konusundaki soruya gastronomi öğrencilerinin %50’den fazlası katılıyorum ve kesinlikle 
katılıyorum yanıtını vermiştir. Katılımcıların %30’u ise kararsız olduğunu bildirmiştir (Tablo 2). 
Bir işte uzun süre çalışmak; motivasyon, işin yapılabilirliği, vücut sağlığı gibi durumlarla 
yakından ilgilidir. Bu açıdan düşünüldüğünde aşçılık mesleği her ne kadar ağır bir iş olsa da 
yanında çalışan çırağın veya çırakların yardımı ile uzun yıllar yapılabilecek işler arasında 
gösterilebilir. Aynı zamanda mesleğe duyulan haz mesleğin uzun yıllar devam ettirilmesine 
katkıda bulunmaktadır. 

Mutfakta çalışan personelin yaptığı işten yüksek düzeyde doyum sağlaması ile ilgili soruya, 
katılım gösteren öğrencilerin %60’dan fazlası katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtlarını 
vermiştir. Verilen cevapların ortalaması ise 3,79 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). İş doyumunun 
tanımı Locke (1976) tarafından ‘‘bir kişinin işi veya iş deneyimlerini değerlendirmesinden elde 
ettiği keyif veya pozitif duygusal durum’’ olarak açıklanmıştır. Turizm sektöründe, işletmelerin 
varlıklarını devam ettirebilmesi, rekabet gücünü artırabilmesi ellerinde bulunan insan gücü ve 
malzeme varlığına bağlıdır. Bu malzemelerin insanlar tarafından yönetildiği düşünüldüğünde 
işten tatmin olan ve doyum sağlayan insanlarla çalışmak işletmelere büyük avantajlar 
sağlamaktadır (Toker, 2007: 92). Kurnaz vd., (2014: 51) tarafından ön lisans düzeyinde aşçılık 
eğitimi alan öğrencilere yapılan çalışma sonucunda ankete katılanların %85'den fazlası aşçılık 
mesleğinin keyif alınarak yapılabilecek bir meslek olduğunu bildirmiştir. Bir işten haz alabilmek 
daha çok mesleği benimsemek, maddi kazanç sağlamak ve yaratıcı düşüncelerini mesleğe 
aktarabilmek ile ilgilidir. Gastronomi okuyan öğrencilerin gelecekte büyük bir kısmının mutfak 
alanında çalışacağı düşünüldüğünde meslekten haz aldıkları ve bu konuda başarılı olmak 
istedikleri düşünülebilir.  

Mutfakta çalışan personelin kariyer imkânının daha iyi olması konulu soruya, katılımcıların 
%39,8’i kesinlikle katılıyorum, %35,5’i katılıyorum olarak olumlu cevap vermiştir. Katılımcıların 
%8,4’ü ise kesinlikle katılmıyorum ve katılmıyorum yanıtlarını vermiştir (Tablo 2). Cevaplardan 
da anlaşılacağı üzere kariyer konusunda öğrencilerin gelecek beklentileri hayli yüksektir ve diğer 
mesleklerden daha iyi bir kariyer sahibi olabileceklerini düşünmektedirler. Bu duruma en büyük 
etkinin ise son yıllarda gastronomi turizminin gelişmesi, Türk mutfağının dünyada tanınır hale 
gelmesi, aşçılık mesleğinin medyada ön plana çıkarılması, aşçılık mesleği ile ilgili programların 
sayısının artması gibi etkenler gösterilebilir.      

Mutfakta yapılan işlerin ilgi çekiciliği ile ilgili soruya, öğrencilerin %80’den fazlası olumlu yanıt 
vermiştir. Cevapların ortalaması ise 4,43 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Kuşluvan ve Kuşluvan 
(2000: 262) tarafından yapılan çalışmada Öğrencilerin %88’i turizm sektöründe her geçen gün 
gelişim sağladıklarını ve geliştiklerini bildirmiştir. Mutfakta çalışan personelin kendini sürekli 
geliştirme gerekliliği mutfak ortamının ve çalışılan ortamında ilgi çekici hale gelmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca yemek yemek için gelen misafirlerin farklı istekleri veya dini inanç, etnik 
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köken gibi durumları ilgi çekici yemeklerin mutfakta üretilmesine ve sunum için hazırlamasına 
zemin hazırlamaktadır.     

Mutfakta çalışmak diğer departmanlarda çalışmaya göre daha eğlencelidir başlıklı soruya, ankete 
katılanların %75’den fazlası katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir (Tablo 2). Bu 
durumun temel sebebinin genelde personelin bir bütün olarak çalışması ve müşterilerle çok 
iletişime geçmeyerek kendi aralarında keyifli bir ortam oluşturmalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Mutfak personeli olarak çalışmak isteyen katılımcının yakın çevresinin memnuniyeti ile ilgili 
soruya, gastronomi öğrencilerinin %67,8’i olumlu yanıt vermiştir (Tablo 2). Bu sonuçta son 
yıllarda aşçılık mesleğine olan ilginin toplumda artması ve saygı duyulan meslekler arasına 
girmesi gösterilebilir.  

Personelin yakın çevresinin mutfakta çalışmasını desteklemesi ile ilgili soruya, katılımcıların 
%19,9’u kararsız olduğunu bildirirken, %29,2’si katılıyorum, %38,3’ü ise kesinlikle katılıyorum 
yanıtını vermiştir. Olumsuz yanıt verenlerin oranı ise toplamda 12,6 olarak belirlenmiştir (Tablo 
2). Çalışan bir kişinin yaptığı işi çevresinin onaylaması, iş tatmininin yanı sıra psikolojik yönden 
de fayda sağlayacaktır.  

Mutfakta çalışan personelin yakın çevresinde saygın karşılanması sorusuna, gastronomi 
öğrencilerinin %60’dan fazlası olumlu yanıt vermiştir. Bu soruda kararsızların oranı %27,7 olarak 
belirlenmiştir. Ortalama cevap oranı ise 3,71 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). Geçmişte alt 
tabakanın yaptığı bir iş gibi görülen aşçılık mesleği son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
tanınmış ve saygın meslek haline gelmiştir. Bu saygınlığın kazanılmasında sosyal medyanın yanı 
sıra özellikle sivil toplum kuruluşları ciddi anlamda katkı sağlamıştır.     

Mutfakta çalışma koşullarının aile yaşantısına uygunluğu konusunda sorulan soruya ankete 
katılanların %44’ü katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum, %26,2’si katılmıyorum ve kesinlikle 
katılmıyorum, %30’a yakını ise kararsız olduğunu bildirmiştir. Ayrıca cevaplama ortalaması 
bakımından 3,25 ile tüm sorular için en düşük ortalamaya sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2). 
Katılımcıların %50’sinden fazlasının olumsuz ve kararsız olmalarını bildirmelerinde temel 
sebebin mutfak çalışanlarının dini ve milli günlerde diğer meslek grupları gibi tatil yapmak 
yerine çalışmak zorunda olmaları gösterilebilir. 

Mutfakta çalışma konusunda çevrede duyduklarından etkilenme durumları ile ilgili soruya 
katılımcıların %50’den fazlası olumlu yanıt vermiştir. Bu soruda kararsızların oranı ise %28 
olarak bulunmuştur (Tablo 2). Verilen cevaplara istinaden ankete katılan gastronomi 
öğrencilerinin büyük çoğunluğunun çevrede duyduklarından etkilendikleri görülmektedir.  

Aşçılık mesleğinde ihtiyaç olarak görülen sanatsal beceriye sahip olduğumu düşünüyorum 
sorusuna, ankete katılan gastronomi öğrencilerinin %70 den fazlası katılıyorum ve kesinlikle 
katılıyorum yanıtını vermiştir. Olumsuz cevap verenlerin oranı ise %9 civarında kalmıştır (Tablo 
2). Aşçılık mesleği belirli bir seviyeye kadar yetenek olmadan geliştirilse bile, en üst seviyeye 
çıkabilmek için bireyde mutlak suretle bazı yeteneklerin bulunması gerekmektedir. Bu yetenekler 
arasında yaratıcılık, el yeteneği ve yönetim yeteneği sayılabilir.  

Katılımcılara sorulan yeteneklerinin mutfaktaki kariyerine etkisi hakkındaki düşüncesi sorusuna, 
öğrencilerin %80’den fazlası kariyerine olumlu yönde katkıda bulunacağı yönünde yanıt 
vermiştir (Tablo 2). Kutukız vd., (2018: 134) tarafında sorulan benzer bir soruda ortalama değer 
3,79 olarak aktarılmıştır.  Bu sonuç ile çalışmanın sonucunun benzer olduğu söylenebilir. Bu 
durum aşçılık mesleğinde mutlak suretle yetenek gerektiği şeklinde yorumlanabilir. 
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Türk mutfağına gösterdikleri ilginin mutfak departmanını seçmedeki etkisi konusunda sorulan 
soruya gastronomi öğrencilerinin %60’dan fazlası katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum yanıtını 
vermiştir (Tablo 2). Güler ve Olgaç (2010: 235), lisans öğrencilerine uyguladıkları çalışma 
sonucunda Türk yemeklerinin zaman alıcı, emek gerektiren ve maliyetli olmasına rağmen otele 
gelen müşteriler tarafından tercih edildiğini bildirmiştir. Türk mutfağı dünyanın bilinen ve 
tanınan mutfakları arasında gösterilmektedir. Aynı zamanda gastronomi turizminin de 
gelişmeye başlaması ile daha tanınır hale gelmiştir. Bu nedenle yeni neslin mutfağa ilgisinin 
arttığı görülmektedir. Yapılan çalışma sonucunda da bu görüşü destekleyecek nitelikte sonuçlar 
elde edilmiştir.    

 

SONUÇ 

Dünya gastronomi tarihi insanoğlunun var olduğu günden, günümüze devam etmektedir. 
Zaman içinde her coğrafya ve kimliğin kendine ait bir gastronomi kültürü oluşmuş ve bu kültürü 
yeni kuşaklara aktarabilenler varlıklarını devam ettirmiştir. 1800’lü yıllarda profesyonel anlamda 
aşçılık okulları ve kursları açan Avrupa, gastronomiyi farklı alanlarda kullanarak ticari olarak da 
kazanımlar elde etmiştir. Bu ticari kazanımların en önemlisi ise gastronomi turizmidir. Türkiye 
ise aşçılık eğitimlerini usta-çırak ilişkisi içerisinde devam ettirmiş ve 1950’li yıllardan sonra 
profesyonel anlamda aşçılık eğitimleri ve kursları düzenlemek üzere eğitim kurumlarını aktif 
hale getirmiştir. Türkiye’de lise, ön lisans,   lisans ve lisansüstü eğitim kurumlarında gastronomi 
ve aşçılık eğitimleri verilmeye devam etmektedir. Açılan gastronomi bölümleri ülke mutfağının, 
tanıtılması ve geliştirilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Globalleşen dünyada Türk 
mutfağının tanıtılmasında etkisi hayli yüksektir. Dünya ile eş zamanlı olarak gelişen gastronomi, 
sosyal medya ve sivil toplum kuruluşlarının etkisi ile ilgi çekici hale gelmiştir. Üniversite sınavına 
girecek gençler çevrelerinden ve sosyal medyadan etkilenerek gastronomi bölümlerinde eğitim 
almak istemektedir. Alınan eğitimler sektöre geçişinde öğrencilere katkıda bulunmaktadır. 
Yapılan bu çalışma ile sektöre geçiş yapmadan önce öğrencilerin sektöre karşı tutum ve 
davranışları tespit edilmiştir. 

Çalışma içerisinde oluşturulan tabloda verilen cevapların ortalaması incelendiğinde 3’ün 
üstünde olan değerler için katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum olarak değerlendirilmiştir. 
Soruların tamamının ortalaması 3’ün üzerinde tespit edilmiştir. Gastronomi öğrencilerine 
yönelik hazırlanan bu çalışmada, demografik anlamda bölümü daha çok kız öğrencilerin tercih 
ettiği, mezuniyetleri incelendiğinde ise daha çok düz lise mezunlarının gastronomi ve mutfak 
sanatlarını tercih ettikleri görülmüştür. Günümüzde başta oteller olmak üzere yiyecek içecek 
alanında daha çok erkeklerin çalıştığı düşünüldüğünde, yakın gelecekte kadınların daha fazla 
sektörde yer alacağı düşünülebilir. Yapılan ankette minimum ortalama değer “Mutfak 
departmanının çalışma koşulları aile yaşantıma daha uygundur.” İfadesinde 3,25 olarak 
belirlenmiştir. Bu soruda öğrencilerin çekimser kalmasında ve değerin ne katılıyorum ne 
katılmıyorum ifadesine yakın olmasında, en büyük etken toplumun genel olarak tatil yaptığı 
hafta sonu tatili, dini tatiller ve milli tatillerde aşçıların çalışıyor olması olarak görülmektedir. 
Aile yaşantısı açısından bakıldığında birçok kişinin tatilde olduğu dönemde çalışmak insanlara 
zor gelmektedir. Ankete katılanlara sorulan sorularda maksimum ortalama “Mutfağın müşteri 
memnuniyetinde çok önemli bir katkısı vardır” ifadesine gelmiştir. Katılımcıların nerdeyse 
tamamı kesinlikle katılıyorum (4,66) cevabını vermiştir. İşletme için mutfağın önemi ile ilgili 
soruların tamamında ortalama değer 4’ün üzerinde çıkmıştır. Mutfaktaki işlerin niteliksel 
özelliklerinin sorulduğu sorularda ortalama değer 3,50’nin üzerinde çıkmıştır. Çevresel etkilerin 
değerlendirildiği sorularda ise çalışma koşullarının aile yaşantısına uygunluğu ile ilgili soru 
dışında tamamının ortalaması 3,50’nin üzerindedir. Sorulara verilen cevaplardan yola çıkılarak 
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gastronomi ve mutfak sanatları alanında eğitim gören öğrenciler yeteneklerinin farkında ve 
gelecekte gastronomi alanında çalışmaya istekli görülmektedir. Bu durum ülke mutfağının 
dünyaya tanıtılmasında avantaj sağlayacaktır. 

Gastronomi alanında yaşanan gelişmeler sonrası etkin hale gelen gastronomi ve mutfak sanatları 
alanında okuyan öğrencilerin alanlarını seçerken bilinçli hareket ettikleri ve sonrasında hangi 
işlerle meşgul olacaklarının bilincinde oldukları görülmektedir. Ancak bazı öneriler getirmek 
gerekirse;  

• Sorulara verilen cevaplardan da anlaşılacağı üzere çalışma saat ve alanlarında yapılacak 
iyileştirmelerin sektörün gelişmesine katkı sunacağı düşünülmektedir.  

• Türkiye’de bulunan yabancı şeflerin sayısına bakıldığında, Türkiye yurtdışından şef alan 
değil, yurt dışına şef yollayan aşamasına gelmesi gerekmektedir. Bu durumun 
sağlanabilmesi için okullarda verilen eğitim kalitesinin ve çeşitliliğinin artması önemli 
bir konudur.  

• Türkiye’deki mevcut durum düşünüldüğünde özellikle gastronomi ile ilgili alanlarda 
yeterli altyapı sağlanmadan bölümlerin açılması öğrencileri meslekten 
soğutabilmektedir. Yeterli alt yapı oluşturulmadan bölümlerin açılması önemli bir orun 
olarak görülmektedir.     
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destinasyon imajına etkilerini saptamaktır. Çalışmanın amacı doğrultusunda festivalde görev 
almış ya da etkileşimde bulunmuş uzman kişilerle yarı yapılandırılmış görüşme formları 
aracılığıyla görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler ile festivallerin sosyo-kültürel yapı, 
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Abstract 

Recreation includes activities that individuals participate voluntarily in their spare time. These 
activities are diverse in terms of tourism. They range from animations, city tours, museum visits 
to theme parks, festivals and sports events. In this study, one of the recreational activities and 
festivals are discussed. Events and festivals have a direct impact on the image of destinations. 
Activities have a direct impact on the change and transformation of destinations. These impacts 
can be listed as economic, socio-cultural and publicity. The role of events and festivals is 
especially important in the social development of local people, promotion of local products, 
maintenance of traditions and transferring to future generations. The main problem of this study 
is to determine the effects of the activities and festivals from the Love Peace and Friendship 
Festival held in Ereğli district of Karadeniz. For the purpose of the study, face-to-face interviews 
were conducted with semi-structured interview forms with experts who worked or interacted at 
the festival. With the interviews, it was seen that the festivals had positive effects on the district 
in terms of socio-cultural structure, economic structure, recognition, image and promotional 
elements. 
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GİRİŞ 

Rekreasyon, bireylerin gündelik yaşamlarının dışına çıkarak boş zaman faaliyetlerini etkin bir 
şekilde değerlendirme sürecidir. Bireyler rekreasyon faaliyetlerine gönüllü olarak katılarak 
yenilenme sürecine katkı sağlamaktadır. Rekreatif faaliyetler çeşitlilik göstermekle birlikte bu 
çalışmanın temel konusunu oluşturan etkinlik ve festivaller özelinde ele alınması da 
mümkündür. 

Etkinlik ve festivaller destinasyonların bilinirliliğinin sağlanmasına olanak tanırken, turistik imaj 
oluşturma aşamasında da rol oynamaktadır. Etkinlik ve festivallerin olduğu zamanlarda sosyal 
ve kültürel aktiviteler aracılığıyla insanların kaynaşmasını, birlikteliğin sağlanmasını ve hoşgörü 
ortamının oluşmasını da beraberinde getirmektedir. Etkinlik ve festivaller, farklı kültür ve 
yapıdaki insanları bir araya getirerek ortak bir paydada buluşmalarını sağlamaktadır. Bu sebeple 
etkinlik turizmi kapsamındaki etkinlikler ve festivallerin kavramsal olarak incelenmesi önemli 
bir gereklilik olarak görülebilir. 

Etkinlik ve festivaller sosyal yaşama katkısı dışında ekonominin gelişmesine ve çeşitlenmesine 
etki etmektedir. Bu faaliyetlerin yapıldığı dönemde ziyaretçi sayısının artmasıyla birlikte 
konaklama sektöründen, yiyecek içecek sektörüne, ulaşım sektöründen eğlence hizmetlerine 
kadar katma değer yaratmaktadır. Yaratılan katma değer etkinlik ve festivallerin yerel halk için 
önemini göstermektedir.  

Etkinlik ve festivaller destinasyonların imajı üzerinde etkili olmaktadır. Destinasyonların 
tanınırlığı ve bilinirliği bu faaliyetler aracılığı ile şekillenmektedir. Bunun yanı sıra pozitif imaj 
oluşturma ve destinasyonunun pazarlama faaliyetlerine yön verme amaçlarıyla etkinlik ve 
festivallerden yararlanılmaktadır.  Kısa sürede daha fazla kişiye ulaşmayı sağlayan etkinlik ve 
festivaller yöresel ürünleri tanıtma, yerel halka katkı sağlama, sosyo-kültürel gelişim ve 
paylaşımın artması gibi unsurlar bakımından ön plana çıkmaktadır.  

Çalışma, Karadeniz Ereğli’de geleneksel olarak düzenlenen Sevgi Barış ve Dostluk Festivali’nin 
ilçenin destinasyon imajı üzerine etkilerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda destinasyon imajını ortaya koyabilecek alt unsurlar belirlenmiştir. Sosyo-kültürel 
unsurlar, ekonomik unsurlar, tanınırlık ve bilinirlik destinasyon imajını tespit etme amacı ile 
kullanılmıştır.  

Çalışma iki temel bölümden oluşmuştur. İlk bölümde destinasyon imajı, etkinlik ve festival 
kavramlarına değinilirken turizm bağlamında etkinlik ve festivallerin önemi de vurgulanmıştır. 
Kavramsal çerçevede konuyla ilgili teorik bilgilere ve yapılan çalışmalara yer verilmiştir. İkinci 
bölüm çalışmanın metodoloji bölümü olup araştırma yöntemi ve bulgularından oluşmaktadır.  

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Rekreasyon Faaliyetleri Kapsamında Etkinlik Kavramı ve Sınıflandırılması 

Tören, kutlama, festival, spor, sanat ve benzeri faaliyetleri kapsayan etkinlik kavramını 
destinasyonların bir çekiciliği olarak tanımlayan Çelik ve Çetinkaya (2013), etkinliklerin turistik 
tüketicilere yerel kültürü tanıma, toplumsal ve kültürel anlamda bilgi sağlama yönüne dikkat 
çekmektedir. Timur vd. (2014) de benzer bir görüşü savunarak, etkinliklerin sosyo-kültürel ve 
ekonomik anlamda faydası üzerinde durmuştur. Getz (2008: 405) etkinlikleri turizm olgusuyla 
birlikte ele alarak, etkinlik turizmini olumlu bir destinasyon imajı oluşturmayı sağlayan, 
pazarlama ve markalaşmayı da içine alan turizme yönelik planlanmış bütün etkinlikler olarak 
tanımlamaktadır.  
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İlgili literatürde etkinlikler araştırmacılar tarafından çeşitli şekillerde sınıflandırılmıştır. Babacan 
ve Göztaş (2011) etkinliklerin kültür, spor, politik ve iş dünyasına yönelik etkinliklerden, mega 
etkinliklere, EXPO’lara, festivallere, küçük çaplı özel etkinliklere, toplantılara ve yarışmalara 
kadar uzanan alan olduğunu vurgulamıştır. Getz (2008: 404) etkinliklerin önemli bir turizm 
motifi olduğuna dikkat çekmekte, içeriklerine, amaç ve kapsamlarına göre etkinliklerin 
farklılaştıklarını belirtmektedir. Yazar, bazı etkinliklerin halk kutlamaları şeklinde olduğunu, 
bazılarının ise yarışma, eğlence, iş veya sosyalleşme amaçlı planlanan etkinlikler olduğunu 
vurgulamaktadır. Genel olarak ise etkinlikler; boyutuna, içeriklerine, ulusal ya da uluslararası 
olma gibi özelliklerine göre üçe ayrılmaktadır. Bunlar; mega etkinlikler, hallmark etkinlikler ve 
yerel etkinliklerdir. 

Mega Etkinlikler: Düzenleyici şehir ve ülkeler için soyut ya da somut çeşitli etkileri olan, büyük 
kitlelere hitap eden, uluslararası boyutta öneme sahip, uzun süreli etkinliklerdir (FİFA Dünya 
Kupası, World Expo, Olimpiyatlar, vb.) (Arnegger ve Herz, 2016: 76).  

Hallmark Etkinlikler: Daha dar kapsamlı, tek seferlik ya da daha kısa bir zaman periyodu 
içerisinde gerçekleşen, destinasyon imajı ve çekiciliğini artırmak için planlanan etkinliklerdir 
(Getz ve Page, 2016: 598).  

Yerel Etkinlikler: Büyüklük esasına göre en dar coğrafi alanı temsil etmektedir. Bununla birlikte 
alanlarına göre etkinlikler kültürel, sportif etkinlikler, fuarlar, festivaller, işletme etkinlikleri, 
sosyal amaçlı etkinlikler ve ödül törenleri şeklinde de sınıflandırılabilirler (Timur vd., 2014: 59).  

 

Festival Kavramı ve Önemi 

Etkinlik turizmi içerisinde yer alan festivaller geniş bir tanımla ile; “insanlık tarihi kadar eskiye 
dayanan, turist çekmek, yörenin kültürünü aktarmak, rahatlama ve eğlence aktivitelerine alternatif 
oluşturmak” (Boğan vd., 2017:12)  amaçlarıyla “yerel idare ya da yerel halk tarafından tarihi önceden 
belirlenerek yapılan” (Erdem vd., 2018), “büyük veya küçük birçok şehirde ulusal ya da uluslararası 
boyutta gerçekleştirilen”, “düzenlendiği yörenin öz değerlerini, kimliğini sergileyen” (Yıldırım vd., 2017: 
241) faaliyetler olarak belirtilmiştir. 

Festivallerin temel amacı yörenin simgesi haline gelerek gelenekselleşmiş, sürekliliği sağlanarak 
yeni nesillere aktarılması ve yaşatılmasından hareketle bilim, sanat, oyun ve diğer sosyal 
alanlarda düzenlenen ulusal veya uluslararası gösteri ya da şenliklerdir (Erdem vd., 2018: 228). 
Congcong (2014: 53) ise festivallerin geleneklerin yaşatılması ve nesilden nesile aktarılması 
ihtiyacından ortaya çıkan sosyal bir faaliyet olduğunu savunmaktadır. Benzer bir görüş Sullivan 
ve Jackson (2002: 325) tarafından ortaya atılmıştır. Yazarlara göre, festivaller aracılığıyla 
destinasyonların tanınması, kültürlerin aktarılması ve çevresel gelişim sağlanması mümkündür. 
Festivaller, topluluklar arasında yakınlaşma sağlayarak ülkenin tanıtımına ve diğer kültürel 
değerlerin de dolaylı olarak tanıtılmasına katkı sağlar. Belirli bir alanda ve zamanda, görsel 
performans ve ürünlerin sunulması ile gerçekleştirilen bu etkinlikler bütünü, ulusal veya 
uluslararası boyutta gerçekleşebilir (Penpece, 2014: 193). 

Mihajlovic ve Vidak’a (2017: 231) göre, günümüzde turistlerin tercihleri standart ürünlerden 
daha spesifik, yenilikçi turistik ürünlere doğru yönelmektedir. Yazarlara göre, kutlamalar, 
festivaller, karnavallar, kültürel etkinlikler gibi daha ilgi çekici unsurlar tanıtım faaliyetlerinde 
ve turizm pazarlamasında son yıllarda ön plana çıkmaya başlamaktadır. Burada, etkinlik ve 
festivallerin turizmin gelişimine ve bir şehrin/yörenin tanıtımına olan katkısı vurgulanmaktadır. 
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Şekil 1: Turizm-Etkinlik Perspektifinden Planlanmış Açık Alan Etkinlikleri ve Etkinlik Yerleri 
Kaynak: Getz ve Page, 2016: 594.  

Festivaller, dünya genelinde insanlar arasındaki dostluğu pekiştirirken, aynı zamanda tanışılan 
yeni kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı körükleyerek insanları yeni yerler görmeye teşvik 
etmektedir (Çulha, 2008: 1828). Festivaller, yerel halkın ve ziyaretçilerin ilgisini çekerek katılımını 
sağlamakta, düzenlendiği şehre, yöreye yönelik bir turist akışı oluşturmaktadır. Artan bu talep 
iş hacmini artırarak bölge ekonomisine katkı sağlamakta ve bölgesel kalkınmayı, gelişimi 
hızlandırmaktadır. Ekonomik etkilerinin yanı sıra, insanları birbirine yakınlaştırıcı, bütünleştirici 
etkileri, sosyalleşmeyi artırma, gelenek ve görenekleri, kültürü paylaşma ve yaşatma gibi etkinlik 
ve festivallerin sosyo-kültürel etkilerinden söz etmek mümkündür.  

Günümüzde festivaller, geçmişe göre çok daha çeşitli ve büyük çaptadır. Gelişmiş ülkelerde 
çeşitli türden festivallere yapılan yatırımlar, verilen önem ve etkin tanıtım çabaları, diğer bir 
ifadeyle, bu etkinliklerin iyi pazarlanması ile festivaller farklı ülkelerden binlerce katılımcıyı 
cezbetmekte ve ev sahibi ülkeye önemli gelir de sağlamaktadır (Penpece, 2014: 206). Festivaller, 
düzenlendikleri bölgelere hem renk ve canlılık getirir hem de bölge halkına ayrıcalıklar ve bazı 
sosyal faydalar sağlamaktadırlar. Bunun dışında, yapılan festivallerin çokluğu bölge halkının 
ticari faaliyetlerini ve yatırımcıların etkinliklerini arttırması bakımından önemli bir yer teşkil eder 
(Tümbek Tekeoğlu ve Gökseven, 2019: 345). 
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Destinasyon İmajı Kapsamında Etkinlik ve Festivaller 

Turizm bağlamında etkinlik ve festivallerin, çekicilik oluşturarak düzenlendiği destinasyonda 
turist ziyaretlerini artırdığı, turizm potansiyelini geliştirdiği (Felsenstein ve Fleischer, 2003, 
Çulha, 2008; Karabağ vd., 2011; Nagy ve Nagy, 2013; Mohammad, 2014; Penpece, 2014), sosyo-
kültürel yapıyı şekillendirdiği, ekonomik katkı sağladığı (Sullivan ve Jackson, 2002; Bogan vd., 
2017; Robertson vd., 2009; Okech, 2011; Yolal, 2017; Laing, 2018) ve destinasyon imajını etkilediği 
(Kim ve Uysal, 2003; Cizmic ve Causevic, 2017) yapılan farklı araştırmalarda ortaya 
konulmaktadır.  

Kim ve Uysal (2003), etkinlik ve festivallerin destinasyonlar için önemli bir çekicilik unsuru 
olarak hizmet ettiğini ve ziyaretçilerin benzersiz deneyimler yaşamasını sağladığını 
belirtmektedirler. Yazarlar, etkinlik ve festivallerin, ek gelir sağlama, vergi geliri elde etme gibi 
hem somut hem de toplumun manevi değerlerini, duygularını yaşatma, olumlu destinasyon 
imajı oluşturma gibi soyut faydalar sağlayacağını ifade etmektedirler. Robertson vd. (2009) 
etkinlik ve festivallerin, düzenlendiği şehrin, yörenin gelişimine katkı sağlayan bir kültürel 
üretim ve deneyim şekli olduğunu belirterek hem sosyo-kültürel hem de ekonomik önemine 
vurgu yapmaktadır. Sullivan ve Jackson (2002) yaptıkları araştırmada festivallerin yerel 
ekonomiye katkı sağlayacağı üzerinde durmuştur. Festivallerin destinasyona ve yerel ekonomiye 
sürdürülebilir katkı sağlayabilmesi için öneriler getirmiştir. 

Etkinlik ve festivallerin destinasyon imajı oluşturmadaki önemi, ilgili literatürde yapılan 
çalışmalarda sıklıkla ele alınan hususlardan biri olarak dikkat çekmektedir. Cizmic ve Causevic 
(2017) doğru bir biçimde planlanmış ve organize edilmiş turizm etkinliklerinin sadece bölge 
ekonomisine katkı sağlamayacağını, aynı zamanda destinasyon imajı oluşumunda da önemli bir 
etkiye sahip olacağını belirtmektedirler. Benzer şekilde Kim ve Uysal (2003) etkinlik ve 
festivallerin destinasyon imajını geliştirmedeki öneminden bahsetmekte, doğru şekilde 
planlandığı takdirde olumlu bir destinasyon imajı oluşumunda etkinlik ve festivallerin katkısının 
büyük olacağının altını çizmektedirler.  

Bogan vd., (2017) günümüzde destinasyonların turizmi geliştirmek amacıyla, büyük etkinlik ve 
festivallere ev sahipliği yapmak için birbirileri ile yarış halinde olduklarını ve bu 
organizasyonlara büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtmektedirler. Yazarlar, turizmin 
gelişimi, ekonomik büyüme, toplumsal bağları güçlendirme, yerel halk ve turistlere kültürü 
tanıtma, uluslararası düzeyde tanıtım ve daha iyi bir şehir imajı oluşturmayı etkinlik ve 
festivallerin organize edilmesinin en önemli sebepleri arasında göstermektedirler. Dolayısıyla, 
şehirlerin turizm potansiyelini geliştirmede, talebi artırmada ve şehir turizminin 
canlandırılmasında etkinlik ve festivalleri önemli bir faktör olarak değerlendirmek mümkündür.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Araştırmanın amacı Karadeniz Ereğli’de 2019 yılı itibariyle 21.’si düzenlenen Sevgi Barış ve 
Dostluk Festivali özelinden hareketle etkinlik ve festivallerin turizm potansiyeli ve destinasyon 
imajına etkisini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda festivalin destinasyon imajına ve turizm 
potansiyeline ilişkin katkıları araştırılmıştır. Araştırma Karadeniz Ereğli özelinde ele alınması ve 
ilçede yapılan festivalin etkilerini ortaya koyacak olması gibi sebeplerden dolayı önem 
taşımaktadır. Aynı zamanda festivalin geleneksel bir hal alması araştırmanın genel geçer 
sonuçlara ulaşması açısından önemlidir. İlçede geleneksel hale gelen festivalin destinasyon imajı 
üzerindeki olası etkilerinin literatürde henüz çalışılmamış olması da özgünlük taşımaktadır. 
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Araştırma Kapsamı 

Araştırma, Karadeniz Ereğli’de geleneksel hale gelen, 5 Temmuz 2019-7 Temmuz 2019 tarihleri 
arasında gerçekleşen Sevgi Barış ve Dostluk Festivali’ni kapsamaktadır. Genel itibari ile saat 9.00’da 
başlayan etkinlikte çeşitli faaliyetler düzenlenmiştir. Etkinlikler 3 gün sürmüştür. Bu etkinlikler 
kapsamında doğa yürüyüşü, su sporları, mim sanatçılarının gösterileri, seramik heykel gösterisi, 
halk dansları, açık hava resim sergisi, gemi maketleri sergisi, tarihi yerlerin ziyareti, çocuk 
tiyatroları, turnuva ve yarışmalar, futbol maçları, amatör ve profesyonel sanatçıların yer aldığı 
konserler yapılmıştır.  

 

Araştırma Verilerinin Toplanması 

Araştırma verileri 10-17 Temmuz 2019 tarihleri arasında festival bitiminden sonra toplanmıştır. 
Veriler, 2019 yılında Karadeniz Ereğli’de 21.’si düzenlenen Sevgi Barış ve Dostluk Festivali’nde 
görev almış uzman kişilerden görüşme yoluyla elde edilmiştir. Uzman kişilerin seçiminde kamu 
kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar tercih edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 
örneklemden randevular alınarak çalışma konusu ve amacı hakkında bilgiler verilmiştir. Tüm 
görüşmeler izinler doğrultusunda ses kaydına alınmıştır. Araştırma kapsamında alanında 
uzman 9 kişiye, 6 soru yönlendirilmiştir. Görüşmelerin ortalama süresi 53 dakikadır. 

 

Araştırma Yöntemi 

Araştırma kapsamında nitel yöntemlerden biri olan görüşme kullanılmıştır. Araştırmada derin 
görüşme ile alanında uzman kişilerden veri toplanmıştır. Derin görüşme, görüşmecinin 
cevaplayanlarla teke tek mülakat yapmasıdır. Bir görüşme bitmeden diğerine geçilmez. Derin 
görüşme, cevaplayıcıların güdü, inanç, tutum ve duygularını öğrenmek maksadıyla yapılır temel 
amaç, herhangi bir sınırlama olmaksızın eleştiri ve görüşlere doğrudan ulaşmaktır (Nakip, 2013: 
123). İlgili literatür incelenerek araştırmanın temel amacı doğrultusunda yarı yapılandırılmış 
sorular hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla uzman kişilerden elde edilen 
veriler yüz yüze toplanmıştır. Araştırmada yöntem olarak görüşmenin seçilmesinin sebebi, 
araştırma sorularının derinlemesine bilgi gerektirmesidir. Uzman kişilerin tercih edilme nedeni 
ise etkinlikler ve festival hakkında eksiksiz bilgiye ulaşmaktır 

Araştırma soruları iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm demografik özellikleri belirlemeye 
yönelik hazırlanmıştır. İkinci bölüm ise katılımcıların festivale ilişkin görüşlerini belirlemeye 
yöneliktir. Bu bölümün soruları festivalin sosyo-kültürel ve ekonomik etkilerini ortaya koymaya 
dönükken ilçenin turizm potansiyeline, imajına ve tanınırlığına katkısı da araştırılmıştır. Bunun 
yanı sıra festivalin destinasyon için önemi ve pazarlama faaliyetleri de tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Araştırma kapsamında görüşme yapılan katılımcılara yönlendirilen yarı 
yapılandırılmış sorular aşağıdaki gibidir: 

• Karadeniz Ereğli’de etkinlik (spor müsabakaları, yarışmalar, konserler) ve festivallerin 
sosyo-kültürel açıdan önemini nasıl yorumlarsınız?  

• Karadeniz Ereğli’de etkinlik ve festivallerin ilçe ekonomisi açısından önemi nedir?  
• Karadeniz Ereğli’de yapılan etkinlik ve festivaller ilçede turizmin gelişimine nasıl bir katkı 

sağlamaktadır? 
• Etkinlik ve festivallerin Karadeniz Ereğli destinasyon imajı üzerindeki etkileri sizce 

nelerdir?  
• Karadeniz Ereğli’nin tanıtımında ilçedeki etkinlik ve festivallerin yeri ve önemi nedir? 
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• Etkinlik ve festivallerin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılan iletişim araçlarını 
yeterli buluyor musunuz?  

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında görüşülen 9 kişiden 7’si erkek 2’si kadındır. Görüşme yapılanların 
ortalama yaşları 47,3’tür. Görevleri dernek başkanı (görüşmeci 1), resmi bir kurumda basın 
başkanı (görüşmeci 2), resmi bir kurumda kültür koordinatörü (görüşmeci 3), resmi bir kurumda 
sosyal işler müdürü (görüşmeci 4), tarih öğretmeni (görüşmeci 5), iş adamları derneği şube 
müdürü (görüşmeci 6), gazeteci (görüşmeci 7), dernek başkanı (görüşmeci 8) ve resmi bir 
kurumda yazı işleri müdürü (görüşmeci 9) olmak üzere değişkenlik göstermiştir. Tüm 
katılımcılar üniversite mezunudur.  

 

Festivallerin Sosyo-Kültürel Etkisi 

Katılımcıların tamamı festivallerin sosyo-kültürel yapıyı olumlu yönde etkileyerek sosyal yaşamı 
şekillendirdiğini belirtmiştir. Katılımcıların verdikleri yanıtlar derlendiğinde kültürel hayatı 
zenginleştirdiği, birlik ve beraberliği sağladığı, kaynaşma ve bütünleşme sağladığı, kırsal 
kesimde yaşayan kişilerin de etkinliklere katılarak kültür alışverişi sağladığı yönünde olmuştur. 
2 katılımcı ise özellikle gençlerin ve çocukların festival boyunca yapılan etkinlik ve faaliyetlerden 
pozitif yönlü çıkarımlar yaptıklarını gördüklerini, ressamlar, müzisyenler, mim sanatçıları ve 
heykeltıraşlardan ufuklarının açıldığını eklemiştir. 

“…Kdz. Ereğli’de düzenlenen festivallerin, konserlerin ve spor aktivitelerinin şehrin sosyo-kültürel 
hayatının zenginleşmesi açısından önemi büyük. Köylerde yaşayan halkın merkezde düzenlenen aktiviteye 
katılması onların sosyal hayatlarını zenginleştirmekte ve sosyalleşmesini sağlamakta” (Görüşmeci 9). 

“…Festivalleri, farklı demografik yapılardan şehre gelen insanların kaynaşma ve kültür alışverişi 
platformu olarak görüyorum” (Görüşmeci 4). 

“…Festival sosyal ve kültürel yapıyı inanılmaz etkiliyor. Gençler ve çocuklar gördüklerini kendilerine 
uyarlamaya çalışıyor. Sokak ressamlarını görüyor, ressam olmaya karar veriyor. Heykeltraşları izliyor ve 
nasıl bir his olduğunu deneyimleyebiliyor. Cehennemağzı Mağaralarında kendi yaşıtlarının piyano 
çaldığını görüyor. Bir benzeşim kuruyor” (Görüşmeci 3). 

 

Festivallerin Ekonomik Etkisi 

Katılımcıların hepsi festivallerin ekonomik yapıyı olumlu etkilediği yönünde görüş bildirmiştir. 
Genel değerlendirme festivallerin yerel halka katkı sağladığı, esnafın gündelik ticari yaşamını 
hareketlendirdiği yönündedir. 2 katılımcı ise festivallerin ekonomik etkisinin daha çok turizm 
sektörüne yönelik olduğunu belirtmiştir.  

“… Şehir esnafının gerek bölge ekonomisi gerekse firmalarının gelecekleri açısından bölgede yapılacak 
etkinlik ve festivalleri dört gözle beklediğini söyleyebiliriz” (Görüşmeci 1). 

“… Şehri ekonomik olarak toptan etkileyecek bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Daha çok turizme 
(yeme-içme-barınma ve eğlenme) dayalı sektörlerde kısmen de olsa yukarı doğru bir hareketlenmeden söz 
edilebilir. Öte yandan büyük sektörlerin (otomotiv-inşaat-mobilya gibi) stantlarda yer alması daha doğru 
olur” (Görüşmeci 3). 
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“… Otellerde 5 günlük festival boyunca yer kalmadı. Misafirhanelerden ve konukevlerinden yararlanmak 
zorunda kaldık. Gelen misafirlerimizden bazılarını konukevlerine ve misafirhanelere yerleştirdik. Ayrıca 
gelenler yakın illerden ya da ilçelerden de oldu. Otoparklar farklı illerin plakaları ile doluydu. Bu bile 
ekonomik katkısının ne kadar fazla olduğunu göstermez mi?” (Görüşmeci 6). 

”Esnafa çok ciddi bir katkısı oluyor. Festival boyunca su satandan, taksilere, manavdan, marketlere, 
restoranlardan otellere herkes kazanıyor” (Görüşmeci 7). 

 

Festivallerin İlçenin Gelişimine Etkisi 

Katılımcılar, festivallerin ilçenin gelişmesine olumlu bir katkısı olduğu yönünde hemfikir 
olmuşlardır. Festival ve etkinlikler boyunca birçok tarihi yerin gezildiğini, yeni yerlerin ziyaret 
edildiğini, yöresel yemeklerin yendiğini ve ilçenin tanınırlığın arttığını söylemişlerdir. Genel kanı 
turizm potansiyelinin gelişmesi ve ilçenin bilinir olması şeklindedir. 

“…Bölgede yapılacak festival ve etkinlikler ilçede turizm potansiyelinin gelişmesine direk katkı 
sağlayacaktır. Etkinlikler kapsamında bölgeye gelen yerli-yabancı turistlere bölgenin turizm değerlerini ön 
plana çıkartacak faaliyetlerin planlanması da orta-uzun vadede olumlu bir çalışma olacaktır” (Görüşmeci 
5 

“…Şehrin arz edilen ürün ve hizmetlerinin tanıtımında çok önemli katkı sağlamaktadır. Sanayi şehri olarak 
anılan ancak çok önemli turizm potansiyelini barındıran, henüz atıl halde bulunan değerlerin festival 
sayesinde gündeme gelmesi önemlidir. Dışarıdan gelen yerli-yabancı turistlerin bunların farkında olması 
turizme eşsiz, pratik ve ekonomik katkı sağlıyor” (Görüşmeci 2). 

 

Festivallerin İmaja Etkisi 

Katılımcılar festival ve etkinliklerin imaj yaratmada, olumsuz imajı olumlu imaja dönüştürmede, 
ilçenin ismini duyurmasına katkı sağlamada etkili olduğunu düşünmektedirler. 1 katılımcı 
kişilerin yıllık tatillerini ilçede yapılan festivallere göre belirlediklerini eklemiştir. 3 katılımcı ilçe 
hakkında duman, is, karanlık gibi algıları olan kişilerin bu algılarının festivallerle değiştiğini 
belirtmiştir. 

“…Düzenlenen festivallerle etkinliklerle kentimizin olumlu imajı desteklenmektedir. Kentimizin 
popülerliğini sağlamaktadır. Sosyo-kültürel olarak tanınması açısından festivallerin ve etkinliklerin 
sürekliliğine katkı sağlamak çok önemli” (Görüşmeci 5). 

“…Ereğli’nin kara dumanlarla kaplıymış gibi düşünülen havasının aslında öyle olmadığını, denizinin Ege 
sahilleri ile yarışabilir nitelik taşıdığı, geceleri rahatça kadınların ve çocukların dolaşabileceği bir yer 
olduğu imajına katkı sağlıyor” (Görüşmeci 7). 

“…Birçok yerde burada yapılan festivaller sayesinde adımızı duyuruyoruz. Ulusal ve yerel basında bir 
sürü haber yapılıyor. İnsanlar buranın nasıl bir yer olduğunu festivalle görebiliyor” (Görüşmeci 8). 

 

Festivallerin Tanıtıma Etkisi 

Festivallerin Ereğli ilçesinin bilinirliliğini sağladığı, festival ve etkinliklerle yerel tatların 
tanıtıldığı, turistik merkezlerin ziyaretçiler tarafından gezildiği, ulusal, uluslararası basında 
haberlere konu olduğu gibi sebeplerle katılımcılar tarafından festivallerin tanıtım üzerinde 
olumlu etkisi olduğu görüşü hâkimdir.   
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“…Doğru planlama, güncel konu ve konuklar, bölgesel değerlerin ön plana çıkartılabileceği 
organizasyonlar, turizm çekiciliği olan yerlerin önemli misafirlerle ziyaretlerinin sağlanması vb. hususlara 
yönelik çalışmalar, ilçenin tanıtımında rol oynuyor” (Görüşmeci 5). 

“… Festivaller ve etkinliklerle nüfus 750.000’e kadar çıkıyor. 1400 sitenin yurt içi ve yurt dışı bazlı olmak 
üzere haber yaptığını biliyoruz. Bu yüzden festivaller Ereğli’yi anlatıyor ve öne çıkarıyor” (Görüşmeci 9). 

 

Festivallerde Kullanılan Tanıtım Araçları 

Katılımcılar genel olarak sosyal medyanın kullanılması, TV haberleri ve billboard reklamlarının 
tanıtım amaçlı kullanıldığını belirtmiştir. Katılımcıların geneli sosyal medyanın aktif olarak 
kullanılmasının Youtube, Instagram ve Facebook gibi sosyal ağlardan anlık paylaşımların 
yapılmasını önemli bulmuştur. 

“…Etkinliklerin tanıtımında en etkin yol günümüzde internet haber siteleri, sosyal medyada organize eden 
kurumun oluşturduğu sayfalar ve SMS ile telefonlara gönderilen mesajlar hayli etkili oluyor. Birde şehir 
merkezlerinde ve otobüs duraklarında faaliyet haberleri içeren billboardlar etkili oluyor” (Görüşmeci 4). 

“...Sosyal ağları çok yoğun olarak kullandık. İnsanlar artık her şeye daha kolay ve çabuk ulaşmak istiyorlar. 
Bu yüzden sosyal medya ekibi oluşturarak buna önem verdik. Festival boyunca takipçi sayımızı 
paylaşımlarla arttırdık. Gelen etkileşimleri görmek, anında değerlendirmek anlamında sosyal medya çok 
yol gösterici oldu” (Görüşmeci 2). 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Etkinlik ve festivaller destinasyonların gelişimi, yerel halkın sosyo-kültürel anlamda kendini 
ispatlayabilmesi ve anlamlandırabilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu çalışmanın 
sonuçlarından biri olan festivallerin sosyo-kültürel yaşamı olumlu yönde etkilemesinden 
hareketle festivaller şehirlerin canlanmasını ve hareketlenmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra 
hoşgörü ortamı oluşturarak farklı yapıdaki bireyleri ortak paydada buluşturmaktadır. Bu 
konuda yapılan araştırmalarla (Nagy ve Nagy, 2013) elde edilen bu sonuç benzerlik 
göstermektedir.  

Araştırmanın bir diğer sonucu etkinlik ve festivallerin ekonomik hayata olumlu etki etmesidir. 
Etkinlik ve festivaller boyunca artan ziyaretçi sayısı ile birlikte her sektörde bir canlanma 
oluşmaktadır. Bu canlanmayla birlikte yerel halkın ve işletmecilerin refah düzeyinde artış 
meydana gelmektedir Sullivan ve Jackson (2002) ve Robertson vd., (2009) tarafından yapılan 
çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Etkinlik ve festivallerin sosyal ve kültürel 
katkılarının yanında ekonomik katkısının da yadsınamaz olduğu belirtilmiştir. 

Etkinlik ve festivaller destinasyonların çekim merkezi olmalarını sağlamaktadır. Çalışmanın 
sonuçlarından biri de bu yargıyı doğrular niteliktedir. Elde edilen bulgular aracılığıyla Karadeniz 
Ereğli’deki turistik ve tarihi yerlerin festival döneminde sıklıkla ziyaret edildiği, farklı illerden 
gelen kişilerce ziyaret edildiği görülmüştür. Çalışmanın, etkinlik ve festivallerin bilinirliliği 
arttırması, çekim merkezi oluşturması sonucu diğer çalışmalarla örtüşür nitelik taşımaktadır. 
Kim ve Uysal’ın (2003) bu konuda yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  

Çalışmadan elde edilen sonuçlardan bir diğeri etkinliklerin ve festivallerin ilçe imajını olumlu 
yönde etkilediği yönünde olmuştur. Özellikle endüstriyel yapısıyla anılan ve bu imajı oluşturan 
ilçenin etkinlik ve festivaller aracılığıyla bu imajı değiştirmesi önemli bir unsurdur. Görüşmeler 
esnasında elde edilen veriler, festival boyunca görevliler aracılığıyla ziyaretçilerden alınan geri 
bildirimlerin olumlu olduğunu göstermiştir. Özellikle bireylerin zihinlerindeki Ereğli ile 
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deneyimledikleri arasında farklılıklar olduğu, olumlu izlenimlerle ilçeden ayrıldıkları 
belirtilmiştir. Buradan hareketle etkinlik ve festivaller ile Karadeniz Ereğli imajının olumsuz bir 
imajdan olumlu bir imaja dönüşmesinde etkin bir rol oynadığı şeklinde çıkarım yapmak 
mümkündür. 

Çalışmada etkinlik ve festival boyunca medyanın etkin bir biçimde kullanıldığı görülmüştür. 
Faaliyetler öncesinde ve süresince daha fazla ziyaretçi çekebilmek adına tanıtımlar yapılmıştır. 
Ulusal ve uluslararası basın organları ve sosyal medya araçları tanıtım araçları olarak 
kullanılmıştır. Özellikle sosyal medya araçlarından faaliyetler boyunca canlı yayınlar yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında elde edilen tüm sonuçlar etkinlik ve festivallerin olumlu etkileri üzerine 
yoğunlaşmıştır. Bu tip faaliyetlerin çeşitlenmesi ve sıklaştırılması gerekliliği belirtilmiştir. 
Etkinlik ve festivallerin sosyo-kültürel anlamda ve ekonomik anlamda canlılık sağladığı, 
bireyleri bir arada tuttuğu, birleştirici gücü olduğu ve hoşgörü ortamı yaratması bu düşüncenin 
hakim çıkış noktası olmuştur. 
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sisteminin Türk mutfağı yemeklerine uyarlanması amaçlanmıştır. Özellikle tüketilmesi yaygın ve sevilen 
geleneksel Türk yemekleri dikkate alınıp, ayurveda yemek yeme sistemine göre yemek uyarlamaları yapılarak 
menüler düzenlenmiştir. Her üç dosha için tüketilmesi uygun olan yemekler özgün reçeteler kullanılarak 
gastronomi laboratuvarında pişirilmiş ve resimleri çekilmiştir. Günümüz klasik menüsü dikkate alınarak çorba, 
soğuk başlangıç, sıcak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan menüler planlanmıştır. Bununla birlikte vata, 
pitta, kapha doshalarının her biri için beş öğeli menüler hazırlanmış olup, toplam 15 yemek tarifi 
oluşturulmuştur. Çalışmada yer alan yemek tarifleri Türk mutfak kültüründe bilinen, sevilen, klasik ve yöresel 
yemeklerin, doshaların özel beslenme kuralları göz önünde bulundurularak yeniden uyarlanması ile 
hazırlanmıştır. Bu uygulamalı çalışmanın sonucunda, Türk mutfak kültüründe var olan ürünlerle hazırlanan 
menülerin ayurvedaya uyarlanabilir ve uygun olduğu görülmüştür. Ayurvedik menülerin Türk mutfak 
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Abstract 
Ayurveda is one of the world’s oldest holistic health and nutrition systems. With the increasing trend of healthy 
eating in the world, ayurveda, especially in the West, becoming an issue where studies are increasing day by 
day. According to ayurveda philosophy, it is important to be fed according to the natural features and seasons 
of the human being, in terms of the harmony between the external world and the inner world of the human 
being and the health of the body. This study was thought to be needed due to the lack of ayurvedic food and 
beverages in the restaurant menus, which are compatible with the ayurvedic nutritional system commonly used 
for healthy living in today's world. In addition, it is aimed to contribute to the universal recognition of Turkish 
food through the worldwide accepted ayurvedic nutrition system. In this study, it is aimed to adapt Ayurvedic 
nutrition system to Turkish cuisine. Especially the traditional Turkish foods that are widely consumed and 
loved are taken into consideration and menus are arranged by making food adaptations according to the 
ayurvedic eating system. Foods suitable for consumption for all three doshas were cooked and photographed 
in the gastronomy laboratory using original recipes. Taking into consideration today's classic menu, menus 
consisting of soup, cold start, hot start, main course and dessert are planned. In addition, five-item menus were 
prepared for each of the vata, pitta, kapha doshas, and a total of 15 recipes were created.  The recipes included 
in the study were prepared by re-adapting the classic and local dishes, which are known in the Turkish cuisine 
culture, to the special dietary rules of doshas. The menus prepared with the products available in the Turkish 
cuisine culture were found to be adaptable and appropriate to ayurveda. It has been determined that it is 
possible to diversify and enrich the ayurvedic menus in accordance with the Turkish cuisine culture and suggest 
that ayurvedic foods can be found in the menus of the food and beverage sector as adapted to Turkish Cuisine. 
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GİRİŞ  

Yiyecek içecek sektörü, dünyada ve Türkiye’de en hızlı büyüyen sektörlerden birisidir.  İnsanların 
iş yaşamında çok fazla vakit geçirmelerinden ve evde yemek pişirmeye zaman ayıramama gibi 
etkenlerden dolayı talebin artmasıyla yiyecek içecek sektörünün hızla ilerlediği görülmektedir. 
Bununla birlikte daha hızlı ve hazır gıdaların tüketiminden dolayı birçok sağlık problemlerinin 
ortaya çıkmasıyla birlikte sağlıksız beslenme, obezite ve diğer sağlık sorunları salgınına önemle 
dikkat çekilmektedir (Jones, 2009). Günümüzde dışarıda yiyip içmenin yaygınlaşması ve sağlık 
sorunlarının artmasıyla sağlıklı yeme içme talebi, sağlık bilincinin bir türevi haline gelmektedir 
(Çakıcı ve Yıldız, 2017). 
 
Günümüzde bilinçli yiyecek tüketim tercihlerinin restoranlarda daha sağlıklı menülerin 
hazırlanmasına neden olduğu bilinmektedir. Farkındalık, ihtiyaç ve yaşam tarzı faktörleri, sağlıklı 
yiyecek ve içecek seçenekleri için bir talep yaratmıştır. Sağlıklı beslenme eğilimi, artan harcanabilir 
gelirler ve küreselleşme nedeniyle ivme kazanmıştır. Gıda tercihlerinin ve yaşam tarzının hastalıklar 
ile ilişkisi hakkında müşteriler arasında artan bir bilinç söz konusudur (Kraft ve Goodell, 1993). 
Birçok müşterinin sağlıklı ve uzun bir yaşamı destekleyen gıdaları tercih ettiği görülmektedir. 
(Chen, 2011). Bu da yeni beslenme akımlarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İnsanların 
sağlıklarının bozulmasının eski çağlardaki beslenme şekline geri dönüşün nedeni olduğu hatta bir 
trend haline geldiği gözlenmektedir (Jindabot, 2015). Çağlar öncesinden bilinen en eski sağlıklı 
beslenme sistemine sahip olan ayurveda insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi felsefesi üzerine 
kurulu bir tıp ve beslenme sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da bilinen en eski tıp sistemi olarak kabul edilen ayurveda da 
bireyleri belirli özelliklerine göre sınıflandırarak bu çerçevede beslenmenin ve yaşamın, bedensel ve 
ruhsal açıdan dengeli ve mutlu bireyler oluşturulacağı vurgulanmaktadır. Batıda, özellikle A.B.D’de 
oldukça ilgi ve kabul gören ayurvedanın, kendine özgü beslenme sistemiyle yine bahsi geçen ülke 
restoranlarının menülerinde de yer almaya başladığı görülmektedir  (Aksoy, Örgün ve Keskin, 
2015). Geleneksel Hint beslenme kültürü incelendiğinde, mevsime göre yiyecek-içecek tercihi 
yapmak etkili bir beslenme planı oluşturmak için önemlidir. Bununla birlikte çalışmalar 
göstermektedir ki, etkili bir beslenme planı oluştururken mevsimleri göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir; çünkü yiyecekler mevsimlere göre değişiklik göstermektedir (Sarkar, Kumar, 
Dhumal, Panigrahi ve Choudhary, 2015). Kökeni Hindistan’a dayanan ayurvedaya bakıldığında 
giyilen kıyafetten yapılan egzersize, yenilen gıdalara içilen içeceklere kadar tüm dış değişimlere 
uyum sağlamak; sağlıklı bir yaşam için bu sistemle uyum içinde yaşamak gerekmektedir. Ayurveda 
doğa tıbbı olduğu için dış değişimlerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin 
buna göre yapılması önem arz etmektedir. (Şener, 2008). Bu çalışmanın amacı; ayurveda sağlıklı 
beslenme sisteminin öğretileri doğrultusunda, ayurvedik ilkelerden ödün verilmeden yiyeceklerin 
mevsimsel kullanımlarının dikkate alındığı ve Türk mutfak özelliklerinin de göz önünde 
bulundurulduğu menü planlamaları yaparak ayurvedayı Türk mutfağına uyarlamaktır. 

 

LİTERATÜR TARAMASI 

Ayurveda Felsefesi  

Hindistan’ın en eski geleneksel sağlık sistemlerinden biri olan (Pandey, Rastogi ve Rawat, 2013) ve 
günümüzde yeni bir tıp dalı olarak kabul edilen ayurveda (Saraç, 2008) MÖ. 2500 lü yıllarda ortaya 
çıkmış olup (Mukherjee ve Wahile, 2005) “science of life” yani yaşam bilimi anlamını taşımaktadır 
(Frawley ve Ranade, 2012). Hindistan’daki geleneksel sağlık sistemlerinin hastalıkların engellenmesi 
ve tedavi edilmesinde metabolik dengenin sağlanmasının önemli olduğuna odaklanmaktadır 
(Pandey vd., 2013). Bununla birlikte ayurveda bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşarak yaşam ve bilinç 
için yararlı ya da zararlı besinleri, davranışları tanımlayarak hem fiziksel hem ruhsal iyi olma halini 
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hedeflemektedir. Beden, zihin ve ruhun bir arada uyumlu olduğu bir varoluşun yaşam amacına 
uygun olarak nasıl uzun ömürlü olacağının kavranmasını sağlar. Yani hayatın bütününü anlama 
sanatı olan ayurveda da sağlık nihai bir amaç değil ruhsal ilerleme yolunda gerekli bir araç olarak 
kabul edilmektedir (Tokyürek, 2014). Ayurveda “insanın kendi potansiyelinin en üst sınırını 
gerçekleştirirken her yönden dengede kalmasına yardımcı olan bilge sistemler bütünüdür”. Ayurveda da 
bütünsellik önemlidir, çevre, beden, ruh, zihin ve sağlık arasında bir denge ve bütünlük 
amaçlanmaktadır (Şinik, 2018). 2000’li yıllar itibariyle A.B.D’de oldukça bilinir hale gelen bu sağlık 
ve beslenme sistemini Dünya Sağlık Örgütü resmi olarak tanımış ve sağlıklı yaşam üzerine olumlu 
etkileri olduğu bildirilmiştir (Aksoy, Örgün ve Keskin, 2015). Yine Dünya Sağlık Örgütü’nün bir 
araştırmasına göre gelişmekte olan ülkelerde yaşayan nüfusun %80’i temel sağlık ihtiyaçları söz 
konusu olduğunda geleneksel ilaçları tercih etmektedirler (Mukherjee ve Wahile, 2006).  

Ayurveda sistemine göre doğanın beş elementten oluştuğu gibi insan da doğayı oluşturan 
elementlerden meydana gelmiş ve doğa ile arasında bu sayede temel bir ilişki kurulmaktadır. Bu 
elementler boşluk, hava, ateş, su ve topraktır ve evrendeki her şey bu beş elementten oluşmaktadır. 
Bu elementlerin özellikleri yani guna’ları hem evrendeki her maddenin içindeki potansiyeli tarif 
etmeyi sağlarlar; hem de belli gıdaların ve bazı alışkanlıkların bedenler üzerindeki etkilerinin 
anlaşılmasını sağlayan pratik uygulamaları barındırmaktadır (Allmendinger, 2019). İnsan 
vücudunda bu beş elementin dengeli bir şekilde var olması sağlığın, dengesiz olması ise hastalıkların 
nedeni sayılmaktadır (WHO, 2010).  

Ayurveda da önemli bir yer tutan doshalar bir bireyi diğerinden ayıran, kişiye özgü 
psikobiyokimyasal özellikleri tanımlayan ve kişileri hem fizyolojik açıdan hem de psikolojik açıdan 
etkileyen enerjiler olarak ortaya çıkmaktadır (Saraç, 2002). Bu enerjiler bedende üç dosha ile temsil 
edilir; bunlar Vata, Pitta ve Kaphadır (WHO, 2010). Her bireyin doğuştan sahip olduğu baskın bir 
doshası vardır ve yaşam dengesinin sağlanması için doshaya uygun gıda seçimi, beslenme tarzı, 
baharat kullanımı, yemek pişirme teknikleri, fiziksel aktiviteler, müzik seçimleri gibi etmenler daha 
sağlıklı ve uzun bir yaşam için gerekli görülmektedir (Şinik, 2018). Herkes üç dosha ile doğar ve 
insanların çoğu diğerlerine göre birinci derece baskın, biraz daha az ikinci derece baskın ve daha az 
baskın olmak üzere üç tip doshayı da bünyesinde barındırmaktadır. İnsanların çok az bir kısmı ise 
üç doshayı birlikte doğal olarak uyumlu bir şekilde yapılarında bulundurmaktadırlar (Saraç, 2002). 

Ayurveda her insanın bünyesinde var olan üç doshayı birbiriyle uyumlu ve dengeli hale 
getirmektedir. Örneğin Vata olan bir kadın (baskın doshası Vata) kendinde dengeyi sağlamak için 
Pitta ve Kapha doshasına ait olduğu düşünülen yiyeceklerden yiyebilmekte ve yine bu iki dosha 
türüne ait aktiviteleri yapabilmektedir (Sondhi, 2010). Ayurveda felsefesinde her vücudun kendine 
özgü bir dosha oranı vardır ve bu oran dosha testiyle bulunmaktadır. Dosha testindeki sorularla 
kişilerin dosha seviyesi ortaya çıkmakta ve hangi dosha’ya sahip olduklarına göre de uygun 
beslenme şekilleri belirlenmektedir (Saraç, 2002). 

Vata boşluk ve hava elementlerini temsil etmektedir. “Doshaların kralı” şeklinde bahsedilen vata’nın 
ana merkezi bağırsaklardır ve diğer iki doshanın dengesini bozabilecek tek doshadır. Vata dengeli 
olduğunda esneklik, yaratıcılık, hafiflik ve neşe ortaya çıkarken; dengesizliği söz konusu olunca 
sinirlilik, korku ve endişe belirmeye başlamaktadır. Vata’nın dengesinin bozulmasının nedenleri 
olarak çiğ ve kuru yiyecekler, lahana, brokoli, karnabahar, kuru bakliyat, yetersiz beslenme, acı ve 
kekremsi tatlar, seyahat etmek, birden fazla işle aynı anda uğraşmak sayılabilmektedir. Vata 
dengesiz bir hal aldığında yani yükseldiğinde kilo kaybı, bel ağrısı, uykusuzluk, ciltte kuruluk, gaz, 
şişkinlik, kabızlık, düzensiz kalp atışı, unutkanlık gibi belirtiler göstermektedir. Ayurveda’nın 
“Benzer benzer olanı yükseltir, karşıtlar birbirini dengeler” prensibine dayanarak, vata doshası 
içinde barındırmadığı tam tersi özellikleri uygulayarak dengelenebilmektedir (Allmendinger, 2019). 

Pitta ateş ve su elementlerini temsil etmekte ve bu iki elementin özelliklerinin birleşimi olan sıcak, 
keskin, akışkan, hareketli ve yağlı gibi nitelikleri taşımaktadır. Dengede olduğunda iştahı, canlılığı, 
ciltte ışıltıyı, keskin görüşü, zekâyı, anlayışı arttırırken; dengesizleştiğinde öfke, nefret, yılgınlık ve 
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iltihaba neden olabilmektedir. Pitta’nın dengesinin bozulmasının nedenleri olarak acı ve yağlı 
yemekler, ekşi, tuzlu, fermente gıdalar, domates, patlıcan, patates, biber, sigara, alkol, öfke, nefret 
sayılabilmektedir. Pitta dengesiz olduğunda yani yükseldiğinde reflü, mide problemleri, ishal, 
terleme, baş ağrısı, bitkinlik, asabiyet gibi belirtiler göstermektedir. Dengelenebilmesi için pitta’nın 
tam tersi olan soğuk, yumuşak, kuru özellikler uygulanabilmektedir (Allmendiner, 2010). 

Toprak ve su elementlerini bir arada bulunduran kaphalar dengeli olduklarında kendilerini 
affedicilik, sevgi, güç, iyi bir bağışıklık sistemi olarak ortaya koyarlarken; dengesiz durumlarında 
depresyon, bağımlılık, fazla kilo, kabızlık, ödem gibi durumlar gösterebilmektedirler. 
Dengesizliğinin sebepleri olarak soğuk yiyecek ve içecekler, fazla yemek, yağlı ve ağır yemek, tatlı, 
tuzlu yiyecekler, ekmek, makarna, börek gibi karbonhidratların aşırı tüketimi, süt, krema, peynir, 
yoğurt gibi süt ürünleri, aşırı uyku, hareketsizlik sayılabilmektedir. Kapha doshası yükseldiğinde 
hazımsızlık, öksürük, alerjiler, fazla uyuma, horlama, diyabet, iyi huylu kistlerin oluşumu gibi 
durumlar yaşanabilmektedir. Sıcak, kuru, sert, berrak, hafif özellikler uygulanarak denge durumu 
sağlanabilmektedir (Allmendiner, 2010). 

 

Ayurvedik Beslenme Sistemi 

Ayurveda, M.Ö. 3000 yıllarında yazılı hale getirilmiş dünyanın en eski ve en şifalı sağlık 
sistemlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Svoboda, 2004). Burada gıdaların nasıl 
pişirileceğinden, nasıl sunulacağına ve nasıl tüketileceğine kadar beslenme sistemiyle ilgili her şey 
hakkında detaylı bilgiler bulunmaktadır (Şener, 2008). Bütünsellik ilkesinin hâkim olduğu ayurveda 
da beslenme yaşamın temel yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. (Aksoy vd., 2015). Buna göre 
evren beş elemente ve bu elementlerin dengesine bağlanmaktadır. Çevredeki her şey bu beş 
elementin farklı oranlarda birleşiminin bir sonucu olarak belirtilmektedir. 

Ayurveda da beş elementin karşılıkları bulunmaktadır. Boşluk elementinin evrendeki karşılığı 
uzaydır.  Baklagiller, taze meyve suları uzay elementince zengindir. Hava elementinin evrendeki 
karşılığı rüzgârdır. Kuru meyveler, olgunlaşmamış pişmemiş sebzeler, brokoli, lahanagiller, 
patlıcan, domates gibi sebzeler, kuru fasulye, nohut gibi birçok baklagil hava elementince zengindir. 
Ateş elementinin evrendeki karşılığı güneştir. Baharatlar (karanfil, tarçın, karabiber, acı biber, 
zencefil), sarımsak, soğan, ekşi meyveler (ananas, limon, greyfurt, ahududu, böğürtlen), ateş 
elementince zengindir. Su elementinin evrendeki karşılığı yağmurdur. Sulu meyveler (karpuz, 
üzüm, portakal), sulu sebzeler (kabak, salatalık, domates), tuz, süt ürünleri su elementince 
zengindir. Toprak elementinin evrendeki karşılığı dünyadır. Mineraller, çekirdekler, fındık, fıstık, 
et, mantar, patates, havuç gibi kök kısımları tüketilen sebzeler, fasulye, kurutulmuş meyveler, 
buğday, pirinç diğer tahıllar toprak elementince zengindir (Şener, 2008). 

 

Ayurveda’ya Göre Tat Grupları 

 Ayurveda beslenme sisteminde doshaları etkileyen altı temel tat bulunmaktadır. Bu tatlar; tatlı 
(mahdura), ekşi (amla), tuzlu (lavana), keskin-yakıcı (katu), bitter (tikta), kekremsi (kaşaya). Bu altı 
tat gruplarına dâhil olan yiyecekler Tablo.1 de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Altı Tat Grubuna Örnekler 

TA
TL

I  
• Tahılların büyük bir bölümü (buğday, pirinç, arpa, mısır vb.); ekmeklerin 

büyük bir bölümü. 
• Fasulye, mercimek, bezelye gibi baklagillerin çoğu (bir miktar tatlı tada 

sahiptirler). 
• Süt ve tatlı süt ürünleri (krema, tereyağı, sadeyağ gibi). 
• Hurma, incir, üzüm, armut gibi tatlı meyveler. 
• Pişirilmiş kök sebzeler: patates, tatlı patates, havuç, kırmızı pancar. 
• Her türlü şeker (bal hariç, çünkü bal ayrıca kekremsi tada da sahiptir). 

EK
Şİ

 

• Ekşi meyveler (limon, misket limonu, ekşi portakal vb.). 
• Yoğurt, peynir, ekşi krema ve kesilmiş sütün suyu gibi ekşi süt ürünleri. 
• Kültüre edilmiş süt ürünleri dışındaki mayalı ürünler (şarap, sirke, soya sosu) 
• Karbonik asitli meşrubatlar. 

TU
ZL

U
 

• Her türlü tuz (örneğin deniz tuzu, kaya tuzu). 
• İçerisinde fazla miktarlarda tuz ilave edilmiş besinler (turşular, cipsler vb.) 

K
ES

K
İN

-  
YA

K
IC

I  • Acı biber, karabiber, hardal tohumu, zencefil, kimyon, sarımsak gibi 
baharatlar. 

• Turp, soğan gibi sebzeler. 

Bİ
TT

ER
 • Zeytin, greyfurt gibi meyveler. 

• Ispanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, beyaz lahana, kabak. 
• Patlıcan, hindiba gibi. 
• Çemen, zerdeçal gibi baharatlar. 

K
EK

R
EM

Sİ
 • Baklagiller, fasulyeler, mercimekler. 

• Ceviz, fındık. 
• Filizlenmiş tohumlar, marul ve diğer yeşil yapraklı sebzeler, ravent, çiğ 

sebzelerin suyu. 
• Nar, elma (az kekremsi), böğürtlenler, Trabzon hurması, ham meyveler. 

Kaynak: Sharma ve Clark (1999: 163-168). 

Bu sınıflandırmanın kullanışıyla ilgili kurallar şunlardır;  

• Tam bir beslenmenin sağlanması ve dosha dengesinin devam ettirebilmesi için her öğünde 
her tat grubundan biri bulundurulmalıdır.  

• Ayurveda’ya göre tat grupları besinin özelliklerine işaret etmektedir.  
• Her tadın dosha üzerinde önemli bir etkisi olduğundan ya dosha’yı artırmakta veya 

azaltmaktadır.  
Tatların dosha’lar üzerindeki etkisi Tablo.2 de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Tatların Dosha Grupları Üzerine Etkisi 

 
 

TATLAR 
Tatlı Ekşi Tuzlu Acı (bitter) Kekremsi Buruk 

Kapha Artırır Artırır Artırır Azaltır Azaltır Azaltır 
Vata Azaltır Azaltır Azaltır Artırır Artırır Artırır 
Pitta Azaltır Artırır Artırır Artırır Azaltır Azaltır 

Kaynak: Şener (2008:14). 
Beden Tiplerine Uygun Beslenme Şekilleri 

Ayurvedaya göre farklı beden tiplerine göre farklı beslenme şekilleri bulunmaktadır. Doshalara göre 
hangi besinlerin yenilmesi, hangi besinlerden uzak durulması gerektiği tablolarda ayrıntılı bir 
şekilde verilmiştir. Bazı kişiler iki doshanın hakim olduğu karma beden tipine sahip olabilmektedir. 
Dosha dengesi bozulduğunda hastalık ortaya çıkmakta, bu hastalığa sebebiyet veren doshanın 
beslenme ile yeniden düzeltilmesi gerekmektedir. Ayurveda beslenme sistemine bakıldığında en iyi 
enerji veren yiyecekler taze meyve ve sebzeler ve hububatlardır. Bu gıdalarda doğanın iyileştirci ve 
besleyici gücünü etkin bir şekilde barındırmaktadırlar. Ayurveda beslenme sisteminde et ve et 
ürünleri tüketimi pek önerilmemekle birlikte daha çok sebze, meyve, tahıl ve baklagillerden oluşan 
beslenme sistemi önerilmektedir (Şener, 2008). 

Vata Beslenmesi  

Vata’nın düzensiz iştah ve boşaltım, hazımsızlık, gaz/şişkinlik gibi sindirim bozuklukları 
olduğundan vatalar sebzeleri ve meyveleri çiğ değil pişmiş olarak tüketmelidirler. Gün boyunca 
sıcak bitki çayları, çorba gibi sulu yiyecekleri tüketmelidirler. 
 
Tablo 3. Vata Dengeleyici Besin Şeması 

Sü
t 

ür
ün

le
ri

 

Sadeyağ, süzme peynir, süt kefiri, ekşi krema, yoğurt gibi süt ürünleri vatayı 
yatıştırır. Süt kaynatılmış ve ılık ve tek başına tüketilmelidir. 

Ta
tla

n
dı

rı
cı

 

Pekmez, bal, esmer şeker vata için iyidir. Beyaz şeker tüketimi azaltılmalıdır. 

Ya
ğ  Susam yağı, zeytinyağı, badem yağı, tereyağı vatayı azaltır.  

Ta
hı

l  Pirinç ve buğday, kinoa çok iyidir. Arpa, mısır, akdarı, karabuğday yulaf alımı 
azaltılmalıdır. 

M
ey

ve
  Portakal, muz, avokado, kavun, incir, ananas, mango gibi tatlı meyveleri tercih 

edilmeli, tüm kurutulmuş meyveler, elma, kızılcık gibi meyveler azaltılmalıdır. 

Se
bz

e  Kırmızı pancar, bamya, havuç, kuşkonmaz, yer elması, salatalık ve tatlı patates 
pişmiş olarak tüketilmelidir. Lahana, brokoliden kaçınmak gerekmektedir. 

Ba
ha

ra
t Kakule, kimyon, zencefil, tarçın, tuz, karanfil, hardal tohumu ve az miktarda tüketilen 

karabiber uygundur. Kırmızı ve acı biber tüketimi azaltılmalıdır. 

Y e
m

iş
 Badem, fındık, fıstık, kaju, ceviz, antep fıstığı, susam, dolmalık fıstık, kabak çekirdeği, 

ay çekirdeği tercih edilmeli, patlamış mısır tüketilmemelidir. 

Ba
kl

iy
at

 Tofu ve maş fasulyesi, kırmızı mercimek hariç bütün baklagil tüketimini 
azaltılmalıdır. Bunlar vatayı artırır. 

Et
 Yumurta tüketilebilir. Vejetaryen olmayanlar tavuk, hindi ve deniz ürünleri 

tüketilebilir. Kırmızı etlerin hiçbiri tüketilmemelidir. 

Kaynak: Sharma ve Clark (1999: 163-168), Sarkar vd., (2015: 97-109) Panigrahi, Şinik (2018: 167-172). 
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Pitta Beslenmesi 

Pitta tipi güçlü bir sindirime, açık bir iştaha ve çok miktarda besin tüketme arzusuna sahiptirler. Et 
ve süt ürünlerini en rahat hazmeden dosha grubudur. 

Tablo 4. Pitta Dengeleyici Besin Şeması 

Sü
t 

Ü
rü

nl
er

i Süt, tereyağı, sadeyağ, soya sütü, lor pitta’nın yatıştırılmasını sağlar. Yoğurt, eski 
peynir, ekşi krema, ayrandan kaçınılmalıdır çünkü bunlardaki ekşi tat pitta’yı 
aşırılaştırmaktadır. 

Ta
tla

n d
ı

-r
ıc

ı 

 

Meyve şekeri, esmer şeker gibi tatlandırıcılar pitta için iyidir, ancak bal, pekmez 
fazla miktarda alınmamalıdır. 

Ya
ğ  Tereyağı, sadeyağ, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı en iyi yağlardır. Pitta’lar susam 

yağı, badem yağı ve mısır yağı tüketimini azaltmalı çünkü bunlar pitta’yı artırırlar. 

Ta
hı

l  Buğday, beyaz pirinç, arpa, yulaf iyidir. Mısır, çavdar, akdarı, esmer pirinç tüketimi 
azaltılmalıdır. 

M
ey

ve
 Üzüm, kiraz, kavun, avokado, Hindistan cevizi, nar, mango, tatlı portakal gibi tatlı 

meyveler tercih edilmeli, greyfurt, zeytin, Trabzon hurması, ham olgunlaşmamış muz 
tüketimi azaltılmalıdır. 

Se
bz

e  Kuşkonmaz, balkabağı, havuç, salatalık, lahana, patates, bamya, taze fasulye, yeşil 
yapraklı sebzeler, brokoli, karnabahar, kereviz, kabak tüketilmelidir. Acı biber, turp, 
domates, kırmızı pancar, soğan, sarımsaktan uzak durulmalıdır. 

Ba
ha

ra
t  Rezene, tarçın, kişniş, kakule uygundur. Az miktarda olmak şartıyla zencefil, 

kimyon, karabiber alınabilir. Şu baharatlar pittayı artırırlar: Karanfil, çemen, tuz. Acı 
biberden kaçınmak gerekir çünkü pittayı aşırılaştırır 

Y e
m

iş
 Kabak çekirdeği, ay çekirdeği tercih edilmeli, badem ceviz, fındık, kaju fıstığı 

tüketilmemelidir. 

Ba
kl

iy
at

 

Sadece maş fasulyesi ve mercimek, bezelye tercih edilmelidir. 

 

Et
 Tavuk, hindi yenilebilir. Kırmızı et, deniz ürünleri, yumurta sarısı pitta’yı artırır. 

(Yumurta beyazı pittayı artırmaz). 

Kaynak: Sharma ve Clark (1999: 163-168), Sarkar vd., (2015: 97-109) Panigrahi, Şinik (2018: 167-172). 

 

Kapha Beslenmesi  

Kapha beden tipindeki kişiler genellikle sindirimleri yavaştır, iştahsızdırlar, şişkinlik ve aşırı kilo 
eğilimlidirler. Bu yüzden metabolizmalarını hızlandırmak, vücuttan su atmak için baharat kullanımı 
ekstra önemlidir. 

Ayurveda beslenmesine göre gerçekte en iyi enerji veren gıdalar taze meyveler, sebzeler ve 
hububattır. Bu gıdalarda doğanın iyileştirici ve besleyici gücünü etkin şekilde barındırmaktadırlar. 
Ayurveda beslenme sisteminde bazı kesin katı kurallar vardır. Bazı besinler bazı besinlerle asla 
karıştırılamamakta ve birlikte tüketilmesi uygun bulunmamaktadır. Örneğin; döner- ayran, 
İskender kebap, yoğurtlu meze-balık gibi. Bu besinler Tablo.5’te gösterilmektedir. 
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Tablo.5 Kapha Dengeleyici Besin Şeması 

Sü
t  

Ü
rü

nl
er

i Süt ürünleri azaltılmalı, az yağlı süt tercih etmelidirler.  

Yoğurt, dondurma, tereyağı, peynir, kaymak gibi ürünlerden kaçınılmalıdır.  
M

ey
ve

 Elma, armut, Trabzon hurması, nar, gibi hafif kekremsi meyveler tüketilmelidir.  

Üzüm, ananas, incir, bağdat hurması, avakado, Hindistan cevizi, kavun gibi çok tatlı 
ve ekşi meyveler azaltılmalıdır. Bunlar kapha’yı artır. 

Ta
tla

nd
ı 

-r
ı c

ı Kekremsi tada sahip olan bal, kapha’yı azaltması bakımından iyiyken buna karşın 
beyaz şeker, meyve şekeri, kapha’yı artırırlar. 

Ba
kl

iy
at

 

Kuru fasulye, sarı mercimek, kırmızı mercimek tüketilmesi uygunken soya fasulyesi 
ve tofu tüketiminden uzak durulmalıdır. 

Ye
m

iş
 Fındık, fıstık, susam türü şeylerden uzak durulmalıdır. 

Ta
hı

l  Arpa, akdarı, mısır, çavdar, karabuğday kaphalar için iyidir. Ancak buğday, yulaf, 
pirinç alımı azaltılmalıdır çünkü bunlar kapha’yı artırırlar. 

Ba
ha

ra
t  Tuz hariç hepsi uygundur. 

 

Se
bz

e Domates, salatalık, bamya, tatlı patates, yer elması ve kabak dışındaki tüm sebzeler 
uygundur. 

Ya
ğ Mısır özü, zeytinyağı, kanola, ayçiçek, badem yağı kullanımı uygundur. 

Et
 v

e 
Ba

lık
 Et yenmesi önerilmez. Etsiz yapamayanlar hindi, tavuğun beyaz etini yiyebilirler. 

Deniz mahsullerinden kaçınılmalıdır. 

Kaynak: Sharma ve Clark (1999: 163-168), Sarkar vd., (2015: 97-109) Panigrahi, Şinik (2018: 167-172). 

 

Tablo 5. Ayurveda Beslenme Sistemine Uygun Olmayan Besin Eşleştirmeleri 
Besinler  Eşleştirme 
Meyveler Tek başına tüketilmelidirler. 
Süt Ürünleri Tavuk, balık et ile eşleştirilemezler. 
Yumurta Süt ürünleri, balık, et, meyve ile 

eşleştirilemezler. 
Kaynak: Allmendinger, (2019:112-113). 

 

Ayurveda da bazı gıdaların belli başlı zararlı, negatif etkilerini ortadan kaldırmak için gıda 
antidotları yani o gıdaların panzehirleri olacak baharatlar kullanılmaktadır. Antidotlar yemek 
hazırlarken veya tüketirken aynı anda kullanırlar. Aşağıda Tablo 6’da listesi verilen gıdalar 
antidotlarıyla kullanıldığında sıralanan olumsuz etkileri ortadan kalkmaktadır. 
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Tablo6. Gıda Antidotları Şeması 

Gıdalar Negatif Etki Antidot (negatif etkiyi ortadan kaldırıcı) 
 Tahıllar/ Bakliyat  
Yulaf Yağ oranını artırır. Kaphayı artırır. Zerdeçal, kimyon veya hardal tohumu 

Pirinç Yağ oranını artırır. Kaphayı artırır. Karanfil veya tane karabiber 

Buğday Yağ oranını artırır. Kaphayı artırır Zencefil 

Baklagiller Gaz üretir. Vatayı artırır. Sarımsak, karanfil, zencefil, tuz, acı k.biber 

 Sebzeler  

Lahana Gaz üretir. Ayçiçeği yağında zerdeçal ve hardal  

Sarımsak Midede yanma, ateş basması pitta 
rahatsızlıklarına neden olur. 

Muskat, limon 

Soğan Gaz üretir.   Tuz, limon, yoğurt, hardal tohumu 

Yeşil salata Gaz üretir. Zeytinyağı ve limon suyu 

Patates Gaz üretir. Sade yağ ve tane karabiber  

Domates Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Lime limonu veya kimyon 

 Süt ürünleri  

Peynir Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Karabiber, K. Acı biber  

Yoğurt Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Kimyon veya zencefil 

Dondurma Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Karanfil veya kakule 

 Meyveler  

Avokado Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Zerdeçal, limon, sarımsak, karabiber 

Muz Mukusun ve yağ oranının artması 
kapha rahatsızlıklarına neden olur. 

Kakule 

K.meyveler Vücut kuruluğunu ve vatayı artırır. Suda bekletildikten sonra tüketilmelidir. 

Karpuz Vücutta su tutulmasına sebep olur. Kırmızı acı biber ve tuz 

 Et ve Balık  

Balık Midede yanma. Pittayı artırır. Muskat, lime limonu, kişniş 

Kırmızı et Sindirimi zordur. Arnavut biberi, karanfil, kırmızı acı biber 

Yumurta Kapha ve pittayı arttırır. Maydanoz, soğan, zerdeçal 

Kaynak: Şener (2008: 61-63), Lad (2015). 

Ayurveda sağlıklı besin derken, yemeklerin hazırlanış sırasında mümkün olan en kaliteli besin 
maddelerinin kullanılmasını önermektedir. Genel olarak çiğ besinlerin yerine pişmiş olarak 
tüketilmesini önerir, pişmiş olan besinlerin sindirimi daha kolaydır, çünkü pişirme, sindirim 
sürecinin ilk adımı sayılır (Sharma ve Clark, 1999). 
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"Ayurveda" olarak adlandırılan antik tıp bilimi sisteminde pişirme işlemi sonucunda gıda 
kompozisyonu değişerek vücuda olan yararlılığının azaldığını keşfedilmiştir. Örneğin; domatesin 
içindeki likopenin pişmesiyle besleyicilik değerinin artması, soğanın çok pişirilmesinin besin 
kayıplarına neden olduğu, sulanmış soğan tüketiminin de asitliğe neden olduğu için bu besinlerin 
bu şekilde pişirilmesi tavsiye edilmemektedir. (Ailawadi, 2018). 

 

YÖNTEM  

Bu çalışmada, kanaatlerin ve algıların daha kolay öğrenilmesini sağlayan nitel bir araştırma yöntem 
olarak belirlenmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2013).  Çalışmanın ilk bölümünde Ayurveda felsefesini ve 
beslenme sistemini kapsayan bir literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması yapıldığında 
görülmüştür ki; ayurveda sistemine ve Türk mutfağına uyarlanmış menüler ve yemekler 
bulunmamaktadır. Buradan hareketle literatürde ve alanda eksikliğin giderilmesi adına bu tür bir 
çalışma yapılmasının uygun olacağı düşünülmüş ve ayurveda beslenme sistemi dikkate alınarak 
Türk mutfağına uygun yemekler içeren menüler oluşturmak ve oluşturulan menüleri geliştirmek 
amacıyla eylem odaklı uygulama araştırması gerçekleştirilmiştir (Aksoy, 2015). Tariflerin 
oluşturulurken Gastronomi ve Mutfak Sanatları ve Beslenme ve Diyetetik bölümü hocalarının 
görüşleri alınmıştır. Bu amaçla bütün doshalara uygun, günümüzde restoran menülerinde servis 
edilen yemeklerin sırası göz önünde tutularak sonbahar-kış için menüler planlanmış ve menüdeki 
yemekler bu çalışmayı yapan Gastronomi bölümü hocaları tarafından tek tek denenerek standart 
tarifleri oluşturulmuş ve menüde yer alan yemekler tariflerine uygun olarak hazırlanarak resimleri 
çekilmiştir. Bu sıralama çorba, soğuk başlangıçlar, sıcak başlangıçlar, ana yemek, tatlıdan 
oluşmaktadır. Yemekler dört porsiyon olacak şekilde hesaplanmıştır (Altınel, 2017). 

 

BULGULAR 

Doshalar İçin Ayurvedik Sonbahar-Kış Öğle Menüsü Örneği 

Ayurveda da ana öğünün öğlen yemeği olmasını uygun bulunmaktadır. Sabah kahvaltısının ve 
akşam yemeğinin daha hafif olması tercih etmektedir. Kahvaltı öğünün atlanıp direkt öğlen 
yemeğinin yenmesi uygun görünmektedir. Türk beslenme kültüründe kahvaltı öğününde çorba 
içilmesi çok yaygındır. Çorba hem başlangıç hem de ana öğün yemeği olarak tüketilmektedir. 
Bununla birlikte menülerde yer alan tarhana çorbasının Türk mutfak kültüründe yeri ve önemi 
vardır (Büyüktüncer ve Yücecan, 2009). Bu durum göz önünde bulundurularak üç dosha grubuna 
uygun öğleyin servis edilebilecek ayurvedik menü planı oluşturulmuştur. Yemeklerdeki değişimler 
ve uyarlamalar Tablo 1, 2, 3, 4, 5, 6 göre yapılmıştır. 

Menüdeki yemekler, Türk mutfak kültürüne göre uyarlanmış olup; 

• Çorba,  
• Soğuk başlangıçlar,  
• Sıcak başlangıçlar,  
• Ana yemek,  
• Tatlı veya meyveden oluşmaktadır. Her üç dosha içinde yapılan menü ayurveda beslenme 

sistemi dikkate alınarak Türk yemeklerine uyarlanmıştır (Altınel, 2017).  

 

Vata Menü 

Vatalar genellikle sonbahar-kış mevsimlerinde sindirim, boşaltım sistemlerinde düzensiz iştah, gaz, 
şişkinlik, kuruluk sıklıkla görülür. Bu yüzden vatalar sıcak, ağır ve nemli besinlerle ve tatlı, ekşi, 
tuzlu tatlar içeren besinlerle beslenmelidirler. Sıcak çorba, sulu yemekler, bulgur, pirinç gibi nemli 
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tahıllar, havuç, pancar gibi kök sebzeler, maş fasulyesi gibi tahıllar, süt ve süt ürünleri gibi besinlerle 
beslenmeleri sindirim sistemlerine iyi gelecektir. Vataların bu durumları göz önünde tutularak 
sonbahar-kış mevsimi için aşağıdaki menü oluşturulmuştur.  

• Çorba: Mor Havuç (Pancar) Tarhanası 
• Soğuk başlangıçlar: Maş piyazı 
• Sıcak başlangıçlar: Yeşil Mercimekli İçli Köfte 
• Ana yemek: Ekşili Kuru Bamya Yemeği 
• Tatlı: Havuçlu Kakuleli irmik Helvası 

Mor Havuç (Pancar) Tarhanası 

Vatalara özellikle kök sebzelerden kırmızı pancar yenmesi önerilmektedir. Süt grubunun hepsi 
vatlara iyi gelmekte bu özelliğinden dolayı pancar ve mor havuçtan yapılan bu tarhana vatalar için 
iyi bir sonbahar- kış yemeği sayılabilir. Tarhana Türk Mutfağında en çok sevilen en çok tüketilen 
çok farklı çeşitlerde yapılan protein bakımından zengin bir çorbadır. Bu fermente çorba protein ve 
antioksidan bakımından besleyicilik değeri düşünüldüğünde vatalar için iyi bir seçenek olduğu 
düşünülebilir. Bu çorba kırmızı pancardan yapıldığından vata ve kaphalara uygunken pittalara 
uygun olmamaktadır. 

 

 

Malzemeler 
50 gr tarhana 

500 ml su 

10 gr sadeyağ 

50 gr haşlanmış maş fasulyesi 

 

Yapılış Tekniği 

Tencereye su, tarhana 
konulup çözünene kadar 
karıştırılıp kaynatılır. 
Piştikten sonra sadeyağ ve 
maş fasulyesi eklenir. 

Maş Piyazı   

Bitkisel protein bakımından zengin olan maş fasulyesi bütün dosha grupları için uygundur. Vatalar 
için maş fasulyesi dışındaki diğer bakliyatlar gaz yapıcı özelliklerinden dolayı önerilmediğinden 
maş fasulye salatası uygun bulunmuş ve salatanın içindeki diğer yeşillikler, baharatların vatayı 
azaltıcı etki göstermesi açısından önemlidir. Özellikle yağ ve ceviz vatalara iyi gelen yiyeceklerdir. 
İçeriğindeki kimyon ve kişniş gaz ve şişkinliği önleyerek vatayı yatıştırıcı etki gösterirler. Vataların 
beslenme sistemine uygun olarak hazırlanan tarifte birkaç içerik değişikliği yapılarak kapha ve 
pittalar için uygun hale getirilebilir. İçerikteki ceviz ve maydanoz çıkarıldığında her iki dosha içinde 
rahatlıkla tüketilebilir. Türk mutfağında da maş fasulyesinin piyaz (salata) şeklinde yaygın olarak 
tüketilmektedir. 

 

 

Malzemeler 
200 haşlanmış maş fasulyesi 

20 gr maydanoz, dereotu, 
nane, kişniş 

50 gr yeşil soğan, kırmızıbiber 

50 gr yeşilbiber, nar, ceviz 
 40 gr kaşığı nar ekşisi, 
zeytinyağı 
½ adet limon suyu 
5 gr Tuz, 2.5 gr kimyon  

Yapılış tekniği 

Maş fasulyesi, ince doğanmış 
taze soğan, kırmızı biber, yeşil 
biber, maydanoz, nane, 
dereotu, kişniş bir kâsede 
karıştırılır. Limon suyu, 
zeytinyağı, nar ekşisi, tuz, 
kimyon karıştırılıp sos yapılır. 

Bütün malzeme bir kâsede 
birleştirilir üzerine sos 
dökülüp güzelce karıştırılır. 
En üste nar taneleri serpilir. 
Servis edilir. 
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Yeşil Mercimekli İçli Köfte  

Türk mutfağında ara sıcak olarak tüketilen içli köfte en sevilen yiyecekler içerisinde bulunmaktadır. 
Ayurveda beslenmesine uygun olması açısından, iç dolgusunun yeşil mercimekle yapılması hem 
protein hem lezzet bakımından kıymaya eş değer yakınlıkta olması dikkate alınarak yapılmıştır. 
Ayurveda da daha çok vejetaryen yemeklerin tercih sebebi olması bu yiyeceğin rahatlıkla tüketimi 
açısından bütün doshalara uygun hale getirilebilir. Örneğin, içindeki ceviz ve maydanoz 
çıkarıldığında ve yumurta beyazıyla yapıldığında pittalara uygun hale gelmektedir.  

 
 

 

 

Malzemeler 
200 gr ince bulgur 

250 ml sıcak su  

50 gr irmik, 30 gr un 

 1 yumurta 

 200 gr haşlanmış yeşil 
mercimek 

100 gr soğan, 200 gr patates 

İç malzeme için; 

20 sadeyağı, biber saçası 

 50 gr ceviz içi, 30 gr maydanoz 
2,5 gr karabiber, pul biber, 
kimyon, kişniş, 

  

Yapılış tekniği 
İç harcı için; soğan kavrulur. 
Sırasıyla; mercimek, biber salçası, 
ceviz içini, tuzu, pul biberi, 
kimyonu ve karabiberi ekleyerek 
kavurma işlemini sürdürülür.  

Dışı için; sıcak suda ıslatılmış ince 
bulgur, İrmik, un, yumurta, 
haşlanmış rendelemiş patates, tuz 
ilave edilip yoğurulur. 

Hazırlanan harç ceviz 
büyüklüğünde yuvarlak yapılıp içi 
oyulup içine harcı konulup 
kapatılır. İçli köfteler ister kızgın 
yağda kızartılır istenilirse sıcak 
suda haşlanarak servis edilir. 

 
Ekşili Kuru Bamya Yemeği 
Özellikle sindirim problemi yaşayan vatalar için bu yemeğin sindirim kolaylığı sağlaması açısından 
vatalara çok uygun olduğu düşünülmüştür. Ayrıca içinde bol ekşilik barındırdığı için vatayı azaltıcı 
etki göstermektedir. Vejetaryen olmayanlar kuzu eti veya tavuk etiyle birlikte de pişirebilir. 

 

 
 

Malzemeler 

25 gr kuru bamya  

100 gr kuru soğan 

100 gr soya eti 

1 litre su 

20 gr sadeyağ 

10 gr domates 
salçası 

½ limonun suyu 

5 gr tuz 

2,5 gr karabiber 

Yapılış tekniği 

Bir tencereye 1 litre kadar 
su konulur içine limon 
suyu sıkılır, bamyalar 
içine eklenir İyice 
yumuşayıncaya kadar 15 
dk. haşlanır.  

Sade yağda soğan 
kavrulup içine ıslatılmış 
soya eti, salça ilave edilip 
birlikte kadar kavrulur. 
Bamya ilave edilip 
pişirilir. Piştikten sonra 
limon suyu, tuz, karabiber 
ilave edilir. 
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Havuçlu Kakuleli İrmik Helvası 

Hem Hint mutfağında hem Türk mutfağında sevilerek tüketilen bu tatlı her iki mutfağa göre 
hazırlanmıştır. İçindeki kakule, zerdeçal ve tarçın vatayı ve kaphayı dengeler. Bu tatlı her üç dosha 
içinde uygun şekilde hazırlanabilir. Süt grubu yiyecekler vatayı yatıştırdığı için tüketimi 
önerilmektedir. Kaphalar için yapıldığında süt yerine badem sütü veya soya sütü kullanımı birde 
şeker yerine bal kullanımı kaphayı dengeleme ve azaltma açısından önemlidir. 

 
 

 
 
 

Malzemeler 

200 gr havuç, 500 ml süt 

20 gr sadeyağ, 100 gr irmik 

50 gr esmer şeker 

3 adet kakule, 2,5 gr zerdeçal 

1 adet çubuk tarçın 

20 gr iç badem, 20 gr antep 
fıstığı 

 

Yapılış tekniği 

Rendelenmiş havuç sadeyağ 
da kavrulur. ½ süt eklenip 
havuçlar sütü çekinceye 
kadar pişirilir. İrmik katılıp 
kavrulur. Sütün diğer kısmı 
şeker, kakule ve kak tarçın 
ilave edilip sütü iyice çekene 
kadar pişirilir. Üzerine 
badem, antep fıstığı ilave 
edilip servis edilir. 

 
Pitta Menü 

Pitta tipi açık iştahlı ve güçlü bir sindirime sahiptir. Aynı zamanda reflü, mide asitliği, hazımsızlık 
eğilimindedirler.  Bu yüzden vatalar sıcak, ağır, yağlı besinlerle ve tatlı, bitter, kekremsi tatlar içeren 
besinlerle beslenmelidirler. Sıcak çorba, sulu yemekler, bulgur, pirinç gibi nemli tahıllar, bitter yeşil 
yapraklı sebzeler, kereviz, sıcak baharatlı süt gibi yiyecekler tüketmelidirler. Pittaların bu durumları 
göz önünde tutularak sonbahar-kış mevsimi için aşağıdaki menü oluşturulmuştur.  

• Çorba: Zerdeçallı Sadeyağlı Süzme Mercimek Çorbası 

• Soğuk başlangıçlar: Zeytinyağlı Zencefilli Kereviz 

• Sıcak başlangıçlar: Rezeneli Mücver 

• Ana yemek: Kulak Aşı Lorlu Mantı 

• Tatlı: Kakuleli Tarçınlı Basmati Pirinçli Sütlaç 

Zerdeçallı Sadeyağlı Süzme Mercimek Çorbası 

Bu çorba bütün dosha tipleri için uygundur. Besin değeri yüksek olan bu çorba hem Hint hem Türk 
menülerinde yer almaktadır. Kimyon, zerdeçal, kişniş bütün doshaları dengeleme pittayı da azaltma 
etkisine sahiptir. Kimyon, kişnişin gaz ve şişkinlik önleyici özelliği zerdeçalın ve kırmızı biberin 
metabolizmayı hızlandırıcı etkisinden dolayı pittalar için iyi bir tercih unsuru haline gelmektedir.  

 
 

 

Malzemeler 

100 gr sarı mercimek, soğan 

50 gr havuç, patates 

1 diş sarımsak, 20 sadeyağ, 

1 litre su 

2 gr zerdeçal, kimyon, 
zencefil, kişniş, kırmızı toz 
biber 

Yapılış tekniği 

Doğranmış soğan, havuç, 
patates, sarımsak sadeyağda 
kavrulur. Üzerine mercimek 
ve su ilave edilir, iyice 
yumuşayana kadar pişirilir. 
Mercimekler pişince içine 
baharatlar ve tuz ilave edilir. 
Blenderdan çekilir. Servis 
edilir. 
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Zeytinyağlı Zencefilli Kereviz  

Pittalara için en uygun olan sebzelerin birleşimine sahip bu yemek özellikle kış aylarında pittanın 
dosha dengesini sağlamasına faydalı olacağı düşünülmektedir. Kış mevsim menülerinde sıkça yer 
alan zeytinyağlı yemeklerinden biridir. Kereviz, kaphalar içinde iyi bir tercih iken vatalara uygun 
bir yiyecek değildir.  

 

 

 
 

Malzemeler 

2 adet kereviz 

100 gr havuç, soğan, bezelye 

10 gr taze zencefil, 1/2 limon 

20 gr toz şeker, 40 gr 
zeytinyağı, 5 gr tuz 

Yapılış tekniği 

Kereviz soyulup enlemesine 
ortadan ikiye bölünür. 
Zeytinyağında ilk olarak 
doğranmış havuç ve zencefil, 
sırasıyla soğan, bezelye 
kavrulur. Kereviz, patates, 
şeker, limon suyu, su ilave 
edilip pişirilir 

 
Rezeneli Mücver 
Rezene özellikle sindirim açısından pittayı dengeleyici etkiye sahiptir. Rezene her üç doshayı da 
dengelediği için bütün doshalar bu yemekte bazı değişiklikler yaparak tüketebilirler. Örneğin; 
vatalalar için yapıldığında yumurta beyazı yerine sarısıyla birlikte kullanılabilir. Birde nohut unu 
yerine buğday unu kullanılması uygun olacaktır. Nohut vatalar için uygun bir malzeme değildir. 

 

 

 

Malzemeler 

1 demet rezene, 100 gr havuç,  

2 yumurta beyazı, 50 gr taze 
soğan, 30 gr dereotu, 
maydanoz, 40 gr nohut unu, 
2.5 gr zerdeçal, zencefil, 
karabiber 

 

Yapılış tekniği 

İnce doğranmış rezene, 
maydanoz, taze soğan, 
dereotu, rende havuç, 
yumurta, baharatlar, nohut 
unu konulup bütün malzeme 
karıştırılır. Karışım bir kaşık 
yardımıyla kızgın yağa 
konulup kızartılır. 

 
Kulak Aşı Lorlu Mantı 

Bu yemeğin içindeki malzemelerde bazı değişiklikler yapılarak bütün dosha grupları için ideal bir 
yemek seçimi olabilir. Bu mantıda kullanılan lor Hindistan’da sıkça kullanılan bizde de süt 
kestirilerek yapılan süt loruyla yapılmıştır. Vatalara uygun olabilmesi için içindeki nohut unun 
çıkarılması ve yumurta beyazı yerine bütün yumurta kullanılması daha uygun olacaktır. Vatalar 
Ceviz ve yoğurt ilavesi yaparak tüketebilirler. 
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Malzemeler 

Hamuru için: 

200 gr beyaz un, 50 gr nohut 
unu 

1 yumurta beyazı, 200 gr su 

 İçi için: 100 gr taze süt loru, 2 
gr kuru nane, zerdeçal, 
karabiber 

Üzeri için: 20 gr sadeyağ, 2,5 gr 
zerdeçal  

Yapılış tekniği 

 Un, nohut unu, su, tuz bir 
hamur yapılır. Hamur açılır. 
2cm’lik kareler kesilir. Lor, 
nane, zerdeçal, karabiber 
karıştırılıp hamurun ortasına 
konulup üçgen şeklinde 
kapatılır. Mantılar Sıcak suda 
10 dk. haşlanır. Üzerine 
sadeyağ ve zerdeçal kızdırılıp 
dökülür. İstenilirse yoğurt 
eklenebilir. 

 
Kakuleli Tarçınlı Basmati Pirinçli Sütlaç 

Süt grubunu en iyi hazmeden dosha grubu pitta olmasına rağmen vatalar içinde uygun bir tatlı olan 
sütlaç kaphalar için badem sütüyle ve şeker yerine balla hazırlandığında bütün doshalar için uygun 
hale gelebilmektedir. İçindeki kakule, tarçın ile de bütün doshaları dengeleyici bir özellik 
oluşturmaktadır. Bu tatlı da süsleme olarak kullanılan badem, fıstık gibi kuruyemişler pittayı 
yükselttiği için kullanılmaması önerilmekte, vatalar için kullanılmasında bir sakınca 
görülmemektedir. 

 

 

 

 

Malzemeler 

1 litre süt 

100 gr esmer şeker 

20 gr nişasta 

50 gr basmati pirinç 

1 su bardağı su 

5 adet kakule 

1 adet çubuk tarçın 

Yapılış tekniği 

Pirinç ve su kaynatılır. Pirinç 
yumuşayıncaya kadar pişirilir. 
Üzerine süt ilave edilir, içine kakule, 
çubuk tarçın eklenir 15 dk kaynatılır. 
Nişasta bir miktar suyla sulandırılır. 
Yavaş yavaş kaynayan süte 
karıştırılarak ilave edilir. Toz şeker 
ilave edilir 10 dk kadar kaynatılarak 
pişirilir ve kaselere konulur. Üzeri 
badem ve antep fıstığıyla süslenir. 

 
Kapha Menü 

Kapha tipi kişilerin sindirim sistemi genellikle yavaş çalışmaktadır. Bu yüzden aşırı kiloya ve 
şişkinliğe sahiptirler. Sıcak çorba, sulu sebze yemekleri, hafif tatlılar tüketmeleri gerekmektedir. 
Pittaların bu durumları göz önünde tutularak sonbahar-kış mevsimi için aşağıdaki menü 
oluşturulmuştur.  

• Çorba: Kızılcık Tarhanası 

• Soğuk başlangıçlar: Fasulye piyazı 

• Sıcak başlangıçlar: Yeşil Mercimekli Börek 

• Ana yemek: Zerdeçallı Nohutlu Kapuska 

• Tatlı: Zerde 
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Kızılcık Tarhanası  

 

Kekremsi bir meyve olan kızılcık kapha ve pittayı azaltıcı etkiye sahiptir. Fermente bir üründen 
yapılan bu çorba içine eklenen nohut sayesinde protein bakımından daha da zenginleştirilmiştir. 

 

Malzemeler 

50 gr tarhana 

500 ml su 

20 gr sadeyağ 

50 gr haşlanmış nohut 

 

Yapılış tekniği 

Tencereye su, tarhana 
konulup çözünene kadar 
karıştırılıp kaynatılır. 
Piştikten sonra sadeyağ ve 
nohut eklenir. 

 
Fasulye Piyazı 

Fasulye piyazı kaphalar için iyi bir soğuk başlangıç yemeği olarak düşünülmüştür. İçeriğindeki 
kimyon ve sarımsak sayesinde fasulyenin gaz yapıcı özelliği azaltılmıştır. Bu etkisi azaltıldığı içinde 
pittalara ve vatalara da uygun hale getirilmiştir. Kaphalar için buğday unu uygun olmadığından 
çavdar ekmeği tercih edilmiştir. Pittalar için çavdar ekmeği yerine buğday ekmeği tercih edilmesi 
daha uygun olacaktır. 

 

 
 

 

Malzemeler 

300 gr haşlanmış kuru fasulye 

2 diş sarımsak, 60 gr tahin 

 20 gr üzüm sirkesi, 40 gr sıcak 
su 

2.5 gr pul biber, 5 gr tuz, 5 gr 
kimyon 

30 gr maydanoz, 4 dilim 
çavdar ekmeği 

 

Yapılış tekniği 

Ezilmiş arımsak, tahin, sirke, 
pul biber, kimyon, tuz, sıcak 
sıcak su hepsi güzelce çırpılır. 
Sosun yarısı fasulyelerle 
karıştırılır. 

Ekmeğin üzerine fasulyeler 
yerleştirilir. Ayrılan sosun 
diğer yarısı fasulyelerin 
üzerine gezdir. Doğranmış 
maydanoz ve pul biberle üzeri 
süslenir. Servis edilir. 

 
Mercimekli Börek 

Ayurveda beslenme sisteminde et tüketimi önerilmediğinden dolayı bitkisel protein bakımından 
zengin olan bakliyat grubundan yararlanarak hazırlanan yiyecekler önem arz etmektedir. Bu 
börekteki ana malzeme olan yeşil mercimek besleyicilik değeri ve lezzet bakımından ete eş değer 
olduğu düşünülerek bu menüye ilave edilmiştir. Bütün doshalar için uygundur. İçindeki kimyon, 
kişniş mercimeğin gaz yapıcı etkisini azaltarak daha kolay sindirilmesini sağlayacaktır. 
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Malzemeler 

2 yufka, 200 gr haşlanmış yeşil 
mercimek 

20 gr sadeyağ, 100 gr soğan 

2 gr pul biber, kişniş, kimyon, 
5 gr tuz 

30 gr sadeyağ, yufkayı 
yağlamak için 

Yapılış tekniği 

Sade yağda soğan kavrulur. 
Üzerine mercimek, tuz, pul 
biber, kimyon, kişniş ilave 
edilir. Yufkanın üzeri 
sadeyağla yağlanır. Üzerine 
diğer yufka serilir, yağ 
sürülür. Yufka 8 eşit parçaya 
ayrılır. Her bir parçaya iç harcı 
konur ve kenarları kapatılarak 
rulo şeklinde sarılır. Üzerine 
yumurta sarısı sürülür. 
Fırında pişirilir. 

 
Zerdeçallı Nohutlu Kapuska 

Kış menüsünde ısıtıcı, sindirim çalıştırıcı bir yemek olarak başta Kaphalar olmak üzere pittalar 
içinde iyi bir tercihtir. Yemeğin içindeki zerdeçal sayesinde metabolizma hızında artış, içerdiği 
bitkisel protein kaynağı nohut sayesinde besin değerinde artış söz konusudur.  Türk mutfağında 
daha çok etli pişen bu yemek ayurvedanın temelini oluşturan vejetaryen beslenmeye uygun olması 
açısından etsiz pişirilmiştir. Vejetaryen olmayanlar için istenilirse (kuzu veya keçi, tavuk) etiyle 
pişirilebilir.  

 
 

 

Malzemeler 

400 gr beyaz lahana, 200 gr 
soğan 

100 gr haşlanmış nohut 

30 gr kalın bulgur 

500 ml sıcak su, 20 gr domates 
salçası 

5 gr taze zerdeçal,  

2 gr pul biber, tane kimyon 

Yapılış tekniği 

 Sade yağda soğan 
kavrulur. Rendelenmiş taze 
zerdeçal ve tane kimyon 
ilave edilir. Daha sonra 
domates salçası ve lahana, 
kalın bulgur üzerine ilave 
edilip kavrulur. Daha 
sonra sıcak su ilave edilip 
30 dk pişirilir. En son 
nohut, pul biber ilave 
edilir.  

 
Zerde 

Türk mutfağının bu geleneksel tatlısı kaphalar için çok uygundur. Kapha grubuna süt tüketimi 
önerilmediğinden sütlü bir tatlı yerine bu tatlının suyla yapılması ve içindeki zerdeçalın kaphayı 
azaltıcı ve dengeleyici etkisi olacaktır. Bu dosha grubuna baldan başka hiçbir tatlandırıcı 
önerilmediğinden bu tatlı bal ile yapılmıştır. Vata ve pitta doshaları içinde meyve şekeriyle 
tatlandırılması uygun olacaktır. 
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Malzemeler 

1 litre su, 50 basmati pirinç 

75 gr bal, 20 gr nişasta,  

10 gr zerdeçal  

20 gr kuş üzümü ve dolmalık 
fıstık  

Yapılış tekniği 

Pirinç suyla iyice 
yumuşayana kadar pişirilir. 
Suyla çözündürülen nişasta 
ve zerdeçal ilave edilip 
karıştırılarak 5 dk. kaynatılır. 
Daha sonra altı kapatılıp biraz 
ılınınca içine bal ilave edilir. 
Üzeri kuş üzümü ve dolmalık 
fıstıkla süslenir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hızlı ve hazır gıdalarla beslenmenin arttığı günümüz dünyasında çok zengin ve köklü bir geçmişe 
sahip olan Türk Mutfağı lezzeti, verimli toprakları olan bir coğrafyada olmasının sağladığı ürün ve 
buna bağlı olarak yiyecek-içecek çeşitliliği, yiyecekleri hazırlama ve saklama yöntemleri ile 
dünyanın önde gelen ve merak edilen mutfakları arasında bulunmaktadır (Solmaz ve Altınel, 2018). 
Ayurveda sağlık ve beslenme sistemine bakıldığında tavsiye edilen sebzelerin, meyvelerin, 
baharatların, yağlı tohumların birçoğunun Türk mutfağının kendi özgün yapısı içerisinde 
yüzyıllardır kullanılmakta olduğu görülmektedir. Ayurveda beslenme sisteminde alkole yer 
verilmemesi Türk yemek yapımında alkol kullanılmaması açısından benzelik göstermektedir 
(Bhattacharya, 2015). Bu çalışma neticesinde; Ayurveda merceğinden bakılarak, gerek Türk mutfak 
kültürüne ait malzemelerle, gerek Türk mutfağına ait geleneksel yemeklerin ayurvedaya 
uyarlanmasıyla, gerekse bu felsefenin doğduğu yer olan Hindistan’a özgü yiyeceklerin ayurvedik 
menüler hazırlayabilmek için Türk mutfağı ile buluşmasıyla; lezzetinden, görünümünden ödün 
verilmeksizin her üç doshaya göre ayurvedik menüler oluşturmanın mümkün olduğu 
görülmektedir. Özellikle Batıda çok ilgi gören ayurveda felsefesinin Türkiye’de de bilinir olmaya 
başladığı düşünüldüğünde, belirli restoranlarda Vata, Pitta ve Kapha doshalarına uygun yiyecek-
içecek seçenekleri olabilir. Ayurveda menü planlaması yapılan daha önceki çalışmalara bakıldığında 
sadece ayurveda beslenme sisteminden bahsedilip standart 2-3 tane ayurvedik yemek tarifi örneği 
verilmiş fakat Türk yemeklerine özgü uyarlama yapılan bir çalışma bulunmamıştır.  Bu çalışmada 
ise bütün dosha gruplarına özel mevsimsel özel menü planlanıp, menü de bulunan yemekler tek tek 
uygulama yapılarak ayurvedik beslenme sistemine ve Türk yemek kültürüne uygun yemekler 
yapılmıştır. Bu açıdan bakıldığında bu çalışma alanında tek ve özgün bir çalışma niteliğine sahiptir. 
Bu çalışmada, hem Türk yemek yeme alışkanlıklarına uygun ayurvedik menüler planlanabileceği 
hem de bu planın günümüz menü sıralamasına uygun yapılabileceğini ortaya konmuş ayrıca bu 
çalışma çerçevesinde yeni, lezzetli ve ayurvedik menüler geliştirilebileceği görülmüştür.  Örneğin, 
Türk mutfak kültüründe önemli bir öğün olan kahvaltı, her üç doshaya uygun bir şekilde ve aynı 
zamanda Türk kahvaltı alışkanlıklarını da dikkate alarak planlanıp restoran menülerinde 
tüketicilere alternatif olarak sunulabilir. Ayurveda ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde Türk 
mutfak kültürü ve beslenme alışkanlıklarını yansıtan yemekleri içermediği görülmektedir. Türk 
mutfak kültüründe var olan mevcut malzemelerle ayurvedik beslenmeye uygun tabaklar 
hazırlanabilmesi de restoranlara ekstra maliyet yansıtmaması yönüyle önemlidir. Türkiye’de bazı 
restoran menülerinde de ayurveda beslenmesinde önemli bir içecek olan ‘Altın Süt’ün yer alması 
sağlıklı beslenmeye yönelik talebin artmasının bir göstergesi olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
hem sağlıklı beslenmek isteyenlerin hem de alternatif beslenme eğilimlerine yönelen kişilerin Hint 
kökenli ayurveda mutfağında yaygın olarak kullanılan sadeyağ ve zerdeçalın birleşimi olan 
zerdeçallı sadeyağın popüler kullanımı söz konusudur. Bu tarz beslenmeye duyulan ilginin ve 
talebin yiyecek-içecek sektörünce değerlendirilmesi bir ihtiyacın karşılanması noktasında önemlidir. 
Tüm bu açılardan bakıldığında hem ayurvedaya hem Türk beslenme özelliklerine uygun seçenekler 
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sunması, fikirler vermesi ve bu konuda yapılacak olan başka çalışmalara öncülük etmesi yönüyle de 
dikkat çekicidir. Bu çalışmada bütün dosha grupları sadece sonbahar-kış menüsü hazırlanmıştır. 
Bundan sonra yapılacak diğer çalışmalarda bütün dosha grupları için ilkbahar-yaz yemek ve içecek 
menüsü oluşturulmasının hatta ayurveda yemek yeme sisteminin başka ülke mutfaklarına 
uyarlanarak menüler oluşturulmasının bu alanda pek çalışma olmadığından literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Gelişen internet teknolojileri tüketicilerin turistik ürün satın alma davranışlarını köklü bir şekilde 
değiştirirken bilgi arama süreçlerinde online platformların önemli bir konuma gelmesini sağlamıştır. 
Tüketiciler tarafından online ortamlarda günlük olarak paylaşılan sayısız içerik neticesinde ise faydalı 
bilgilere ulaşmak zorlaşmış ve bu sorunu aşmak için yorum siteleri okuyucularına okumuş oldukları 
yorumları faydalı veya değil şeklinde değerlendirme imkanı sunmaya başlamıştır. Okuyucuların faydalı 
buldukları yorumlar hem tüketicilerin bilgi arama süresinin kısalmasını hem de satın alma karar 
süreçlerinin daha yüksek düzeyde etkilenmesini sağlamıştır. Faydalı yorumların sunmuş olduğu katkılar 
aynı zamanda araştırmacıların bir yorumu faydalı kılan özelliklerin neler olduğunu incelemesine neden 
olmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı yorum, yorumcu ve yorumun bırakıldığı otele ilişkin hangi 
özelliklerin yorumun faydalı bulunma durumunu etkilediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda 
TripAdvisor sitesi üzerinde yer alan Antalya otelleri için bırakılmış 8,018 adet yorum indirilmiştir. Daha 
sonra lojistik regresyon modeli ile yorumların faydalı bulunma durumlarının tahmin edilmesine katkı 
sağlayan özellikler tespit edilmiştir. Sonuç olarak yorum puanı, yorum tarihi, yorumda resim paylaşımı, 
yorumcunun almış olduğu toplam faydalı oy sayısı, yorumcunun etki gücü ve yorumun bırakıldığı ilgili 
otelin toplam yorum sayısı yorumun faydalı bulunma durumunu etkileyen unsurlardır.  
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Abstract 

Emerging internet technologies have radically changed the way of purchasing tourism products 
and have made online platforms an important position especially for information search 
processes of the consumers. As a result of the numerous reviews shared daily by users in online 
environments, it has become difficult to access useful information for the consumers. Review sites 
start to offer to their users to vote the reviews useful or not to overcome this problem. Reviews 
that readers find useful, reduce consumers’ information search time and contribute their 
purchasing decision processes. The contributions of useful reviews have also led researchers to 
examine what are the features that make a review useful. In this context, the purpose of the study 
is to determine which features of the review and the reviewer affect the useful vote of review. For 
this purpose, 8,018 Antalya hotels’ reviews have been downloaded from TripAdvisor. Then, with 
the logistics regression model, features that contributed to estimating the usefulness of the 
reviews were identified. Consequently, the review score, the posting date of the review, the 
sharing of pictures in the review, the total number of useful votes received by the reviewer, the 
influence of the reviewer and the total number of reviews of the relevant hotel are factors that 
affect the usefulness of the review. 
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GİRİŞ 

Yaşanan teknolojik gelişmelerle birlikte internetin yaygınlaşması ve internet kullanıcılarının 
sayıca artması sonucunda internet üzerinden yapılan alışverişler hem günlük yaşantımızın 
(Hong vd., 2017) hem de ekonominin (Liang vd., 2019) önemli bir parçası haline gelmiştir. 
Tüketicilerin, satın alma kararlarında önceki tüketicilerin düşüncelerine duydukları ihtiyaç ise 
kullanıcılara yorum imkanı sunan online platformların yayılmasını sağlamıştır (Karimi ve Wang, 
2017). Böylece tüketiciler ürünlere ilişkin sadece tedarikçilerin sunmuş oldukları ürün bilgilerini 
değil aynı zamanda daha önceki tüketicilerin deneyimlerini de inceleme fırsatına kavuşmuştur 
(Akgöz ve Tengilimoğlu, 2015; Ak ve Kızılırmak, 2019). Özellikle turizm sektöründe önceden 
değerlendirilmesi güç olan soyut ürünler sunulması (Hu ve Chen, 2016) tüketicilerin belirsizliği 
azaltmak adına (Hong vd., 2017) kendilerine ürünlerin hem olumlu hem de olumsuz yönlerine 
dair bilgiler sunan (Filieri vd., 2018) online tüketici yorumlarına daha fazla önem vermesine 
neden olmuştur (Liu ve Park, 2015; Ak ve Dinçer, 2019).   

Online yorumların artan önemi neticesinde, tüketicilere yorum imkanı sunan online turizm 
platformları yaygınlaşmaya başlamış (Tengilimoğlu vd., 2017; Kozak ve Cingi, 2019) ve 
tüketicilerin turizm ürünlerine ilişkin deneyim ve düşüncelerini online ortamlarda paylaşmaları 
global bir trend halini almıştır (Wong ve Qi, 2017). Günlük olarak daha fazla tüketicinin 
paylaşımda bulunması sonucunda online ortamlarda tüketiciler açısından değerlendirilmesi 
neredeyse mümkün olmayan (Huang vd., 2015) aşırı bilgi sorunu oluşmuştur (Hu vd., 2017). 
Oluşan aşırı bilgi tüketicilerin bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırırken (Balouchi vd., 2017; Çetinkaya 
ve Şahbaz, 2019) faydalı bilgileri tespit etmelerini de zorlaştırmıştır (Filieri, Raguseo vd., 2018). 
Tüketiciler ise satın alma kararlarında kendilerine yol gösterecek olan faydalı bilgileri 
aramaktadır (Karimi ve Wang, 2017). Tüketicilerin oluşan aşırı bilgi içerisinden makul bir zaman 
içerisinde faydalı olanlara ulaşma istekleri (Hu vd., 2017) beraberinde online platformların 
kullanıcılarına okumuş oldukları yorumlara ilişkin değerlendirme imkanı sunmasına neden 
olmuştur (Liang vd., 2019).  Bu bağlamda geliştirilen “faydalı oy” uygulaması yorumun algılanan 
değerini ölçmek için yorum siteleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Eslami vd., 
2018). Yorumların almış oldukları faydalı oy sayıları okuyucuların fazla sayıdaki yorum 
arasından faydalı olana ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedir (Liu ve Park, 2015). 

Bu çalışmada tüketicilerin bilgi arama süresini önemli ölçüde kısaltan (Eslami vd., 2018) faydalı 
yorumlar incelenmektedir. Bu bağlamda yorumların faydalı oy almasını etkileyen unsurlar ilgili 
literatür yardımı ile tespit edilerek araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuştur. Daha sonra 
yorumlara ilişkin hangi özelliklerin yorumun almış olduğu faydalı oyu tahmin etme konusunda 
katkı sağladığı kurulan lojistik regresyon modeli ile tespit edilerek önerilere yer verilmiştir. 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

Online yorumların değerinin ölçülmesinde en sık kullanılan yöntem faydalı oy uygulamasıdır 
(Eslami vd., 2018). Günümüzde birçok online seyahat sitesi tüketiciler tarafından bırakılan 
yorumların okuyucular tarafından faydalı bulunup bulunmama durumlarının 
değerlendirilmesine olanak tanımaktadır (Huang vd., 2015). Böylece tüketiciler tarafından 
oluşturulan sayısız yorum içerisinden faydalı olanların belirlenerek okuyucuların ihtiyaç 
duydukları doğru bilgilere kolayca ulaşması sağlanmaktadır (Eslami vd., 2018). Bir yorumun 
faydalı oy alması; yorumun (1) okunduğunu, (2) okuyan tüketiciler için karar süreçleri açısından 
değerli bilgiler içerdiğini, (3) diğer yorumlarla kıyaslandığında daha bilgilendirici niteliğe sahip 
olduğunu (Hu ve Chen, 2016), (4) ilgili ürünün kalite ve performansı hakkında daha anlaşılır 
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bilgiler içerdiğini (Filieri, Raguseo vd., 2018) ve (5) tüketici kararını etkilediğini göstermektedir 
(Lee vd., 2018). 

Faydalı yorumlar tüketicilerin bilgi arama sürecini kısaltarak (Eslami vd., 2018) sunulan hizmete 
ilişkin özelliklerin daha iyi anlaşılmasına olanak tanımaktadır (Liu ve Park, 2015). Ayrıca online 
satıcıların kullanıcılarına daha yüksek değer yaratarak (Karimi ve Wang, 2017) kullanıcı 
memnuniyetini ve sadakatini arttırıp (Eslami, vd., 2018) site üzerinde gerçekleşen trafiğin 
yoğunlaşmasını sağlamaktadır (Hu ve Chen, 2016). Tedarikçilere ise kendi ürünleri hakkında 
tarafsız değerlendirmeler sunarak (Hu ve Chen, 2016) tüketicilerin hizmet kalitesini nasıl 
değerlendirdiği (Filieri, vd., 2018) ve hangi bilgilere önem verdiği konusunda ipuçları 
vermektedir (Liu ve Park, 2015). 

Faydalı yorumların okuyucularda güven oluşturarak (Liu ve Park, 2015), karar süreçlerini daha 
yüksek düzeyde etkilediği (Eslami vd., 2018) ve böylece online satışların artmasını sağladığı da 
bilinmektedir (Hong vd., 2017). Bu bağlamda bir yorumu faydalı kılan özelliklerin tespit edilmesi 
özellikle soyut ürünler sunan turizm sektörü açısından büyük önem arz etmektedir (Filieri, 2018). 
Faydalı yorumların turizm sektöründe önemli bir konu haline gelmesi konuya ilişkin akademik 
camiada da ilginin artmasını sağlamıştır (Filieri, Raguseo vd., 2018). Yapılan çalışmalarda anket 
yöntemi (Filieri vd., 2018) veya yorum sitelerinde yer alan faydalı oy sayıları (Hu ve Chen, 2017) 
olmak üzere iki farklı veri kaynağının kullanıldığı görülmektedir. Faydalı oy sayılarının veri 
olarak kullanıldığı çalışmalarda yoruma ilişkin sayısal özellikler için nicel yöntemler (Huang, vd., 
2015) yorum metinlerinin anlaşılması için ise metin madenciliği tekniklerinin (Malik ve Hussain, 
2018) kullanıldığı bilinmektedir. Her iki yöntemi bir arada kullanan daha kapsamlı çalışmalarda 
bulunmaktadır (Liang vd., 2019). 

Tablo 1 Faydalı Oyu Etkileyen Faktörler 

Kategorileri Değişkenler Açıklama Kullanıldığı Çalışmalar 
Bağımlı 
Değişken 

Yorum Faydalı Oyu Yorumun aldığı faydalı oy 
sayısı 

Bütün Çalışmalar 

Yorumla ilgili 
Faktörler 

Yorum Puanı Yorumun puanı 
(Liu ve Park, 2015; Zhou ve 
Guo, 2019; Liang vd., 2019) 

Yorum Uzunluğu Yorumda kullanılan kelime 
sayısı 

(Liu ve Park, 2015; Zhou ve 
Guo, 2019) 

Yorum Başlığının 
Uzunluğu 

Başlıkta kullanılan kelime 
sayısı 

Bu çalışma 

Yorum Tarihi Yorumun bırakıldığı ay  (Singh vd., 2017; Wu, 2017) 

Resim Paylaşımı Yorumda bırakılan resim (Filieri, Raguseo vd., 2018) 

Yorumcuyla 
İlgili Faktörler 

Yorumcunun 
Uzmanlığı 

Yorumcu tarafından 
bırakılan toplam yorum 
sayısı 

(Huang vd., 2015; Zhou ve 
Guo, 2019) 

Yorumcunun Toplam 
Faydalı Oyu 

Yorumcunun aldığı toplam 
faydalı oy sayısı 

(Huang vd., 2015; Liang 
vd., 2019) 

Yorumcunun Etkisi 
Toplam faydalı oyun toplam 
yorum sayısına bölümü (Huang vd., 2015) 

Otel ile İlgili 
Faktörler 

Otelin Toplam Yorum 
Sayısı 

Otel için bırakılmış toplam 
yorum sayısı 

Bu çalışma 

 

Birçok çalışmada yorumların faydalı oylarını incelemek için yorum ve yorumcu özellikleri ele 
alınmıştır (Hong vd., 2017). Yoruma ilişkin özelliklerden yorum uzunluğu (Zhou ve Guo, 2019), 
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yorum puanı (Liang vd., 2019), yorum tarihi (Wu, 2017), yorumda resim paylaşımı (Filieri, 
Raguseo vd., 2018) yorumun almış olduğu faydalı oyu incelemek için sık kullanılırken 
yorumcuya ait özelliklerden bırakılan toplam yorum sayısı (Huang vd., 2015), alınan toplam 
faydalı oy sayısı (Liang vd., 2019) ve yorumcunun etkisi (Huang vd., 2015) ele alınmaktadır. 
Tablo 1 ilgili literatür dahilinde araştırmada ele alınan değişkenleri vermektedir. 

Tablo 1’de yer verilen araştırma değişkenlerinin bir bütün halinde faydalı oy üzerine etkisini 
ölçen bir çalışmaya rastlanılamamıştır. Diğer çalışmalardan farklı olarak başlık uzunluğu ve 
otelin sahip olduğu toplam yorum sayısı da yorumların faydalı bulunma durumunu 
etkileyebilecek değişkenler olarak modele eklenmiştir. Bu bağlamda faydalı yorumlara ilişkin 
literatür dahilinde Şekil 1’de verilen model geliştirilmiştir. 

 

 

Şekil 1 Araştırma Modeli 

 

YÖNTEM 

Tüketicilerin faydalı yorumlara daha fazla güven duymaları (Liu ve Park, 2015) ve satın alma 
kararlarında faydalı yorumlardan daha fazla etkilenmeleri (Eslami, 2018) paylaşılan çok sayıda 
yorum içerisinden (Hu vd., 2017) hangilerinin faydalı bulunduğunun tespit edilmesi konusunun 
akademik camiada da yankı uyandırmasına neden olmuştur. Bu çalışmada da yorumların 
okuyucular tarafından faydalı bulunmasını sağlayan özellikler; yorum, yorumcu ve yorum 
bırakılan otel olmak üzere üç başlıkta incelenmiştir. Faydalı yorum araştırmalarında yorum, 
yorumcu ve diğer özellikleri ele alan kapsayıcı çalışmaların daha doğru sonuçlar vereceği 
düşünülmektedir (Huang, 2015). 
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Çalışmada veri olarak TripAdvisor sitesinde yer alan 42 adet 5 yıldızlı Antalya oteli için 2018 yılı 
içerisinde Türkçe olarak bırakılmış toplam 8.018 yorum kullanılmıştır. Yorumlar paket program 
aracılığı ile 2019’un Şubat ayı içerisinde indirilmiştir. 

Öncelikle çalışmaya dahil edilen yorumların tanımlayıcı verilerine yer verilmiş ve daha sonra 
hangi yorum özelliklerinin yorumun faydalı bulunma durumunun tahmin edilmesine katkı 
sağladığını tespit etmek için lojistik regresyon modeli kurulmuştur. Şekil 2’de çalışmada veri 
olarak kullanılan örnek bir yoruma yer verilerek kullanılan değişkenler numaralandırılmıştır.  

 

 
Şekil 2 Örnek Yorum 

Çalışmada kullanılan değişkenler; (1) yorum tarihi, (2) yorumcunun toplam faydalı oy sayısı, (3) 
yorumcunun toplam katkısı, (4) yorum puanı, (5) yorum başlığı, (5) yorum metni, (7) yorum 
faydalı oyu (8) resimdir. Bunlar dışında yorumun bırakıldığı otelin sahip olduğu toplam yorum 
sayısı da ele alınmıştır. Araştırmada kullanılan yorumcunun etkisi değişkeni ise yorumcunun 
almış olduğu faydalı oy sayısının bıraktığı yorum sayısına bölümü ile hesaplanmıştır (Huang 
vd., 2015). 

Başlık ve yorum uzunlukları literatürde yaygın olarak kelime sayısı ile ölçülmektedir (Liu ve 
Park, 2015; Zhou ve Guo, 2019. Bu çalışmada da yorum içerisinde geçen kelime sayıları başlık ve 
yorum uzunluğunu ölçmede kullanılmıştır.  

 

BULGULAR 

Çalışmada ele alınan yorumların aylara göre dağılımları, faydalı bulunma durumları ve 
içerisinde resim paylaşılma oranları aşağıda yer alan Grafik 1 ve Tablo 2 de verilmiştir. Ele alınan 
yorumlar 42 adet 5 yıldızlı otel için 2018 yılı içerisinde bırakılmış bütün yorumları 
kapsamaktadır. Böylece çalışmada kullanılan örneklem yönteminin, yorumların aylara göre 
dağılımları üzerindeki olumsuz etkisinin önüne geçilmiştir.  
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Grafik 1 Aylara Göre Bırakılan Yorum Sayıları 

Genel olarak yorumların Antalya bölgesi açısından yüksek sezonu ifade eden yaz ve bahar 
aylarında sayıca arttığı görülmektedir.  

 

Tablo 2 Yorumlara İlişkin Dağılımlar 

Kriter Cevap n % 

Faydalı Bulunma durumu Faydalı 1665 20,8 
Değil 6353 79,2 

Resim Paylaşılma Durumu Var 1256 15,7 
Yok 6762 84,3 

Toplam 8018 100 

 

Çalışmada ele alınan yorumların %20,8 ile 1.665’i en az bir okuyucu tarafından faydalı 
bulunurken %79,2 ile 6.353’ü faydalı bulunmamıştır. Yorumların %15,7 ile 1.256’sında resim 
paylaşılırken %84,3 ile 6.762’sinde resim paylaşılmamıştır. 

Yorumların “faydalı” veya “değil” olarak iki sınıfa ayrıştırılabilmesi, lojistik regresyon 
yönteminin normal dağılım şartı taşımaması ve bağımlı değişken üzerinde hem sürekli hem de 
kategorik değişkenlerin etkisini ölçebiliyor olması çalışmada lojistik regresyon modelinin tercih 
edilmesinde etkili olmuştur. Lojistik regresyon; bağımlı değişkenin iki seçme düzeyli kategorik 
olduğu durumlarda, sürekli ya da kategorik olarak ölçülmüş bir veya birden fazla bağımsız 
değişken yardımıyla, bağımlı değişkenin tahmin edilmesinde kullanılan bir tekniktir (İslamoğlu 
ve Alnıaçık, 2014). 

Lojistik regresyon ilk olarak bağımsız değişkenleri kullanmadan gözlemlerin her birini en yüksek 
frekansa sahip olan sınıfa atayarak basit bir tahminde bulunur. Bu tahmin aynı zamanda kurulan 
modelin tahmin başarısını değişken kullanılmadan yapılan tahminle karşılaştırma imkanı 
sunarak modelin başarısı hakkında da bilgi vermektedir. 
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Tablo 3 Başlangıç Modeli Sınıflandırma Tablosu 

Gözlenen 
Tahmin Edilen 

Yorum Faydalı Oy Doğruluk Yüzdesi Faydalı Değil 

Yorum Faydalı Oy Faydalı 0 1665 ,0 
Değil 0 6353 100,0 

Ortalama Doğruluk Yüzdesi 79,2 

 

Araştırmada ele alınan yorumların %79,2’sinin “değil” sınıfında yer alması hiçbir bağımsız 
değişken kullanılmadan bütün yorumların faydalı olmadığının tahmin edildiği başlangıç 
modelinin %79,2 oranında doğru tahminde bulunacağı anlamına gelmektedir. 

Tablo 4 bağımlı değişkenlerle birlikte ele alınan yeni model ile bağımlı değişken kullanılmayan 
başlangıç modeli tahminleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını göstermektedir. Bu fark 
aynı zamanda modelin anlamlı olup olmadığının belirlenmesinde de kullanılmaktadır 
(İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014). 

 
Tablo 4 Omnibus Anlamlılık Testi 

Model Chi-square df Sig. 

Step 1 
Step 4129,028 19 ,000 
Block 4129,028 19 ,000 
Model 4129,028 19 ,000 

 

Tablo 4 kurulan lojistik regresyon modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir (p<0,05). Bu 
durum kurulan modelin hiçbir değişken kullanılmayan başlangıç modelinden daha başarılı 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Özetle kurulan model hiçbir değişken kullanılmadan yapılan 
tahmin modelinden daha yüksek oranda doğruluk yüzdesine sahiptir. 

 

Tablo 5 Model Özet Tablosu 

Step 1 
-2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

4062,751a ,402 ,629 

 

Tablo 5 bağımlı değişkendeki varyansın ne kadarının kurulan tahmin modeli ile açıklandığını 
göstermektedir. Literatürde bu oranı ifade eden iki yöntem bulunmaktadır. Genel olarak 
çalışmalarda iki yöntem ile hesaplanmış değerlerin arasında kalan oran modelin açıklama oranı 
olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda model yorumların faydalı bulunma durumundaki 
varyansın %40,2’si ile %62,9’u arasındaki bir kısmını açıklamaktadır.  

Tablo 6 Modelin Sınıflandırma Tahmin Tablosu 

Gözlenen 
Tahmin Edilen 

Yorum Faydalı Oy Doğruluk Yüzdesi Faydalı Değil 

Yorum Faydalı Oy Faydalı 1045 620 62,8 
Değil 377 5976 94,1 

Ortalama Doğruluk Yüzdesi 87,6 
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Model, hiçbir değişken kullanılmadan yorumların hepsinin faydalı değil olarak tahmin edildiği 
başlangıç modelinden (%79,2) daha yüksek bir tahmin gücüne (%87,6) sahiptir. Faydalı 
yorumların doğru tahmin oranı (duyarlılık) %62,8, faydalı olmayanların doğru tahmin oranı ise 
(özgüllük) %94,1’dir. 

Tablo 7 kurulan modelde yer alan bağımlı değişkenlere ilişkin hesaplanan katsayıları ve bu 
katsayıların anlamlı olup olmadığını gösteren p değerlerini vermektedir.  

 

Tablo 7 Modelde Yer Alan Değişkenlerin Katsayı Tablosu 

Bağımsız Değişkenler B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Yorum Puanı ,223 ,040 30,579 1 ,000 1,250 
Yorum Uzunluğu  -,070 ,041 2,888 1 ,089 ,933 
Başlık Uzunluğu -,063 ,039 2,585 1 ,108 ,939 
Yorumcunun Uzmanlığı ,109 ,071 2,335 1 ,127 1,115 
Yorumcunun Toplam 
Faydalı Oyu -,172 ,073 5,484 1 ,019 ,842 

Yorumcunun Etkisi -3,136 ,092 1158,745 1 ,000 ,043 
Otelin Toplam Yorum Sayısı ,420 ,041 106,288 1 ,000 1,522 
Resim Yok ,943 ,103 84,585 1 ,000 2,567 
Yorum Tarihi   519,197 11 ,000  

    Şubat -,942 2,336 ,163 1 ,687 ,390 
    Mart 13,038 1683,19 ,000 1 ,994 459374,89 
   Nisan -1,236 2,190 ,318 1 ,573 ,291 
   Mayıs -7,469 1,917 11,383 1 ,001 ,002 
   Haziran -11,436 1,835 38,842 1 ,000 ,000 
   Temmuz -14,619 1,845 62,790 1 ,000 ,000 
   Ağustos -14,180 1,843 59,204 1 ,000 ,000 
   Eylül -14,823 1,847 64,394 1 ,000 ,000 
   Ekim -6,967 1,850 65,456 1 ,000 ,071 
   Kasım -5,757 1,850 55,273 1 ,000 ,093 
   Aralık -4,729 1,850 55,063 1 ,000 ,107 
Constant 14,273 1,839 60,223 1 ,000 1580875,006 
a. Variable(s) entered on step 1: Yorum Puanı, Yorum Uzunluğu, Başlık Uzunluğu, 
Yorumcunun Uzmanlığı, Yorumcunun Toplam Faydalı Oyu, Yorumcunun Etkisi, Otelin 
Toplam Yorumu, Resim Sayısı, Yorum Tarihi. 

 

Tablo 7 incelendiğinde, yorum puanının, yorumcunun sahip olduğu toplam faydalı oyun, 
yorumcunun etki gücünün, otelin almış olduğu toplam yorum sayısının, paylaşılan resmin ve 
yorum tarihinin yorumun faydalı bulunup bulunmama durumunu tahmin etmek konusunda 
katkı sağlayan önemli değişkenler olduğu söylenebilir. 

Katsayılar tablosundaki önemli verilerden birisi de Exp(B) değerleridir. Bu değerler, diğer 
değişkenler sabitken bağımsız değişkende ortaya çıkan bir birimlik değişimin ortaya çıkması 
beklenen durumun (Yorumun Faydalı Bulunmaması) ihtimalindeki (Odds) oransal değişimi ifade 
etmektedir. Exp(B) değerinin 1’den büyük olması bağımlı değişken ile bağımsız değişkenin 
olasılığı arasındaki doğru orantıyı ifade ederken 1’den küçük olması ise ters orantıyı 
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göstermektedir. Bu bilgiler ışığında yorum puanının (1,250) ve otelin sahip olduğu toplam yorum 
sayısının (1,522) artması durumunda yorumun faydalı bulunmama ihtimalinin de arttığını 
söyleyebiliriz. Yorumcunun sahip olduğu toplam faydalı oy (0,842) ve yorumcunun etkisi (0,043) 
arttığında ise yorumun faydalı bulunmama ihtimali önemli ölçüde azalmaktadır. Model 
içerisinde yer alan yorum uzunluğu, başlık uzunluğu, yorumcunun uzmanlığı gibi değişkenler 
ise bağımlı değişkeni tahmin etme konusunda katkı sağlamamaktadır (p<0,05). 

Bağımlı değişken üzerinde etkili olan kategorik değişkenlerin yorumlanmasında ilgili sınıfın 
referans sınıfı ile karşılaştırması yapılmaktadır. Resim paylaşımı ve yorum tarihi yorumun 
faydalı bulunma durumunu tahmin etme konusunda anlamlı katkı sağlamaktadır (p<0,05). 
Resim paylaşılmayan yorumların faydalı bulunmama ihtimali resim paylaşılan yorumlara göre 
2,567 kat daha fazladır. Nisan ve sonraki aylarda paylaşılan yorumların Ocak ayında paylaşılan 
yorumlara göre faydalı bulunmama ihtimali oldukça azdır. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

İnternet ortamında paylaşılan yoğun içerikler neticesinde oluşan aşırı bilgi sorunu (Dirsehan, 
2016) online platformların faydalı bilgilere ulaşılmasını kolaylaştırmak adına kullanıcılarına 
yorumların “faydalı” olup olmadığını değerlendirme imkanı sunmasına neden olmuştur (Huang 
vd., 2015). Faydalı yorumların bilgi arama süresini kısaltarak tüketici karar sürecini daha yüksek 
düzeyde etkilemesi (Eslami vd., 2018) ve tedarikçiler açısından önemli geri bildirimler içermesi 
(Filieri vd., 2018) yoruma ilişkin hangi özelliklerin yorumun faydalı bulunmasına katkı sağladığı 
konusuna merak duyulmasını sağlamıştır (Liu ve Park, 2015). Bu çalışmada da yorumların 
faydalı bulunma durumları yorum özelliklerini, yorumcu özelliklerini ve yorumun bırakıldığı 
otelin özelliklerini ele alan bir lojistik regresyon modeli ile incelenmiştir. Sonuç olarak yorum 
özelliklerinden yorum puanının, yorumda resim paylaşımının ve yorum tarihinin; yorumcu 
özelliklerinden yorumcunun bugüne kadar almış olduğu toplam faydalı oy sayısının, 
yorumcunun toplam faydalı oy sayısının bıraktığı toplam yorum sayısına bölümünü ifade eden 
yorumcunun etkisinin ve otel özelliklerinden ise otelin sahip olduğu toplam yorum sayısının 
yorumun faydalı bulunma durumunu tahmin etmede önemli değişkenler olduğu tespit 
edilmiştir. 

İlgili literatürde yorum uzunluğunun yorumun faydalı bulunma durumunu etkilediğine (Liu ve 
Park, 2015; Liang vd., 2019) ilişkin sonuçlar bulunmasına karşın bu araştırmada anlamlı bir 
sonuca ulaşılamamıştır. Yorumun başlık uzunluğu ise daha önceki çalışmalarda rastlanılamamış 
bir değişkendir. Yapılan analizde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Yorumcunun bırakmış olduğu toplam yorum sayısı ile ölçülen yorumcunun uzmanlığı da faydalı 
yorumu tahmin etme konusunda katkı sağlamayan değişkenlerdendir. Huang ve arkadaşları da 
(2015) yorumcunun uzmanlığı ile faydalı oy arasında bir ilişki tespit edememişlerdir. 

Yorum puanına ilişkin literatürde çelişkili sonuçlar bulunmaktadır. Hong ve arkadaşları (2017) 
yorum puanının faydalı oyu etkilemediğini belirtirken Karimi ve Wang (2017) negatif yönlü, Pan 
ve Zhang (2011) pozitif yönlü bir etkiden bahsetmektedir. Park ve Nicolau (2015) ise çok düşük 
ve çok yüksek puanların faydalı algılandığını ifade etmektedir. Bu araştırmada ise Karimi ve 
Wang’ın çalışmasına benzer bir şekilde yorum puanının artması ile yorumun faydalı bulunma 
ihtimalinin azalacağı tespit edilmiştir. Fakat ilgili yazında genel kanı Park ve Nicolau’nun 
belirttiği gibi U biçiminde bir ilişkinin olduğu yönündedir. Okuyucular çok düşük ve çok yüksek 
puanlı yorumları daha faydalı bulmaktadır. 

Fang ve arkadaşları (2016) paylaşılan resimlerin daha ikna edici olduğunu belirtmektedir. Filieri, 
Raguseo ve arkadaşları (2018) ise paylaşılan resimlerin yorumun faydalı bulunmasında etkili 
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olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da benzer şekilde içerisinde resim bulunan yorumların 
faydalı bulunma olasılığının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Yorumun bırakılma tarihi de ilgili yazında sık ele alınan konulardan birisidir. Daha önce 
bırakılan yorumların daha uzun bir süre yayında kalmasından dolayı genel kanı daha fazla 
faydalı oya sahip olacağı yönündedir (Lee vd., 2018). Zhou ve Guo (2019) ise yorumcunun 
popülaritesi arttığında yorumun daha çok görüntüleneceği için yorum tarihinin negatif etkisinin 
de azalacağını belirtmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak Antalya bölgesinde yüksek sezonu 
ifade eden aylarda artan satışlarla birlikte yorumların daha çok kişi tarafından okunduğu ön 
görüsünün de benzer şekilde yorum tarihinin negatif etkisini azalttığı düşünülebilir. Bu 
araştırmada Lee ve arkadaşlarının (2018) aksine Mayıs ve sonraki aylarda bırakılmış yorumların 
daha önceki aylarda bırakılan yorumlara göre faydalı bulunma ihtimali daha yüksek çıkmıştır. 
Bu durum Antalya için yüksek sezonu ifade eden o aylarda yorumların daha fazla kullanıcı 
tarafından okunması ve faydalı bulunması ile açıklanabilir. 

Son olarak otelin sahip olduğu toplam yorum sayısının otele ilişkin yorumun faydalı bulunma 
ihtimali üzerine etkisi incelenmiştir. Beklenenin aksine otelin daha fazla yoruma sahip olması 
yorumun faydalı bulunma ihtimalini azaltmaktadır. Bu sonuç daha çok yorum bırakılması ile 
yorum sırasının kısa sürede değiştiği ve yorumların faydalı oy alacak kadar ilk sayfada 
kalamadığı şeklinde yorumlanabilir. Benzer şekilde Zhou ve Guo da (2019) yorumların arka 
sıralarda yer almasının faydalı bulunma durumunu negatif yönde etkilediğini belirtmiştir. 

Çalışmada tespit edilen yorumların faydalı bulunma olasılığını etkileyen unsurlar yorum 
sitelerinin kullanıcılarına daha faydalı yorumlar oluşturması için bir kılavuz hazırlamasında 
kullanılabilir. Ayrıca faydalı oy kazanmak için yorumcuların resim paylaşması teşvik edilebilir. 

Araştırmada kurulan lojistik regresyon, modeli yorumun faydalı bulunma olasılığındaki 
değişimin %40,2 ile %62,9’unu açıklayabilmektedir. Kullanılan değişkenlerle açıklanamayan 
kısmın metin madenciliği teknikleri kullanılarak yorumların ilgili oldukları konu başlıklarının da 
tespit edilerek analizlere dahil edildiği daha kapsamlı çalışmalarla açıklanması mümkün olabilir. 
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reklam ve doğrudan pazarlama (%35,8) faaliyetlerinin düşük düzeyde etkin kullanıldığı tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda turizm kenti olma yolunda ilerleyen Kocaeli ilinde, yiyecek- içecek 
işletmelerinin pazarlama iletişim aracı olan web sitelerini ürün ve hizmet satışlarını artırmaya 
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Abstract 

In this study, it is aimed to determine how effectively food and beverage businesses use 
marketing communication on their websites. The population of the study consisted of seven (7) 
food and beverage businesses operating in Kocaeli. Due to the number of business, total 
population sampling method was applied in the study. The web sites of the businesses were 
analyzed by content analysis on the basis of advertising, public relations, direct marketing and 
sales development activities, which are the means of marketing communication between 01-30 
November 2019. At the end of the study, it was found that public relations (23,4%), sales 
development (28,7%), advertising and direct marketing (35,8%) activities were used at low level 
on the websites of food and beverage businesses. In this context, it is concluded that food and 
beverage businesses use web sites low effective which are marketing communication tools in 
order to increase sales of products and services (30,9%) in Kocaeli province which is on the way 
to becoming a tourism city. 
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GİRİŞ 

Bir işletmenin ürün ve hizmet satışlarıyla ilgili müşterilerle diyalog kurmasına katkı sağlayan 
pazarlama iletişimi müşteri beklentilerini karşılaması ve pazarlama süreçlerine doğrudan etki 
etmesi sebebiyle işletmelerin başarıya ulaşmalarında önemli bir rol oynamaktadır (Bazarcı ve 
Mutlu, 2017: 117). Müşteriyle iletişimin önem kazandığı günümüzde, pazarlama iletişiminin 
tüm unsurlarının teknolojiyle birlikte entegre olduğu bütünleşik pazarlama iletişimi 
uygulamaları öne çıkmaktadır.  

Teknolojinin gelişmesiyle insanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları değişirken, ticari 
işletmelerin de müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmektedir (Bulunmaz, 2016: 348). 
Bu kapsamda işletmelerin internet ortamında pazarlama iletişim stratejileri tüketici odaklı 
olarak yeniden düzenlenmekte, müşteri ile ilişkiler doğru bir çerçevede ele alınmakta ve daha 
geniş kitlelere ulaştırılmaktadır (Gülmez, 2002: 347). Bir işletmenin web sitesi; işletmenin 
kendisi, ürettiği ürün ve hizmetlerle ilgili ilk algının oluşması ve sonrasında gelişen tutumun 
olumlu ya da olumsuz şekilde biçimlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Oluşan bu tutuma 
bağlı olarak, tüketicilerin, işletmenin ürün ve hizmetlerini tercih etme olasılıkları 
farklılaşmaktadır (Arıker, 2012: 146). Bu kapsamda web siteleri geleneksel pazarlama 
araçlarından farklı olarak işletme ve tüketici arasında daha ayrıntılı ve özel bir iletişim 
sağlamakta içerdiği hiper ortam özellikleriyle pazarlama açısından elverişli bir ortam 
sunmaktadır. Bu nedenle web sitesinin tüm öğeleriyle profesyonel bir şekilde yapılması, sürekli 
güncellenmesi ve kontrol edilmesi gereklidir (Aktaş, 2010:156). Web siteleri reklam aracı olarak 
kullanılmasının dışında, ürünler hakkında bilgi sağlama, doğrudan pazarlama, satış öncesi ve 
sonrasında müşteri hizmetleri gibi pek çok fonksiyona sahiptir (Aktaş, 2011: 27).  

Yiyecek - içecek işletmelerinin de içinde bulunduğu hizmet sektörü, müşteriyi anlamanın ve 
müşteriyi tatmin etmenin en zor ve karmaşık olduğu sektörlerden biridir. Hizmetin özelliği 
gereği soyut olması, insan odaklı olması, eş zamanlı tüketiminin gerekmesi, hizmetin 
standartlaştırılamaması, hizmetin değişken talep edilmesi işletmelerin işini daha da 
zorlaştırmaktadır. Müşterilerin satın alma kararı ve işletme seçimlerinin temelini oluşturan 
beklentilerinin karşılanabilmesi için öncelikli olarak ne beklediklerini bilmek gerekmektedir 
(Ertürk, 2018: 87). Bu nedenle özellikle turizm kentlerinde yer alan turistik işletmelerin kendi 
web sitelerini oluşturmaları ürün ve hizmetlerinin satışını arttırmada oldukça etkilidir (Koçer, 
2019: 1479). Çünkü turistler başta olmak üzere tüm bireyler öncelikle web sitelerinden işletme 
hakkında bilgi sahibi olmakta ve planlarını bu doğrultuda yapmaktadır. Bir turizm kenti olma 
yolunda ilerleyen Kocaeli ili yaklaşık 3000 yıllık tarihi, tarihi eserleri, doğal güzellikleri, kayak 
merkezi, kültür merkezleri, alternatif turizm çeşitlerine imkan sunan nitelikli turizm tesisleri, 
balık lokantaları, kente özgü pişmaniyesi, İzmit simidi, Çenesuyu ve bir çok kültür ve turizm 
değerleri ile ticaret, sanayi, bilim, kültür, turizm ve sanat açısından ayrı bir öneme sahip, bir 
marka şehirdir. İstanbul’a yakınlığı nedeniyle yerli ve yabancı birçok turistin uğrak 
noktasında olan Kocaeli ilini 2019 yılında yaklaşık 660.000 yerli, 110.000 yabancı turistin 
ziyaret ettiği ifade edilmektedir (Yamen, 2019). Bugün Kocaeli’nde Turizm İşletme Belgeli on 
bir (11) yiyecek - içecek tesisi bulunmaktadır (Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
2017). Bu kapsamda bu yiyecek - içecek işletmelerinin web sitelerinin olup olmaması ve 
etkinliğinin belirlenmesi Kocaeli turizm pazarlaması için önemli bir veri kaynağıdır. 

Literatürde yiyecek - içecek işletmeleri web sitelerinin incelenmesine yönelik bazı ulusal ve 
uluslararası düzeyde yapılmış çeşitli çalışmalara rastlanmıştır. Arıker (2012) İstanbul’da faaliyet 
gösteren 29 restoranın web sitesini içerik ve sunum yeterlilikleri açısından incelemiş ve bu 
kapsamda eksiklikler olduğunu belirlemiştir. Dalgın ve Karadağ (2013) restoran işletmelerinde 
pazarlama ve satış çalışmalarını ortaya koymak amacıyla 60 web sitesi incelemiştir. Çalışma 
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sonunda web sayfalarının kullanışlılığı ve içerik zenginliği açısından büyük eksiklikler 
belirlemiştir. Suna ve Giritlioğlu (2017) gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına girmiş 
kentlerin restoran web sayfalarını incelemiş ve web sitelerinin gastronomi turizmine hizmet 
verecek yeterli içeriğe sahip olmadığını tespit etmiştir. Oktay ve Kızı Katagan (2017) Türk 
Dünyası ülkelerinde online yemek satış sitelerini incelemiş ve KKTC, Türkmenistan ve 
Özbekistan’daki yemek satış sitelerin geliştirilmesi gerektiğini tespit etmiştir. Özdipçiner ve 
Ceylan (2017) Denizli ilinde 68 restoranın web sitesini analiz etmiş ve bütün internet sitelerinin 
firma, ürün ve iletişim bilgisine sahip olduğunu, çok az internet sitesinde dil, fiyat, çevrimiçi 
rezervasyon ve çevrimiçi satış seçeneği bulunduğunu, dil seçeneğinin ise olmadığını 
belirlemiştir. Uygur Meydan ve arkadaşları (2018) Ankara ilinde faaliyet gösteren yöresel 
yiyecek - içecek hizmeti veren 21 işletmenin dijital pazarlama kapsamında web sitelerini ve 
sosyal medya hesaplarını incelemiş, çalışma sonunda belirlenen kriterler doğrultusunda web 
sitelerinin etkin kullanıldığını tespit etmiştir. Moreo ve arkadaşları (2007) Amerika’da yaptıkları 
bir araştırmada özel restoranlar ile okul restoranlarının web sitelerini karşılaştırmış ve her iki 
web sitesinin iyi özelliklerinin olmasının yanında yetersiz özelliklerinin de bulunduğunu 
belirterek iyileştirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Marghany ve arkadaşları (2018) 
Amerikan Pizza restoranlarının web sitelerini incelemiş ve web sitelerinin restoranın 
amaçlarına hizmet edemeyecek düzeyde olduğunu belirlemiştir. Kirdkoh ve Ngamrung (2019) 
Tayland’da yiyecek - içecek işletmelerinde pazarlama iletişimi aracı olarak iki dille hazırlanan 
web sitelerini incelemiş ve bu işletmelerde satışı artırmak için iki dille hazırlanan web 
sitelerinin etkili bir pazarlama iletişim aracı olduğunu ortaya koymuştur. 

Çalışmalar değerlendirildiğinde yiyecek - içecek işletmelerinin web siteleri sıklıkla içerik ve 
sunum kapsamında incelenmiş ve çeşitli yetersizlikler tespit edilmiştir. Bu kapsamda içeriklerin 
ve sunumların geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik öneriler sunulmuştur. Web sitelerinin 
bu içeriklerle işletmeleri amaçlarına ulaştıramayacağı da ortaya koyulmuştur. Ancak ulusal ve 
uluslararası alanda yiyecek - içecek işletmelerinin web sitelerinde pazarlama iletişimi 
araçlarının ne kadar etkin kullanıldığına yönelik yapılan çalışmalara pek rastlanamamıştır. 
Buradan hareketle çalışmada Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek - 
içecek işletmelerinin web sitelerinde pazarlama iletişimini ne kadar etkin kullandığını 
belirlemek amaçlanmıştır. Bu konudaki boşluğu doldurabilmek çalışmanın diğer bir amacını ve 
önemini oluşturmuştur. Çalışmada pazarlama iletişimi araçları reklam, halkla ilişkiler, 
doğrudan pazarlama ve satış geliştirme odağında ele alınmıştır. Elde edilen verilerin 
Kocaeli’nin turizm pazarlamasına katkı sağlayacağı düşünülmüştür. Nitel araştırma olarak 
planlanan çalışmada, verilerin elde edilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Bu bölümde öncelikle yiyecek - içecek işletmeleri ele alınmış ardından pazarlama iletişimi ve 
pazarlama iletişimi araçları açıklanmıştır. Daha sonra web sitesi (world wide web) kavramı ile 
web sitelerinin önemi ve özellikleri anlatılmış, web sitelerinin pazarlama iletişimindeki yeri 
hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Yiyecek - İçecek İşletmeleri 

Turizm endüstrisi, konaklama, seyahat, ulaştırma, yiyecek - içecek, rekreasyon vb. alanlarda 
hizmet sunan çeşitli işletmeleri kapsamaktadır. Yiyecek - içecek işletmeleri; yapısı, teknik 
ekipmanları, konforu gibi maddesel, sosyal değer ve hizmet kalitesi gibi soyut nitelikteki 
özellikleriyle kişilerin yemek ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik, sosyal ve disiplin altına alınmış 
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işletmelerdir (Sökmen, 2008:1). Ürün veya hizmetin hazırlanması ve sunulması yiyecek - içecek 
hizmetlerinin müşteriye yarar sağladığı en önemli özelliklerinden birisidir. Ürünün temelini 
oluşturan yiyecek, müşterinin yemeğinden memnun kalıp onu tekrar deneyimlemeyi 
sağlamada etki yaratan önemli bir özelliğe sahiptir (Tütüncü, 2001: 4). İlaveten ürün kadar 
hizmetin kalitesi de müşteriyi geri getiren önemli unsurlardan bir diğeridir.  

Yiyecek - içecek işletmeleri küçük, orta ve büyük ölçekli olabilmektedir. Bu işletmelerin bir 
kısmı kar amacı gütmeyen işletmeler olup kurumsal (resmi kurumlar, üniversiteler/okullar, 
hastaneler, askeri kurumlar) ve endüstriyel işletmeler olarak ikiye ayrılmaktadır (Denizer, 2005: 
8). Kar amacı güden işletmeler ise konuklara yiyecek - içecek hizmeti veren restoranlar, 
kulüpler gibi işletmelerdir. Bu işletmeler turizm işletme belgeli ve belediye belgeli olmak üzere 
iki grup altında toplanmaktadır (Akın ve Akın, 2013: 150). Çalışma kapsamına turizm işletme 
belgeli olanlar alındığından burada kısaca bu belgelendirmenin özelliklerinden bahsedilmiştir.  

Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletme belgesi verilen yiyecek - içecek işletmeleri 
kapsamındaki lokantalar 1. ve 2. sınıf olarak ayrılmaktadır. Lokantaların sınıflandırılmalarında 
turizm tesislerinin belgelendirilmesine ve niteliklerine ilişkin yönetmelikte (2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununun 37. maddesinde (a bendi) belirlenen nitelikler kadar işletmenin 
dekorasyonu, hizmet standardı, yemeklerin lezzet, kalite ve servisi dikkate alınmaktadır. Birinci 
sınıf lokantaların toplam kapasitesi en az 150 kişilik olmalı, kişi başına düşen alan 1,2 m2 
olmalıdır. Salonlar mutfak ile doğrudan bağlantılı veya servis mutfağı bulunacak şekilde 
düzenlenmelidir. Mutfak için ayrılan alan 1. sınıf lokantalarda 50 m2 den küçük olmamalıdır. 
Hazırlama ünitesinden, pişirme ve servis ünitesine, bulaşıkhaneden diğer alanlara kadar 
mutfakla ilgili tüm bölümler bu alana dahil olmalıdır. İlaveten idare odası, kadın ve erkek 
müşteri tuvaletleri, personel soyunma odaları, lavabo, duş ve tuvalet olmalıdır. Hammadde 
deposu, soğuk depolar, mutfak ekipmanları, salon ve servis birimleri ayrı katlarda ise servis 
merdiveni veya monşarj da olmalıdır. Ayrıca 1. sınıf lokantalar; 2. sınıf lokantalar için aranılan 
şartlarla birlikte şu nitelikleri taşımalıdır: Giriş holü, servis alanlarıyla bağlantısı olan ayrı servis 
girişi, bankolu vestiyer, müzik yayını, havalandırma ve klima sistemi bulunmalıdır. Mönüde de 
sıcak ve soğuk yemekler ile tatlı çeşitlerinden en az 5 adet bulunmalıdır (Resmi Gazete, 2005).  

Bu bilgiler ışığında Kocaeli ilinde 4.095 kişi kapasiteli turizm işletme belgeli yiyecek – içecek 
işletmesi bulunmakta ve bu kapsamda toplam 11 büyük lokanta hizmet vermektedir. Örneklem 
kapsamına da alınan bu işletmeler; Gölbaşı Natural (380 kişi), İzmit Yelken Kulübü Restaurant 
(345 kişi), Safran Anadolu ve Dünya Lezzetleri (340 kişi), Rej Restaurant (210 kişi), Midpoint 
Symbol (320 kişi), Gölcük Doğa Restaurant (450 kişi), Kasap’ın Mutfağı (310 kişi), Cevizdibi 
Yıldız Restaurant (250 kişi), Hayal Kahvesi (700 kişi), Maas Restaurant (450 kişi), İşte 
Günübirlik Tesis ve Restaurant (340 kişi) olarak sıralanmaktadır (Kocaeli İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, 2017).  

 

Pazarlama İletişimi 

Pazarlama; hedef pazarın ihtiyaçlarını kar elde ederek karşılamak için değer yaratma ve sunma 
sanatıdır (Tezcan, 2017: 1-5). İşletmelerin, tüketicilerin gereksinimlerini ve beklentilerini 
karşılayabilmeleri ve rakiplerine kıyasla daha farklı, eşsiz ürünler ve deneyimler sunmaları için 
işlevsel, duygusal ve sosyal fayda sağlayan sürdürülebilir bir değer anlayışına sahip olmaları 
gerekmektedir (Çetin, 2017: 333). Günümüzde pazarlama anlayışı tüketici odaklıdır. Tüketicinin 
beklentilerini algılayan pazarlama faaliyetlerinin merkezinde iletişim ön plana çıkmaktadır. 
İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin doğru araçlarla aktarılmasıdır (Tezcan, 2017: 1-5). 
Şirketlerin pazarlama aktivitelerine destek veren pazarlama iletişimi tüketicinin şirketi doğru 
tanımasını ve insanların şirketle iş yapmasını amaçlamaktadır. Pazarlamanın ilk dönemlerinde 
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yüz-yüze iletişim, paranın icadı ile değişik bir anlam kazanmış, 1929 Büyük Buhran sonrası ilk 
reklamlar ile pazarlama, planlı bir şekilde iletişimi kullanmaya başlamıştır. İletişim, pazarlama 
karmasının dört ana unsuru içinde reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama 
gibi birden çok teknikle yer almıştır (Yılmaz, 2006: 54).  

Pazarlama iletişimi araçlarını bir bütün olarak kullanma gerekliliği, bütünleşik pazarlama 
iletişimi kavramını ortaya çıkarmıştır (Erdem, 2009: 42). Bütünleşik pazarlama iletişimi, 
tüketicileri müşteri olarak görmekte ve tüketicide satın alma davranışı oluşturarak müşteri 
sadakatini amaçlamaktadır (Yılmaz, 2006: 54). Bütünleşik pazarlama iletişimi sinerji 
yaratmakta, mesajın tutarlığını sağlamakta ve kurumsal bütünlük oluşturmaktadır (Yılmaz, 
2006: 71).  

Bütünleşik pazarlama iletişimi araçlarından en etkili olanı, reklamdır. Reklam geniş kitlelere 
ürün ve hizmeti tanıtarak benimsetmek amacıyla bir ücret karşılığında yapılan faaliyetler 
olarak tanımlanmaktadır (Aktuğlu Karpat, 2006: 3). Reklam, diğer pazarlama iletişimi 
elemanları ile işletmenin belirlediği pazarlama stratejisi doğrultusunda saptanan pazarlama 
hedeflerine ulaşmak için koordineli bir şekilde yer almalıdır (Kaya, 2018: 100). Reklam 
iletişiminde, reklamın etkinliği iletinin içeriğiyle ilintilidir. Bu bağlamda, içeriğin olası 
tüketicinin dikkatini çekecek, etkileyecek, ürünü almaya yönlendirecek ve sonuçta ürünü 
tükettirecek nitelik taşıması önemlidir. Reklam bilgi verme, ikna etme, hatırlatma ve değer 
katma işleviyle bir ürün veya hizmeti pazarda tutundurma aracı olarak kullanılmaktadır (Ceran 
ve Karaçor, 2013: 11). 

Bütünleşik pazarlama iletişiminin başlangıç noktasında yer alan halkla ilişkiler, faaliyetleri ile 
hedef kitlede markanın tutundurulması için kullanılıyorsa pazarlama amaçlı kullanılıyor 
demektir. Pazarlama amacıyla yapılan halkla ilişkiler faaliyetleri literatürde pazarlama amaçlı 
halkla ilişkiler (MPR- Marketing Public Relations) olarak ifade edilmektedir. Kotler’e göre 
pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin işletmelere önemli katkıları bulunmaktadır. Bunlar; yeni 
ürünün tüketiciye tanıtılması, satışa sunulmuş olan bir ürünün yeniden konumlandırılması ve 
problem yaratmış ürün ve hizmetin savunulmasıdır. Pazarlama çalışmaları içerisinde halkla 
ilişkilerin en önemli avantajı, tüketiciyi satın alma davranışını gerçekleştirirken markaya olan 
güveni ve inancı artırmasıdır (Tezcan, 2017: 50). 

Doğrudan pazarlama birçok medya aracılığıyla yapılan interaktif bir pazarlama sistemidir. 
Kamusal değil, kişiseldir ve mesaj doğrudan belirli bir kişiye gönderilmektedir. Bu nedenle 
potansiyel müşteri veri tabanına ihtiyaç vardır, telefon, doğrudan posta, televizyon, radyo, 
kablo TV, internet, ticaret fuarları gibi araçları da kapsamaktadır.  

Satış geliştirme ise farklı özelliklere ve farklı araçlara sahiptir. Bunlar indirimli satışlar, ödüller, 
kuponlar, yarışmalar gibi faaliyetler olarak sıralanmaktadır. Satış geliştirme kapsamında 
tüketicinin dikkati çekilmekte, etkili satın alma güdülenmekte, yeni ürünler tanıtılmakta ve 
düşen satışlar yükseltilmektedir (Erdem, 2009: 46).  

Kişisel satış ise, bir ya da birkaç potansiyel müşteriye satış yapmak veya ilişki kurmak için 
yapılan sözlü satış çabası olarak tanımlanmaktadır. Kişisel satışta amaçlanan, müşterilerle 
karşılıklı görüşme yapılarak satışın gerçekleşmesini sağlamaktır (Gürbüz ve Erdoğan, 2007:120, 
122). 

Tüm bu pazarlama iletişimi araçlarının etkin kullanımında işletmeler amaçlarını 
gerçekleştirebilmektedir. Günümüz internet çağında pazarlama iletişimi araçlarının web 
sitelerinden bireylere iletilmesi ürün ve hizmetlerin tanıtılması ve pazarlanmasında önemlidir.  

 



Ömür ALYAKUT 

 705 

Web Siteleri (World Wide Web) ve Pazarlama İletişimindeki Yeri 

Günümüz bilgi toplumunda bilgiye ulaşmanın en kısa yolu internettir. İnternet vasıtasıyla 
işletmeler, yeni tanıtım ve pazarlama olanaklarına sahip olmaktadır. İnternet kaynak ile alıcı 
arasında çift yönlü işleyen etkileşimli/interaktif bir iletişim ortamı sunmaktadır (Elden, 2003: 
254). 

İnternet tabanlı Web (www) ya da W3 (World Wide Web), ‘’global ağ’’kavramı, dünyanın her 
tarafındaki binlerce web sunucuları olarak isimlendirilen bilgisayarlarda kayıtlı milyonlarca 
dosyadan oluşan bir bütündür. Resim, yazı, film, ses gibi çok farklı yapıdaki verilere kompakt 
ve etkileşimli bir şekilde ulaşılmasını sağlayan çoklu hiper ortam sistemidir. Web dosyaları bir 
arada tutmakta, bir dosyayı diğerine aktarmakta ve onları internet üzerinden yollamaktadır 
(Sayımer, 2012: 27). Böylece geniş kitlelere daha düşük maliyetle ulaşmayı sağlamakta, 
kullanıcılara enformasyon aktarmakta, reklam ve pazarlama imkanı yaratmakta, iletişime ve 
geribildirime olanak sağlamaktadır (Koç, 2015: 60). Bu nedenle web siteleri küresel 
erişilebilirlik, zaman ve uzam kısıtının bulunmayışı ve interaktivite gibi öğeleri barındıran 
yenilikçi teknolojik kapasitesiyle önemli bir pazarlama iletişimi medyası olmuştur (Başfırıncı 
Şahin, 2008: 52). İlaveten, pazarlama iletişim aracı olan web siteleri, geleneksel pazarlama 
iletişim araçlarına göre bazı üstünlüklere sahiptir. Geleneksel pazarlama iletişim araçları 
zamanla işlevini yitirirken web sitesi devamlı güncellenebilir ve zenginleştirilebilir. Ayrıca 
günümüz tüketicileri, bilgi elde etmek amacıyla web üzerinden verilen mesajlara daha fazla ilgi 
gösterebilir (Kurtoğlu, 2016: 232). Başarılı bir web sitesi, tüketiciler ile işletme arasında 
etkileşimli bir rol oynadığından tüketicileri cezbeden, sitenin güvenli olduğunu hissettiren, 
kullanıcıları siteye bağlayan ve memnun eden içerikte hazırlanmalıdır. Bu sayede işletmelerin 
marka bilinirlikleri, müşteri sadakati ve dolayısı ile satışlarının artacağı düşünülmektedir 
(Uygur Meydan vd., 2018: 160-162). İşletmeler web sayfalarının etkinliğini artırmak için, 
ulaşılabilirlik sorununa çözüm getirecek teknik olanakları sağlamalıdır. Yiyecek - içecek 
işletmeleri web adreslerinin potansiyel hedef kitleler tarafından fark edilebilmesi, bu web 
adresinin internet ortamındaki arama motorlarında ön sayfalarda yer almasına ve turizmle 
ilişkili diğer web adresleri içinde linklere sahip olmasına bağlıdır. Sayfanın kolay ulaşılabilir 
olması, etkinliğini belirleyen en önemli noktalardan biridir. Diğer bir önemli faktör de sayfanın 
erişilebilirlik hızıdır. Yetersiz erişim hızı kullanıcıların bu adresleri zorunlu olmadıkça 
kullanmamaları sonucunu doğurmaktadır (Dalgın ve Karadağ, 2013: 139). 

Yiyecek - içecek işletmeleri ürün ve hizmetlerini hedef kitleye tanıtabilmek ve onları haberdar 
edebilmek için kendi web sitelerini kurmaktadır. Bu kapsamda işletmeler kurumsal web siteleri 
vasıtasıyla yeni ürünlerini, ürün özelliklerini, fiyatlarını, kampanyalarını, sosyal sorumluluk 
çalışmalarını ve başarılarının göstergesi finansal raporlarını hedef kitleleriyle paylaşmakta ve 
şeffaf, doğru, çift yönlü bir iletişim kurabilmektedir. Bunların yanı sıra işletmeler hedef kitlenin 
ihtiyacı olan kurumla ilgili fotoğraf, video, bilgi, görüşmeler ve güncel gelişmeleri de web 
sitelerinden paylaşabilmektedir (Koçer, 2019: 1479). 

Özetle yiyecek - içecek işletmelerinin pazarlama iletişim aracı olarak web sitelerini etkin 
kullanmaları önemlidir. Bu sayede işletmeler ürün ve hizmetlerini ucuz, kolay ve hızlı bir 
şekilde tanıtma imkanı yakalayacak, var olan ve gelecekte potansiyel müşteri olabilecek hedef 
kitleyi kolayca etkileyebilecek, zengin metinsel verileriyle onlarda ürün ve hizmetlerini satın 
almaya yönelik davranış değişikliği oluşturabilecektir. Böylece yiyecek - içecek işletmeleri 
rakipleri karşısında rekabet avantajı elde edecektir. 
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ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmanın amacı, yiyecek - içecek işletmelerinin web sitelerini pazarlama iletişimi 
kapsamında ne kadar etkin kullandıklarını belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi 
uygulanmış, verilerin toplanma sürecinde doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmanın 
evrenini Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek - içecek işletmeleri 
oluşturmuştur. İşletmelerin belirlenmesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün (2017) verileri 
temel alınmıştır. Veriler göre Kocaeli ilinde on bir (11) adet turizm işletme belgeli yiyecek - 
içecek işletmesi bulunmaktadır. İşletmelerin bu sayısı gereği çalışmada tam sayım yöntemi 
uygulanmış ve tüm işletmelerin web siteleri incelemeye alınmıştır. Ancak iki (2) işletmenin web 
sitesi olmadığı/ulaşılamadığı, iki (2) işletmenin de sadece sosyal medya hesabı olduğundan 
toplam yedi (7) işletmenin web sitesi, ana sayfaları üzerinden 1-30 Kasım 2019 tarihleri arasında 
irdelenmiştir.  

Web sitelerinin incelenmesinde Duygun ve Alnıpak’ın (2017) çalışmalarında, pazarlama 
iletişimi araçlarına yönelik oluşturdukları kriterlerden ve önerdikleri etkinlik skalasından 
yararlanılmıştır. Bu kapsamda web sitelerinde reklam (20 değişken), halkla ilişkiler (19 
değişken), doğrudan pazarlama (4 değişken) ve satış geliştirme (3 değişken) kategorileri 
değerlendirilmiş, kişisel satış için yüz yüze iletişim gerektiğinden değerlendirmeye 
alınmamıştır. Tablo 1’de etkinlik skalası verilmiştir. Etkinlik skalası; ortalama % değerler 
üzerinden belirlenmiş olup web sitelerinin etkinliğini ölçmektedir. Tablo 1’de görüldüğü üzere 
en düşük oran % 0 – % 20,0 etkisiz düzeyde kullanımı, en yüksek oran % 80,1 – % 100 çok 
yüksek düzeyde etkin kullanımı ifade etmektedir. 

Tablo 1: Etkinlik Skalası 

Etkinlik Düzeyi Etkinlik Oranı  (%) 
Etkisiz düzeyde kullanım                     0 - 20,0 
Düşük düzeyde etkin kullanım 20,1 - 40,0 
Orta düzeyde etkin kullanım 40,1 - 60,0 
Yüksek düzeyde etkin kullanım 60,1 – 80,0 
Çok yüksek düzeyde etkin kullanım   80,1 – 100,0 

Kaynak: Duygun ve Alnıpak, 2017. 

Doküman incelemesi sonucunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve bulguların 
sayı ve yüzde değerleri verilmiştir. Çalışma; Kocaeli ilindeki turizm işletme belgeli yiyecek - 
içecek işletmeleri ve web sitelerinin pazarlama iletişimi araçlarıyla sınırlıdır. İlaveten dinamik 
olan web siteleri her an güncellenebilir olduğundan elde edilen veriler inceleme tarihi ile 
sınırlandırılmıştır.  

 

ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Bu bölümde turizm işletme belgeli yiyecek - içecek işletmelerinin web sitelerinin etkinliğini 
ölçmeye yönelik içerik analizi bulguları yer almıştır. Bu kapsamda öncelikle reklam, halkla 
ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış geliştirme kategorilerinin değişkenleri 
değerlendirilmiştir. Ardından tüm kategorilerin pazarlama iletişimi kapsamında etkinlik 
sonuçları skalaya göre ortaya koyulmuştur.  

Tablo 2’de reklam kategorisine ait değişkenlere yer verilmiştir. Tablo 2’ye bakıldığında yiyecek- 
içecek işletmelerinin web sitelerinde verilen hizmetler %100 oranında yer almıştır. Bunu, 
kurumsal-hakkımızda, tarihçe ve slogan değişkenleri %86 oranında takip etmiştir. Ancak 
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işletmeler; faaliyet raporlarına, yönetim ve organizasyon şemalarına, yatırımlarına, satış sonrası 
hizmetlere, sigorta hizmetleri ile inovasyon-AR-GE çalışmalarına yer vermemiştir. Bu 
kapsamda yiyecek - içecek işletmeleri pazarlama iletişim aracı olarak reklam kategorisini % 35,8 
oranında etkin kullanmıştır. Bu bulgular işletmelerin ürün ve hizmetlerinin farkına varılmasına 
pek olanak sağlamadıklarını ve web sitelerini işletme çıkarlarına yönelik hedef kitlenin 
düşüncelerini değiştirmeye ve güçlendirmeye yönelik etkin kullanmadıklarını göstermiştir. 
İlaveten satış sonrası hizmetler, AR-GE gibi faaliyetlere hiçbir işletmenin yer vermemesi ürün 
ve hizmetlerin sürdürülebilirliği konusunda olumsuz algı oluşturmuştur. Bu durumda yiyecek– 
içecek işletmelerinin ürün ve hizmetlerini tutundurma çabası içinde olmadıkları ve web 
sitelerinde reklamı da bir tutundurma aracı olarak pek kullanmadıkları dikkat çekmiştir.  

Tablo 2: Reklam Kategorisine Ait Değişkenler 

Değişkenler Var Yok 
n % n % 

Kurumsal- Hakkımızda 6 86 1 14 
Tarihçe 6 86 1 14 
Logo 5 71 2 29 
İnsan Kaynakları 2 29 5 71 
Misyon-Vizyon-Değerler 3 43 4 57 
Slogan 6 86 1 14 
Grup Şirketleri ve İştirakler 1 14 6 86 
Faaliyet Raporları 0 0 7 100 
Yönetim 0 0 7 100 
Organizasyon Şeması 0 0 7 100 
Tesisler-Ofisler 3 43 4 57 
Yatırımlar 0 0 7 100 
Politikalar (Çevre, Kalite vb.) 4 57 3 43 
Tanıtım ve Reklam Filmleri 4 57 3 43 
İki ve Üstü Yabancı Dil 2 29 5 71 
Hizmetler 7 100 0 0 
Hizmet Tarifesi 1 14 6 86 
Satış Sonrası Hizmetler 0 0 7 100 
Sigorta Hizmetleri    0 0 7 100 
İnovasyon- AR-GE 0 0 7 100 
Toplam Sayı ve Ortalama % 50 35,8 90 64,2 

 
Tablo 3’te halkla ilişkiler kategorisine ait değişkenler verilmiştir. Tablo 3 incelendiğinde tüm 
web sitelerinde iletişim bilgilerine ait değişken %100 oranında yer almıştır. Bu değişkeni 
fotoğraf galerisi ve sosyal medyaya yönlendirme %86, duyurular ve etkinlik takvimi %57, 
referanslar ise %29 oranında izlemiştir. Diğer değişkenler ise web sayfalarında bulunmamıştır. 
Yiyecek - içecek işletmeleri halkla ilişkiler faaliyetlerini %23,4 oranında etkin kullanmıştır. Elde 
edilen bu bulgular işletmelerin geniş bir hedef kitleye ulaşmak için çaba sarf etmediğini ve 
onları yeterince bilgilendirmediğini göstermiştir. Bu durumda kar amacı güden yiyecek- içecek 
işletmelerinin farklı hedef kitlere ulaşamadıkları, sponsorluk faaliyetlerine yönelik etkinlikler 
yapmadıkları ya da web sitelerinde yer vermedikleri dolayısıyla duygusal pazarlama stratejisi 
izlemedikleri görülmüştür. Bu bulgu işletmelerin açık ve şeffaf bilgi akışı sağlayamadıklarından 
hedef kitleleriyle etkileşimli iletişime giremediklerini de açığa çıkarmıştır.  
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Tablo 3: Halkla İlişkiler Kategorisine Ait Değişkenler 

Değişkenler Var Yok 
n % n % 

Duyurular 4 57 3 43 
Fotoğraf Galerisi 6 86 1 14 
Yatırımcı İlişkileri 0 0 7 100 
Sponsorluk (Sağlık, Eğitim, Kültür Vb.) 0 0 7 100 
Üyesi Olunan Sektörel Örgüt ve Dernekler 0 0 7 100 
Medya İlişkileri 0 0 7 100 
Basın Bültenleri 0 0 7 100 
Kurum Dergisi 0 0 7 100 
Kurum Gazetesi 0 0 7 100 
Ücretsiz Danışma Hattı 0 0 7 100 
Tüketici Köşesi – Şikayet ve Geri Bildirim 2 29 5 71 
Sosyal Sorumluluk 0 0 7 100 
İhaleler 0 0 7 100 
Şirkete Verilen Ödüller 0 0 7 100 
Yönetici Mesajı 0 0 7 100 
Referanslar 2 29 5 71 
Etkinlik Takvimi 4 57 3 43 
İletişim Bilgileri 7 100 0 0 
Sosyal Medya (Twitter, Facebook Vb.) 6 86 1 14 
Toplam Sayı ve Ortalama % 31 23,4 101 76,6 

 

Tablo 4’te doğrudan pazarlama kategorisine ait değişkenler yer almıştır. Online alışverişte 
tüketicilerin ürünleri, fiziksel olarak görme ve inceleme imkânı olmadığından, web sitelerinde 
ürünle ilgili ayrıntılı bilgi vermeleri önemlidir (Kurtoğlu, 2016: 245). Bu kapsamda Tablo 4’te 
görüldüğü üzere yiyecek - içecek işletmeleri web sitelerinde ürün ve verdikleri hizmetlere 
yönelik kataloglara % 100 oranında yer vermiştir. Ancak işletmelerin tamamı web sitelerinde 
online müşteri hizmetleri değişkenini hiç kullanmamıştır. Bu bulgu yiyecek – içecek 
işletmelerinin internetin özelliklerinden yaralanmadığını ve online satış konusunda çaba sarf 
etmediğini göstermiştir. Bu durumda satışların da artmadığı ve yüksek gelir elde edilemediği 
düşünülmüş, doğrudan pazarlama faaliyetlerinin %35,8 oranında etkin kullanılmasıyla bu 
düşünce desteklenmiştir. Kurtoğlu’nun (2016) yaptığı çalışmada, çalışma bulgularının aksine 
farklı sektördeki (perakendeciler) işletmelerin online satış konusunda web sitelerini etkin bir 
şekilde kullandıkları ve internet satışlarından faydalandıkları bu kapsamda işletmelerin 
satışlarında ve gelirlerinde artış olduğu tespit edilmiştir. Doğrudan pazarlama iletişiminden 
optimum düzeyde verimlilik elde edebilmek için yiyecek - içecek işletmelerinin etkili ve doğru 
online pazarlama stratejisi geliştirmesi gereklidir. Aksi durumda işletmeler emek, zaman ve 
mali kayıplarla karşı karşıya kalabilir (Çubukçu, 2010:40).  
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Tablo 4: Doğrudan Pazarlama Kategorisine Ait Değişkenler 

 Değişkenler  Var Yok 
n % n % 

Online Müşteri Hizmetleri 0 0 7 100 
Online Sipariş Formu 2 29 5 71 
Hizmet Kataloğu 7 100 0 0 
Online Satış 1 14 6 86 
Toplam sayı ve ortalama % 10 35,8 18 64,2 

 

Tablo 5’te satış geliştirme kategorisine ait değişkenler verilmiştir. Tablo 5 değerlendirildiğinde; 
müşteriye özel satış değişkeni %57 oranında kullanılırken, kampanyaların % 29 oranında 
kullanıldığı görülmüştür. Fuar ve sergilere yönelik faaliyetlere ise web sitelerinde 
rastlanmamıştır. Genel olarak satış geliştirme faaliyetleri %28,9 oranında etkin kullanılmıştır. 
Bu bulgu pazarlama gurusu olarak kabul edilen Philip Kotler’in (2004 aktaran Akbaba vd., 
2012:55), işletmelerin satış araçlarını iyi kullanmadığı ve bu durumun satış kapasitelerini 
düşürdüğü söylemini desteklemiştir. Özellikle günümüzde müşteri davranışlarında ve 
taleplerinde meydana gelen değişiklikler ve diğer etkenler nedeniyle işletmeler müşterileri 
aramak ve onları kendilerine çekmek için çeşitli satış geliştirme araçları kullanmak zorundadır. 
Bu kapsamda fuar, kampanya, indirim gibi satış çabalarıyla işletmeler ürün ve hizmetlerini 
kullanmak için müşterilerini cesaretlendirmeli ve onların marka algılarını geliştirerek satın 
alma kararlarını hızlandırmalıdır (Akbaba vd., 2012:55). Böylece yiyecek – içecek işletmeleri 
ürün ve hizmetleriyle daha görünür, bilinir ve talep edilebilir. 

 

Tablo 5: Satış Geliştirme Kategorisine Ait Değişkenler 

 Değişkenler  Var Yok 
n % n % 

Fuar ve Sergiler 0 0 7 100 
Kampanyalar 2 29 5 71 
Müşteriye Özel 4 57 3 43 
Toplam Sayı ve Ortalama % 6 28,7 15 71,3 

 

Tablo 6’da web sitelerinin pazarlama iletişim araçlarının etkinlik sonuçları verilmiştir. Tablo 
6’ya göre yiyecek - içecek işletmelerinin reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış 
geliştirme faaliyetlerinin tamamını düşük düzeyde etkin kullandığı görülmüştür. Genel 
kategoride ortalama değere bakıldığında pazarlama iletişimi araçlarının yiyecek - içecek 
işletmelerinin web sitelerinde % 30,9 oranında yine düşük düzeyde etkin kullanıldığı dikkat 
çekmiştir. Elde edilen çalışma bulgularına göre; sanayi kenti olan ve iş turizminin yoğun 
olduğu Kocaeli ilinde işletmelerin ürün ve hizmetlerini yeterince ve etkili tanıtamadıkları, ürün 
ve hizmetlerine yönelik satışları artıramadıkları böylece müşteri kaybı ve gelir kaybı yaşayarak 
sürdürebilir de olamadıkları yönünde kanaat oluşmuştur. Bu durumun Kocaeli’nin turizm 
kenti olma yolundaki çabalarına da olumsuz yansıdığı/yansıyacağı düşünülmüştür. Oysa ki 
pazarlama iletişimi araçları olan reklam, halkla ilişkiler, doğrudan pazarlama ve satış 
geliştirmenin sunduğu fırsatlar açısından web ortamı, işletmelere güçlü ve eşsiz nitelikte bir 
ortam sunmaktadır (Başfırıncı Şahin, 2008:55). Bu nedenle işletmelerin web sitelerini 
profesyonelce hazırlamaları ve hedef kitlelerine ulaştırmaları kendileri, bulunduğu destinasyon 
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ve ülke için önemli olup çarpan etkisiyle ülke ekonomisine katkı sağlayacağı da göz ardı 
edilmemelidir. İlaveten yerli ve yabancı hedef kitleye web siteleri aracılığıyla işletmelerin 
kendisini, destinasyonunu ve ülkesini tanıtma fırsatı yakalaması da ülke turizmine önemli bir 
destektir. 

 

Tablo 6: Pazarlama İletişim Araçlarını Kullanma Açısından Etkinlik Sonuçları 

Kategoriler % Sonuç 
Reklam 35,8 Düşük düzey etkin kullanım 
Halkla İlişkiler 23,4 Düşük düzey etkin kullanım 
Doğrudan Pazarlama 35,8 Düşük düzey etkin kullanım 
Satış Geliştirme 28,7 Düşük düzey etkin kullanım 
Toplam Sayı ve Ortalama % 30,9 Düşük düzey etkin kullanım 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yedi yiyecek - içecek 
işletmesine ait web sitesinde, pazarlama iletişimi etkinliğini belirlemek amaçlanmıştır. 
Çalışmada web siteleri pazarlama iletişimi araçları olan reklam, halkla ilişkiler, doğrudan 
pazarlama ve satış geliştirme faaliyetleri temelinde incelenmiş, işletmelerin pazarlama iletişimi 
araçlarını ne kadar etkin kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda şu sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Reklam kategorisi altında yirmi tane değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerden biri olan 
‘’hizmetler’’ değişkeni işletmelerin tümü tarafından web sitelerinden açıklanmıştır. Bu 
uygulamayla işletmeler ürünlerine ve hizmetlerine yönelik ayırt edici özellikleri öne çıkarma 
fırsatı yakalamış ve rekabette avantaj elde etmek istediğini ortaya koymuştur. Bu avantajı 
devam ettirmek isteyen işletmelerin birçoğunun kendileri hakkında (hakkımızda-tarihçe-
slogan) ayrıntılı bilgi verdikleri ve müşterilerine güven telkin ettikleri de tespit edilmiştir. Bir 
hizmet işletmesini rakiplerinden farklı kılacak esas unsur, müşterileri ile oluşturduğu ilişkidir. 
İlgi, önem, güven, içtenlik ve müşteri önceliklerini esas alan bir ilişki önemli bir rekabet avantajı 
sağlamaktadır (Bayuk, 2006: 3). İşletmelerin birçoğunun bu avantajı kısmen sağladığı 
söylenebilir. Ancak işletmelerin çoğunun ‘’insan kaynakları’’ değişkenine web sitelerinde yer 
vermediği belirlenmiştir. Bu durum işletmelerin personel seçim sürecini kısaltmak ve alanda 
yetkin personele daha kısa sürede ulaşmak için gayret sarf etmediklerini ortaya koymuştur. 
Oysa başka sektörlerde yapılan çalışmalarda web siteleri ya da sosyal medya üzerinden işe 
alımların yaygın bir şekilde tercih edildiği, bu tercihte maliyetin düşük olması, nitelikli insan 
gücü temininin kolay ve hızlı gerçekleşmesi, rekabet avantajı sağlaması gibi nedenlerle 
öncelendiği bildirilmiştir (Nizamoğlu, 2018; Yücel ve Bal, 2018). İlaveten işletmelerin yeni 
personel alım sürecini de web sitelerinden gerçekleştirdikleri belirtilmiştir (Demir vd., 2014). Bu 
sonuç Kocaeli özelindeki yiyecek - içecek işletmelerinin personel alımını diğer sektörlerin 
aksine geleneksel yollardan sağladığını ve web sitelerinin avantajlarını kullanmadığını ortaya 
koymuştur. Çalışmada işletmelerin bir kısmının tanıtım ve reklam filmi kullandığı belirlenmiş 
bu uygulamanın mal ve hizmetleri tutundurmaya, müşteride işletmeye karşı farkındalık 
oluşturmaya ve güdülemeye yönelik olduğu düşünülmüştür. Ancak bu faaliyetlerin ve 
çabaların düşük düzeyde etkin kullanıldığı saptanmıştır. Özellikle iki ve üzerinde yabancı dil 
kullanımının ise çok düşük düzeyde kaldığı tespit edilmiştir. İşletmelerin Türkçe dil 
uygulamasıyla sadece yerli müşteriye seslendiği ve yabancı müşteri kazanmaya ve satışı 
artırmaya yönelik yabancı dil uygulamasını öncelemediği belirlenmiştir. Literatürde aksine web 
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sitelerinde yabancı dil uygulamasıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştiren ve bu 
durumu önemseyen çalışmaların varlığı dikkat çekmektedir (Kurtoğlu, 2016: 240; Kirdkoh ve 
Ngamrung, 2019). Yine işletmelerin web sitelerinde faaliyet raporları, satış sonrası hizmetler 
gibi çalışmalara yer vermediği ortaya koyulmuştur. Benzer çalışmalarda ise müşterilerin satış 
sonrası hizmetler, bu hizmetlerin kalitesi gibi unsurlara sıklıkla baktığı ve satın alma 
tercihlerinde bu faktörleri önemsediği belirtilmiştir (Yılmaz ve Karakadılar, 2019: 62). Bu 
kapsamda yiyecek - içecek işletmelerinin pazarlama iletişim aracı olarak reklam kategorisini 
%35,8 oranıyla düşük düzeyde etkin kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Halkla ilişkiler kategorisi altında on dokuz değişken bulunmaktadır. Bu değişkenlerden on iki 
tanesinin tüm işletmeler tarafından hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda 
işletmelerin mesajlarını geniş müşteri kitlelerine ulaştırmak için hevesli olmadıkları ortaya 
çıkmıştır. Halkla ilişkiler kategorisinde yer alan değişkenler içinde sadece iletişim bilgilerinin 
tüm işletmeler tarafından web sitelerinde yer aldığı saptanmıştır. Konuyla ilgili yapılan 
çalışmalarda müşterilerin adres bilgileri ve telefonla iletişim hattının verilmesi gerekliliği ifade 
edilmiştir. Yine bu kategoride sadece iletişim bilgilerinin tüm işletmeler tarafından web 
sitelerinde yer aldığı saptanmıştır. Konuyla ilgili çalışmalarda müşterilerin adres bilgileri ve 
telefonla iletişim hattının verilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Çalışmalar bulguları destekler 
niteliktedir (Kurtoğlu, 2016; Duygun ve Alnıpak, 2017). Günümüzde sosyal medyanın gücü 
bellidir bu kapsamda işletmelerin birçoğunun web sitelerinden sosyal medya hesaplarına 
bağlantı verdikleri belirlenmiştir. Sosyal medya hesaplarına bakıldığında; tanıtım ve pazarlama 
iletişimi faaliyetlerine devam ettikleri, yapılan organizasyonlar, mönü çeşitleri ve etkinlik 
çeşitleriyle müşterilerini mekâna çağırdıkları ve deneyim yaşatmaya hazır oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Özellikle sosyal medya ağlarında reklamı yapılmış bir web sitesi ya da web 
sitesinden sosyal medya ağlarına erişilebilirlik hem müşteriler hem de işletmeler için son derece 
önemlidir. Çünkü mesajlar sosyal ağlarla bir gün içerisinde binlerce kişiye ulaşabilmekte, site 
kolayca tanınabilmekte, günlük ziyaretçi sayısı çok yüksek seviyelere ulaşabilmektedir. Bu 
anlamda sosyal medyanın bilgilendirme, eğlendirme ve kitleleri harekete geçirme gibi 
özelliklerinden (Yapraklı vd., 2018: 1859) işletmelerin çoğunun faydalandığı tespit edilmiştir. 
İlaveten işletmelerin yarısının web sitelerinde duyurulara ve etkinlik takvimlerine yönelik 
bilgilere yer verdiği bu sayede gelecekteki organizasyonları belirlemeye ve müşteriyi harekete 
geçirmeye yönlendirdikleri görülmüştür. Diğer değişkenler olan ve halkla ilişkiler 
faaliyetlerinin önemli araçlarından sayılan basın bültenleri, kurum dergisi, sponsorluk, sosyal 
sorumluluk, kurum gazetesi, medya ilişkilerine yönelik uygulamalara işletmelerin web 
sitelerinde yer vermediği saptanmıştır. Bu kapsamda yiyecek - içecek işletmelerinin halkla 
ilişkiler faaliyetlerini %23,4 oranında düşük düzeyde etkin kullandığı dolayısıyla ürün/marka 
imajı ve marka sadakati oluşturma (Dincer, 2009) çalışmalarında başarılı olamadıkları ortaya 
koyulmuştur. Bu bulgu müşteriler üzerinde yeterince güven oluşturamadıklarını ve işletme 
itibarını yeterince sağlayamadıklarını da göstermiştir. 

Doğrudan pazarlama kategorisinde dört değişken bulunmaktadır. İşletmelerin tümü ‘’hizmet 
kataloğu’’ değişkenine web sitelerinde yer vermiştir. Böylece müşteriyi harekete geçirmeye 
yönelik ürün ve hizmet çeşitlerini tek elden sunmuş ve satışı artırmayı amaçlamıştır.  Ancak 
işletmelerin çoğu online sipariş formu ve online satış uygulamalarını oldukça az 
kullanmışlardır. Bu durumda müşterilerle birebir iletişim kurma fırsatını kaçırmışlar ve 
müşterilerin bulunduğu yerden, günün her saati kolay ve pratik bir şekilde mal ve hizmetlerini 
satın almalarını mümkün kılmamışlardır. İlaveten işletmelerin tümü online müşteri 
hizmetlerini ise hiç kullanmamıştır. Oysa doğrudan pazarlama ile kişinin kendini özel 
hissetmesi satışların artmasına sebep olduğu gibi işletmeye de sadık ve memnun müşteri 
kazandırmaktadır. Bu iletişim sırasında mesajların ilgili birime doğru sunulması ve doğru bir 
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şekilde alınması, doğrudan pazarlamanın güvenirliğini artırdığı gibi ürün ve ürün satın alırken 
kurumlara komisyon giderleri ödememesi müşteri yararına olacağından, müşteriyi daha mutlu 
etmektedir (Geçer, 2016:50). Çalışmada doğrudan pazarlama faaliyetlerinin web sitelerinde 
%35,8 oranında düşük düzeyde etkin kullanıldığı ortaya koyulmuştur. 

Satış geliştirme kategorisinde üç değişken yer almaktadır. Çalışmada işletmelerin yaklaşık 
yarısının ‘’müşteriye özel’’ uygulamasını yerine getirdiği belirlenmiştir. Böylece bu işletmeler 
ürün ve hizmetine dikkat çekmiş ve kısa süre içinde satışı amaçlamıştır. Ancak işletmelerin 
çoğu kampanya düzenlemediği gibi bu tür uygulamaları da kullanmamıştır. İlaveten bütün 
işletmelerin fuar, sergi gibi etkinlikleri yapmadıkları anlaşılmıştır. Dolayısıyla web sitelerinde 
bu tür bir uygulamaya da rastlanmamıştır. Satış geliştirme; işletmelerin etkili bir tanıtım aracı 
(Kara ve Kuru, 2013: 150) olduğundan işletmelerin ürün ve hizmetlerini yeterince 
tanıtamadıkları ve tanıtmaya yönelik etkinlik de yapmadıkları tespit edilmiştir. Bu sonuç satış 
geliştirme faaliyetlerinin %28,9 oranında düşük düzeyde etkin kullanılmasıyla ortaya 
koyulmuştur.  

Çalışmada, işletmelerin pazarlama iletişimi araçlarından halkla ilişkiler uygulamalarını %23,4 
oranıyla en düşük düzeyde etkin kullandığı bu sıralamayı %28,7 oranıyla satış geliştirme, %35,8 
oranlarıyla reklam ve doğrudan pazarlama kategorilerinin takip ettiği tespit edilmiştir. Bu 
kapsamda pazarlama iletişim araçlarının kullanım etkinliği de %30,9 oranıyla düşük düzeyde 
kalmıştır. Çalışma sonucunda Kocaeli ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek - 
içecek işletmelerinin web sitelerinde, yeterli ve etkili pazarlama iletişimi izlenmediği, ürün ve 
hizmetlerinin tanıtım ve satışını artırmaya yönelik içerik oluşturulmadığı ve var olan içeriklerin 
de profesyonelce hazırlanmadığı belirlenmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda şu öneriler 
getirilmiştir. 

• İşletmeler web sitelerinin etkinliğini artırmak için pazarlama iletişimi araçlarına 
daha fazla yer vermeli ve içeriklerini daha profesyonelce hazırlamalıdır. 

• Reklam faaliyetleri kapsamında işletmeler ürün ve hizmeti tanıtmak ve 
tutundurmak amacıyla web sitelerinde iki ve üstü yabancı dil seçeneğini kullanarak 
yabancı müşterilere de hitap etmeli ve onları işletmeye çekmelidir. Ayrıca satış 
sonrası hizmetler ve hizmetlerin kalitesi hakkında da ayrıntılı bilgi vererek 
müşteriyi bulunduğu ortamda yakalamalı ve güven telkin etmelidir. 

• İşletmeler halkla ilişkilere yönelik faaliyetlerinde sponsorluk ve sosyal sorumluk 
faaliyetlerine yer vererek işletme itibarını artırmalıdır. İlaveten müşteriyi güdüleyen 
ve duygularına seslenen bu faaliyetlerle müşteri sadakati de yakalanmalıdır.  

• Doğrudan pazarlamaya yönelik web sitelerinde online sipariş ve online satış 
uygulamalarına yer vererek ürün ve hizmet satışını kolay ve ucuz yoldan 
arttırmalıdır. Online müşteri hizmetleri uygulamalarıyla da satış öncesi ve sonrası 
hizmeti aktif kılarak müşteri memnuniyetine katkı sunmalıdır.  

• İşletmelerin satış geliştirmeye yönelik olarak öncelikle gıda fuarları/yemek 
tanıtımları, yarışmaları gibi etkinlikleri organize ederek/katılarak ürün ve 
hizmetlerini tanıtması ardından web sitelerinde duyurması gereklidir. Bu takdirde 
müşterinin dikkatini çekerek işletmeye gelmeye, yemeklerini tatmaya ve hizmet 
kalitesini deneyimlemeye ikna edebilir.  

Sonuç olarak bu çalışma turizm kenti olma yolunda ilerleyen Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 
turizm işletme belgeli yiyecek - içecek işletmelerinin web sitelerinde pazarlama iletişimini ne 
kadar etkin kullandığını ortaya koyması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 
çalışmanın turizm alan yazınına katkı sağlayacağı ümit edilmiştir. Gelecekte işletmelerin web 
sitelerinde pazarlama iletişimini neden bu kadar düşük düzeyde etkin kullandıklarının 
tespitine yönelik derinlemesine yapılacak nitel çalışmalara ihtiyaç vardır. İlaveten Kocaeli ilinde 
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belediye işletme belgeli yiyecek- içecek işletmelerine yönelik yapılacak benzer çalışmalarla da 
yiyecek - içecek sektörünün pazarlama iletişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi ortaya koyulabilir 
ve Kocaeli turizm pazarlaması verilerine katkı sağlanabilir. 
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Öz 

Bir toplumun tarihsel parçalarından biri hiç şüphesiz yüzyılların birikimini ve çeşitliliğini taşıyan 
mutfak kültürüdür. Mutfak kültürü, toplumun örf-adetlerini, gelenek-göreneklerini ve alışkanlıklarını 
içinde barındırmaktadır. En eski toplumlardan biri olarak sayılan Türklere ait mutfak kültürü Orta 
Asya’da başlamış, her değişen coğrafyada ve iklimle birlikte gelişmiş, kültürlerle yaşadığı etkileşimlerle 
zenginleşmiş bir mutfak kültürüdür. Günümüzde dünyanın en önemli mutfakları arasında sayılan 
Türk mutfağı, doğanın ona bahşettikleri ile şekillenmiştir. Türk mutfağında hayvansal ürünler ve 
tahıllar önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda, buğday ve onun öğütülmesi ile elde edilen bulgur her 
daim Türklerin sofralarında çeşitli şekillerde yer almıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk mutfak kültüründe 
bulgurun yeri ve önemine değinilmesi ve Türk mutfağından kaybolmaya yüz tutmuş bulgur içeren 
yemeklere ait reçetelere yer verilmesidir. Çalışmada Türk mutfak kültürü içeriğinde bulgur kullanılarak 
yapılan Bulgur Ekmeği, Bulgur Aşı Çorbası, Saç Oruğu, Topalak Köfte ve Besmeç gibi yiyeceklerin 
hazırlanışı hakkında bilgi verilmektedir. Çalışma sonucunda bulgurun Türk toplumu için kültürel, 
tarihi, ekonomik ve toplumsal bir değer olduğu ve her zaman disiplinler arası bir çalışma konusu 
olabileceği yargısına varılmıştır. Ayrıca, pirinç ve makarnaya göre daha sağlıklı olan bulgurun yiyecek-
içecek işletmeleri menülerinde daha fazla yer almasına önem verilmelidir. Böylece Türk mutfak 
kültürüne ait bulgurlu yemeklerin gelecek nesillere aktarılması ve tanıtılması sağlanabilir.  
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Abstract 

One of the historical parts of a society is undoubtedly a culinary culture that carries the accumulation 
and diversity of centuries. Culinary culture includes traditions, customs and rituals of society. The 
culinary culture of the Turks, considered to be one of the oldest societies originated in central Asia and 
developed with the changing geography and climate, enriched by the interactions with cultures. 
Turkish cuisine, which is considered as one of the most important cuisines of the World today, is shaped 
with bestowed on its nature. In this sense, wheat and bulgur obtained by its grinding have always taken 
its place in the table of the Turks. In this study, it is aimed to emphasize the place and importance of 
bulgur in Turkish culinary culture and to include recipes of dishes containing bulgur which are 
forgotten from Turkish cuisine. In this study, information is given about the preparation of foods such 
as Bulgur Bread, Bulgur Soup, Saç Oruğu Topalak Köfte and Besmeç made using bulgur on the content 
of Turkish cuisine culture. As a result of the study, it was revealed that bulgur is a cultural, historical, 
economic and social value for Turks and it can always be an interdisciplinary study subject. 
Furthermore, it should be emphasized that bulgur, which is healthier than rice and pasta, should 
involve in the menus of F&B enterprises. Thus, it can be ensured that the bulgur dishes belonging to the 
Turkish cuisine culture can be transferred and introduced to the next generations. 
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GİRİŞ 

Tüm toplumlarda yaşamsal fonksiyonları yerine getirebilmek için yemek hayati bir unsur olmanın 
yanında, tarihsel süreç içerisinde yemeğin hangi malzemelerle yapıldığı, araç-gereç olarak nelerin 
kullanıldığı yemeğin nasıl pişirildiği konuları farklılık göstermektedir. Bu farklılıklar toplumların örf 
ve âdet, gelenek-görenek ve toplumlara ait alışkanlıklar gibi o toplumların sahip olduğu kültürü ortaya 
çıkarmaktadır. Başka bir ifade ile kültür, toplumların sahip oldukları maddi ve manevi değerlerin 
bütünü ve yaşam tarzını taşıyan unsurların tümü olarak ifade edilebilmektedir. Bu değerler toplumları 
birbirinden ayıran özelliklerdir. Ayrıca, toplumların kültürel değerleri yaşam tarzlarında etki yarattığı 
kadar, bu toplumlara has yeme-içme denilen “mutfak kültüründe” de etkili olmaktadır (Şar, 2013). Bu 
doğrultuda, mutfak kültürü, bir toplumun beslenme biçimini, o toplumun yemeklerinde kullandığı 
yiyecek ve içecekleri, bu yiyecek ve içeceklerin elde edilme şekillerini, yemeğin elde edilmesinde 
kullanılan araç-gereçleri ifade etmektedir. Toplumların bulundukları coğrafyada doğanın verdiği 
imkanlar ölçüsünde yeme-içme biçimleri oluşmakta ve buna bağlı olarak mutfak kültürleri 
şekillenmektedir. Dolayısıyla mutfak kültürü, toplumların yaşadığı coğrafyadan, tarımsal ve sosyo-
kültürel özelliklerinden ve başka toplumlarla yaşadığı etkileşimlerden etkilenmektedir. Günümüzde 
mutfak kültürü açısından dünyada en zengin içeriğe sahip olan mutfaklar olarak Fransız, Çin ve Türk 
mutfaklarından bahsedilmektedir (Tez, 2015). Bu mutfaklar arasında Türk mutfağından 
bahsedilmesinin asıl nedeni, Türklerin sahip olduğu köklü kültürel zenginliktir (Girgin, Oflaz ve 
Karman, 2017). Diğer bir ifadeyle, Türk mutfak kültüründe Türk toplumuna özgü kültürel değerlerin 
yansıması görülebilmektedir (Çakıcı ve Eser, 2016: 216). 

Türk toplumu varoluş anlarından itibaren beslenme konusuna ağırlık vermiş ve yeme-içme sosyal 
yapıda her zaman önemli bir unsur olarak görülmüştür. Tarihi boyunca Türk toplumu yaşadıkları 
coğrafyada bulunan yiyecekleri esas alarak bir mutfak kültürü oluşturmuştur. (Güldemir, 2014). Orta 
Asya’dan süre gelen göçler boyunca Türk toplumu et, yoğurt, buğday ve bulgur gibi temel besin 
maddeleri ile beslenmişlerdir. Bu maddelerin tek başlarına veya birbirleri ile karıştırılması sonucu 
oluşan Türk mutfak kültürüne Anadolu’da yetişen zengin sebze ve meyveler de dahil edilmiştir. 
Böylece farklı gıda maddeleri ile karıştırılarak Türk mutfak kültürü bugünkü halini almıştır. Bu 
doğrultuda çalışmada, Türk mutfak kültüründe bulgurun yeri ve önemine değinilmesi ve Türk 
mutfağından unutulmaya yüz tutan seçkin örneklerine yer verilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada 
Türk mutfak kültürü içeriğinde bulgur kullanılarak yapılan Bulgur Ekmeği, Bulgur Aşı Çorbası, Saç 
Oruğu, Topalak Köfte ve Besmeç gibi yiyeceklerin hazırlanışı hakkında bilgi verilmektedir. 

 

TÜRK MUTFAK KÜLTÜRÜNE GENEL BİR BAKIŞ 

Mutfak kültürü, toplumların yemek ile ilgili davranışsal, sözel ve simgesel üretimlerinin zamanla 
alışkanlıklara, kuşaktan kuşağa aktarımla gelenek-göreneklere dönüşmesi ile ortaya çıkan bir 
durumdur (Halıcı, 2013: 220). Mutfak kültürü toplumların bulundukları coğrafya ile yakından ilgilidir. 
Bir toplum, bulunduğu coğrafyada farklı topluluklarla etkileşim gösterdikçe, bu toplulukların yemek 
kültürlerinden de etkilenecektir (Beşirli, 2016: 30). Bu doğrultuda; Türk mutfak kültürünün 
oluşmasında ve zenginliğinde, Asya ve Anadolu topraklarının sunduğu ürün çeşitliliği, göçler 
esnasında diğer topluluklarla yaşanan etkileşimler, Selçuklu ve Osmanlı saraylarında harem ve ustalar 
tarafından yapılan değişiklikler ve geliştirilen lezzetler gibi unsurlar etkili olmuştur (Güler, 2010: 25). 
Dolayısıyla, bir mutfak kültürünün doğmasında bulunulan coğrafyaya özgü ürünlerde 
unutulmamalıdır. Buradan hareketle, Türk mutfak kültürünün şekillenmesinde Orta Asya’dan gelen 
mayalanmış süt ürünlerinin ve etin, Mezopotamya’dan tahılların, Akdeniz’den sebze ve meyve 
çeşitliliğinin, Güney Asya’dan ve İslam dini ile Arap kültüründen değişik tatlar yaratmada kullanılan 
farklı baharatların etkilerinden söz etmek mümkündür.   

Genel olarak incelendiğinde, Türk mutfağı konar-göçer olan Türk toplumunun asıl uğraşları olan 
hayvancılık ve beşinci yüzyıldan itibaren tarım üzerine düzenlenmiş bir mutfaktır. Orta Asya’daki 
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yaşamları boyunca etraflarında bulunan batıda İran, güneyde Hint ve doğuda Çin kültürlerinden 
etkilenmişler ve bu da mutfak kültürüne yansımıştır. Orta Asya Türk toplumları temel gıda olarak başta 
et ve kuyruk yağı, buğday, darı, pirinç, çavdar, arpa, kımız, kefir, yoğurt, tereyağı, peynir, süt, kabak, 
pancar, pırasa, havuç, soğan, sarımsak, şalgam, turp, patlıcan, dağ ıspanağı, salatalık, meyve ve 
kuruyemişlere ağırlık vermiştir (Gürsoy, 2005). Türk Mitolojisi, Manas Destanı ve Dede Korkut 
Hikayeleri gibi tarihi eserlerde Orta Asya mutfak kültürüne ilişkin bilgiler yer almaktadır (Gürsoy, 
2004). Örneğin; On birinci yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, Türk mutfağını hem mekân olarak hem de 
içindeki maddi kültür eşyası ile tanıtmıştır (Sezgin ve Durmaz, 2019: 1500).  

Anadolu’ya yerleşme Türk mutfak kültürü için bir dönüm noktasıdır. Türk mutfak kültürü üzerinde 
Selçuklu ve Osmanlı döneminin ağırlığı bilinmektedir (Heper, 2013: 53). Selçukluların kendine has 
pişirme ve muhafaza tekniklerine sahiptir. Bu pişirme ve muhafaza teknikleri, Türk toplumunun 
gelenek ve görenekleri, diğer uluslarla etkileşimleri ile harmanlanarak Türk mutfağının gelişmesinde 
etkili olmuştur. Ayrıca, Selçuklu döneminde pek çok yemeğin ana malzemesi olan buğday, öğütülerek 
bulgur, yarma, irmik ve un haline getirilerek tüketilmiştir. Türk mutfak kültürü zenginlik açısından çok 
uluslu ve çok dinli, hoşgörü temelinde üç kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu ile en üst noktaya 
taşınmıştır (Yerasimos, 2014: 9). Osmanlı döneminde daha önce yenilmeyen deniz ürünleri, av 
hayvanları, kimyon, misk, safran, fesleğen ve kişniş gibi baharatlar mutfakta kullanılmaya başlanmıştır 
(Ünver, 1952; Bilgin, 2010). Devletten imparatorluğa doğru hızla büyüme gücü ve yayıldığı geniş 
coğrafya Osmanlı mutfağının malzeme, lezzet, yemek tekniği ve çeşit yönünden zenginleşmesine 
imkân sağlamıştır (Samancı, 2016). Türk mutfak kültürüne sebze yemekleri de bu dönemde girmiş 
ancak Arap alfabesi ile kayıt altına alındığı için günümüze gelememiştir. Hünkarbeğendi, İmambayıldı, 
Hanımgöbeği gibi yemekler bu dönemden kalan ve günümüzde hala yapılan yemekler arasındadır 
(Heper, 2013: 57). Osmanlı döneminde mutfak, Saray ve Halk mutfağı olarak ikiye ayrılmaktadır. Saray 
mutfağı, İmparatorluk ile en ihtişamlı dönemini yaşamış, bu dönemde yemeklere katılan dış devlet 
büyükleri Türk yemeklerinden etkilenerek kendi saray aşçılarını Türk aşçılara eğitim için 
göndermişlerdir. Ünlü bir mutfağa sahip olan Fransızlar da “Yemek pişirilmesini ve yemesini 
Türklerden öğrendik, Haçlı Seferlerine dek bizdeki yemek, yemek değildi” diyerek Türk yemekleri 
konusunda olumlu görüşlerini belirtmişlerdir (Arlı, 1982: 20). Halk mutfağı ise Saray mutfağına 
nazaran daha sade, lezzet ve misafirperverlik ön planda bir yapıdadır (Gürsoy, 2004). Halk mutfağının 
özünde misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak amacıyla birçok farklı lezzet ortaya çıkarılmıştır. 

Günümüz Türk mutfağı, Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların etkisiyle bilinen halini almıştır. 
Bununla birlikte, Türk mutfağı batı mutfaklarından etkilenmiş ve onları da etkilemiştir. Örneğin, pasta 
Fransız mutfağından, makarna İtalyan mutfağından yaşanan etkileşimler sonucu Türk mutfağına 
girmiştir. Öte yandan, buğday unundan yapılan hamurun açılmasıyla yapılan eriştenin eskiden beri 
Anadolu’da çok fazla tüketildiği bilinmektedir. Bu durum, makarnanın Anadolu’dan İtalya’ya geçtiğini 
düşündürmektedir (Baysal, 1993). Ayrıca, bugün Türk mutfağı dünya mutfaklarına bakıldığında; 
Fransız ve Çin mutfakları gibi köklü mutfak kültürleri ile birlikte sayılmaktadır. Bu doğrultuda Türk 
mutfağının kendine has özellikleri bulunmaktadır. Öncelikle, Türk mutfağında süslemeden ziyade 
lezzet daha dikkat edilmesi gereken bir husustur. Türk mutfağının özünde gösterişten ziyade “doymak” 
asıl meseledir. Türk beslenme sisteminde ekmek ve hamur işlerinin önemi büyüktür. Türk mutfağında 
yağlar geniş yer tutar. Sütten tereyağı, hayvansal kuyruk yağı ve zeytinyağı yemeklerde kullanılan 
temel yağlardır. Zeytinyağı özellikle Akdeniz ve Batı Anadolu’da sıkça kullanılmaktadır. Türkiye’nin 
coğrafi konumu gereği pek çok sebze yetişmektedir. Soğan hemen her yemekte ve salatada kullanılan 
bir sebzedir. Ayrıca, kendi kendine yetişen ot, sebze, mantarlar kırsal yörelerde geniş ölçüde kullanılan 
yemek malzemeleridir. Sebze yemeklerinde ve köftelerde bulgurun yeri önemlidir. Yemeklerde, 
çorbalarda yaş ve kuru nane tercih edilmektedir. Yemeklerde baharatlar geniş yer tutar. Sayı olarak az 
baharat kullanılsa da kırmızıbiber ve nane görünüş ve tatta değişiklik yapmaktadır. Tatlandırıcı olarak 
pekmez kullanılırken, yemeklerin tuzsuz pişmesi veya az tuzlu pişmesi söz konusu değildir. Sofralara 
yemekle birlikte garnitür veya sos gelmez; tüm bunlar yemek ile birlikte pişirilerek sunulur. Nitekim, 
geniş kapsamda Türk mutfağında kebap ve döner en tanınan et yemekleri olsa da Türk mutfağında 
yahni denen sulu et yemekleri de geniş yer almaktadır. Hayvansal bir ürün olan yoğurt bugün Türkiye 
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denildiğinde turistlere bir hatırlatıcı iken; yoğurt sofralarda sarımsakla veya sade olarak sunulmaktadır. 
Meyvelerin kurutulması ile elde edilen hoşaflar ve şerbetler özel günlerde, merasimlerde kullanılan en 
önemli içeceklerdir. Meyve kuruları ile yemeklerin yapıldığı da görülmektedir (Aktaş ve Özdemir, 
2009; Seyitoğlu ve Çalışkan, 2013; Heper, 2013; Güler, 2015). 

Türk toplumunun cömertliğe ve misafirperverliğe ilişkin ayırt edici özellikleri mutfak kültürüne de 
yansımıştır. Ayrıca, Türk toplumunun sahip olduğu gelenekler-görenekler ve dini inançlar mutfak 
kültürünün şekillenmesinde de önemli unsurlar arasındadır. Bu açıdan, Türk mutfak kültürü inanç 
açısından bazı gıdaları yemeye izin verirken; bazılarını yasaklamaktadır. Türklerin İslam dinine 
geçmesi ile birlikte at eti ve kanı haram sayılmış bu nedenle Orta Asya’dan getirilen en önemli içecek 
Kımız zaman içinde unutulmuştur (Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014: 195). Ayrıca yenmesi dinen 
yasak olan hayvanlarda Türk mutfağında hiç yer almamıştır. Bununla birlikte, Ramazan ayında Türk 
mutfağının en güzel sofraları kurulmaktadır.  

 

Bulgurun Yapısı ve Türk Mutfağında Kullanımı 

Arapça “burğul” sözcüğünden gelen bulgur, Farsçada “pligouri” olarak kullanılmış ve Eski Yunancaya 
geçmiştir. Eski Yunancada diğer dillerin aksine vurma, ezme anlamına gelen “plege” kökünden üretilen 
bu isim, zamanla “pulgur”, “pilgur” ve “bulgur” halini almıştır (Kenar, 2016: 15). Orta Asya’dan gelen 
Türk toplumunda tahıllar sofraların vazgeçilmezidir. Tahılların başında ise arpa ve buğday 
gelmektedir. Buğdayın usulüne göre kaynatılması, kurutulması ve kabuğunun soyulmasından sonra 
kırılıp inceltilmesi ile elde edilen bulgur, yarma, irmik ve un Türk mutfak kültürünün vazgeçilmez ana 
besin maddeleri arasındadır. Bu kapsamda, bulgurun konar-göçer Türk toplumu tarafından diğer besin 
maddelerine göre tercih edilmesinde birçok neden vardır. Bulgurun Türk kavimlerinde beslenme 
açısından çok fazla tercih edilmesinin nedenleri arasında hiç şüphesiz bozulmayan dayanıklı bir besin 
olması gösterilmektedir (Gürsoy, 2004). Ayrıca, bulgur, Türk toplumuna sağlık açısından da fayda 
sağlamıştır. İlk dönemlerden itibaren bulgurun üretim aşamasında ön pişirme uygulanması ile 
içeriğindeki nişastanın jelatinize olması, kurutma işlemi sonrası sert yapısının (Şeren-Karakuş, 
Küçükkömürler ve Ekmen, 2008: 1180) hem kolaylıkla pişirilmesi ve sindirilmesi fazla tüketilmesine 
neden olmuştur. Tablo 1’de bazı gıda maddeleri ve bulgurun taşıdığı besin öğeleri belirtilmektedir: 

Tablo 1. 100 gr Bulgur, Pirinç, Makarna ve Kepekli Bulgur için Besin Değerleri 

Besin Öğeleri (100 g Pişmemiş) Bulgur Pirinç Makarna Kepekli Bulgur 
Enerji (kcal) 338 329 338 320 
Karbonhidrat 70,2 74,0 71,4 60,8 
Protein (g) 12,2 6,7 10,0 13,0 
Yağ (g) 0,86 0,70 1,40 2,30 
Posa (lif g) 8,2 3,0 5,2 13,3 
Potasyum (mg) 328,5 96,7 192,6 353,7 
Kalsiyum (mg) 14,8 3,7 12,2 18,7 
Fosfor (mg) 226 99 121 224 
Demir (mg) 1,30 0,60 1,60 2,67 
B1 Vitamini (mg) 0,31 0,10 0,30 0,30 
B2 Vitamini (mg) 0,07 0,02 0,04 0,08 
Niasin (mg) 4,1 2,3 3,9 4,5 
Kolestrol (mg) 0 0 0 0 
Gl Değeri 48 98 60 60 

Kaynak: Kenar, 2016: 55. 

Türk mutfağında birçok yemeğin ana maddesi olan bulgur; çorbalarda, yemeklerde, böreklerde ve 
pilavlarda kullanılır. Türk mutfak kültüründe ana gıda maddesi olan bulgurun karşılığı Çin’de pirinç, 
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Batılı ülkelerde patates ve mısır gibi bol nişastalı, besleyici gıda maddeleridir (Arıkdal, 2009: 20). Bulgur 
sağlık açısından düşük glisemik indeksi, iyi bir folik asit ve B vitamin kaynağı olması sebebiyle bazı 
tahıllara göre üstünlük göstermektedir (Kenar, 2016).  

Bulgur türevleri ile değil, aynı zamanda sürekli ikamesi olarak düşünülen pirinç ile Tablo 1’de 
kıyaslanabilmektedir. İnsanların ihtiyacı olan en önemli bileşen olan protein bulgurda pirince göre daha 
fazla bulunmaktadır. Ayrıca bulgur, pirinç ve makarnaya göre posa ve B vitamini bakımından daha 
zengindir. Öte yandan glisemik indeks açısından değerlendirildiğinde ise bulgur; pirinç, makarna ve 
kepekli bulgura göre daha düşüktür ve dengeli beslenme konusunda tercih edilmesi gereken besindir. 
Türkiye’de kişi başı yıllık bulgur tüketimi yaklaşık 12 kg olarak belirtilmektedir. Bu oran pirinç için 7kg; 
makarna içinse 6 kg olarak gösterilmektedir (Kenar, 2016: 41).  

Toplumların kültürlerinin bir parçası olan mutfak kültürü sadece karın doyurmak değil, aynı zamanda 
düğünlerin, ölümlerin ve bunun gibi birçok merasimlerin ve toplumsal davranışın, örf ve adetlerin 
vazgeçilmez öğeleri arasındadır (Sağır, 2012: 2676). Bu bağlamda buğday ve bulgurdan elde edilen 
ürünler Türk mutfak kültürünün bir yansıması olarak düğün, bayram ve özel günlerde çorba, yemek, 
börek veya ekmek olarak farklı şekillerde sofralarda yer almıştır. Buradan yola çıkarak Tablo 2’de Türk 
mutfak kültüründe içeriğinde bulgur olan yemeklere örnekler verilmektedir: 

Tablo 2. Türk Mutfak Kültüründe İçeriğinde Bulgur Olan Yemeklere Örnekler 

Çorbalar Salatalar Sebze 
Yemekleri 

Balık 
Yemekleri 

Köfteler ve 
Kebaplar 

Dolmalar Pilavlar Tatlılar  

Ayran 
Çorbası 

Batırık Bulgur Aşı Balıklı 
Bulgur 
Pilaki 

Analı Kızlı Ayva 
Dolması 

Ana Kız 
Pilavı 

Düğülü 
Haşhaş 
Tatlısı 

Bulgur 
Çorbası 

Kısır Bulgurlu 
Fasulye 

Bulgurlu 
Sazan 

Bulgurlu 
Köfte-Çiğ 
Köfte 

Biber 
Dolması 

Tel Şehriyeli 
Pilav 

Aşure 

Bulgurlu 
Soğuk 
Çorba 

Pancar 
Yemeği 

Bulgurlu 
Patates 

Hamsi 
Pilavı 

Ciğer 
Taplaması 

Domates 
Dolması 

Alaca Pilavı Kesme 
Bulamacı 

Bulgurlu 
Yaz 
Çorbası 

Patlıcan 
Salatası 

Fasulye 
Kavurması 

Palamut 
Bulgur 
Pilaki 

Hindili 
Bulgur 
Köftesi 

Efelek 
Dolması 

Baklalı 
Bulgur 
Pilavı 

Mısır 
Usulü 
Bulgurlu 
Tatlı 

Ezogelin 
Çorbası 

Sebzeli 
Tarator 

Ispanak 
Kavurması 

Balıklı İçli 
Köfte 

Fellah 
Köfte 

Katıklı 
Dolma 

Bulgur 
Pilavı veya 
Mantısı 

Kırma  

Düğürcük 
Çorbası 

Sebzeli 
Bulgur 
Salatası 

Kabak 
Kavurması 

 İçli Köfte Küllah 
Dolması 

Börülceli 
Bulgur 
Pilavı 

Bulgur 
Helvası 

Kurşun Aşı Bulgurlu 
Bahar 
Salatası 

Lahana 
Kapuska 

 Kadınbudu 
Köfte 

Lahana 
Sarması 

Domatesli 
Bulgur 
Pilavı 

 

Mercimekli 
Bulgur 
Çorbası 

Buğday 
Salatası 

Maydanoz 
Yemeği 

 Patates 
Köftesi 

Lor 
Dolması 

Ebegümeçli 
Bulgur 
Pilavı 

 

Toyga 
Çorbası 

Rokalı 
Başbaş 
Salatası 

Semizotu 
Yemeği 

 Sini Köfte Patlıcan 
Dolması 

Erikli Bulgur 
Pilavı 

 

Kaynak: (Yenici, 1997: 61; Çıkla, 1998: 125; Işık, 2003: 4; Gürsoy, 2005; Şeren-Karakuş vd., 2008: 1189; 
Halıcı, 2009; Kenar, 2016). 
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Bu doğrultuda, çalışmanın ilerleyen bölümünde bulgur ile yapılan Türk mutfağında unutulmaya yüz 
tutan veya kısmen unutulan yemeklere ilişkin reçetelere yer verilecektir. 

 

Bulgurun Türk Mutfağında Kullanımına İlişkin Örnekler 

Türk mutfağının temel yapı taşlarından biri olan Bulgurun günümüzde yiyecek-içecek işletmelerinin 
menülerinde pek yer almadığı ve unutulmaya başlayan birçok bulgur içerikli yemeğin olması nedeniyle 
kullanılanlara alternatif olarak bulgur içerikli yemek reçetelerine yer verilmiştir: 

Bulgur Ekmeği 

Malzemeler (4 Kişilik) 

Miktar Ölçek İçindekiler 
1 Paket Kuru Maya 

1/3 Su Bardağı Köftelik Bulgur 
2 Su Bardağı Ilık Su 
1 Çay Kaşığı Toz Şeker 
1 Su Bardağı Ekmek Unu 
1 Yemek Kaşığı  Ekmek Unu (Bezelerin 

Yapışmasını Önlemek İçin) 
¼ Su Bardağı  Tam Tahıllı Un 
1 Çay Kaşığı Tuz  

Hazırlanışı 

1. Derin bir kapta ılık suyun içine önce kuru maya, sonra toz şeker eklenir. 
2. Karışım köpürene kadar beklenir. 
3. Mutfak robotunda tam tahıllı un, bulgur, ekmek unu, tuz ve mayalı karışım karıştırılır. 
4. Bir yemek kaşığı ekmeklik un zemine dökülür ve üzerine hamur koyularak yoğrulur. 
5. Yoğrulan hamur dört eşit parça ayrılır. 
6. Yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsisine şekil verilerek bezeler aralıklarla yerleştirilir ve bezelerin 

üzerine nemli bir bez serilir. 
7. Yaklaşık bir saat bezelerin kabarması beklenir. 
8. Daha önce ısıtılmış fırında 180°C’de yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirilir (Kenar 2016). 

Ekmek, insanlık tarihi ile yakından ilişkili bir gıda maddesidir. Yapılan kazılarda ekmek fırınına ilişkin 
kalıntılar M.Ö. 4000 yılına aittir. Eski Türk Devletleri’nden Hunların yemek alışkanlıklarında buğday 
ile yoğrulmuş yağlı hamurlu ürünlerin olduğu belgelenmiştir. Ayrıca Evliya Çelebi’nin yazdığı 
Seyahatname’ de bayatlamayan ekmek mayalarına ilişkin “tam üç ay bayatlamadan kalabilen ekmekler 
var ve bunlar develer aracılığıyla İran sarayına götürülüyor” şeklinde bilgiler yer almaktadır (Heper, 
2013). Bununla birlikte, toplumların mutfak kültüründe ekmeğin ayrı bir yeri vardır. Eski Mısırda 
buğday ile ekmek doğumdan ölüme kadar her hadisede bulunan ve duvarlarda resmedilen en büyük 
nimet olarak gösterilmektedir (Kalkışım, Özdemir ve Bayram, 2012: 4-5). Ekmek, Türk mutfak 
kültüründe de ayrı bir yere sahiptir. Her yörenin kendi coğrafyasının bahşettiği ürünlerle hazırladığı 
bir ekmek reçetesi vardır. Bu konuda nohutlu, patatesli, ekşi mayalı ekmek gibi örnekler verilebilir. 
Buğday ekmeği diğer ekmeklere göre hem sindirilmesi açısından hem de bozulmadan saklanabilmesi 
ile tercih edilmesi gereken bir ekmek çeşididir.   
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Bulgur Aşı Çorbası 

Malzemeler (4 Kişilik) 

Miktar Ölçek İçindekiler 
2 Adet Kuru Soğan (Doğranmış) 

250 Gram Kıyma (İsteğe Bağlı) 
1 Yemek Kaşığı Tereyağı 
1 Yemek Kaşığı Biber Salçası 
1 Su Bardağı Bulgur 
6 Su Bardağı Et Suyu 
1 Su Bardağı Nohut (Haşlanmış) 
1 Çay Kaşığı Tuz 
1 Çay Kaşığı Karabiber 

Hazırlanışı 

1. Derin bir tavada eritilen tereyağının içinde soğanlar pembeleşene kadar kavrulur. 
2. Ardından soğana biber salçası ve kıyma eklenir. 
3. Kıyma sotelendikten sonra nohut, bulgur tencerede harman edilir. 
4. En son karışıma et suyu ilave edilir. 
5. Kaynamaya başladığında tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak farklı baharatlar eklenir. 
6. Üzerine ince doğranmış nane ile süsleyerek servis yapılır (Kenar 2016). 

Genel olarak, Türk mutfak kültüründe çorbanın yeri farklıdır. Bazı kültürlerde iştah açıcı ve ana yemek 
olarak tüketilen çorba, Türk mutfak kültüründe her öğünde yer alabilen bir yemek çeşididir. Yaşanılan 
coğrafyanın bahşettikleri ile mutfak kültürünü oluşturan Türk toplumu çorbalarında bulguru da 
kullanmıştır. Bulgur çorbası, Aydın, Bolu, Karaman, Kayseri, Kütahya, Muğla, Sinop ve Sivas gibi illerin 
yöresel mutfaklarında yer alan bir çorbadır (Güldemir, Haklı ve Işık, 2018: 58). Bulgur çorbası bölgesel 
olarak farklılaşmakla birlikte genel kabul gören reçete de bulgur ve nohut yer almaktadır.   

Saç Oruğu 

Malzemeler (6 Kişilik) 

Miktar Ölçek İçindekiler 
½ Kilogram Köftelik Bulgur 
1 Kilogram Yağsız Et 
1 Adet Soğan (Doğranmış) 
1 Yemek Kaşığı Pul Biber 
1 Yemek Kaşığı  Biber Salçası 
2 Çay Kaşığı Tuz 
1 Çay Kaşığı Kimyon 
2 Yemek Kaşığı Un 
2 Su Bardağı Sıvıyağ 

İç Harcı İçin 
Miktar Ölçek İçindekiler 

300 Gram Kuzu Kuyruk Yağı 
1 Çay Kaşığı Tuz  
½ Bağ Maydanoz (Doğranmış) 
1 Çay Kaşığı Karabiber 

200 Gram Ceviz İçi (Dövülmüş) 
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Hazırlanışı 

1. Derin bir kapta sıcak su ile bulgur beklemeye alınır. 
2. İçi için; kuyruk yağı ve yağsız etin bir kısmı et tokacı yardımıyla dövülür. 
3. Dövülmüş et ve kuyruk yağı harcının içerisine maydanoz, ceviz içi, karabiber ve tuz ilave 

edilerek yoğurulur. 
4. Dinlenmiş bulgura soğan, biber salçası, pul biber, un, tuz ve kimyon eklenerek karıştırılır. 
5. Yağsız etin kalan kısmı da et tokacı ile dövülür ve bulgur karışımına eklenir. 
6. Hazırlanan bulgurlu karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak bir tülbent serilmiş sert 

zeminde yuvarlak form vererek açılır. 
7. Hazırlanan kuyruk yağlı iç, açılmış olan bulgurlu hamurun üzerine yayılır ve diğer parça ile 

üzeri kapatılır. 
8. Hazırlanan yayvan içli köfteler yağlanmış bir tavada veya saç üzerinde kızartılır ve sıcak olarak 

servis edilir (Özdemir ve Güngör 2016: 196). 

Saç Oruğu, medeniyet çeşitliliği ile göze çarpan Hatay mutfağına ait bir üründür. Birbirine geçmiş 
kültürlerin harmanlanması ile oluşan Hatay mutfağı, kültür etkileşimini yansıtan nadide yemekleri 
içermektedir ve bunlardan biri Saç Oruğu’dur. Saç Oruğu İçli Köfte’ ye benzetilmektedir. Ancak İçli 
Köfte’ den farklı olarak Saç Oruğu’nun bulgurlu harcında da et vardır.  

 

Topalak Köfte  

Malzemeler (6 Kişilik) 

Miktar Ölçek İçindekiler 
1 Kilogram Köftelik Bulgur 
½  Litre Su (Sıcak) 
4 Yemek Kaşığı Un 
1 Adet Yumurta 
1 Adet  Soğan 
1 Tatlı Kaşığı  Tuz 

Servis Etmek İçin 
200 Gram Yoğurt 
1 Diş Sarımsak 
1 Yemek Kaşığı Tereyağı 
1 Yemek Kaşığı Domates Salçası 
1 Yemek Kaşığı Biber Salçası 
1 Tatlı Kaşığı Pul Biber 
1 Çay Kaşığı Karabiber 
1 Tatlı Kaşığı Tuz 

Hazırlanışı 

1. Derin bir kapta bulgur sıcak su ile ıslatılır ve yumuşaması için bekletilir. 
2. Dinlenmiş ve yumuşamış bulgurun içine yumurta, un, tuz eklenir ve yoğurulur. 
3. Karışım kendini tutana kadar yoğrulmaya devam edilir.  
4. Hamur haline gelen bulgurlu harçtan küçük parçalar alınarak yuvarlak toplar oluşturulur. 
5. Köfteler kaynamakta olan suda haşlanır ve piştikten sonra sudan süzülerek ılımaya bırakılır. 
6. Sarımsaklı yoğurt hazırlanır. 
7. Eritilen tereyağında soğan pembeleşene kadar kavrulur. 
8. Domates ve biber salçası, baharatlar soğana ilave edilerek sos elde edilir. 
9. Köfteler sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos ile süslenir ve sıcak olarak servis edilir (Kırşehir İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2018).  
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Bulgurun her hali yemeklerde kullanılmıştır. Bunlardan biri de Topalak Köfte’ dir. Ana yemek 
olabileceği gibi ara sıcak olarak da tüketilebilmektedir. Topalak Köfte’nin sarımsaklı yoğurt ve salçalı 
sos ile servis edilmesi; Sarımsaklı Köfte ve Fellah Köfte gibi benzerleri ile farklılığını ortaya 
koymaktadır. Buğdayın çok kullanıldığı ve çoğu ailenin geçim kaynağı olduğu Orta Anadolu’da sıkça 
tercih edilen bir yemek konumundayken; günümüz hızlı tüketim toplumunda zahmetli bir yemek 
olması nedeniyle unutulmaya veya çok tercih edilmemeye başlamıştır. 

 

Besmeç 

Malzemeler (4 Kişilik) 

Miktar Ölçek İçindekiler 
300 Gram Orta Yağlı Kıyma 
1 Su Bardağı Köftelik Bulgur 
2 Adet  Soğan (Doğranmış) 
1 Tatlı Kaşığı Pul Biber 
1 Çay Kaşığı Karabiber 
1 Çay Kaşığı Tuz  
1 Çay Kaşığı Köfte Baharı 
1 Tutam Maydanoz 

Hazırlanışı 

1. Derin bir kapta kuru soğan, ince bulgur, kıyma, baharatlar ve tuz karıştırılır. 
2. Karışım bulgur yumuşayana kadar yoğurulur ve içine en son maydanoz eklenir. 
3. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınarak top haline getirilir. 
4. Avuç içi ara ara su ile ıslatılarak top parçalar köfte şekline getirilir. 
5. Az yağlı yapışmaz bir tavada köfteler ateşte veya közde pişirilir. 

Türk toplumlarının birçoğunda mutfak sözlüğünde Besmeç kelimesi kullanılmaktadır. Besmeç, 
“bulgurdan yapılmış yassı köfte” olarak ifade edilebilmektedir (Atabay, 2012). Besmeç, Çiğ Köfte ile 
benzetilmektedir. Ancak Çiğ Köfteden farklı olarak Besmeç, çiğ tüketilmek yerine yumuşamış ve şişmiş 
olan bulgur ve kıymanın ısıl işleme tabi tutulması ile yapılmaktadır. Böylece Besmeç, daha gevrek ve 
farklı bir lezzet kazanmıştır. Günümüzde de Çiğ Köfteye yapılan eleştirilere yönelik bir çözüm olarak 
Besmeç’in yaygınlaştırılması yerinde olacaktır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Toplumların taşıdıkları maddi ve manevi değerlerin bütününü oluşturan kültür, toplumları 
birbirlerinden ayıran önemli bir unsurdur. Kültür, aynı zamanda toplumların kendilerine has yeme-
içme alışkanlıklarını, başka bir ifade ile “mutfak kültürünü” de etkilemektedir. Mutfak kültürü, sadece 
karın doyurma faaliyeti değil; aynı zamanda toplumların tüm geçmişini, örf ve adetlerini, 
alışkanlıklarını yansıtan özel bir yapıdır. Bu doğrultuda, kökleri Orta Asya’ya kadar dayanan ve en eski 
topluluklardan biri olarak kabul edilen Türk toplumunun mutfak kültürü hem her karşılaştıkları 
toplumlarla etkileşimlerle hem de coğrafi değişikler sonucu doğanın verdiği zenginlikleri kullanarak 
günümüz Türk mutfak kültürünü oluşturmuştur. Bugün köklü Türk mutfağı, dünyanın en büyük 
mutfakları arasında sayılmaktadır ve bunu kültüründeki zenginliğe borçludur. Geçmişten günümüze 
Türk mutfak kültüründe yemeklerin hammaddesi olarak değişmeyen en önemli gıda buğdaydır. 
Buğdayın öğütülmesi ile elde edilen bulgur, yarma, irmik ve un her daim Türk toplumunun sofrasında 
farklı şekillerde yer almıştır. Günümüzde pirinç ve makarna bulgurun yerini almaya çalışmasına 
rağmen, posa ve vitamin, mineral zenginliği ile bulgur sağlıklı yaşam için tüketilebilecek en iyi 
tahıllardan biridir. Bu açıdan bulgur, zengin fakir demeden birçok sofrada bulunduğu gibi geleneksel 
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yemeklerin yapımında kullanılarak Türk mutfak kültüründe ön planda yer almıştır. Dolayısıyla, bulgur 
Türk toplumu için kültürel, tarihi, ekonomik ve toplumsal bir değerdir ve her zaman disiplinlerarası 
bir çalışma konusu olabilecek konumdadır. Ayrıca Türk mutfağının dünyada bilinen en köklü 
mutfaklardan biri olduğu birçok araştırmacı tarafından belirtilmektedir. Bugün Meksika mutfağı 2010 
yılı itibari ile Unesco somut olmayan kültürel miras unvanı kazanmıştır. Nitekim Türk mutfağının 
korunmasına ve sürdürülebilir olmasına ilişkin olarak bir uygulama ve süreç yönetimi yoktur. Ayrıca 
Türk mutfağı içerisinde kullanılan bulgur içeren yemeklerin birçoğu gelişigüzel hazırlanmakta ve bu 
kapsamda özünü kaybetmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bulgur içeren yemeklerin aslına uygun 
ve geleneksel yönü üzerine vurgu yapılarak hazırlanması gerekmektedir. 

Bu çalışma, Türk mutfak kültüründe bulgurun yerine ve önemine, aynı zamanda içeriğinde bulgur 
kullanılan unutulmaya yüz tutmuş veya pek bilinmeyen yemeklere ilişkin kuramsal bir çerçeve 
sunmuştur. Bu anlamda ileriki çalışmalarda Türk mutfağında bulgur, arpa, çavdar gibi tahılların 
kullanımına ilişkin karşılaştırmalı bir çalışma yürütülebilir. Ayrıca, Türk mutfak kültürüne ilişkin 
örnekler sunan turizm işletmelerinin menülerinde bulgurun kullanım düzeyinin araştırılması 
önerilebilir. Günümüzde globalleşmenin getirdiği tehlikelerden biri olan akımlar ve toplumsal 
kültürlerin daralması köklü bir geçmişe sahip olan Türk mutfak kültürünü de etkilemektedir. Bu 
amaçla, uygulamacılara yönelik verilebilecek en önemli önerilerden biri, yiyecek-içecek işletmelerinin 
menülerinde Türk mutfak kültürünü yansıtan bulgurlu yemeklerin yer alması ve tüketilmesidir. Ayrıca 
Türk mutfağının korunması ve sürdürülebilir olmasında yiyecek-içecek işletmelerinde istihdam edilen 
şeflerin ve mutfak çalışanlarının bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Şeflerin ve mutfak çalışanlarının 
bilinçlendirilmesi ile menülerde bulgur içeren yiyeceklerin artması sağlanabilir. Türk mutfak 
kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi önemli bir diğer husustur. Bu konuya ilişkin 
olarak Türk mutfağında bulgur içeren yiyeceklerin kullanımı ile ilgili eğitimler verilerek Türk 
Mutfağının korunması ve sürdürülebilirliği sağlanabilecektir. Bir diğer öneri ise, beslenmenin sadece 
karın doyurmak olmadığı, yediğimiz yiyeceklerin lezzet algısının önemli olduğu, öncelikle beynimizin 
bu noktada tatmin edilmesinin gerekliliğidir. Bu nedenle tüketiciler görsel ve yazılı basında kamu 
spotları kullanılarak bulgurun sağlıklı beslenmeye ilişkin katkılarının açıklanması ve bu konuda 
konusunda bilgilendirilmesidir. 
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Öz 

Kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanan kırsal turizm, kent yaşamının 
zorluklarından uzaklaşmak isteyen bireyleri cezbedecek bir alternatif turizm türü olarak kabul edilmektedir. 
Öte yandan; söz konusu yöredeki yerel halkın, tarım gelirleriyle beraber turizm gelirinden de pay almasına ve 
sosyo-kültürel açıdan gelişmesine imkân vermektedir. Türkiye de hem tarım hem turizm için kullanılabilecek 
arazilere sahip olması nedeniyle, yeterince yararlanamadığı önemli bir kırsal turizm potansiyeline sahiptir. Bu 
potansiyeli artırabilecek yöntemlerden biri de yerel paydaşları bilinçlendirmek ve turizm faaliyetlerine 
katılımını sağlamaktır. Bu noktada da bir bölgede yaşayanların gönüllü şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan, 
toplum yararına çalışan ve bölgenin her yönden kalkınması için çabalayan sivil toplum kuruluşları etkin rol 
oynamaktadır. Buradan hareketle; nitel yöntemlerden biri olan literatür taraması yöntemi ile hazırlanan bu 
çalışmada; sivil toplum kuruluşlarının turizm sektöründeki işlevleri de göz önünde bulundurularak, kırsal 
turizmde hangi kuruluşların yer aldığı ve hangi fonksiyonlara sahip olduğu araştırılmıştır. Yapılan araştırmanın 
sonucunda İtalya, Fransa, İspanya vb. ülkelerde kırsal turizm tesislerinin yaklaşık bin yatak kapasitesinden 
toplamda on binlere varan bir artış gözlenmiştir. Bu da kırsal turizmin gereken özen gösterildiği takdirde, gelir 
yaratma açısından ne kadar etkili bir turizm çeşidi olabileceğini ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonunda 
ülkemizde de kırsal turizm kuruluşları incelenerek yapılan karşılaştırmalarla fonksiyonlarının nasıl daha çok 
artırabileceğine yönelik öneriler geliştirilmiştir.  

*Bu çalışma, 2. Uluslararası Kırsal Turizm Kongresinde özet bildiri olarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm, Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Kalkınma, Yerel Halk. 
Makale Gönderme Tarihi: 24.10.2019  
Makale Kabul Tarihi: 05.01.2020 

Önerilen Atıf:  
Ulucan, E. ve Kızılırmak, İ. (2020). Kırsal Turizmde Sivil Toplum Kuruluşlarının Yeri ve Önemi, Türk Turizm 
Araştırmaları Dergisi, 4(1): 729-745. 
© 2020 Türk Turizm Araştırmaları Dergisi. 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 729-745. 

730 

Journal of Turkish Tourism Research 
2020, 4(1): 729-745. 

DOI: 10.26677/TR1010.2020.341 
ISSN: 2587–0890 Journal Homepage: https://www.tutad.org      

CONCEPTUAL PAPER 

The Role and Importance of Non-Governmental Organizations in Rural Tourism 

Lecturer Ebru ULUCAN, İstanbul Ticaret University, Faculty of Management, İstanbul, e-mail: 
eulucan@ticaret.edu.tr 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6050-003X 

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK, İstanbul University, Faculty of Economics, İstanbul, e-mail: 
ikizilirmak@yahoo.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9141-6420 

Abstract 

The rural tourism, which is defined as all tourism activities performed in rural areas, is accepted as an alternative 
tourism type which will attract the people who want to go away from the difficulties of city life. On the other 
hand; it allows the local residents to get a share from tourism incomes besides their agricultural incomes and to 
improve themselves in socio-cultural way. As having convenient lands suitable for agriculture and tourism, 
Turkey has an important potential for rural tourism which cannot take enough advantage of this potential. In 
order to increase this potential, it should be considered to inform and encourage the local residents to participate 
into tourism activities. In this context; the non-governmental organizations (NGOs), which are defined as the 
organizations founded by local residents gathered voluntarily, work for the benefits of society and for a region’s 
economic, political and social development; have an effective role. In this project, by considering their role in 
tourism industry, it is searched that what kind of NGOs play an active role in rural tourism and what kind of 
functions they have by using the literature review method used in qualitative methods. As a result of the 
research, it has observed that some countries such as Italy, France, Spain, etc. the capacity of rural tourism 
facilities has been increased from one thousand beds to ten thousand in total. This suggests that rural tourism 
can be an effective form of tourism in terms of income generation if due care is taken. At the end of the study, 
the rural tourism organizations in Turkey have examined suggestions on how to improve their function have 
been discussed with the comparisons made.   
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GİRİŞ 

Son yıllarda hızla gelişen küreselleşme, tüm dünyada ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyinin 
artmasına yol açmış, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler oluşan bu açığı kapatabilmek 
için ülkesel kalkınma planlarını yeniden değerlendirmek durumunda kalmışlardır (Çeken vd., 2007). 
Yine küreselleşmenin etkisiyle yaşanan teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmeler de tüketicilerin ilgi 
alanlarını ve alışkanlıklarını değiştirmiş, bu değişim birçok sektör gibi turizm sektörünü de 
etkilemiştir. Özellikle deniz-kum-güneş odaklı kitle turizmine olan ilginin azalması ve tüketicilerin 
değişen beğenileri, farklı turizm türlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır (Karafakı ve Yazgan, 2012). 
Aynı zamanda; hızla artan nüfus, çarpık kentleşme ve iş yaşamında karşılaşılan zorluklar gibi 
faktörler bireylerde stres yaratmış ve bireyler, bu stresten uzaklaşmanın yollarını doğayla iç içe 
olmakta bulmuşlardır. Bu bağlamda; bireylerin büyükşehirlerin stresinden kaçarak doğa ile baş başa 
kalabilecekleri hem dinlenip hem de özgün deneyimler edinebilecekleri alternatif turizm türlerinden 
biri de kırsal turizmdir (Karaman ve Gül, 2015).  

Genel olarak; kırsal alanlara yönelik gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanan kırsal 
turizm, dinlenme amacıyla yapılan turizm çeşitleri arasında da yer almaktadır (Torun, 2013). 
Temelinde köy veya çiftlik gibi kırsal yerleşim birimleri ile doğal çevrenin olduğu ve bu sebeple, kitle 
turizminin yarattığı çevre sorunlarının aksine, çevreye daha duyarlı olan kırsal turizm; bu anlamda 
sürdürülebilir turizm açısından oldukça önemlidir (Karafakı ve Yazgan, 2013; Karaman ve Gül, 
2015). Öte yandan; gerçekleştirildiği bölgelerde, yerel halkın tarımdan elde ettiği gelirin yanı sıra 
turizm gelirlerinden de pay almalarını sağlamakta, turistlerle yaşanan sosyo-kültürel etkileşim 
sayesinde kendilerini geliştirmelerine de imkân vermektedir (Torun, 2013). Bu özellikleri açısından, 
başta Avrupa Birliği olmak üzere, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bölgesel kalkınma 
anlamında büyük önem taşımakta, özellikle göç sorununun yaşandığı ve ekonomik anlamda sıkıntı 
yaşanan dağlık bölgelere daha çok uygulanmaktadır (Şerefoğlu, 2009; Karafakı ve Yazgan, 2012).  

Türkiye de turizme elverişli tarımsal arazilerinin varlığından dolayı kırsal turizm açısından önemli 
bir potansiyele sahip olmakla beraber, bu potansiyelden yeterince yararlanamamaktadır. Bu sebeple; 
ülke genelinde geliştirilecek bölgesel kalkınma planlarında kırsal turizmin öneminin vurgulanması, 
kırsal alanlardaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için izlenecek yolların belirlenmesi ve yerel 
halkın bilinçlendirilerek bu faaliyetlere katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Bu çalışmalar, 
devlet desteği ve öncülüğünde yürütülmekle beraber devlete yardımcı olabilecek kurum ve 
kuruluşlardan da destek alınabilir. Bu bağlamda; bir bölgede yaşayanların gönüllü şekilde bir araya 
gelmesiyle oluşturulan, toplum yararına çalışan ve bölgenin ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda 
kalkınması için çabalayan sivil toplum kuruluşları aktif bir rol oynayabilir.  

Anlatılanlardan hareketle hazırlanan bu çalışmanın amacı; sivil toplum kuruluşlarının turizm 
sektöründeki işlevleri göz önünde bulundurularak, kırsal turizmde ne gibi fonksiyonlara sahip 
olduğunu belirlemek ve bu fonksiyonların ne şekilde geliştirilebileceğine yönelik öneriler sunmaktır. 
Bu amaç doğrultusunda; geliştirilen öneriler kavramsal açıdan değerlendirilerek tartışmaya 
sunulmaktadır.  
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LİTERATÜR 

Kırsal Turizm 

Turistlerin ilgi, merak ve beğenileri değiştikçe alışılagelmiş turizm faaliyetlerine olan ilgi azalmakta, 
sıradanlığın ötesinde deneyimler ve sakinlik arayan bireylerin sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır 
(Çelik vd., 2017). Artan bu farklılık ihtiyacına yönelik olarak; kitle turizminin aşırı tüketimine karşılık 
olarak doğal ve kültürel değerlerin korunmasına ve bu sayede turizmin sürdürülebilir kılınmasına 
katkı sağlayan alternatif turizm türleri ortaya çıkmıştır (Harbalıoğlu vd., 2013; Akçura ve Karadağ, 
2015). Alternatif turizm türleri arasında yer alan kırsal turizm, gerek bireylere şehir stresinden uzakta 
dinlenme imkânı sağlaması gerekse zengin potansiyele sahip alanların değerlendirilmesine yardımcı 
olması açısından, sürdürülebilir turizm politikalarının hazırlanmasında üzerinde önemle durulan bir 
turizm türü haline gelmiştir (Soykan, 2003; Torun, 2013).  

Genel olarak; kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri olarak tanımlanan ve hem yerli hem 
yabancı literatürde tarım turizmi, çiftlik turizmi ve eko-turizm kavramları ile aynı anlamda 
kullanılan kırsal turizme ilişkin birçok tanım mevcuttur. Öte yandan; Çeken ve diğerleri (2007), kırsal 
turizmin tanımının daha iyi anlaşılabilmesi için bileşenlerinin de bilinmesi gerektiğini vurgulamış ve 
bu bileşenleri, merkezinde kırsal turizm toplumu olmak üzere şu şekilde sıralamışlardır:  

• Kırsal Alanlar: Dağlar, göller, nehirler, ormanlar, doğa manzaraları, vb. 
• Kırsal Miras: Endüstriyel çağdaş mimari, tarih öncesi miras, kaleler, kiliseler, camiler, vb.  
• Kırsal Yaşam: El sanatları, yerel etkinlikler, mutfak kültürü, geleneksel müzik, vb. 
• Kırsal Etkinlikler: Bisiklete binme, balık tutma, yürüyüş, tarım ürünü yetiştiriciliği, vb. 

Alexander ve Mc Kenna’ya (1998) göre kırsal turizm; kırsal alanların kalkınması ve bölgesel 
gelişmişlik seviyesinin artırılması için kullanılan, kültürlerarası etkileşim sağlayan gelir getirici bir 
alternatif turizm faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. Avrupa Komisyonu (1999) ise kırsal turizmi, 
turistlerin tatillerini kırsal bölgelerde geçirerek o bölgelerin kültürel mirasını öğrendikleri ve bölge 
halkının yaşam tarzlarını keşfettikleri seyahatler olarak ifade etmektedir.  

Kırsal turizm farklı kaynaklarda yine benzer şekilde; bireylerin, tarımsal ya da doğal kültürel 
ortamlarda dinlenerek hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, bir kırsal alana gidip 
konaklamaları ve o bölgedeki yöresel değerleri deneyimledikleri bir turizm türü olarak da ifade 
edilmektedir (Soykan, 2003; Uçar vd., 2012; Karaman ve Gül, 2015). Yerli literatürde, kırsal turizme 
yönelik yapılan en kapsamlı tanımlardan bir başkası da Küçükaltan’ın (1997: 212) tanımı olup; 
“insanların devamlı olarak kaldıkları yerlerin dışındaki kırsal yörelere ziyaretleri, buralarda üretilen 
mal ve hizmetleri yörenin doğal dokusuna uygun mekânlarda talep ederek ve yöredeki para artırma 
arzularını minimize ederek gerçekleştirdikleri geçici konaklamalarından doğan ilişkiler bütünü” 
olarak tanımlamaktadır. 

Yapılan tanımlar dikkate alındığında; kırsal turizmin turistlerin belli bir mekân içerisinde 
sıkışmalarının ötesinde kırsal bölgelerdeki atmosferden faydalanmalarını sağlayan ve bu sayede 
diğer sektörlere göre daha düşük gelir seviyesine sahip tarım üreticisine de katkı sağlayan çok yönlü 
kompleks bir turizm aktivitesi olduğunu söylemek mümkündür (Çeken vd., 2007; Uçar vd., 2012; 
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Ölmez ve Girgin, 2015). Bu çok yönlü yapı, kırsal turizme bir takım karakteristik özellikler yüklemiş 
ve bu özellikler Soykan (2003) tarafından şu şekilde sıralanmıştır: Kırsal turizm, her mevsim 
yapılabilen bir turizm türü olarak turizmin coğrafi açıdan daha dengeli yayılmasını sağlamaktadır. 
Birçok turizm türü ile birleşerek uygulanabildiğinden, kırsal turizm kapsamında gerçekleştirilen 
rekreasyon etkinlikleri çeşitlilik göstermektedir. Yine aynı şekilde; kırsal turizm doğal çevrenin ve 
kültürel mirasın korunmasını da amaçladığından sürdürülebilir hizmet sunmaktadır. Son olarak; 
bölgesel ve ülkesel boyutlarda etkili bir tanıtım aracı olarak kullanılan kırsal turizm faaliyetlerine 
katılan turistler, farklı profil özelliklerine sahiptirler.   

Kırsal turizmin gerek taşıdığı özellikler gerekse içeriği bakımından, başta gerçekleştirildiği bölge 
üzerinde olmak üzere birçok alanda etkisi de bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik, istihdam, kırsal 
kalkınma, altyapı, sosyo-kültürel ve doğal çevre açısından değerlendirilen bu etkilerin başında; kırsal 
turizmin, gerekli olan mal ve hizmetlerin üretimi ve sunulması için istihdam yaratması ve bu sayede 
kırsal alanlardaki işsizlik oranını azaltması gelmektedir. Öte yandan; kırsal bölgelerdeki turizm 
işletmelerinde farklı departmanlarda kadınların da istihdam edilmesiyle iki taraflı gelir kazancı 
sağlanacağından aile ekonomisi de canlanacaktır. Bir başka ekonomik etki olarak; aile 
pansiyonculuğu ve el işi hediyelikler gibi unsurlar sayesinde bölge halkının farklı kaynaklardan gelir 
kazanma imkânı da artmaktadır. Kırsal alanlardaki halkın ekonomik gelişimi arttıkça yaşam 
standartları değişecek ve halk kendini kültürel anlamda da geliştirmektedir. Böylece gelen turistlerle 
yerel halk arasındaki sosyo-kültürel etkileşim daha sağlam temellere oturtulmaktadır. Kırsal 
alanlardaki halkın ekonomik gelişimi arttıkça yaşam standartları değişmekte ve halk kendini kültürel 
anlamda da geliştirmektedir. Yine aynı şekilde; kültürel etkileşimin zenginleştirilmekte ve yok 
olmaya yüz tutmuş sanatların canlandırılmaktadır. Böylece gelen turistlerle yerel halk arasındaki 
sosyo-kültürel etkileşim daha sağlam temellere oturtulmaktadır.  Bu etkileşim sayesinde; kırsal 
alanlardaki doğal, tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve korunmasına da katkı 
sağlanmakta böylece kırsal alanlarla kentler arasındaki gelişmişlik farkı azalmaktadır (Cai, 2002; 
Çeken vd., 2007; Egbali vd., 2011; Karafakı ve Yazgan, 2012; Uçar vd., 2012; Torun, 2013; Ölmez ve 
Girgin, 2015; Karaman ve Gül, 2015; Ibanescu vd., 2018).  

Bütün bu etkilerin olumlu yönde gerçekleşmesi ve bir bölgede kırsal turizmin sağlıklı bir şekilde 
uygulanabilmesinin; yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama olmak 
üzere, altı ana başlık altında incelenen birtakım ilkelere bağlı olduğunu da unutmamak 
gerekmektedir. Bu ilkelerin başında; kırsal alanlardaki mevcut turizm arzının belirlenerek hem bölge 
halkı hem de turistlerin bu konuda bilgilendirilmesi gelmektedir. Daha sonra kırsal alanların doğal 
güzellikleri ortaya çıkartılmalı, yeni tesis ve aktivite tasarımları bu doğal dokuyu bozmayacak 
şekilde tasarlanmalıdır. Turizm yatırımları, kırsal alanları da destekleyecek şekilde dengeli bir 
biçimde dağıtılmalı ve bu doğrultudaki stratejik planlar geliştirilmelidir. Bir sonraki adımda; kırsal 
turizm faaliyetleri gerçekleştirilirken, yöresel dokunun ve kültürel değerlerim korunması sağlanmalı 
hem yöre halkında hem de turistlerde koruma bilinci geliştirilmelidir. Son olarak; bireylerin kırsal 
alanlara, yöresel değerlere ve kültürel ürünlere yönelik algılarının geliştirilmesi için imaj ve tanıtım 
faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. (Ün vd., 2012; Karafakı ve Yazgan, 2013):  

Kırsal turizm faaliyetlerinin geliştirilebilmesi için gerekli olan tanıtım ve pazarlama çalışmaları, 
başka hükümet olmak üzere, birçok kurum ve kuruluş tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu konuda; 
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daha çok yerel yönetimlerin katkıları bulunmakla beraber, bir bölgede yer alan sivil toplum 
kuruluşları da oldukça önemli rol oynamaktadır.  

 

Sivil Toplum Kuruluşları 

Bireylerin kendi istekleri ile bir araya gelerek oluşturdukları ortak yaşam alanı olan sivil toplum 
anlayışından hareketle geliştirilen sivil toplum kuruluşları; genel olarak, sivil yönetimi gerçekleştiren 
örgütsel yapılanmalar olarak ifade edilmektedir (Talas, 2011). Literatürde hükümet dışı kuruluşlar, 
kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve gönüllü kuruluşlar gibi isimlerle de anılan sivil toplum 
kuruluşlarının (STK) tanımları da çeşitlilik göstermektedir.  

Örneğin; Türk Dil Kurumu sözlüğünde, “toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp 
kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan, öneriler sunan her türlü birlik, sivil toplum 
örgütleri” olarak tanımlanırken (TDK, 2018); yabancı platformlarda “kâr amacı gütmeyen, gönüllü 
vatandaşların bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyelerde oluşturdukları gruplar” olarak 
tanımlanmaktadır (NGO, 2018).  

Sivil toplum kuruluşları, Küçük ve Güneş (2013: 25) tarafından ise; “kamu yararına çalışan ve bu 
yönde kamuoyu oluşturan, kâr amacı gütmeyen, demokratik bir mekanizmaya sahip ve belirli 
toplumsal amaçlara ulaşmak için gönüllü olarak bir araya gelen bireylerden oluşan örgütlenmeler” 
şeklinde ifade edilmektedir. 

Farklı toplumsal sorunlara odaklanan STK’lar; ilk olarak, II. Dünya Savaşı sonrasında, devletler ve 
halk arasındaki sorunları çözecek bir aracı ihtiyacından dolayı ortaya çıkmış ve devlet karşısında 
güçsüz kalan halkın ihtiyaç duyduğu desteği artırarak sivil dayanışmayı güçlendirme amacını 
benimsemişlerdir (Talas, 2011; Küçük ve Güneş, 2013). Bu amaç doğrultusunda; sosyal hizmet 
anlayışını benimseyen ve sivil toplumda faaliyet gösteren her yapı STK olarak kabul edilse de 
aslında, STK oluşumunun odağında gönüllülük esasına dayalı ve toplumsal faydaya yönelik 
çalışmalar yatmaktadır (Özer, 2008). Buradan hareketle, STK’lar için; gönüllü üyeliğe dayalı ve 
siyaseti etkileyebilecek toplumsal hizmet üreten gayri resmi yapılar şeklinde bir tanım yapmak da 
mümkündür (Talas, 2011).  

Değişik alanlarda faaliyet gösteren STK’lar farklı şekillerde de sınıflandırılmaktadır. Örneğin; Dünya 
Sivil Toplum Kuruluşları Birliği’ne göre 28 kategoriye ayrılmaktadır (Harman, 2014). Öte yandan, 
Avrupa Birliği, sivil toplum kuruluşlarını üç farklı kritere göre sınıflandırmaktadır (Çiftçi, 2014):  
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Tablo 1: Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınıflandırılması 
Faaliyet Alanına Göre Ana Sektörlere Göre Çalışma Yöntemlerine Göre 
Firma bazlı kuruluşlar İnsani yardım kuruluşları Din temelli hayırsever 

kuruluşlar 
Teknik kuruluşlar İnsan hakları kuruluşları Hizmet yönelimli kuruluşlar 
Bilimsel kuruluşlar Eğitim kuruluşları Katılım yönelimli kuruluşlar 
Sosyal kuruluşlar Kalkınma ve gelişim kuruluşları Güçlendirme ve kapasite 

geliştirme yönelimli 
kuruluşlar 

Çevresel kuruluşlar Çevre kuruluşları Toplum temelli çalışma 
kuruluşları 

Toplumsal hareket temelli 
kuruluşlar 

Kadın ve çocuk koruma 
kuruluşları 

Hak temelli çalışma 
kuruluşları 

İnsani yardım kuruluşları Barış ve çatışma yönetimi 
kuruluşları 

 

 Mesleki kuruluşlar  
Kaynak: Çiftçi, 2014. 

Türkiye’de ise; sivil toplum kuruluşları hukuki açıdan dört farklı şekilde değerlendirilmektedirler 
(Harman, 2014): 

• Yasa gereği kurulan ve bir meslek grubunun haklarını savunan kuruluşlar (barolar, 
meslek odaları vb.), 

• Yasal olarak kurulma zorunluluğu olmasa da toplumun çıkarlarını korumak için 
kurulan sendikalar, 

• Yasal olarak zorunlu olmasa da yasalar aracılığıyla oluşturulan ve gönüllülük esasına 
dayalı dernekler, 

• İnformel ve gönüllü katılımla kurulan halk platformları (üniversite grupları, yöresel 
dernekler vb.). 

Faaliyet alanı veya kategorisi ne olursa olsun tüm sivil toplum kuruluşlarının başlıca fonksiyonları 
ise şu şekilde özetlenmektedir: Oluşturdukları kamuoyu sayesinde toplumda yer alan bireylerin 
istek ve ihtiyaçlarını açıkça ifade edebilmelerini sağlamaktadırlar. Bu sayede; dayanışma anlayışını 
yayarak hem bireylere aidiyet duygusu kazandırmakta hem de onların kendilerini geliştirmelerine 
imkân vermektedirler. Toplumsal yaşam koşullarının geliştirilmesi için gerekli olan çalışma ve 
düzenlemeleri yapmakta; toplumu bilinçlendirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınması için gerekli olan 
projeleri üretip hayata geçirmekte ve bu sayede bireylere istihdam imkânı da sağlamaktadırlar. Söz 
konusu bu projeler ve gelişmeler sayesinde ise; bölgenin de tanıtımı ve kalkınmasına katkıda 
bulunmaktadırlar (Özer, 2008; Talas, 2011; Küçük ve Güneş, 2013). 

Söz konusu bu fonksiyonlar değerlendirildiğinde; sivil toplum kuruluşlarının toplumsal yaşamın 
yanı sıra turizm sektörüne de önemli katkılarının olabileceğini söylemek mümkündür. Özellikle 
destinasyonların tanıtımı ve yönetimi konusunda ilgili kurum ve kişilere danışmanlık sunulması, 
destinasyonların geliştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi ve turizmin yerel halk 
üzerindeki etkileri konusunda halkın bilinçlendirilmesi gibi roller ile turizmin sürdürülebilirliğine 
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katkıda bulunmaktadır (Harman, 2014). Öyle ki; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Komisyonu tarafından 1999 yılında hazırlanan “Sürdürülebilir Turizm: Sivil Toplum Örgütleri 
Perspektifi” başlıklı raporda da turizmin yerel halk ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin 
azaltılmasında sivil toplum kuruluşlarının da etkili olduğu açıkça belirtilmektedir. Tüm bunlardan 
hareketle; son yıllarda artan çevre koruma bilinci ile gerek ülkemizde gerekse dünyada hem çevre 
koruma hem de turizm odaklı sivil toplum kuruluşlarının sayısı giderek artmakta, çevre odaklı 
sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin sayısı da giderek artmaktadır (Talas, 
2011; Harman, 2014).  

 

Dünya’da Kırsal Turizm ve STK İlişkisi 

Sivil toplum kuruluşlarının turizm sektörüne olan katkıları, kendini kırsal kalkınmanın; yerli 
potansiyel kaynakların değerlendirilmesi ve kültürel mirasın korunması aracılığıyla, kırsal 
bölgelerdeki halkın da yaşam standartlarının geliştirilmesini ve böylece kırsal alanlarla kentsel 
alanların arasındaki gelişmişlik seviyesinin artırılmasını sağlama amacını taşıyan kırsal turizmde de 
göstermektedir (Ekiztepe, 2012). Öyle ki; başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada ve 
Türkiye’de kırsal turizm odaklı STK’lar kurulmakta ve kırsal turizmi geliştirmeye yönelik projelere 
imza atmaktadırlar. Dünya genelinde kırsal turizm kapsamında kurulan STK’lar ve geliştirdikleri 
projeler şu şekilde özetlenebilir (Beerli ve Martin, 2004; Ahipaşaoğlu ve Çeltek, 2006; Şerefoğlu, 2009; 
Aydın, 2012; TKDK, 2013; Kuşat, 2014; TIES, 2018):  

Uluslararası Kırsallık Çevre Kalkınma Derneği (R.E.D): 1980 yılında Doğu Avrupa’da kurulan 
dernek gerek ulusal gerekse uluslararası derneklerle ortak seminerler düzenlemektedir. Düzenlemiş 
oldukları seminer ve etkinlikler ağırlıklı olarak peyzaj mimarisi, biyo-enerji, iklim değişiklikleri ve 
kırsal-banliyö arasındaki ilişkiler gibi konular üzerine odaklanmaktadır. Dernek ayrıca; Avrupa’yı 
kırsal alanları ile büyütmek amacıyla, Nisan 2016’da “Kırsal 2030 Teklifi (Proposal Rural 2030)” 
başlıklı bir stratejik rehber de yayınlamıştır.  

Uluslararası Ekoturizm Derneği (TIES): 1990 yılında kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum 
kuruluşudur. 190’dan fazla üyesi bulunan derneğin temel amacı; ekoturizmi dünyaya yaymaktır. Bu 
amaç doğrultusunda dernek; ekoturizmin öncüsü olarak rehberler yayınlamakta, eğitimler 
düzenlemekte, teknik destek ve eğitici kaynaklar sağlamaktadır. Üyeleri arasında yerel yönetimlerle 
birlikte, mimarlar, konaklama işletmesi sahipleri, tur operatörleri, rehberler, turizm okulları da 
bulunan dernek çalışmalarında biyo-çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir toplumsal kalkınmaya 
odaklanmaktadır.  

Leader I ve Leader II Girişimleri: Avrupa Birliği bünyesinde geliştirilmiş ve 1994-1999 yılları arasını 
kapsayan Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Politikaları kapsamında kırsal turizm yatırımlarına 
teşvikler düzenlenmiştir. Bu girişimler sayesinde; kırsal nüfusun çalışma ve yaşam koşullarının 
iyileştirilmesi ve bu sayede kırsal nüfusun devamlılığının sağlanması, kırsal alanlarda yeni ekonomik 
etkinliklerin oluşturulması, doğal çevre ile tarihi kültürel mirasın korunması hedeflenmektedir. 
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Gündem 2000, Kırsal Kalkınma Konsey Tüzüğü, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Tarım ve Kırsal 
Kalkınma İçin Özel Katılım Programı (SAPARD) gibi programlarla da hem üye hem de aday 
ülkelerde kırsal turizm faaliyetlerinin mali açıdan desteklenmesi sağlanmaktadır.  

Fransa: 1951 yılında başlayan kırsal turizm hareketleri zaman içerisinde gelişerek ulusal çapta 
sağlam bir örgütlenme halini almıştır. Kırsal Turizm Daimi Konferansı ile de kırsal turizm 
kuruluşları ile kamu yönetimi arasındaki ilişkiler daha düzenli hale getirilmiştir. Ülkenin belirlemiş 
olduğu kırsal turizm politikaları, ilgili paydaşları birbiriyle yakınlaştırarak yeşil turizm konusunda 
sorumluları harekete geçirmek, yerel ve turisti yakınlaştırmak, yerel halkın kırsal turizmden gelir 
elde etmesini sağlayarak göçleri engellemek ve köylerin tarihi kültürel mirasını korumak olmak 
üzere dört temel amaç üzerine odaklanmaktadır. Geliştirilen politikalar ve tamamlanan faaliyetler 
sonucunda ülke, 94.500 kırsal konaklama yatak kapasitesi, 50 bin kırsal konut, 30 bin misafir evi, 37 
bin tatil köyü, 28 bin turizm evi ve 308 bin çadır yeri ile kırsal turizme hizmet verir hale gelmiştir. 

İtalya: Özellikle 1960-80 yılları arasında yaşanan çiftçi göçü sonrasında, Ulusal Tarım ve Turizm 
Derneği kurulmuş ve tarım turizmi faaliyetleri başlatılarak tarımla uğraşan halkın turizm 
gelirlerinden de pay almaya başlamaları sağlanmıştır. 2004 yılındaki merkezi hükümetin kırsal 
turizme 441 milyon Euro’luk destek sağlaması da bölgenin gelişimine katkı sağlamıştır. Tüm bu 
çalışmaların sonunda 1986 yılında 55 bin olan kırsal turizm yatak kapasitesi günümüzde 150 binin 
de üzerine çıkmıştır. Toplam 13.500 çiftliğin 3204’üne sahip olan Toskana bölgesi ise, ülkenin tarım 
turizmi en gelişmiş bölgelerinden biri haline gelmiştir.   

Letonya: 1990 yılında kolektif çiftliklerin kurulması ve özel çiftliklerin geliştirilmesi ile başlayan 
kırsal turizm faaliyetleri, 1993 yılında kurulan Kırsal Turizm Derneği ile resmi bir statü edinmiştir. 
Dernek, kırsal turizmde ürün geliştirme, kalite kontrolü ve sınıflandırma gibi faaliyetleri sonucunda 
ülkenin kırsal turizmdeki toplam yatak kapasitesini 6381’e çıkarmıştır.  

İspanya: Kırsal turizm hareketleri 1960’lı yıllarda başlasa da son 30 yılda ivme kazanmıştır. Özellikle 
kırsal alanlardan kentsel bölgelere yaşanan göçlerin artmasıyla hem bu göçlerin durdurulmasını hem 
de kırsal alanlardaki nüfusu sürdürülebilir kılmak amacıyla; Lanzarote bölgesi başta olmak üzere, 
kırsal turizm politikaları kabul edilmiş ve yeni kırsal ekonomi oluşturularak faaliyetler 
çeşitlendirilmiştir. Bu çalışmaların sonucunda 1994 yılında 1074 olan kırsal turizm işletmelerinin 
sayısı 6534’e yükseltilmiştir.  

Almanya: Kırsal turizmin yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi olsa da özellikle 1970’li yılların başında Gıda, 
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın özendirmesi sonucu kırsal turizme olan ilgi giderek artmaya 
başlamıştır. Yapılan teşvik ve yatırımlar olumlu sonuç vermiş, özellikle çiftlik turizmine odaklanan 
ülkede bugün 1400’ü kalite belgesine sahip toplam 23 bini aşkın çiftlikle beraber 184 binlik yatak 
kapasitesi ülkedeki çiftçi ailelere ek gelir sağlamaktadır.  

EuroGites Federasyonu: Avrupa Birliği’nde yer alan ve kırsal turizm ile ilgilenen ülkelerin bir araya 
gelmesiyle kurulmuştur. Federasyon, AB ülkelerinde tatil yapan tüm AB vatandaşlarına açık olacak 
şekilde etkinlikler düzenlemekte ve her yıl kırsal turizmin gelişimi ile ilgili raporlar hazırlamaktadır.  
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Türkiye’de Kırsal Turizm ve STK İlişkisi 

Kırsal turizmin Türkiye’deki gelişimine bakıldığında; ilk olarak II. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda 
kırsal kalkınmanın önemi vurgulansa da V. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na kadar kırsal turizm ile ilgili 
herhangi bir karar alınmadığı görülmektedir (Kuşat, 2014). Bu dönemde kurulan Tursem Seyahat 
Acentesi, hâkim olduğu kitle turizmi yanı sıra özel ilgi turizmi faaliyetlerine de başlayarak özellikle 
Karadeniz’deki köy halkıyla anlaşarak turistlerin köy evlerinde kalmalarını sağlamış ve bu sayede 
ilk kırsal turizm hareketlerini başlatmıştır. Ancak acentenin 1997 yılındaki iflasından sonra, kırsal 
turizm hareketleri konusunda faaliyete geçen başka bir acenteye rastlanmamıştır (Ahipaşaoğlu ve 
Çeltek, 2006). Daha sonrasında ise; gerek kalkınma planlarında geçen “Entegre Kırsal Kalkınma 
Projeleri” gerek AB Uyum Süreci ve 2023 Strateji maddeleri uyarınca, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından kırsal turizmi hızlandırıcı projeler geliştirilmiştir (Şerefoğlu, 2009; Ün vd., 2012; Aydın, 
2012; Zurnacı, 2012; Kuşat, 2014; Ölmez ve Girgin, 2015):  

Yayla Turizmi Projesi: 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan proje 
kapsamında Karadeniz ve Toroslarda yer alan 26 yayla turizm merkezi kapsamına alınmıştır. 
Böylece; ülkemizin en doğal ve kültürel değerlerinden biri olan yaylaların ve yayla yaşamının, 
koruma ve kullanma dengesi de dikkate alınarak, turizm faaliyetleri içinde değerlendirilmesi 
amaçlanmıştır. 

Küre Dağları ve Zümrüt Köyü Projesi: İlk doğal koruma alanlarından biri olan Küre Dağları Milli 
Parkı ve parkın tampon bölgesinde bulunan en ücra orman köylerinden birisi olan Zümrüt 
Köyü’nde, parkın koruma altına alınmasından sonra azalan ormancılık faaliyetlerinin yeniden 
canlandırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda hazırlanan ve 18 ay süreli projede eko-turizm aracılığı 
ile halkın park ile olan ilişkisinin geliştirilmesi ve eko-turizm faaliyetlerinden ekonomik fayda elde 
etmeleri sağlanmaktadır.  

Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP): Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP – 
UNDP) ve Atatürk Üniversitesi ortaklığı ile geliştirilen program, kırsal kalkınma, girişimcilik, turizm 
gibi alanlarda eğitim, örgütleme ve danışmanlık yöntemleri aracılığı ile beşeri ve sosyal sermayede 
kapasite geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefle birlikte bölgedeki kalkınma çabalarına 
sürdürülebilir bir katkıda bulunmak amacını da taşımaktadır. Bölgesel kalkınma pilot programı olan 
DAKAP, başlangıçta Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin 6 ilçe merkezi ve 20 köyünde uygulanmış, 
ilerleyen süreçte programa Erzincan ve Bayburt da dâhil edilmiştir. 2006 yılında 2,9 milyon dolarlık 
bütçe ile tamamlanan program kapsamında yürüyüş yollarının geliştirilmesi, turizm İngilizcesi 
eğitimi, kat hizmetleri – yiyecek ve içecek-hijyen eğitimleri ile turizmde doğal ve kültürel mirasın 
korunması gibi kırsal turizmi geliştirme yönelik faaliyetler de düzenlenmiştir.  

Doğu Anadolu Turizmi Gelişim Projesi (DATUR): 2007-2009 yılları arasını kapsayan proje; sosyo-
ekonomik gelişmişlik bakımından daha geride ve çoğunlukla tarıma bağımlı olan doğu illerinin 
geliştirilmesi kapsamında BMKP ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortaklığı ile geliştirilmiştir. Proje, 
bölgeyi teşvik ederek yerel paydaşların kapasitelerini en yüksek seviyeye çıkarmayı ve bölgedeki 
turizm potansiyelinin sürdürülebilir kullanımını sağlamayı hedeflemiştir. Projenin sonunda, 
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özellikle iyi korunmuş biyolojik çeşitliliği, zengin bitki örtüsü, kaleleri, camileri ve kiliseleriyle Çoruh 
Vadisi turistlerin merakla ziyaret etmek isteyeceği bir bölge haline gelmiştir.  

Eko-turizmin Geliştirilmesi Projesi (Kastamonu-Azdavay): Azdavay ilçesinde ekoturizm 
altyapısının kurulup uygulanmasıyla bölgenin yerel sosyo-ekonomik statü ve sürdürülebilir 
kalkınma açısından gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiştir.  

Organik Yaşamı Ada’da Öğrenmek Projesi (Gökçeada): 1995 yılında 1. Dereceden Kalkınmaya 
Öncelikli Yöre kapsamına alınan Gökçeada, tarım bakanlığı tarafından ekolojik tarımın geliştirilmesi 
amacıyla pilot bölge olarak seçilmiştir. Bu kapsamda Gökçeada Belediyesinin 2008 tarihinde 
başlattığı projenin amacı; Gökçeada’yı organik üretime dayalı tarım turizmi açısından bir cazibe 
merkezi haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda İtalya’nın Sardunya Adası’nı geliştirme 
deneyimlerinden hareketle çeşitli stratejiler geliştirilmiştir.  

İzmir-Şirince Köyü Projesi: Yüksek kırsal turizm potansiyeline rağmen, bu potansiyelden yeterince 
faydalanamayan Şirince’nin, kültürel kimliğini yitirmemesi ve turizm faaliyetlerinden uzun süreli 
fayda sağlayabilmesi için özellikle ekoturizm faaliyetlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.  

Türkiye-Yunanistan Kadın Barış Girişimi Agro Turizm Projesi (Karaburun): Kırsal alanlardaki 
kadınlara agro turizme yönelik eğitimler vermek, onları turistik çiftliklerde ve pansiyonlarda 
ağırlayarak ekmek pişirmek, ata binmek, el sanatlarını öğrenmek gibi faaliyetler sayesinde doğayla 
iç içe bir yaşam deneyimini yaşatmak amacıyla başlatılmıştır.  

Kapadokya-Ortahisar ve Ürgüp Kalkınma Projeleri: Ürgüp Belediyesi tarafından, Kapadokya 
destinasyonunun kırsal yaşamını tanıtmak amacıyla, 50 milyon dolar bütçe ile gerçekleştirilen proje 
kapsamında; yerli ve yabancı turistlerin köy düğünlerine katılmaları, geleneksel köy yemeklerini 
pişirmeleri, inek ve koyun sağarak kırsal yaşamın içerisinde yer almaları hedeflenmiştir. Böylece 
turistlerin turizm faaliyetlerinden daha özgün deneyimler elde etmeleri ve yerel halkla daha yakın 
sosyal ilişkiler kurmaları da sağlanacaktır. Ortahisar Belediyesi’nin Kızılçukur Vadisinde güneşin 
doğuş ve batışını turistlere izletmek amacıyla turlar düzenlemesi de yine bölgenin doğal 
güzelliklerinin tanıtılması açısından önemlidir. Öyle ki; her yıl bu turlara yaklaşık 30.000 kişi 
katılmaktadır. 

Kuşadası Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği ve Değirmen Çiftliği İşbirliği Projesi: Meyve ve 
sebzenin yerli, köyün gerçek köy olarak kalmasının sağlanması amacıyla başlatılmıştır. Proje 
kapsamında; GEF Küçük Destek Programı’ndan da destek alınarak organik sebze fidanlığı kurulması 
yerli meyve ve sebzenin belirli kalite standartlarına göre üretilmesi, işlenmesi ve ambalajlanması gibi 
faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Köyün eski adı olan “Küplüce”yi de marka adı olarak seçen köy 
sakinleri, üretilen ürünlerin pazarlarda satılmasıyla turistlere organik ürün tüketimini özendirmeye 
çalışmaktadırlar. 

Kamu Destekli Kırsal Turizm Modeli (Muğla): Muğla El Sanatları Ltd. Şti. tarafından geliştirilen 
proje kapsamında; meşhur Ormancı türküsünün ev sahibi olan Gevenes Köyü’ndeki kahvehane ve 
değirmenin restorasyon çalışmaları, köy yollarının parke taşları ile kaplanması ve otoparkların kamu 
tarafından yapılması gibi faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca köy sakinlerinin ürettikleri tarım 
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ürünlerinin, el sanatlarının ve köy ekmeklerinin de satılabileceği bir dükkân açılarak, köy halkına da 
ek gelir sağlama imkânı yaratılmıştır. 

Bakanlık ve yerel yönetimler dışında; Türkiye’de kırsal turizmin geliştirilmesi için çalışan iki adet 
sivil toplum kuruluşu da bulunmaktadır. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Kırsal 
Turizm Derneği isimleri ile kurulan bu STK’lar ve geliştirdikleri projeler şu şekilde özetlenebilir 
(Aydın, 2012; Zurnacı, 2012, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 2018; Kırsal Turizm 
Derneği, 2018): 

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği: 1990 yılından bu yana çalışmalar yapan Buğday 
hareketi, 12 Ağustos 2002 yılı itibariyle dernek statüsü kazanarak faaliyetlerini bu çerçevede 
sürdürmektedir. “Tek tek bireylerde ve bir bütün olarak toplumda ekolojik yaşam bilinci ve 
duyarlılığı oluşturmak; ekolojik dengelerin geri dönüşü olmayacak hız ve biçimde bozulması 
sonucunda ortaya çıkan sorunlara çözüm yolları sunmak ve doğa ile uyumlu yaşamı desteklemek” 
amacıyla hareket eden derneğin; insanların doğayla iç içe yaşayabilmesi ve bu sayede bilgi ve kültür 
alışverişini sağlayan turizm anlayışının geliştirilerek uygulanmasına yönelik projeleri mevcuttur.  

Bu projelerin en kapsamlısı; Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu işbirliğiyle 
Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi Gönüllü Bilgi ve Tecrübe Takası (TaTuTa) Projesi’ni de içeren 
ESAS’lı (Ekolojik, Sağlıklı, Adil, Sürdürülebilir) Üretim ve Kullanım Döngüleri Oluşturma, Güçlendirme, 
Katılım sağlama ve Takas Programı’dır. Bu proje kapsamında; ekolojik yaşam içerisinde yer alan tüm 
paydaşlar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve doğa dostu üretimle tüketimin özendirilerek 
çevresel değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi amaçlarla Türkiye’nin farklı bölgelerinde 
bulunan 69 çiftlik tek bir çatı altında toplanmıştır. Öte yandan dernek; Bilginin Serbest Dolaşımı 
Programı kapsamında, tarımcılık ve tarım turizmine yönelik çeşitli bülten, rehber, dergi ve elektronik 
yayınlar çıkarmakta, radyo programları düzenlemekte ve seminerler de düzenlemektedir.  

Kırsal Turizm Derneği: 2007 yılında Manisa’da kurulmuş olup toplam 105 kişilik farklı konularda 
alanında uzman bireylerden oluşan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek; kırsal alanlarda kültürel 
mirasın, geleneksel el sanatlarının ve doğal güzelliklerin korunması, kırsal turizmin geliştirilmesi, 
tarım ürünlerinin sağlıklı şekilde üretilip ambalajlanması gibi amaçlar doğrultusunda kurulmuştur. 
Üniversiteler ve Avrupa Birliği Projelerinden destek alarak kırsal turizm stratejileri oluşturma, kırsal 
alanlarda pansiyonculuk konusunda eğitimler verme, fuarlarda gerekli tanıtım çalışmalarını 
gerçekleştirme, yazılı ve görsel basında kırsal turizmin tanıtılmasını sağlama gibi faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Toplam 58 üyesi bulunan derneğin gerçekleştirdiği projeler ise aşağıdaki şekildedir: 

• Manisa Spil Dağı Hanımağa Çiftliğinde Kırsal Konaklama Tesisi – 4000 metrekarelik alanda 2 oda 
ve 1 yemek salonundan oluşan tesisin tanıtım çalışmaları 

• “Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” Projesi - Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliğiyle 2012 ve 2014 
yıllarında hazırlanan projede, üniversite öğrencileri ve öğretmenlerden oluşan 120 kişilik 
gruba kırsal turizm değerleri tanıtılmıştır. 

• Yunt Dağı Çalıştayı – Toplam 33 kurum ve kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda 
Yunt Dağı bölgesinin kırsal turizm potansiyeli belirlenmiş, kırsal turizmin uygulanacağı 
öncelikli köyler tespit edilerek uygulamalar geliştirilmeye çalışılmıştır.  
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• İzmir-Manisa Kırsal Turizm Çalıştayı - İzmir ve Manisa Valilikleri işbirliği ile 29 Haziran 2012 
tarihinde İzmir ve Manisa’da yer alan meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından gelen 
105 kişilik bir katılım ile düzenlenmiştir. 

• Kırsal Turizmi Geliştirme Planı - SWOT Analizine dayalı bir alan incelemesi, çalıştaylar, izleme 
toplantıları, turistik ürün oluşturma ve pazarlama seminerleri, bilgilendirme ve tanıtım 
turlarının düzenlenmesi süreçlerinden oluşan bir plan hazırlanmıştır.  

• 1.Ulusal Kırsal Turizm ve Kalkınma Ödül Töreni – Türkiye’de ilk defa, 25 Kasım 2017 tarihinde 
düzenlenen tören, kırsal turizme hizmet edenleri teşvik etmek ve farkındalık yaratmak 
amacıyla İzmir Seferihisar’da düzenlenmiş olup; 11 ayrı kategoride ve çeşitli ölçütlerde 
ülkemizde proje ve çalışma gerçekleştiren kurumlara ve kişilere ödül verilmiştir. 

• AB Eğitim ve Gençlik Programları Leonardo da Vinci Projesi kapsamında Bulgaristan 
koordinatörlüğünde iki yılda tamamlanan Ekonomisi Zayıf Bölgelerde Kırsal Turizm 
Girişimcilik Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi gerçekleştirilmiş ve Kırsal turizm Girişimci 
Rehberi yayınlanmıştır.  

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire 
Başkanlığı tarafından düzenlenen IPARD, IPARD II Programı toplantılarına katılım 
sağlanarak, sunumlar yapılmıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bölgesel ve ulusal kalkınma, günümüzün artan küresel rekabet ortamında gelişmiş ülkeler kadar 
gelişmekte olan ülkeler açısından da önem taşıyan bir konudur. Söz konusu kalkınma, gelişmiş 
ülkelerde hızlı bir şekilde gerçekleştiğinden, kalkınmaya verilen bu önem, kendini az gelişmiş ve 
gelişmekte olan ülkelerde daha çok göstermektedir. Öyle ki; bu ülkeler, gelişmişlik seviyelerini belli 
bir noktaya çekebilmek ve bu rekabet yarışında ben de varım diyebilmek için ulusal politikalarını 
yeniden gözden geçirerek lider ülkelerle olan açığı kapatmaya çalışmaktadırlar. Küreselleşmenin de 
bir sonucu olarak yaşanan sosyo-kültürel gelişmelerle birlikte kalkınma, sadece ekonomik boyutu 
kapsayan bir kavram olmaktan çıkmış, sosyal ve kültürel boyutlarla da değerlendirilmeye 
başlanmıştır.  

Ülkeler de yeni kalkınma anlayışı doğrultusunda kendi ekonomik, sosyal, kültürel ve fiziksel 
faktörlerini değerlendirerek, bu kaynakları en verimli şekilde kullanarak kalkınmayı 
hedeflemektedirler. Bu doğrultuda da kendilerini diğer ülkelerden ayıran sosyo-kültürel 
farklılıklarını rekabetçi kalkınma adına kullanmaktadırlar. Bunu yapabilmek için de ülke 
ekonomisinde faaliyet gösteren her sektörden faydalanmaktadırlar. Ancak; söz konusu kalkınmanın 
sağlanması kadar, bu gelişmişlik seviyesinden gelecek nesillerin de faydalanabilmesi adına, 
kalkınmanın sürdürülebilirliği de oldukça önemlidir. Özellikle ekolojik yaşam dengesi dikkate 
alınarak geliştirilen kalkınma stratejileri, ülkeleri bir adım daha ileriye taşımaktadır. İşte bu noktada; 
kırsal kalkınmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin kentsel alanların gerisinde kalmış kırsal 
alanlarını da geliştirmek, daha bütüncül bir kalkınmayı sağlamaktadır. Bir ülkenin kırsal alanlarının 
gelişmesi ise; ancak o bölgede yapılacak yatırımlar ve artırılacak sektörel faaliyetlerle mümkün 
olmaktadır. Söz konusu bu sektörlerden birisi de kuşkusuz turizmdir.  
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Özellikle kitle turizminin artan tahribatı, değişen tüketici alışkanlıkları, günlük yaşamın bireyler 
üzerinde oluşturduğu stres gibi faktörler, bireyleri daha sakin doğayla iç içe bir tatil arayışına 
itmiştir. Tatil beklentilerindeki bu değişiklik de bireylerin hem doğayla baş başa kalabilecekleri hem 
de özgün deneyimler edinecekleri alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu turizm 
türlerinden biri de kırsal turizmdir. Kitle turizminin yarattığı çevre sorunlarının aksine, çevreye daha 
duyarlı olan kırsal turizm; bu anlamda sürdürülebilir turizm açısından oldukça önemli olup, 
gerçekleştirildiği bölgelerde, yerel halkın tarımdan elde ettiği gelirin yanı sıra turizm gelirlerinden 
de pay almalarını sağlamakta, turistlerle yaşanan sosyo-kültürel etkileşim sayesinde kendilerini 
geliştirmelerine de imkân vermektedir. Bu açıdan da ülkelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.  

Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünya ülkeleri gibi; Türkiye de turizme elverişli tarımsal 
arazileri, doğal bitki örtüsü ve kültürel dokusu sayesinde kırsal turizm açısından oldukça önemi bir 
potansiyele sahip olmakla beraber; bu potansiyelden yeterince yararlanamamaktadır. Oysa ki; kırsal 
turizmin diğer turizm türleriyle entegre bir şekilde kullanılabiliyor oluşuyla da Türkiye’nin birçok 
kültürel, coğrafi, sosyal ve beşerî değeri kırsal turizm için önemli girdiler oluşturup ekonomik katma 
değer yaratacak seviyededir. Bu potansiyelden layıkıyla yararlanabilmek için; ülke genelinde 
geliştirilecek bölgesel kalkınma planlarında kırsal turizmin öneminin vurgulanması, kırsal 
alanlardaki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi için izlenecek yolların belirlenmesi büyük önem 
taşımaktadır.  

Kırsal turizmin önemi ve nasıl geliştirilebileceğine yönelik öneriler sunmayı amaçlayan bu çalışma 
kapsamında yapılan araştırmalarda; söz konusu faaliyetlerin sadece devlet tekelinde 
gerçekleştirilmediği, sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerden de yardım alındığı görülmüştür. 
Özellikle yurt dışındaki derneklerin yapmış oldukları çalışmalar göz önüne alındığında; kırsal 
tesislerin kapasitelerinin artırımı ve kırsal etkinliklere yönelik tutundurma çalışmalarının faydalı 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu bağlamda; kırsal kalkınmanın başarıyla organize edilmiş bir ekip işi 
olduğunu vurgulamak yerinde olacaktır. Ancak; ülkemizdeki yapılanma ve gerçekleştirilen 
faaliyetler göz önüne alındığında, sivil toplum örgütlenmesi açısından da potansiyelinden yeterince 
faydalanamadığı ortadadır. Bu çalışmada; ülkece bütüncül bir kalkınma hedefleniyor ve kırsal 
turizm bu hedefe ulaşmada bir araç olarak ele alınıyorsa; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığının da desteğiyle, bölgedeki en küçük yerel yöneticiden turizm sektörü 
uzmanlarına kadar birçok paydaşın olduğu sivil toplum kuruluşları kurulması gerektiği 
önerilmektedir. Bununla beraber; kurulan STK’ların oluşturacakları çalışma grupları ise; 
bölgelerdeki kırsal turizm potansiyelini belirleyip arz-talep analizlerini de yaptıktan sonra kamu 
kurumları, meslek odaları ve özel sektörün de desteği ile eylem planları hazırlayıp kırsal kalkınma 
projelerini artırmaları önerilmektedir. Söz konusu projeler kapsamında kırsal bölgelerde; olta 
balıkçılığı, yabani hayvan avcılığı, doğa yürüyüşleri, çiftlik turları, bisiklet turları, çim kayağı, kara 
ve su sporları, yamaç paraşütü gibi sportif ve rekreasyonel faaliyetlerin de kullanılması; ülkemizde 
kırsal turizmin büyük bir potansiyel oluşturmasına ve gelişmesine neden olacaktır. Bu öneriler 
gerçekleştirildiği takdirde ülkece hedeflenen sürdürülebilir gelişmişlik düzeyi yakalanacaktır. 
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Öz 

Teknolojik gelişmeler ve özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşması sonucunda bazı 
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çevresel bozulmalar, sosyo kültürel yapının değişmesi ve yerel halkın yaşam standartlarının 
olumsuz etkilenmesi gibi nedenlerden dolayı turizm karşıtı hareketlerde artışın yaşandığı ve 
sürdürülebilirlik ve talep yönetimi kapsamında turizm endüstrisinde demarketing stratejilerinin 
uygulandığı pek çok örneğinin olduğu görülmüştür.  
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GİRİŞ  

Pazarlama; kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimlerin gerçekleştirilebilmesi 
için malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve 
dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir (Mucuk, 2007: 3). Önemli bir yönetim 
felsefesi veya kültürü, sistemli bir düşünce süreci ve bütünleşmiş teknikler dizisi olarak 
değerlendirilen pazarlama, sürekli değişen işletme çevresinde hedef pazara cevap vermek, onları 
etkilemek ve anlamak için gerekli bir işletme işlevidir (Rızaoğlu, 2007: 1). Pazarlama son yıllarda 
önemli ölçüde gelişerek gerek tüketiciler ve gerekse üreticiler açısından önemli bir kavram 
olmuş, turizm gelişiminin de ayrılmaz bir parçası konumuna gelmiştir. Bu nedenle, uluslararası 
turizm piyasasındaki destinasyonların pazardaki yerini belirleyecek ve kendilerine rekabet 
avantajı sağlayacak sürekli ve güçlü bir pazarlama stratejisi belirlemeleri, artık bir zorunluluk 
haline gelmiştir (Bahar ve Kozak, 2012: 95). 

Talebin azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalar olarak ifade edilen ve petrol, kâğıt, tekstil gibi 
endüstrilerde artan talep fazlasının ardından popülerliği artan, zaman içerisinde kamu kurumları 
tarafından bireylere sunulan hizmetlerdeki aşırı talep sonucu uygulanmaya başlanan 
demarketing günümüzde hem kamu hem de özel sektörlerde dikkat çeken bir kavram halini 
almıştır (Beeton ve Benfield, 2002: 498). 

Bazı durumlarda talebin belirli bir ürün ya da hizmetten kısmen veya tamamen kesilmesi gerekir. 
Talep fazlasının olduğu bu durumlarda demarketing (pazarlamama) stratejilerinin önemi fark 
edilmektedir. Turizm açısından da büyük öneme sahip olan demarketing, turist yönlendirme-
sinde ve destinasyon pazarlaması planlamalarında da kullanılmaktadır. Sürdürülebilirlik 
konusundaki artan endişeler sonucunda, kaynakların koruma-kullanma dengesinin kabul 
edilebilir seviyelerde olmasını sağlamak için doğa temelli turizm alanlarına yönelik çeşitli 
önlemler ortaya çıkmıştır. Destinasyonlara yönelik aşırı talep durumlarında önemli bir kontrol 
aracı olarak kullanılan demarketing bu alanların çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir 
olmasını mümkün kılabilmektedir (Magalhãesa vd., 2017: 935). Ayrıca kitle turizmi yönetimi ve 
turizmin kültür ve çevre üzerindeki kötü etkilerini azaltıcı (sürdürülebilir) stratejiler için de 
pazarlamama uygulamaları yerini bulmuştur (Türkmendağ vd., 2015: 109). Günümüzde önemli 
turistik destinasyonlar, yerel halkın sosyal yaşamına ve turistik kaynakların sürdürülebilirliğine 
olumsuz etki edecek boyutlarda aşırı popülerlik ve ziyaretçi yoğunluğu ile karşı karşıyadır. 
Avrupa’da turizm karşıtı hareketlerdeki hızlı yükseliş turizm pazarlamasının doğru 
yönetilmediği takdirde çok fazla hasar ve bozulma yaratma potansiyeli olduğunu göstermektedir 
(Seraphina vd., 2018: 374).  

Bu araştırmada; literatürde yer alan demarketing konulu çalışmalar incelenmiş, bazı 
destinasyonlardaki turistik arz-talep dengesizliğinin düzenlenmesine yönelik demarketing 
uygulamaları araştırılmıştır. Destinasyonlara yönelik talebin yönetilmesi ve sürdürülebilirliğine 
yönelik öneriler ortaya konulmuştur. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Turizmde Taşıma Kapasitesi ve Sürdürülebilirlik 

Turizm; ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan güçlü bir toplum yaratmak için oldukça etkili 
araçların başında gelmektedir. Bunun sağlanabilmesi için, turizmin; doğal ve kültürel temelleri 
sürdürmeyi amaçlayan ve bölgenin kaynaklarını tüketmeden kullanan bir yapıda olması 
gerekmektedir (Avcı, 2007: 490). Destinasyonlarda turizmin kontrolsüz gelişimi ve yoğun turistik 
talep sonucunda çevresel, sosyal ve kültürel kaynaklarda bozulma ve kaynakların azalması gibi 
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sorunlarla karşılaşılmaktadır. Bu sorunların ortaya çıkmasıyla sürdürülebilirlik ve turizmde 
taşıma kapasitesi kavramlarına önem verilmeye başlanmıştır.  

1960’lı yıllarda turizmin destinasyonlar üzerindeki negatif etkileri konusunda başlayan 
tartışmalar 1980’lerde “taşıma kapasitesi” kavramı ile daha ileriye götürülmüştür. Herhangi bir 
destinasyonun kaynaklar üzerinde negatif etki yaratmaksızın, ziyaretçi tatminini düşürmeksizin 
ya da söz konusu bölgenin kültürünü ve ekonomisini olumsuz etkilemeksizin maksimum 
kullanım düzeyi taşıma kapasitesini ifade etmektedir (McCool ve Lime, 2001: 381). 
Destinasyonda taşıma kapasitesinin aşılıp aşılmadığı ile çevresel bozulmaların görülmeye 
başlanması her zaman aynı anlama gelmemektedir. Kabul edilebilir turist sayısının belirlenmesi 
ile bir yerde çevresel bozulmaların baş göstermesi arasında fark vardır (Can, 2013: 31). Gelen 
turist sayısındaki artış kısa dönemli kar getirisi yanında aslında uzun vadede kaynaklar ve 
karlılık arasındaki dengeyi bozucu bir etki ortaya çıkarmaktadır (Kahraman ve Türkay, 2014: 68).  

Turistik destinasyonlarda taşıma kapasitesi türlerini, sosyal (toplumsal), ekolojik (çevresel), 
ekonomik, fiziksel ve psikolojik olmak üzere beş türde inceleyen Ünlüönen ve Tokmak’a (2009: 
19) göre sosyal taşıma kapasitesi, turist ve yerli halk ilişkilerinde olumsuz etkilerin ve turistin 
deneyim kalitesinde düşmenin yaşanmadığı bir seviyeyi vurgulamaktadır. Sosyal taşıma 
kapasitesi, turistlerin bir destinasyondaki ziyaret deneyimlerini ve memnuniyetlerini olumsuz 
olarak etkilemeden hoşgörüyle karşılayacakları maksimum kişi sayısı olarak tanımlanırken, yerel 
halk açısından ise, bir destinasyonda turizm faaliyetlerine ve turizm faaliyetleri nedeniyle yaşam 
koşullarında ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı tahammül edecekleri en uygun ziyaretçi 
sayısı olarak tanımlanabilir (Marzetti ve Mozetti, 2005: 3). Turist ve yerli halk ilişkilerinde 
olumsuzlukların yaşanması, sosyal taşıma kapasitesinde sorunların yaşandığına işaret 
etmektedir. Taşıma kapasitesinin aşılması durumunda, yerli halkın gelenekleri ve yaşam 
standartlarında bozulmalar meydana gelebilir (Avcıkurt, 2007: 25). 

Taşıma kapasitesi ile ilgili önemli unsurlardan biri de sürdürülebilir turizm kavramıdır. 
Sürdürülebilir turizm kısaca turizmin olumsuz sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel etkilerini 
minimize etme ve aynı kapsamdaki olumlu etkilerini ise maksimize etme yoluyla gelecek 
nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma çabalarının bütünü olarak tanımlanmaktadır (Baltacı, 
2019: 46). Sürdürülebilir turizm; turizme kaynak olan bölgesel ve yerel çekiciliklerin turizmin 
temel unsuru olarak ele alınmasını ve korunmasını, çevresel değerlerin korunması ile turizmin 
ekonomik gelişimi çabalarının bir uyum içerisinde yürütülmesini ve gerçekleştirilecek turizm 
faaliyetlerinin çevreye karşı sorumlu bir şekilde yürütülmesini ifade etmektedir (Avcıkurt, 2009: 
145; Akşit, 2007: 444). Günümüzde ekonomik boyutta daha fazla yararlanma çabasına bağlı 
olarak turizm aktivitelerinin çeşitlenmesi ve turizme katılan insan sayısının artması turistik 
bölgelerin tahrip olmasına ve bu bölgelerdeki doğal ortamın bozulmasına ve sosyal ve kültürel 
açıdan dejenerasyona neden olmaktadır (Pelit vd., 2015). Sürdürülebilir turizmde ise temel amaç, 
turizm faaliyetlerini ekonomik kalkınmaya maksimum fayda sağlaması ve aynı zamanda 
çevresel değerlerin korunması hatta gelişmesinin sağlanmasıdır (Acuner, 2015: 65).  

Sürdürülebilir turizm uygulamaları belli temel değerlere sahiptir. Bu değerlerin en önemlisi ise 
gelecek nesiller göz önüne alınarak bugünün kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde 
kullanmaktır. Bu kapsamda, biyolojik çeşitliliği korumak, yerel halkın refah seviyesini arttırmak, 
doğal kaynakları verimli kullanmak, taşıma kapasitesini göz önünde bulundurmak, ziyaretçi 
memnuniyetini gözetmek, turizm faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sosyal, kültürel ve ekonomik 
anlamdaki olumsuz etkileri minimize etmek, olumlu etkileri maksimum seviyeye çıkarmak, 
uzun dönemli planlamalar yapmak önem kazanan uygulamalar olmaktadır (Kitnuntaviwat ve 
Tang, 2008: 51-52). 
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Pazarlamama Kavramı 

Pazarlamama, ilk kez 1971'de Kotler ve Levy tarafından ele alınmış bir kavramdır (Beeton ve 
Benfield, 2002: 497). Pazarlamama kavramıyla ilgili çalışmalar çoğunlukla çevre sorunları, halk 
sağlığı, turizm ve diğer yaygın talep gören mal ve hizmetlere yönelik pazarlamanın 
azaltılmasının (talebin azaltılması) yanı sıra; fiyatlandırma, dağıtım, tutundurma ve talebi 
azaltmak için ürün sorunları gibi taktiksel yönlere pazarlama karmasının uygulanmasına 
odaklanmıştır (Cintrón vd., 2017: 79). 

Kotler ve Levy (1971) “Demarketing, Yes, Demarketing” adlı makalesinde pazarlamamayı ‘Genel 
olarak tüketicilerin veya tüketicilerin belirli bir kısmının, geçici veya kalıcı bir biçimde 
taleplerinden uzaklaştırılması veya satın alma faaliyetlerinin azaltılmasına yönelik pazarlama 
stratejileri’ olarak tanımlamıştır (Kotler ve Levy, 1971: 76). Pazarlamamayı, gereğini, özelliklerini 
ve türlerini Kotler ve Levy üç ana başlık altında açıklamaktadır. “Genel pazarlamama” aşırı 
talebin azaltılması, “seçici pazarlamama” istenmeyen pazar dilimlerinin uzaklaştırılması ve 
“göstermelik pazarlamama” ise tüketicilerin cezbedilmesi amacıyla arzın (ürün miktarının) kısıtlı 
veya kıt olduğu algısının yaratılmasıdır (Bozacı, 2016: 2550).  

Genel Pazarlamama tüm toplumsal kümelere yönelik bir pazarlamama stratejisidir. Arz ve talep 
dengesinin bozulduğu ve talep fazlasının oluştuğu koşullarda ürün ya da hizmetlere yönelik 
toplam talebin azaltılması için kullanılan genel pazarlamama üç farklı koşul altında 
kullanılabilmektedir. Bunlar, geçici kıtlıklar, tüketmemeyi teşvik adımları ve dağıtımda alternatif 
kanallar yaratmadır (Altınay ve Sert, 2012: 70). Tüketmemeyi teşvik; talebi kontrol etme ve var 
olan talebi kısma ya da istikrarlı hale getirme çabalarının tümüdür. Genel pazarlamama 
uygulamaları kitle turizmi yönetiminde de kullanılmaktadır. İngiltere’de yoğun talep neticesinde 
kapasite aşımı problemi ili karşılaşılan The National Trust’s Sissinghurst Castle Garden in 
Kent’de aşırı ziyaretçi sayısının verdiği çevresel ve sosyal tahribatın kontrol altına alınması 
amacıyla ziyaretçilerin girişlerini erteleme, belirli zamanlarla sınırlı biletler verme, grup girişleri 
için zorunlu rezervasyon alma ve reklamları kesme gibi pazarlamama taktikleri kullanılmıştır 
(Türkmendağ vd., 2015: 112). 

Seçici Pazarlamama tüketicilerin belirli bir kesiminin satın alma kararından vazgeçirildiği talebi 
düşürmeye yönelik faaliyetleri içerir. Bütün müşteri gruplarına yönelik hizmet sunmaya 
çalışmanın sonucunda tüm müşterilere iyi hizmet verilemeyebilir. Bu gibi durumlarda işletmeler, 
kapasiteleri doğrultusunda iyi hizmet sunabilecekleri düzeyde talebe odaklanmak isteyebilirler 
(Memiş, 2017: 772). Toplam talebin azaltılmak istenmediği, yalnızca pazarın belirli 
bölümlerinden gelen talebin azaltılmak istendiği durumlarda seçici pazarlamama, zararlı olarak 
değerlendirilen turisti vazgeçirmek ve cazip olan turisti çekmekle ilgilenmektedir (Türkmendağ 
vd., 2015: 113). Turistik hizmetlerin fiyatlarının artırılması ve indirimlerin engellenmesi, milli 
park alanlarında giriş ücreti alınarak yüksek gelir seviyesindeki ziyaretçilere odaklanılarak alt 
gelir grubundaki ziyaretçilerin sınırlanması uygulamada kullanılan örneklerdendir.   

Göstermelik Pazarlamama; talebi engelliyor gibi görünüp, pazarlamamayı talep artırma aracı olarak 
kullanmak anlamına gelen pazarlamama stratejisidir (Onaran vd., 2014: 377). Ürüne sahip 
olmanın zorlaşmasıyla müşteriler için ürünün daha cazip hale gelmesi prensibine dayanır. Bir 
işletmenin, tüketicilerde suni bir kıtlık algısı meydana getirmek istediğinde uygulanan bir 
pazarlamama yöntemidir. Bu durum ürün kıtlığı oluşturmak anlamına gelir ve bu sayede daha 
büyük talep oluşturmak istenebilir. Göstermelik pazarlamamada, ürün arzında bir azalmanın 
olduğu görünümü sunulmaktadır. Aynı zamanda ürün/hizmet için daha büyük bir arzuyu 
uyandırmayı talep etmektedir. Tüketicinin iştahını kabartmak için yapay veya algılanan bir 
sıkıntı oluşturmak istendiğinde bu pazarlamama stratejisi ortaya çıkar (Memiş, 2017: 772). Daha 
fazla müşteri istemediği görünümü oluşturmak, tüketicilerde ürüne/hizmete yönelik ilgi 
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oluşturmak için kullanılabilmekte, bir ürün/hizmet arzının sınırlı olduğunun belirtilmesi, 
tüketicilere satış için randevu verilmesi talepte artışa sebep olabilmektedir (Sezer, 2000: 336).  

Pazarlamama konusunda kullanılabilecek birçok araçtan bahsedilebilir. Pazarlamama bir ürüne/ 
hizmete yönelik talebi azaltma çabası olup bu amaç için birçok fiyat, ürün ve yer ile ilgili yaklaşım 
ortaya koyulmuştur. Müşterileri engelleme veya eleme çabası olarak şirketler, reklamı ve 
promosyon giderlerini azaltma ve ürün fiyatlarını arttırma gibi birçok pazarlamama stratejileri 
uygulamaktadırlar. (Türkmendağ vd., 2015:115). Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma faaliyetleri 
değiştirilerek demarketing stratejisi uygulanabilir (Suh vd., 2009: 4). Bu bağlamda Tablo 1’de yer 
alan demarketing karması oluşmaktadır. 

 

Tablo 1 Demarketing 4P Karması 

Ürün 

Ürünün kullanılabilirliğini 
kısıtlamak 

Yer 
(Dağıtım) 

Tüketim alanını azaltmak 
Dağıtım alanını azaltmak 

Alternatiflerin kullanılabilirliğini 
arttırmak 

Satış engeli koymak Ürünün zarar öğesini vurgulamak 

Ürünün çekiciliğini azaltmak 
Fiyat 

 
Ek ücretleri arttırmak 

Tutundurma 
Reklam alanını azaltmak 

Fiyatı arttırmak Mecburi uyarı etiketi 

Kaynak: Suh vd., 2009: 5; Onaran vd., 2014: 378. 

 

Literatürde pazarlamama stratejileri; geleneksel pazarlama karması unsurları olan 4P ile ilişkili 
olarak ifade edilmiştir (Weilera vd., 2019: 123). Tablo 1’de yer alan demarketing 4P karmasına 
göre bir destinasyonun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlamama stratejilerinin 
destinasyon pazarlama karmasının bir parçası olarak kullanması önerilmektedir. Türkmendağ 
vd., (2015: 117) bu bağlamda pazarlamama karması elemanlarının; sadece biletli giriş sistemi ile 
erişimin kısıtlanması, ulaşımın sınırlandırılması, bar ve eğlence yerlerinin kapatılması (ürün); 
konaklama fiyatlarının yükseltmesi, park ücretlerinin arttırılması, ilave giriş ücretlerin eklenmesi 
(fiyat); paket tatil satışının sınırlandırılması, tur operatörlerinin belirli destinasyonlara tur 
düzenlemelerinin engellenmesi (dağıtım) ve belirli gruplara erişimin kısıtlanarak belirli 
destinasyonlarda çekicilik sağlayan kaynakların kısıtlanması ve tanıtım materyalleri ile olumsuz 
imaj oluşturulması (tutundurma) şeklinde kullanımı önermektedirler. Demarketing 4P 
karmasında sürdürülebilir turizm açısından kitlesel turizm yerine küçük gruplara yönelik ve özel 
araçlar yerine toplu taşıma araçlarının kullanılacağı tatil paketlerinin oluşturulması, çevresel 
kaynakların sürdürülebilir olmadığı destinasyonlara erişimin kısıtlanması gerekmektedir (Batra, 
2006: 62). Fiyatlar çok sayıda tüketiciyi satın alma kararından vazgeçirecek şekilde ek ücretler 
içermeli ve talepte azalmaya neden olmalıdır. 

 

Turizmde Demarketing  

Demarketing uygulamalarının pazarlamada üstlendiği rol, talebi tersi istikamette sınırlama 
yoluyla azaltarak veya sınırlandırarak etkileme girişimidir. Pazarlamama, talebi veya tüketimin 
sınırlandırılması ya da onun rasyonalize edilmesi için kullanılan önemli bir araç olarak ürün veya 
hizmetlerin kalıcı veya geçici olarak talebinin azaltılmasına yönlendirir (Memiş, 2017: 770). 
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Pazarlamama stratejileri diğer sektörlerde olduğu gibi turizm pazarlamasında da çevreye duyarlı 
alanlarda, talep yoğunluğunun olduğu destinasyonlarda ve milli parklar üzerinde ziyaretçi 
baskısını azaltmak için bir araç olarak kullanılabilmektedir.  

Turizm literatüründe, pazarlamamanın, istenen belirli hedeflere ulaşmak için bir turizm yönetimi 
aracı olarak kullanılabileceğini ifade eden birçok çalışma bulunmaktadır. Ayrıca birçok turizm 
destinasyonunda talebi azaltma veya düzenleme ihtiyacının günümüzde turizm yönetiminin 
önemli bir parçası olduğu savunulmaktadır (Beeton ve Benfield, 2002: 506). Magalhãesa vd., 
(2017:937), destinasyonlardaki talep yoğunluğunun yönetimine yönelik bir kontrol aracı olarak 
demarketing uygulamalarını, ziyaretçinin sınırlı kaynakları olan alanlara erişimini kontrol 
etmeyi sağlandığı için sürdürülebilir turizm noktasında oldukça etkili ve olumlu bir yöntem 
olarak nitelemişlerdir. 

 

Turistik Destinasyonlarda Demarketing Uygulamaları 

Demarketing, turizm gibi sektörlerde bir yönetim aracı olarak kullanılabilir olmasına karşın, 
Clements’in 1989 yılındaki çalışmasına kadar turizmle ilgili olarak kabul edilmemiştir 
(Türkmendağ vd., 2015: 120). Bununla birlikte günümüz turizm literatüründe, demarketing 
uygulamasının, sürdürülebilir bir turizm için istenen belirli hedeflere ulaşmada yönetimi aracı 
olarak kullanıldığını ve kullanılabileceğini ifade eden birçok çalışma vardır. Çevresel 
sürdürülebilirlik konusundaki artan endişeyle birlikte, turizm deneyimlerinde kullanılan 
kaynakların yenilenme kapasitelerini kabul edilebilir seviyelerde tutmasını sağlamak için doğaya 
dayalı turizme ilişkin çeşitli tedbirler ortaya çıkmış ve böylece gelecek nesiller de bu 
kaynaklardan faydalanabilecektir. Demarketing bu noktada turizm destinasyonlarının aşırı 
kullanımında önemli bir kontrol aracı olarak ortaya çıkmakta ve ilgili destinasyonların çevresel 
ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kalmasını mümkün kılmaktadır (Magalhãesa vd., 2017:  935). 
Benzer şekilde Medway vd., (2011: 129), demarketing stratejisi ile ziyaretçi sayısının yönetilerek 
destinasyonların daha sürdürülebilir hale getirilebileceğini savunmuşlardır.   

Santa Maria Della Grozia Manastırı'nın yemekhanesindeki “Son Akşam Yemeği” resmini görmek 
için şapelde en fazla 15 dakikalık bir süre için yalnızca 25 kişinin girebileceği bir rezervasyon 
sistemi oluşturarak ziyaretçi yoğunluğunun düzenlenmesi, talebin kontrolüne yönelik olarak 
zaman ve maliyet faktörlerinin kullanıldığı, turizm alanında en bilindik demarketing 
uygulamalarındandır (Beeton ve Benfield, 2002: 507). 

Clements (1989), Kıbrıs’ı ziyaret eden kabadayılık davranışları sergileyen genç turistleri Kıbrıs’a 
gelmekten vazgeçirme arzusunu içeren vaka çalışmasında, bu hedefi gerçekleştirmek için seçici 
pazarlamamanın araç olarak kullanıldığını belirtmiştir (Beeton ve Pinge, 2003). Clements (1989), 
özellikle kaynakların aşırı kullanımı ile değil, arzu edilmeyen (istenmeyen) ziyaretçi 
bölümlerinin kısıtlanması ile ilgilenmiştir. Bu amaçla pazar bölümleri yaş, gelir ve turizm 
ürünlerine yapılan harcama eğilimine göre belirlenmiştir. Bununla turizm politikası, pazara 
sunulan özellikle ürün (gece kulüplerinden vazgeçme), fiyat (indirimlerden vazgeçme), 
tutundurma (belirli pazarlarda tutundurma faaliyetlerini durdurma) ve imaj (açıkça “arzu edilen 
turist” beklentisini gösterme) araçları ile istenilen sonuca ulaşılmak için kullanılmıştır (Onaran 
vd., 2014: 381). 

Adada uygulanan pazarlamama taktiklerinin potansiyel istikrarsızlaştırıcı etkilerini en aza 
indirmek için, turizm stratejisi kitle turizmi gruplar dışlanarak adaya eski yüksek ve orta gelir 
grupları çekmek olarak belirlenmiştir. Böyle bir seçici pazarlamama sürecinde Kıbrıs’taki turist 
davranışı itibarı artırılmaya çalışılırken, Clements (1989), pazarlamama stratejileri ile ziyareti 
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engellenmiş olan bu istenmeyen unsurların başka yerlere kayacağını belirtmiştir (Türkmendağ 
vd., 2015: 121). 

Son dönemlerde doğa temelli turizm faaliyetlerinin önemli bir yer tuttuğu ve büyük ölçüde 
korunan alanlara dayandığı Avustralya’da Sydney batısında yer alan, yerli ve yabancı turistler 
için önemli bir cazibe merkezi olan Blue Mountains National Park yoğun turistik talep ile karşı 
karşıyadır. Yılda yaklaşık 2,8 milyon kişinin ziyaret ettiği alanda, yoğun ziyarete bağlı olarak 
yürüyüş yollarının sertleşmesi, doğanın bozulması gibi olumsuzluklar yaşanmaktadır. 
Armstrong ve Kern (2011), Blue Mountains National Park içinde ziyaretçi yönelimini kontrol 
etmeye yönelik demarketing uygulamalarını araştırdıkları çalışmalarında ve turist talebini 
kontrol için bilinçli bir şekilde girişimde bulunulmadığı, bütünsel ya da sistematik planlı 
pazarlamama önlemlerinin olmadığını tespit etmişlerdir. Bu durumu çözmek için demarketing 
uygulamalarına bilgi sağlamada kullanılabilecek kapsamlı ziyaretçi bilgilerinin toplanması 
tavsiye edilmiştir. Ayrıca, demarketing çalışmalarıyla alanın gelecek nesillere bozulmadan 
kalmasını sağlamak için ziyaretçi talebini proaktif bir şekilde yönetmeye yardımcı olabileceği 
ifade edilmiştir. 

Avrupa’yı ziyaret eden turist sayısındaki sürekli büyümeyle ilgili olarak özellikle İspanya ve 
İtalya’da birçok turizm karşıtı hareket endişelerini dile getirmektedir. Turizme yönelik bu 
karşıtlığın yükselişinin nedenleri çeşitlidir. Aşırı kalabalığın dünya mirası statüsündeki 
destinasyonların çevresel sürdürülebilirliğini tehlikeye atması ve turistlerin yerel halkın yaşam 
kalitesini olumsuz yönde etkilemesi bu karşıtlığın ana nedenleri olarak gösterilmektedir 
(Seraphina vd., 2018: 374). Günümüzde yerel halk artık turizmin olumlu ekonomik etkilerinden 
ziyade yaşam kaliteleriyle ilgilenmektedir. Taşıma kapasitesinin aşılması, gerekli tedbirlerin 
alınmaması, yerel halkın yaşam standartlarının olumsuz etkilenmesi gibi nedenlerle turist 
akımının yaşandığı destinasyonlarda duyulan rahatsızlık her geçen gün artmakta ve bazı 
ülkelerde yabancı ziyaretçilere karşı yasaklar ve para cezaları gündeme gelmektedir. Bu 
kapsamda turist akınına uğrayan destinasyonlarda turist yoğunluğunu hafifletmek ve 
sürdürülebilir turizm odaklı bir yapı oluşturmak adına çeşitli uygulamalar dikkat çekmektedir.  

Avrupa’nın en önemli destinasyonlarından Venedik’te yerel yönetim, kenti turist akınından 
kurtarmak ve yerel halkın refahı için günlük 100 bin turist kotası getirerek stratejik noktalara 
sayaçlar kurmuştur. Alınan önlemler doğrultusunda, hafta sonunda ünlü Piazzale Roma 
meydanına gidenler, geri çevrilebilecektir (www.haberturk.com). İtalyan Parlamentosu’nun 
aldığı yeni bütçe kararına göre, şehri ziyaret etmek isteyen turistler sezona göre 2,5 ila 5 Euro 
arasında “kente giriş vergisi” adı altında giriş ücreti ödeyeceklerdir. Venedik'e girişte 2,5 ila 5 
Euro arasında alınacak ücretin yüksek sezon tabir edilen dönemlerde 10 Euro'ya kadar 
çıkabileceği öngörülmektedir (www.eagvs.com). 

Belçika'nın tarihi kenti olan Bruges yöneticileri de şehre gelen günlük turist sayısını azaltmaya 
hazırlanmaktadır. Ziyaretçi sayısının ikamet eden kişi sayısının yaklaşık 3 katı olduğu şehirde, 
yaşanan zorluklar nedeniyle günlük ziyaretçi sayısında kısıtlamalara gidilmesi gerektiği ifade 
edilmektedir. Günübirlikçilerin yerine şehirdeki otel kapasitesinin de kullanılması ve gelir 
sağlaması için "konaklayan ziyaretçi kitlesinin" teşvik edilmesi gereğinden hareketle; günlük 
gezilere ilişkin reklam ve tanıtım kampanyalarının sonlandırılması kararı alınmıştır 
(www.aa.com.tr). Endonezya’ya bağlı Komodo Adası'nda ulusal parkta yaşayan ve adını bu 
adadan alan ejder kertenkelelerinin yoğun ilgi görmesi ve rahatsız edilmeleri üzerine turist kotası 
yarı yarıya düşürülmüştür. Bu doğrultuda Komodo Adası’na turist getiren seyahat acentelerinin 
başvuruları internet üzerinden alınarak günlük en fazla 160 başvuru kotası uygulanmaktadır 
(www.cnnturk.com). Bir başka örnekte, Tayland’ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan 
Similan Adaları’ndaki yaban hayatı korumak amacıyla Siliman Adaları Milli Parkı’na yapılan 
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ziyaretler günde 3 bin 325 turist ve 525 dalgıç ile sınırlandırılarak, ziyaretçilerin adada 
konaklamalarına izin verilmemektedir (www.hurriyet.com.tr). 

Mayorka, Barcelona, Amsterdam, Boracay Adası, Angkor Wat Tapınağı, Galapagos Adaları, 
Macchu Picchu Antik Kenti, İzlanda, Santorini Adası, Bali, Dubrovnik ve hatta Everest Dağı bile 
yoğun turistik talepten olumsuz etkilenen destinasyonlar arasında yer almaktadır. Everest’te Çin 
hükümeti Everest Dağı’nın Tibet yönündeki girişini, tırmanışçıların bıraktıkları çöplerden dolayı 
süresiz olarak kapatma kararı almıştır. İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan’da aşırı turizme 
karşı yapılan eylemler diğer destinasyonlara da yayılmakta ve artmaktadır (Duyar ve Bayram, 
2019: 352).  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünyadaki en önemli sektörlerden birisi olarak ifade edilen turizmin, çevresel kaynakları 
kullanması, bu kaynaklara bağlı olarak gelişmesi ve çevresel faktörleri dikkate almadan plansız 
bir şekilde gerçekleştirilmesi, turizm faaliyetlerine katılan turistlerin artmasına yol açarak taşıma 
kapasitesinin aşılmasına, dolayısıyla turistik destinasyonların çevresinin bozulmasına, tahrip 
olmasına ve sosyo-kültürel yapıda değişime uğramasına neden olduğu ifade edilmektedir (Pelit 
vd., 2015; Cinnioğlu, 2015). Bu olumsuzlukları önlemek veya azaltmak düşüncesi ise turistik 
taşıma kapasitesinin yönetilmesinde demarketing uygulamaları ve sürdürülebilir turizm 
faaliyetlerine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. 

Demarketing uygulamaları, pazar bölümlendirme sürecinin bir parçası olarak turizm 
endüstrisinde önemli bir konu olmasına karşın, göz ardı edilmiş, destinasyon pazarlamasına 
yönelik araştırmaların çoğunluğunda daha fazla ziyaretçi çekimine odaklanılmıştır (Medway 
vd., 2011:125). Demarketing kavramı milli parklar, tarihi kent merkezleri, müzeler ve korunan 
alanlar gibi yoğun turistik talebe maruz kalan yerler için önemli bir destinasyon yönetim aracı 
olarak kullanılabilen güncel bir stratejidir. Genel olarak ziyaretçi yönetimi veya belirli bir grubun 
satın almasını engelleme çabaları olarak nitelendirilen bu strateji turizm için özellikle taşıma 
kapasitesi ve sürdürülebilirlik politikaları, pazar bölümlendirme ve mevsimselliğin etkisini 
azaltmada çok faydalı olabilmektedir.  

Turistik bir destinasyonun stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için pazarlamama stratejilerini 
destinasyon pazarlama karmasının bir parçası olarak kullanması gerekmektedir. Demarketing 
kavramının öncüleri olan Kotler ve Levy (1971), pazarlamama stratejisi uygulamaları için reklam 
ve satış-promosyon harcamalarının azaltılması, ürün/hizmet fiyatlarının artırılması ve 
indirimlerinin ortadan kaldırılması, alıcının satın alma süresinin uzatılması ve ek maliyetlerin 
yüklenmesi gibi bir dizi öneri getirmiştir. Sınırlı bir ziyaretçi ağırlama kapasitesine sahip olan 
destinasyonlarda ürün/hizmetlerin, fiyatlarının yükseltilmesi, bazı sınırlandırmaların yapılması, 
tutundurma karması elemanlarının kullanımının kısıtlanması gibi yöntemlerle demarketing 
stratejilerinin doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabildiğini söylemek mümkündür.  

Bir destinasyonda turizmin gelişmesi bölgeye hem ekonomik hem de sosyal katkılar sağlayabilir. 
Yerel halk turizmin gelişmesi ile birlikte yeni yatırımlardan ve hizmetlerden faydalanabilir. 
Ancak turizm salt bir ekonomik olay olmayıp, aynı zamanda sosyal ve kültürel yönleri de olan 
ve toplumsal yapı üzerinde de etkileri olan kompleks bir olgudur. Buradan hareketle yerel halkın 
ikamet ettiği destinasyonun turizm potansiyeli, kullanımı ve geliştirilmesine yönelik görüşleri ile 
farkındalıklarının belirlenmesi gerek koruma kullanma dengesinin sağlanması gerekse turizm 
pazarlaması noktasında paydaşları etkileyebilmesi ve kendilerini turizmin bir parçası olarak 
hissetmeleri açısından oldukça önemlidir. Yerel halkın tutumlarının önemsenmediği ve 
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kararların dışında tutulduğu bir turizm gelişimi, uzun vadeli başarıyı yakalamak konusunda 
isteneni vermeyebilmektedir. 

Turistik destinasyonlara yönelik demarketing uygulamalarında yerel halk ve turist etkileşimi 
dikkate alınarak, Milli parklar vb. gibi doğa temelli açık alanların koruma kullanma dengesinin 
gözetilmesine yönelik olarak ziyaretçilerin kitle iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilmesi 
sağlanmalıdır. Demarketing stratejisinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise zaman 
yönetimidir. Pazarlamamanın sadece belirli yerlerde ve belirli zamanlarda uygun olabileceği göz 
ardı edilmemelidir. Dolayısıyla, demarketing uygulamalarında süre ve ziyaretçi sınırlamaları 
ürün/hizmete özgü bir şekilde, ziyaretçi sayılarındaki mevsimsel akışı yönetmek üzere 
kullanılmalıdır. 

Turizm sektöründe sürdürülebilir bir gelişme sağlanabilmesi için; turizm gelişiminin çevresel, 
ekonomik ve sosyal yönünün uzun vadede dengeli bir sisteme oturtulması gerekmektedir. Bu 
bağlamda turizm sektörünün aktörleri hem ev sahibi toplumun hem de ziyaretçilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere çevresel kaynaklardan faydalanırken temel ekolojik süreçlerin, 
biyolojik çeşitliliğin ve doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmak, ev sahibi toplumun 
sosyo kültürel özelliklerine saygılı davranarak kültürel mirasın korunmasını ve kültürlerarası 
hoşgörü ile iyi niyetin gelişmesine yardımcı olmak, son olarak ev sahibi toplumda tüm pay 
sahiplerine adil ekonomik faydalar sağlayarak gelişmesini sağlamak gibi hedeflere yönelmelidir. 
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Öz 

Dünyanın en önemli mutfak kültürlerinden Türk mutfağının, geçmişten günümüze uzun bir 
tarihe sahip olduğu bilinmektedir. Tekirdağ ise konumu gereği sürekli bir geçiş noktası olması 
nedeni ile farklı medeniyetlerden mutfak kültürü edinmiştir. Mutfak kültürünün genel olarak 
tarım ve hayvancılık üzerine kurulu olması verimli topraklara sahip olduğunu göstermektedir. 
Tekirdağ köftesi, Hayrabolu tatlısı ve Peynir helvası tatlısı en önemli ürünleri olarak öne 
çıkmaktadır. Tekirdağ’ın en çok talep gören ürünlerinden zeytin, zeytinyağı, üzüm ve kiraz 
kalitesinin yüksekliği de verimli topraklar ile ilişkilendirilebilir. Ayrıca kabak, zeytinyağı ve 
hamur işleri farklı yemek türleri oluşturmak için sık kullanılmakta olduğu anlaşılmıştır. Yöre 
halkının tükettiği tatlılarda; hamur ve meyve türlerini genel olarak kullandığı saptanmış, ayrıca 
salata türlerini genel olarak meze olarak yaptıkları sonucuna da ulaşılmıştır. Çalışma literatür 
taraması olarak gerçekleşmiş olup ikincil veri toplama yöntemi ile veriler elde edilmiştir. 
Tekirdağ bir geçiş güzergâhı olması açısından, mutfak kültürü ve önemli ürünleri olan bir yer 
olduğu görülmektedir. Ancak mutfak kültürlerindeki bu çeşitliliğini yansıtamadığı söylenebilir. 
Tekirdağ mutfağının kendine has bir kültüre sahip olduğu, yörenin önemli ürünlerinin bilindiği, 
ancak tanıtım yetersizliği nedeni ile istenilen düzeyde olmadığı söylenebilir. 
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Abstract 

It is known that Turkish cuisine, one of the most important culinary cultures of the world, has a 
long history from past to present. Due to its location as a transit point due to its location, Tekirdağ 
has acquired culinary culture from different civilizations. The fact that the culinary culture is 
based on agriculture and animal husbandry in general shows that it has fertile soils. Tekirdağ 
meatballs, Hayrabolu dessert and Cheese halva dessert stand out as the most important products. 
Olives, olive oil, grapes and cherries, which are among the most demanded products of Tekirdag, 
can be associated with high fertile soils. It was also found that zucchini, olive oil and pastries are 
often used to create different types of food. In the desserts consumed by the local people; it was 
determined that they generally use dough and fruit types, and they also make salads as 
appetizers in general. The study was carried out as a literature review and the data were obtained 
by secondary data collection method. Tekirdağ is a place with a culinary culture and important 
products in terms of being a transit route. However, it can be said that it does not reflect this 
diversity in culinary cultures. It can be said that Tekirdağ cuisine has its own culture, important 
products of the region are known, but it is not at the desired level due to lack of promotion. 
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GİRİŞ 

Türk kültürünün mutfak konusunda önemli bir kültürel kimliğe sahip olduğu bilinmektedir. 
Mutfak kültürünün oluşma ve değişim sebeplerinin başlıca noktalarında sosyal ve ekonomik 
durum önem arz etmektedir. Türklerin Orta Asya’dan günümüze gelen köklü bir tarihe sahip 
olması neticesinde fazla sayıda yiyecek ve içeceğe sahip olması, bununla birlikte dünya 
mutfağında da önemli bir yeri bulunmasına olanak sağlamıştır. Türk mutfak kültürünün 
gelişimine bakıldığında, köklerinin Orta Asya Türklerine kadar ulaştığı görülmektedir. Türkler 
Anadolu’ya yerleştikten sonra benimsedikleri yeni mutfak kültürünü, Orta Asya mutfak kültürü 
ile harmanlayarak daha zengin bir hale getirmişlerdir. İlerleyen zamanlarda Osmanlı’nın 
topraklarının genişletmesi ile farklı kültürlerden Türk mutfağına çeşitli yemek türleri girmiş ve 
daha da zenginleşmesine yol açmıştır (Cömert ve Özkaya, 2014). Bu sebepler, Türk mutfağının 
dünya tarihinde yaşayan uzun bir tarihe sahip ve çeşitlilik bakımından zengin bir mutfak haline 
gelmesine yardımcı olmuştur (Bilgin ve Samancı, 2008). 

Kültürler, çeşitli bölgelerde belirgin şekilde farklıdır, bu kültürel turizmin sebeplerinden biridir. 
İnsanlar benzerliklerden ziyade farklılıklardan etkilenir. Ayrıca kültürün rolünün çok yönlü 
olduğu söylenebilir, kültür bir defada bir kaynak, cazibe, ürün, deneyim ve sonuçtur (Martins, 
2016). Mutfak kültürü belirli bir bölgenin kimliği olarak öne çıkmakta ve aradaki farkları 
yansıtmaktadır. Bu sebepten ötürü ‘’gastronomi’’ terimi yiyecek, içecek ve mutfak ile ilgili bir 
tanım olarak kullanılmaktadır. Ayrıca turistin seyahat deneyimine önemli bir katkı 
sağlamaktadır (Quan ve Wang, 2004). Sadece belirli tatları tadabilmek amacı ile seyahat eden 
insanların var olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Ayrıca, Albayrak (2013) çalışmasında mutfak 
kültürünü; toplumun yemek biçimi, toplum içinde var olan yiyecek içecek türleri ve nasıl elde 
ettikleri, saklanma koşulları ve mutfakta kullanılan araç gereçler ve teknikler olarak ifade 
etmiştir.  

Çalışmada Tekirdağ mutfak kültürü detaylı literatür taraması yapılarak incelenmiştir. İlgili 
çalışmalara bakıldığında; Kale, (2013) tarafından yapılan çalışmada, Trakya mutfak kültürünün 
İstanbul da pazarlanmasına ilişkin değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Farklı bir çalışmada ise 
Çakır, Çiftçi, ve Çakır, (2017) Trakya bölgesinin mutfak kültürünü gastronomi turizmine 
dönüştüremediğini ve bu kapsamda yapılması gerekenlerin belirtildiği bir değerlendirme yaptığı 
görülmektedir. Trakya turizm rotası projesi kapsamında gastronomi kültürünün tanıtılması ve 
turistik amaçlı seyahatlerin artırılması hedeflenmektedir. Trakya bölgesi ve Tekirdağ ili 
araştırmalarının önemli ölçüde kıyı turizmi ve gastronomi turizmi hedeflenerek yapıldığı 
gözlemlenmektedir. Yapılan çalışmada bölgenin tarihi, bölgeye ait yiyecek-içecek ve mutfak 
kültürünün özellikleri ve kullanılan araç gereçler hakkında veriler elde edilmeye çalışılmıştır. 
Yörenin mutfak kültürü zengin olmasına rağmen çalışma sayısının yetersiz kaldığının 
düşünülmesi sebebi ile literatüre katkı sağlayabileceği düşünülerek bu çalışma yapılmıştır. 

Tekirdağ’daki genel mutfak kültürü kozmopolit bir yapıya sahip olmasına rağmen tarım ve 
hayvancılık ürünlerinin sık kullanıldığı bir yöre yemek kültürü göze çarpmaktadır. Yaşanılan 
coğrafya, mutfak kültürünü önemli derecede etkilese de geçmişte yaşamış toplulukların da 
mutfak kültürüne önemli miraslar bıraktığı açıkça görülmektedir. Çalışma içerisinde literatür 
taraması sonucu mutfak kültürünün bölgedeki göç, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile doğrudan 
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 

Yiyecek içecek alışkanlıkları yaşanılan coğrafya ile doğrudan ilişkili olarak görülebilir 
(Kızıldemir, 2019). Kendine has bir kültüre sahip olduğu görülen Tekirdağ mutfağının yeterli 
düzeye ulaşamama sebebinin, ilin genel anlamda bir geçiş güzergâhı olarak kullanılması ve 
yetersiz tanıtımlar olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Tekirdağ mutfak 
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kültüründe tüketilen yiyecek ve içeceklerin belirlenmesidir. Literatür bağlamında bakıldığında 
Tekirdağ mutfak kültürü ile ilgili çalışmaların yetersiz olduğu görülmektedir. 

 

TEKİRDAĞ’IN TARİHÇESİ VE COĞRAFİ KONUMU 

Coğrafi konum sebebi ile stratejik anlamda büyük bir öneme sahip olan Tekirdağ ili, Balkanları 
ve Anadolu’yu birbirine bağlayan bir köprü görevi görmektedir. Asya ve Avrupa’yı bir araya 
getirmesi nedeniyle, İstanbul’un değerli olduğu bir alanda Tekirdağ ili de önemli bir yere 
sahiptir. Yüksek derecede verime sahip toprakları nedeniyle bölgeye gelen kavimler hâkimiyeti 
bırakmak istememişlerdir. Tarihi M.Ö. 4000’lere kadar uzanan Tekirdağ birçok farklı medeniyete 
ev sahipliği yapmış, çeşitli isimler almıştır (Bisanthe, Rodosto, Tekfurdağı). Henüz Paleolitik ve 
Neolitik çağlardan kalan bir bulguya rastlanmamış, Şarköy ilçesinde Güngörmez ve Güneşkaya, 
Marmara Ereğlisi’nde Toptepehöyük’te Kalkolitik çağ bulgularına ulaşılmıştır.  

İlin sahil bandında yüzeysel çalışmalar sonucu elde edilen veriler ışığında İlk Tunç Çağında 
yerleşimlerin yoğun olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Trakya bölgesi genelinde Son Tunç Çağı ve 
Erken Demir Çağı süresince yüksek göç dalgası olmuştur. Türkiye’nin genel olarak arkeolojik 
bulgular konusundaki eksikliği sonucu bu dönemlerde önemli derecede aydınlığa 
kavuşamamıştır (tekirdag.bel.tr). 

 
Kaynak: www.lafsozluk.com 

Resim:1 Tekirdağ’ın Türkiye Haritasındaki Yeri 

Tekirdağ, Türkiye’nin kuzeybatı kesiminde yer almaktadır. Tekirdağ 6.313 km² yüzölçümüne 
sahiptir ve Türkiye’nin binde 8’lik bir alanına denk gelmektedir. Doğusunda İstanbul, batısında 
Edirne, Kuzeyinde Kırklareli ve güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir 
(www.tekirdagtso.org.tr). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tekirdağ’ın toplam 
Nüfusu 1 milyon 29 bin rakamına ulaşılmıştır. Tüm Trakya ve Tekirdağ’ın en fazla nüfusa sahip 
ilçesi 262 bin 862 kişi ile Çorlu olduğu bilinmektedir. Çerkezköy 166bin 789, Ergene 62 bin 458, 
Hayrabolu 32 bin 137, Kapaklı 116 bin 882, Malkara 52 bin 758, Marmara Ereğlisi 25 bin 873, 
Muratlı 28 bin 537, Saray 49 bin 106, Şarköy 32 bin 565, Süleymanpaşa 199 bin 960 nüfusa sahip 
diğer ilçeleridir (www.tuik.gov.tr). 

 

TEKİRDAĞ MUTFAĞI 

Tarihi geçmişi önemli olan Tekirdağ, misafir ettiği topluluklardan mutfak kültürü ve farklı 
lezzetler kazanmıştır. Sebze ve et yemekleri, salatalar, çorbalar ve tatlılar dâhil olmak üzere çeşitli 
yiyecek grupları ile farklı damak tatlarına hitap etmektedir (www.gezimanya.com). 
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Tekirdağ mutfağı denildiğinde akla en meşhur yemeği Tekirdağ Köftesi geldiği görülmektedir. 
İçerisine irmik konularak hazırlanan Tekirdağ Köftesi farklı kültürlerden birçok insanın severek 
tükettiği bir yemek türüdür. Ayrıca köftenin yanında ikram edilen acı sos için kullanılan 
malzemeler genel olarak, biber salçası, kırmızı toz biber ve zeytinyağıdır. Tekirdağ köftesi ve 
yanında kullanılan bu sosun genel olarak birlikte sunulduğu bilinmektedir. 

 

Tekirdağ’ın Yöresel Yiyecekleri 

Çeşitli lezzetlere sahip Tekirdağ’ın geçmişinde kendilerine ait olan birçok ürün olduğu 
görülmektedir. Tekirdağ’ın yöresel anlamda en fazla tanınan ürünleri; Tekirdağ köftesi, 
Hayrabolu tatlısı, peynir helvası, üzüm, kiraz, zeytin olarak sayılabilir. Kale (2013), yaptığı 
araştırma kapsamında Tekirdağ bölgesinin önemli yiyecek-içecek işletmelerinden İstanbul 
şubesine yaptığı mülakattan, ‘’en fazla tüketilen ürünümüz tabii ki Tekirdağ Köftesidir. Tatlı olarak da 
en fazla Hayrabolu Tatlısını satmaktayız’’ cevabı da bu açıdan önemlidir.  

Aynı süreçte Tekirdağ mutfağı için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yapılmış tescil başvuruları 
ve tescil edilmiş ürün de bulunmaktadır. Belirli alanın kendisiyle bütünleşmiş ürününü belirten 
işarete ise coğrafi işaret adı verilmiştir. Coğrafi işaret ile tescil almış ve başvurusu yapılan ürünler 
Tablo 1’de gösterilmiştir. (www.turkpatent.gov.tr). 

 

Tablo 1. Tekirdağ İli Coğrafi İşaret Başvuru ve Tescil Ürünleri 

 Coğrafi İşaretin Adı/ Geleneksel 
Ürün Adı 

Başvuru Tarihi  Tescil Tarihi  Durumu  

1 Tekirdağ Köftesi 05-02-2016 --- BAŞVURU 

2 Tekirdağ Peynir Helvası 05-02-2016 --- BAŞVURU 

3 Tekirdağ Soğanı 28-06-2018 --- BAŞVURU 

4 Malkara Eski Kaşar Peyniri 26-01-2015 06.12.2017 TESCİLLİ 

 

Tablo 1’den elde edilen veriler ışığında bir adet coğrafi işaret alarak tescillenmiş, üç adet de tescil 
başvurusu yapılmış ürün bulunduğu görülmektedir. Birçok değerli gıda ürünü ve yemek 
çeşitliliğine sahip Tekirdağ ilinde coğrafi işaretli ürün sayısının yeterli düzeyde olmadığı 
söylenebilir. 

 

Tekirdağ Köftesi 

1400’lü yıllarda Osmanlı da Ahmed Cavid tarafından yazılmış bir mutfak sözlüğünde ‘’kûfte’’ 
olarak belirtilmiştir. Farsça küfte sözcüğü değişime uğrayarak, dilimize köfte olarak geçmiştir. 
1800’lerde kıyma makinasından önce varlığı bilinen köftenin anlamı açıkça kendini belli 
etmektedir. Kıyma makinası öncesi zırhla kıyılmak ya da tokmakla dövülmek olan hazırlanış 
biçimi nedeni ile ‘’kûfte’’ yani dövülmüş, ezilmiş anlamlarını taşımaktadır 
(https://www.sabah.com.tr). Günümüzde profesyonel anlamda ise, Demirci, (2008) Tekirdağ 
köftesinin, bağ, doku , sinir gibi etkenlerden ayıklandıktan sonra 3 numaralı kıyma makinesinden 
geçirilerek kazanda baharatlar ile yoğrulduğunu, son olarak soğan ve sarımsak ilavesi ile elde 
edildiğini ve 2 cm çapında 18-20 gram ağırlığında olduğunu belirtmiştir. 
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Köftenin bölgede bilinen diğer isimleri ise tat köftesi ve Hacıköylü köftesidir. İlk olarak 
Hayrabolu’lu kebapçı Hüseyin Ağa Tekirdağ Köftesini ürettiği ve satışını gerçekleştirdiği 
bilinmektedir. Hacıköylü Hüseyin işi öğrendikten sonra gelişimine önemli katkıda bulunmuş ve 
Tekirdağ Köftesi adını almasını sağlamıştır.  

Tekirdağ köftesinin kıyması dana etinin kaburga kısmından elde edilmekte, üzerine ince 
rendelenmiş kuru soğan, yumurta, ekmek ve son olarak da irmik ilave edilmesi suretiyle 
yoğurulmaktadır. Harca daha sonra tuz ve baharatı eklenerek köfte haline getirilmektedir. Az 
yağlı tava veya ızgarada pişirilmesi uygun görülmektedir (Ertaş ve Gezmen-Karadağ, 2013). 

 

 
Kaynak: www.trthaber.com 

Resim 2: Tekirdağ Köftesi 

 

Hayrabolu Tatlısı 

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine özgü yöresel bir tatlıdır. Bölgede ayrıca Hayrabol tatlısı olarak da 
adlandırılmaktadır. Görüntüsü Kemalpaşa tatlısını andırsa da boyutu ve içerisinde kullanılan 
yöresel peynir ile ciddi bir farklılık yaratmaktadır. Peynirin ana malzeme olarak kullanıldığı bu 
tatlı bölge halkı ve ziyaretçiler tarafından oldukça sevildiği bilinmektedir. Kalorisi yüksek ve 
fazla şekerli bir tatlı türüdür. Tüketici tercihlerine göre servisi farklılık göstermekte, genel olarak 
tahin, kaymak ve fındık ile servis edilmektedir. İçeriğinde irmik kesinlikle olması gereken bir 
üründür (Çakır ve Çakır, 2010). 

 

 
Kaynak: www.yemekeli.com 

Resim 3: Hayrabolu Tatlısı 
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Peynir Helvası 

Çanakkale ve Tekirdağ’da üretilen peynir helvaları, fırınlanarak veya fırınlanmadan 
hazırlanmaktadır. Trakya bölgesi, süt ürünlerinde geniş bir yelpazeye sahiptir. Başlıca sebep ise 
bölgenin arazi bakımından büyük ve küçükbaş hayvancılığa elverişli olmasıdır. Bölgede özellikle 
Tekirdağ ve Çanakkale peynir helvasının üretildiği yer olmasına rağmen, diğer illerde de üretimi 
sürdürülmektedir. Bölgede endüstriyel bir boyuta ulaşmış olan peynir helvası özellikle Tekirdağ 
ve Çanakkale’ye önemli katkı sunmaktadır (Şener, Kolukırık, ve Eti, 2011). Diğer illerimizden, 
Diyarbakır, Malatya, Erzurum, Gaziantep, Çorum, Antakya ve Urfa’da peynir helvasını kendi 
tarifleri ile kültürel hale getirdikleri görülmektedir. Diyarbakır ilinde un, tuzsuz peynir, şeker ve 
bitkisel sade yağ ile peynir helvası üretilmektedir (Akalınlar, 2009).  

 

 
Kaynak: www.neoldu.com 

Resim 4: Peynir Helvası 

 

Üzüm 

Üzümün genellikle Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yetiştiği bilinmektedir. İlçe ekonomisi 
bakımından önemli bir ticari kaynak olarak görülmektedir. İlçede halkın büyük çoğunluğunun 
kendine ait üzüm bağı bulunmaktadır. ‘’Kardinal üzümü’’ sofralık meşhur bir ürün olarak öne 
çıkmaktadır. Özellik bakımından fazla su görmeyen yerlerde ve taşlık alanlarda yetiştiği için tatlı 
bir türdür. Diğer üzüm ürünleri ise, üzüm suyu, sirke ve şaraplık olarak değerlendirilmektedir. 
Üzüm suyu yapımında katkı maddeleri kullanılmaması sebebiyle kaliteli ürünler elde edilerek 
tüketime sunulmaktadır (www.sabah.com.tr). 

 
Kaynak: www.aydinlik.com.tr 

Resim 5: Üzüm 
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Kiraz 

Trakya’da fazlaca yetişen ve festivaller düzenlenen kirazın Tekirdağ’a da katkısının olduğu 
görülmektedir. Kiraz Festivali ilk olarak 1961 senesinde Tekirdağ Naip köyünde 
gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik Tekirdağ’da geleneksel olarak düzenlenmektedir 
(www.gundemtekirdag.com). 

Bölgede al kirazlar ve ak kirazlar bulunmaktadır. Al kirazların yüksek kalitede ve üretiminin çok 
fazla olduğu bilinmektedir. Tekirdağ’da üretici ak (akça) kirazları ancak kendi ihtiyacına yetecek 
kadar ürettiği bilinmektedir. Bölge ak kirazları genel olarak reçellik olarak değerlendirmektedir 
(www.trakyagezi.com). 

 

 
Kaynak: www.guncelhabergazetesi.com 

Resim 6: Kiraz 

 

Zeytin ve Zeytinyağı 
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi zeytin üretimi bakımından oldukça değerli bir yere sahiptir. Şarköy 
mikro klima iklimi sebebi ile Trakya bölgesinin zeytin yetiştiriciliğinde tek bölgesidir. İlçede 
üretimi yapılan, endüstriyel anlamda katma değeri yüksek bir ürün olarak öne çıkmaktadır. 
İlçenin önemli geçim kaynaklarının başında yer almaktadır. Yaklaşık 40 bin dekar alanda 1 
milyon 200 bin civarı zeytin ağacı ile Gemlik tipi sofralık zeytin üretimi yapılmaktadır. Ayrıca 
Türkiye, dünya üzerinde bulunduğu 5. sıra ile en önemli zeytinyağı üreticilerinden biri olarak 
öne çıkmaktadır (Karaosmanoğlu vd., 2010). 

 

Kaynak: www.haberturk.com 

Resim 7: Zeytin 



Enver ŞİMŞEK ve Özgür KIZILDEMİR  

 766 

Bölgenin kendine has aroması ile meşhur zeytinleri doğal bir şekilde işlemden geçirilerek 
zeytinyağına dönüştürülmekte ve Türkiye’de birçok noktada tüketiciye sunulmaktadır. 
Zeytinyağının yörenin gastronomi kimliği çerçevesinde en önemli unsurlarından biri olduğu 
söylenebilir. Bölgeye gelen turistlerin genel olarak zeytinyağı alışverişinde bulundukları 
bilinmektedir (www.tekirdag.gov.tr). 

 

 
Kaynak: www.profdrhulyauzunismail.com 

Resim 8: Zeytinyağı 

 

Tekirdağ Yemeklerinin Gruplandırılması 

Tekirdağ’ın incelenen yemek kültürünün çok çeşitli olduğu düşünülmektedir. Yemek kültürüne 
katkı sağlayan milletleri Kırımlılar, Bulgarlar, Selanik, Serez, Yenice göçmenleri ve Makedonlar 
olarak sıralamak mümkündür. 1930-1934 yıllarında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Trakya ve 
çevre kasabalar ile çiftliklere yerleştirilmişlerdir. Geçmiş yıllarda bölgeye gelen göçmenler kendi 
yemek kültürlerini de koruyarak, şu andaki Trakya’nın yemek kültürünü zenginleştirdikleri 
bilinmektedir (Serez, 1997). Bu çerçevede aşağıda ‘’Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Çorbalar’’, 
Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Etli ve Sebzeli Yemekler’’, Tekirdağ Mutfak Kültüründeki 
Zeytinyağlı Yemekler’’, Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Pilavlar’’, Tekirdağ Mutfak 
Kültüründeki Mantı ve Hamur İşleri’’, Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Tatlılar ve Helvalar’’, 
Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Hoşaf, Reçel, Boza, Lokum ve Şekerlemeler’’, Tekirdağ Mutfak 
Kültüründeki Salata ve Turşular’’, Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Balık Konserveleri’’ tablolar 
şeklinde verilmiştir. Aşağıdaki tabloların oluşturulmasında (Serez, 1997), 
(www.kulturportali.gov.tr), (yemek.com), (www.yemektarifleri.com), 
(www.nefisyemektarifleri.com) kaynaklarından yararlanılmıştır. 

Tablo 2’den elde edilen verilerde bölgedeki çorbaların genel içeriğinin un olduğu, ancak çeşitlilik 
bakımından bir hayli zengin çorba kültürünün bulunduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Türk 
kültüründe fazlaca tercih edilen tarhana ve yoğurt çorbası gibi çorbaların Tekirdağ’da tüketildiği 
görülmektedir. Bölge kültüründe sık tüketilen çorba çeşitlerinin Türk mutfak kültürü 
çerçevesinde farklı bölgelerde tüketilen çorbalar olduğu görülmektedir. 
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Tablo 2. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Çorbalar 

ÇORBALAR GENEL İÇERİĞİ 
Çene çarpan çorbası Yeşil mercimek, erişte, un, süt, yumurta 

Umaç çorbası Un, tereyağı, yumurta 
Sütlü çorba Pirinç, süt, tereyağı 
İşkembe çorbası Dana işkembe, tereyağı, un 
Yeşil mercimek çorbası Yeşil mercimek, erişte, soğan, sarımsak, biber salçası 
Sarı mercimek çorbası Sarı mercimek, soğan, sarımsak, kimyon, tereyağı 
Kırmızı mercimek çorbası Kırmızı mercimek, un, tereyağı, salça 
Paça ve kelle çorbası Dana veya kuzu paça, dana veya kuzu kelle 
Köfteli çorba (düğün çorbası) Dana kıyma, un, yoğurt, yumurta, soğan 
Bulgur çorbası Kısırlık bulgur, soğan, domates, biber, sıvı yağ  
Arpa şehriye çorbası Zeytinyağı, salça, arpa şehriye, kekik 
Tel şehriye çorbası Zeytinyağı, salça, tel şehriye, kekik 
Tarhana çorbası Trakya tarhanası, zeytinyağı, salça, tereyağı, ekşimik 
Pirinç çorbası Pirinç, soğan, maydanoz, domates salçası, tereyağı 
Acem çorbası Mercimek, bulgur, tereyağı, sarımsak, nane, pulbiber 
Balık çorbası İskorpit, patates, havuç, sivribiber, pırasa, defne, soğan 
Yoğurt çorbası Yoğurt, tel şehriye, tereyağı, nane, yumurta, toz biber 

 

Tablo 3. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Etli ve Sebzeli Yemekler 

ETLİ VE SEBZELİ YEMEKLER 

Tas kebabı Kapama Kağıt kebabı Vali Kebabı 
Patlıcan kebabı Kadı budu köfte-

Pirinçli köfte-
Telsarar 

Bonfile-Kontrfile-
Biftek-Pirzola 

Yoğurtlu kuzu eti-
Elbasan tava 

Tekirdağ köftesi Sahan Köftesi Terbiyeli kuzu eti Balık köftesi 
Şiş kebabı Kuzu Çevirme Kuzu haşlama Soğan aşı 
Soğanlı yahni Salçalı köfte Kavurma Arnavut ciğeri 
Ciğer sarması Güveç Kokoreç Kalle 
Keşkek Lahana dolması Kapuska Kıymalı pırasa 
Cızbız köfte Kıymalı patates Patlıcan musakka Patlıcan sarma 
Patlıcan oturtma Patlıcan dolması Karnıyarık Biber dolması 
Domates dolması Kabak dolması Etli yaprak dolması Bumbar 
Patates püre Etli kuru fasulye Nohutlu yahni Kuru bamya kıymalı 
Kıymalı bamya Türlü Çeyrek Çerkez tavuğu 
Sucuk (et) Çılbır (kıymalı) Talaş kebabı Sucuklu yumurta 

 

Tablo 3’te bölgenin etli, etli sebzeli ve sebzeli yemekleri sıralanmıştır. Bölgedeki yöresel 
yemeklerinin temelinin tarım ve hayvancılık kültürü ile bağdaştığı görülmektedir. Genel olarak 
kullanılan et çeşidinin küçük ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen kırmızı et olduğu 
anlaşılmaktadır. Yöre kültüründe değerli bir konumda olan etin, farklı yemek türlerinde 
kullanıldığı, ayrıca saf et şeklinde de farklı pişirme yöntemleriyle yiyecek türleri haline getirildiği 
görülmektedir. 
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Tablo 4. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Zeytinyağlı Yemekler 

ZEYTİNYAĞLI YEMEKLER GENEL İÇERİĞİ 
Zeytinyağlı yaprak sarma Zeytinyağı, fıstık, nane, kuş üzümü, tarçın, maydanoz 
Borani-Borana yoğurtlu Zeytinyağı, Yumurta, sarımsak, yoğurt 
Ekşili patlıcan aşı Zeytinyağı, Patlıcan, dana eti, yoğurt, nane, domates, 

biber 
Mücver Zeytinyağı, Kabak, yumurta, un, nane, maydanoz, 

dereotu 
Terbiyeli kereviz Zeytinyağı, Kereviz, patates, havuç 
Zeytinyağlı pırasa Zeytinyağı, pırasa, pirinç, havuç, soğan 
Mercimek dolması Zeytinyağı, asma yaprağı, soğan, yeşil mercimek, biber 

salçası, domates salçası 
Ispanak yoğurtlu Zeytinyağı, yoğurt, ıspanak, soğan, şeker, salça 
Zeytinyağlı Semizotu Zeytinyağı, semizotu, soğan, domates 
Tübyaz Zeytinyağı, patlıcan, beyaz peynir, yumurta, domates, 

galeta, Hindistan cevizi, karabiber 
Zeytinyağlı dolma Zeytinyağı, dolmalık biber, pirinç, tarçın, soğan, 

karabiber, maydanoz, nane, kuş üzümü 
İmambayıldı Zeytinyağı, patlıcan, soğan, domates, yeşil biber 
Mercimek köftesi Zeytinyağı, bulgur, soğan, salça, yeşil soğan, maydanoz 
Çalı fasulye Zeytinyağı, çalı fasulye, domates, salça, sarımsak, toz 

şeker, kırmızı biber 
Zeytinyağlı bakla Zeytinyağı, bakla, sarımsak, soğan, limon suyu, şeker, 

dereotu 
Kuru fasulye pilaki Zeytinyağı, kuru fasulye, soğan, havuç, sarımsak 
Lorlu biber Zeytinyağı, lor, yeşil biber, mercan köşkü, kekik, kimyon, 

karabiber 
Zeytinyağlı kereviz Zeytinyağı, kereviz, patates, soğan, havuç, portakal suyu 
Bakla Fava ezmesi Zeytinyağı, kuru bakla, soğan, portakal suyu, şeker 
Zeytinyağlı enginar Zeytinyağı, soğan, patates, havuç, bezelye, şeker, limon 

suyu 
Barbunya pilaki Zeytinyağı, barbunya, soğan, havuç, sarımsak 
Biber dolması Zeytinyağı, biber, soğan, dolmalık fıstık, pirinç, kuş 

üzümü 
Ayşe kadın taze fasulye Ayşe kadın fasulye, domates, soğan, sarımsak, şeker, 

salça 
Zeytinyağlı Menemen Zeytinyağı, yumurta, soğan, sivribiber, domates, 

maydanoz 
Biber-Patlıcan-Kabak kızartma Zeytinyağı, biber, patlıcan, kabak 

 

Tablo 4’ten anlaşılacağı üzere bölgede üretilen zeytinyağı ile bölge halkının yemek kültüründe 
çok sayıda zeytinyağlı yemek türü bulunmaktadır. Zeytinyağlı yemekler içerisinde kırmızı et 
kullanılması yine bölgenin hayvancılık bakımından zengin bir bölge olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca mücverin bölgede sıkça yapılan konukları karşılamada kullanılan ve bölge halkı 
tarafından çok sevilen bir yemek türü olduğu bilinmektedir. 
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Tablo 5. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Pilavlar 

Bulgur pilavı Patlıcanlı-Zeytinyağlı pilav İç pilav 
Tavuklu pilav Pirinçli et (Kuzu etli iç pilav) Tas kebabı pilav 
Kuskus pilavı Domatesli pilav Sade pirinç pilavı 

 

Tablo 5’e bakıldığında pilavın genel olarak karışımlarla hazırlandığı görülmektedir. Karışımlar 
içerisinde ise yine et, zeytinyağı ve diğer sebzelerin kullanılarak pilavın daha zengin bir hale 
getirildiği anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Tekirdağ’da tüketilen pilavların Türk mutfak kültürü 
ile bağdaştığı söylenebilir.  

 

Tablo 6. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Mantı ve Hamur İşleri 

Zenniğ (Ispanaklı 
mısır unu böreği) 

Kıymalı-Patatesli 
börek 

Çiğ börek-Tatar 
böreği 

Pireşe (Pırasalı 
börek) 

Yufka böreği Çarşaf böreği Su böreği Banyolu börek 

Sigara böreği Kodrul Osmanlı böreği Kıymalı börek 
Kabak böreği Bohça böreği Mekik Patlıcanlı börek 
Kol böreği  Peynirli börek Muska böreği Ispanaklı börek 
Gülbarak böreği Gacal tarhanası Muhacır tarhanası Tarhana  
Kemse makarna Papara  Puf böreği Lokma  
Akıtma  Lokma çöreği Göce lapası Kulak 
Kaçamak  Katmer  Keşkek  Cizleme  
Cıllık  Gözleme  Çimdik (mantı) Trakya mantısı 
Yoğurtlu mantı  Kuru-Yaş mantı Tekirdağ mantısı Sini mantısı 
Bohçalı mantı Pazlama-Bazlama Şıra mekiği Şıra tarhanası 
Yoğurt böreği Bulamaç  Pabuş topu Tavşan böreği 
Akıtma yağlı yoğurtlu Mamalinga-Mamalika Pide çeşitleri 

Ekmek çeşitleri 
Tezpişti 

 

Tablo 6’da Tekirdağ’ın hamur işleri ve mantılar bakımından çeşitliliğe sahip olduğu 
görülmektedir. Bu kadar çeşitliliğin en önemli sebebi, farklı kültürlerden gelen muhacırların 
kendilerine has tarifleri ile gelmesi ve bu tariflerin zaman içerisinde yöresel yemek halini alması 
olarak düşünülebilir. Ayrıca diğer tablolardan görüldüğü üzere un, birçok yemek çeşidinde de 
kullanılmaktadır. Çok fazla yemek çeşidinde un kullanılması, yörenin hamur işlerinde çeşitliliğe 
sahip olduğunu göstermektedir. Bölge, tarım alanlarının genişliği ve ikliminin uygunluğu sebebi 
ile bolca tarımsal ürünler üretilmesine olanaklar sağlamaktadır. Üretilen bu tarım ürünlerinin 
yerel halkın hazırladığı yiyeceklere de yansıdığı söylenebilir. 

Tablo 7 incelendiğinde, bölgede tatlı ve helva gibi ürünlere değer verildiği anlaşılmaktadır. 
Ayrıca hamur işleri ile yapılan çok fazla tatlı çeşitlerinin olması yörenin kültüründe hamur 
işlerinin önemini göstermektedir. Ayrıca bölgede elverişli iklim sebebi ile yetişen meyvelerden 
de yöre halkının tatlılar yaptığı görülmektedir. Tablo 6’da belirtildiği üzere tarımsal alanların 
elverişliliği ile bolca tarım ürünleri elde edilmekte ve bölgenin mutfak kültürünü etkilemektedir. 
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Tablo 7. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Tatlılar ve Helvalar 

Baklava Kolay baklava Baklava-Oturtma Saraylı  
Vezir parmağı Dilber dudağı Tulumba tatlısı Hurma tatlısı 
Bülbül yuvası Hanım göbeği Höşmerim  Peynir helvası 
Şam baba tatlısı Tel kadayıf Yassı kadayıf Ekmek kadayıfı  
Aşk lokumu (Helva) Kızılcık aşı (Kaynana 

aşı) 
Lokma tatlısı 
(Şerbetli) 

Yoğurt tatlısı 
(Revani) 

Kaygana Kabak tatlısı Yumurta tatlısı Hayrabolu tatlısı 
Revani İrmik helvası Güllaç (Sütlü) Güllaç (Kaymaklı) 
İncir tatlısı (Dolma) Sarığı burma Gaziler helvası Aşure 
Zerde  Ekmek tatlısı Gazoz (Gül) tatlısı Erik aşı 
Yaz helvası Un helvası Keten helvası Şekerpare  
Ceviz ve susamlı koz 
helvası 

Pelte, Paluze, Palude Döğme tahin helvası Acıbadem kurabiyesi 

Susam helvası Şam tatlısı Ceviz sucuğu Hakuk  

Nişasta (Hart hurt) 
helvası 

Sütlaç (Sütlü-Aş) tatlı  Su muhallebisi ve 
muhallebi 

Keşkül (Keşkül-ü 
fukara) 

Tulumba tatlısı Bulama Kar helvası Tavuk göğsü 

Ayva kalle Kelkek-Mamalinga Kalbur tatlısı  

 

Tablo 8. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Hoşaf, Reçel, Boza, Lokum ve Şekerlemeler 

Sahlep  Kabak reçeli Ayva reçeli 
Gül reçeli Kızılcık reçeli Vişne reçeli 
Karpuz reçeli Erik hoşafı Hardaliye  
Bal şerbeti Şeker şerbeti Lohusa şerbeti 
Gak kurusu şerbeti Vişne şerbeti Dut kurusu şerbeti 
Tatlı-Ekşi boza Tahin-Pekmez Limonata şerbeti 
Kızılcık şerbeti Şakşaki şekeri Peynir şekeri 
Macun  Kayısı ve Erik pestili Çam fıstıklı-Güllü-Sade lokum 
Akide şekeri İncir reçeli Gül şurubu 
Çilek reçeli Pekmez  

 

Tablo 8’e bakıldığında verimli topraklara sahip Tekirdağ’ın meyveleri ve sebzeleri; reçellerde, 
hoşaflarda ve şerbetlerde bolca kullanıldığı anlaşılmaktadır. Kabağın; mücver ve diğer 
yemeklerde kullanılmasının yanı sıra reçel olarak da mutfak kültüründe kullanıldığı 
görülmektedir. Yöre halkının tatlı ürünlerine önem verdiği (hoşaf, reçel, boza, lokum ve 
şekerleme) anlaşılmaktadır. 

Tablo 9. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Salata ve Turşular 

Domates, Biber, Salatalık karışık salata Patates salatası Patlıcan turşusu 
Salatalık turşusu Biber turşusu Cacık 
Lahana turşusu Patlıcan salatası Patlıcan parpurlanmış 
Manca (Köpoğlu salatası) Karışık salatalar Tarator (Patlıcan) 
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Tablo 9’dan elde edilen bulgulara göre, salata ve turşularda patlıcanın sık kullanıldığı 
gözlenmektedir. Ayrıca Manca (Köpoğlu) salatası da içerisinde bulunan patlıcan, biber, sarımsak, 
domates, maydanoz, sirke ve yağ ile tüketicilere ilginç bir lezzet sunmakta ve yöre mutfak 
kültürünü tanıtımına katkı sağladığı görülmektedir. 

 

Tablo 10. Tekirdağ Mutfak Kültüründeki Balık Konserveleri 

BALIK YEMEKLERİ GENEL İÇERİĞİ 
Lakerda Torik, palamut, kaya tuzu, defneyaprağı, karabiber 
Tuzlu sardalye Sardalye balığı, kaya tuzu, tahta parçası veya taş 
Tuzlu kolyoz Kolyoz balığı, kaya tuzu, karabiber 

 

Tablo 10’a göre denize kıyı Tekirdağ’da elde edilen balıkların çeşitli hazırlanış biçimleri ile 
konserve haline getirildiği görülmektedir. Yörenin deniz kenarında olması hem deniz 
ürünlerinin taze tüketilmesinde hem de konserve olarak hazır bulunmasında önemli rol oynadığı 
anlaşılmaktadır.  

 

Tekirdağ Mutfağının Özellikleri 

Trakya’nın tüm özelliklerini barındıran, tarihi, gelenekleri ve inançları ile büyük bir kültür beşiği 
olan Tekirdağ’da farklı kültürel kimliklerin mutfağa yansıdığı da görülmüştür. Coğrafi konumu 
ve kimliği nedeni ile Tekirdağ mutfağının çok çeşitli yiyecek ve içeceklerle ön plana çıktığı 
görülmektedir. 

Tekirdağ mutfak kültürünün yemeklerde en fazla kullanılan ürünü un olarak öne çıkmaktadır. 
Hamur işleri, tatlılar, çorbalar, kurabiyeler ve çörekler yöre halkı tarafından hazırlanan ve sık 
tüketilen ürünler olarak görülmektedir. Tekirdağ’da hamur işlerinde özellikle sık yapılan ve 
bilinen hamur işleri olarak, Zenniğ, Pireşe ve Kodrul sayılabilir. Hayvancılığın gelişmiş olması 
sebebi ile et ve et ürünleri de mutfak kültüründe önemli yere sahiptir. Tekirdağ köfte, elbasan 
tava ve Arnavut ciğeri öne çıkan et yemeği türleridir. Tekirdağ mutfak kültüründe genellikle 
Şarköy’den elde edilen zeytinyağı kullanılmaktadır. Tekirdağ bölgesi sebze yemeklerinin de 
sıklıkla tüketildiği bilinmektedir. Kabağın ara sıcaktan ana yemeğe kullanıldığı söylenebilir. 
Tatlılarının içeriğinde, süt ürünü olan peynirin kullanılması durumuna sıkça rastlanılmaktadır. 
Peynir kullanımının büyük örneği ise, en meşhur iki tatlısı peynir helvası tatlısı ve Hayrabolu 
tatlısı sayılabilir. Tarımsal alanların elverişliliği nedeni ile elde edilen meyvenin; reçel, hoşaf ve 
şekerlemelerde sıkça kullanıldığı görülmektedir. Patlıcanlı-zeytinyağlı pilav, iç pilav, pirinçli et 
(kuzu etli iç pilav), domatesli pilav Tekirdağ’ın öne çıkan pilav türleridir. Pilavların yörede genel 
olarak karışımlarla zenginleştirilerek yapıldığı anlaşılmaktadır (www.gastromanya.com). 

 

Tekirdağ Mutfağında Kullanılan Araç ve Gereçler 

Mutfak kültürlerinde yemeklerin hazırlanması ve pişirilmesi için kullanılan araç-gereçler 
farklılıklar gösterebilmektedir. Belirli bir bölgeyi ziyaret eden turistler, eko gastronomi 
kapsamında, bölgenin mutfak kültürüne ilgi göstermektedirler (Kılıçhan, 2015). Bu bağlamda 
Tekirdağ mutfak kültüründe kullanılan araç-gereçler aşağıda belirtilmektedir; 
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Kaynak: www.kulturportali.gov.tr 

Resim 9: Araç-Gereçler 

 

Günümüzde kullanılan araç ve gereçler (www.kulturportali.gov.tr), (www.trakyagezi.com); 

• Oklava 
• Baklava ve börek tepsileri 
• Bakır tava-tencere 
• Ahşap peynir fıçısı 
• Tekne (hamur yoğurmak için) 
• Çömlek kap 
• Güveç 
• Toprak testi 
• Çamur sıvalı köy fırını 
• Emaye tepsi-Tabak 
• Tahta kaşık  

 

Tekirdağ mutfak kültüründe kullanılan araç ve gereçlerin büyük bir çoğunluğunun Türk mutfağı 
içerisinde de bulunduğu görülmektedir. Baklava ve börek tepsileri, oklava, güveç, toprak testi, 
tahta kaşık ve tekne gibi birçok araç ve gereç Türk mutfağını yansıtan birçok bölgede 
kullanılmaktadır. Örnek olarak, Baytok vd., (2013) Afyonkarahisar üzerine yaptığı çalışmada da 
benzer araç ve gereçlerin kullanıldığını belirtmiştir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Geçmişten günümüze bir toplumun kültürünü oluşturan, tanıtımını sağlayan en önemli 
faktörlerin başında mutfak kültürü gelmektedir. Bir bölgenin mutfak kültürünün olgunlaşma 
sürecinin uzun yıllar sürdüğü bilinmektedir. Geçmişten gelen yöresel tariflere ek olarak, bölgeye 
göç eden toplulukların da kendi tarifleri ile gelmesi ve bu tariflerin birbiri ile harmanlanarak 
uzun bir sürece girmesi mutfak kültürünün oluşmasına neden olan diğer önemli faktörlerdir. 

Bu çalışmada incelenen Tekirdağ mutfağının yiyecekler açısından kozmopolit bir yapıya sahip 
olduğu görülmüştür. Yerel halkın kendi tariflerini koruduğu, bölgeye göç ile gelen toplumların 
da kendi tarifleri ile geldiği ve yıllar içerisinde harmanlanarak geniş bir Tekirdağ mutfak kültürü 
oluşturduğu söylenebilir. Bölgenin kendine has ürünlerinin başında zeytinyağı gelmekte ve yöre 
halkı tarafından yüksek miktarda tüketilmektedir. Zeytin ve zeytinyağının, insan vücudunun 



Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1): 758-775. 

 773 

sağlıklı kalmasına ve ömrü uzatmaya yardımcı çok iyi bir antioksidan olduğu ve sağlık açısından 
çok fazla olumlu etkileri olduğu belirtilmiştir (Demirci ve Bölükbaşı, 2003). Bölgeye ait olan kiraz, 
üzüm, Hayrabolu tatlısı, peynir helvası tatlısı ve Tekirdağ köftesi de yerel halk ve bölgeye gelen 
turistler tarafından çok sevilen, talep edilen ürünler olarak ilk sıralarda gelmektedir. Ayrıca et 
kültürünün gelişmiş olduğu Tekirdağ’da köftenin de birçok çeşidinin yapıldığını söylenebilir. 

Bölgede üretimi yapılan tarımsal ürünler ve sebzelerin mutfak kültürünün oluşumunda önemli 
katkılar sağladığı anlaşılmaktadır.  Tarım ve hayvancılık konusunda da elverişliliği olan bölgede 
et yemeklerinin sıklıkla tüketildiği bilinmektedir. Elde edilen sınırlı kaynaklar neticesinde, 
Tekirdağ ilinin süregelen mutfak kültürü anlatılmaya çalışılmıştır. 

Tablolardan elde edilen verilerde, Tekirdağ yöre halkının çorbalarda genel olarak tarımsal 
ürünler kullandığı, tarım ve hayvancılığa elverişli doğasının etli ve sebzeli yemekler konusunda 
bölgede önemli bir yeri olduğu, özellikle Şarköy’den elde edilen zeytinyağının sıkça yemeklerde 
ve mezelerde kullanıldığı sonuçları elde edilmiştir. Yine bölgede tatlılar ve tatlı ürünlerinin 
hamurdan yapılmasının yanı sıra, meyvelerinde sıkça kullanıldığı saptanmıştır. Yöre halkının 
pilav yemeklerini ise karışımlar şeklinde hazırlayarak tükettiği, hamur işi çeşitleri ve mantı 
çeşitlerinin bol olduğu ve yörede oldukça önem verildiği görülmektedir. Salata ve turşu türlerini 
genel olarak meze şeklinde hazırladıkları, aynı zamanda Marmara denizine kıyı Tekirdağ 
halkının çeşitli balık konserveleri de hazırladığı saptanmıştır.  

Tekirdağ, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan önemli bir kent olması sebebi ile birçok kültüre 
ev sahipliği yapmış ve bu kültürler etkisinde mutfak kültürünü çeşitlenmiştir. Bölgenin 
gastronomi turizmi açısından elverişli olduğu yöresel yemek türlerinden anlaşılmakta ve 
turistler tarafından bölge ziyaret edilmektedir. Ayrıca Trakya Kalkınma Ajansı tarafından finanse 
edilerek 2016 yılında tamamlanan ‘’Trakya Turizm Rotası’’ projesi içerisindeki ‘’Lezzet Rotası’’ 
turistlerin ilgisini çekerek, bölgenin gelen turist sayısı bakımından zenginleşmesine pozitif etki 
sağlamaktadır (Çakır, Çiftçi ve Çakır, 2017).  

Bölgenin coğrafi işaret başvurusu yapılmış, Tekirdağ köftesi, Tekirdağ peynir helvası, Tekirdağ 
soğanı ürünlerinin tescil durumlarının takip edilmeli ve Hayrabolu tatlısı, zeytin, zeytinyağı, 
mücver, elbasan tava, üzüm ve kiraz ürünleri içinde ayrıca coğrafi işaret başvurusu yapılmalıdır. 
Tekirdağ gastronomi turizminin gelişmesi açısından, yöresel mutfak kültürünün 
sürdürülebilirliğinin sağlanması ve korunması gerekmektedir. Bölgenin mutfak kültüründeki bu 
zenginliğin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi ve tanıtılması gelen turist sayısını da 
artırabilir. Bölgesel kalkınma ajansının da bölgenin tanıtımı için farklı etkinliklerde bulunması 
bölgeye katma değer oluşturabilir. Tekirdağ ve çevre ilçelerinin özellikle konaklama tesisleri 
kalitesi ve sayısı konusunda yeterli düzeyde olmadığı düşünülmektedir. Bölgede konaklama ve 
yiyecek içecek tesislerinin sayı ve kalitesinin artırılması, İstanbul’a yakınlığı sebebiyle önemli bir 
konu olarak düşünülebilir. 
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